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БҮГІНГІ САНДА:

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Нар сүтінен 
нәр алған 
Құмаршық 12-бет

Әкемді өзіме 
үлгі тұттым

Ерлан АРЫН:

3-бет

KIELI JERLERGE 
SAIAHAT

JETI QYR

Менің ойымша,  көп ойлана бермей латын графикасына тездетіп көшкеніміз 
орынды. Біріншіден, бұл мәселені Елбасымыз тегіннен-тегін көтеріп отырған 
жоқ. Оның саяси, мәдени, әлеуметтік астарлары жеткілікті. Екіншіден, қазіргі 
уақытта кең етек алып отырған компьютерлік және техникалық байланыс 
жүйелері арқылы хат-хабар, ақпарат алмасу мәселесі оңайлайды.

 

 

 

ЕҢ ТИІМДІ 
ҚАЗАҚ-ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

ҒИБРАТ

ӘУЕЗОВТІҢ АНАСЫ

Арыстар 
аманаты 5-бет

1964 жыл. Көктем. Нарынқолға осы ауылдың перзенті, жазушы 
Бердібек аға Соқпақбаевтың жолы түскені бар. Жалғыз емес, қасына 
Алматыдан орта бойлы, біртоға, бейтаныс кісіні ерте келіпті. Клуб-
та өткен кездесуде қаламгер сөз алып, жерлестерімен жүздескеніне 
қуанышты екенін айтты. Сөйтті де 30-жылдардағы олардың өмірінен 
алынған «Балалық шаққа саяхат» кітабының «Тепең-тепең» атты тара-
уынан үзінді оқып берді. Содан соң: «Қаладан алып келген «Менің атым 
Қожа» деген бір бума кітабым туған-туысқандарымнан артылмады. 
Таңертең осындағы «Культмагқа» барып іздестірсем, қойма меңгерушісі 
қазақша-орысша шыққан шығармаларымның бірде-бір данасы қалмай 
өтіп кеткенін айтты. Есесіне ол жерде жанымдағы жас талант Қадыр 
Мырзалиевтің балаларға арналған «Жаңғалақтар» жинағы бар екен. 
Соны түп қотара сатып алып, сіздерге базарлыққа алып келдім. Автордан 
қолтаңба жаздырып алыңыздар. Қонаққа осылай құрмет көрсетейік» деді. 
Сондағы Бекеңнің жанындағы бейтаныс адам Қадыр ақын екен-ау! Арада 
аз уақыт өтпей-ақ ол ағамыздың қазақ поэзиясының хас тұлпарына айна-
латынын сол кездегі 5-класс оқушылары біз қайдан білейік...

(Жалғасы 11-бетте)

Бұл кездейсоқтық па? Әлде... 
Тағдыр шығар. Иткөйлекті 
қайсысы бұрын тоздырды? 
Ақиқаты: үшеуі де қыркүйектің 
төлі. Шартарап шырпысқандай. 
«Нобель» сыйлығының  лауреаты 
Уильям Фолкнер (25.09.1897 ж.), 
Лениндік сыйлықтың лауреат-
тары Луи Арагон (3.09.1897 ж.) 
мен Мұхтар Әуезов (28.09.1897 
ж.) бір айда туған. Еуропа, Аме-
рика, Азия рухани туыстасып 
жатыр. Біреуі әлі балаң сурет 
салып, енді біреуі өлең жазып, 
ал тағы біреуі дала сахнасы-
на құбылыс қойылым қойып, 
өнер әулиеханасының есігін 
қақты. Кейін келе-келе араға 
алдияр уақыт салып, үшеуі де 
әлем әдебиетінің қайраткеріне 
айналды, өскелең өріс ашты. 
Жұлдыздар жоғарыдан солай 
жарқырады. Олар аз болса, 
қазақтың маңдайына біткен 
көрнекті қаламгерлері, Шер-
хан Мұртаза 35 жыл кейін, 
ал  Оралхан Бөкей араға 
46 жыл салып, бір күнде 
(яғни 28 қыркүйек) дүниеге 
келді. Жаһани жазушы-
лар ұлттық көркемөнердің 
көсегесін көгертіп, бейнелеу 
құралдарымен байытты. Сөйтіп, 
түздің Қасқабұлақ, Мыңбұлақ, 
Іңкәрбұлақтары үндесіп 
өмір өтінде өскен оғландары 
ой батыры болып, қалам 
құдіретіне жүгініп, атамекенін 
айшықтап, Сарыарқадағы 
Шыңғыстау, Қаратау мен 
Алтай адамдарының тұрмыс-
тіршілігінен сыр шертті.
Шерхан Мұртаза «Ай мен 
Айша» романында анаға мәңгі 
ескерткіш орнатқандай. Бәріміз 
де аяулы жанға солай қасиетті 
құрметпен қарасақ шеккі бол-
мас еді. Перзенттер әке құты, 
шеше сүтінен нәр алған десек 
те, алыптарды аналар туады. 
Абайдың Зере, Мұхтардың 
Дінәсіл әжелері, Асқар, Әбіш 
және менің шешем алаш 
аналарының жиынтық образын 
елестетпей ме?

С�з ығыты келген соң айта  ке тейін, 

мен �уезов тақырыбына ойда жоқта 

қалам тартқаным жоқ, әуелден аса қат, 

қажетті кезінде жіті зер салып, арнайы 

бол маса да анда-санда тиіп-қашып, 

үлес қосып жүрмін. Бәлкім жылдар 

жемісті шығар. Мәскеудегі �дебиеттің 

М.Горький атындағы  институтында 

оқып жүргенде «Огонек» жорна-

лында Абай, Мұхтар �уезов, Ғабит 

Мүсірепов пен Кеңес жастар поэ-

зиясы туралы мақалаларым жарық 

к�рді. Тырнақалды жыр жинағым – 

«К�ктем кешікпейді» шықты. «Друж-

ба Народов», «Юность», «Смена» 

басылымдарында топтама �леңдерім 

жарияланды. Сыртта жүрген соң ба, 

сол аз еңбегім ескеріліп, Жазушылар 

одағына мүшелікке қабылдандым...

Т о б ы қ т ы л а р  і ш і н е  Қ а р а т а у 

жақтан ерте қоныс аударып, тамы-

рын түу тереңнен тартатын 7скенбай 

ұрпағымен жекжат-шатыс �уезовтер 

ескі әулет.

1995 жылы «Атамұра» наш рия тын-

да басылған Абай анықта малығында: 

«�бсемет Ыстамбекұлы (т.ж.б.) – 

Құнан байдың немере інісі Жақыптан 

туған қыздың баласы М.О.�уезовтің 

туған нағашысы, Абайдың арнау 

�леңдерінің бірі «Иә, құдай бере г�р» 

�леңінде ақын �-ке ықылас бере шын 

ниетімен алғыс айтады: «�бсембет 

жиенің, ол – сенің біреуің. Достығын 

достықпен �темек тілеуім».  Алматыда 

ауырып жатқан �бдірахманға ет-

кен туыстық қамқорлығына риза 

болған. Абай жиені �бсәметке іштей 

риза болып, Мағауияға хат жазғанда 

оның жақсылығын достықпен �теуге 

алғыс-тілек білдіреді» деп танысты-

рып �теді.

(Жалғасы 7-бетте)

ӨТІРІГІ 
ЖОҚ ӨМІР
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ҚҰРМЕТ

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Қазақ баспасөзі мен руханиятында ерен еңбегімен аты қалған, жасаған 
ісі мен атқарған қызметі мемлекетшілдік һәм ұлттық сана тұрғысынан 
өрілген, жаратылысы мен болмысы бөлек, жаны ізгі Жұмабек Омарұлы 
Кенжалиннің есімі жұртшылыққа жақсы таныс. Журналистика жампозының 
арамыздан кеткеніне екі жылдың жүзі болса да, тұғырлы тұлғаның аяу-
лы бейнесі замандастарының, әріптестерінің жадынан өшпек емес. Десек 
те, келешек ұрпақ үшін Алаш жүректі қайраткер азаматтың тағылымды 
өмірін жан-жақты насихаттап, мәңгі есте қалдыру жолында алда атқарылар 
талай істер баршылық. Осындай ғибратты істі әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті қолға алып, жуырда Жұмабек Омарұлы білім нәрімен 
сусындаған журналистика факультетінде арнайы дәрісхана ашылды. Ресми 
айтар болсақ, аудитория «Жұмабек Кенжалин атындағы «Баспасөз және 
жаңа медиа» оқу-шығармашылық зертханасы» деп аталады. 

Жаңа жылда жалпы денсаулық сақтау саласына бюджеттен бөлінетін 
қаржы айтарлықтай артады. Қазынадан қаралатын қаражаттан бөлек, 
медициналық ұйымдарға Міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан 
да қосымша  ақша бөлінеді. Сонымен қатар, аймақтар медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін жаңа  нысандар ашып, дәрігердің 
жүктемесін төмендетпек. МӘМС жүйесімен қатар өңірлерде тағы қандай 
өзгерістер болады? Бұл жайында біз Жамбыл облысы Денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Марат Жұманқұловтан білген едік. 

ЖҰМАБЕК КЕНЖАЛИН 
атындағы дәрісхана

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ – ҚАЖЕТ ІС

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

Жуырда осы шараның салтанат-

ты түрде тұсаукесері �тіп, оған ардақ-

ты азаматтың аяулы жары �лима 

�бдірахманқызы мен ұлдары, бір топ 

зиялы қауым �кілдері, журналистер, 

университет ұстаздары мен студент-

тер қатысты. Алдымен факультеттің 

85 жылдығы мен тұлға �мірінен сыр 

шертетін фильм к�рсетілді. Алқалы 

жиынды жүргізген журналисти-

ка факультетінің деканы, ғалым 

Сағатбек Медеубекұлы бұл оқу-

зерттеу шеберханасында Жұмабек 

Кенжалиннің ғұмырнамалық тари-

хы, туған ауылы мен �скен �лкесі, 

білім алған мектебі, универсиет 

қабырғасында оқыған жылдары, 

баспас�з саласында еңбек еткен 

кезеңдері к�рініс тапқанын атап 

�тті. Студенттер үшін сабақ �туге 

қолайлы болып жабдықталған ауди-

торияда дәстүрлі газет-журналдар-

мен қатар заманауи компьютерлер 

орнатылған. 

Алғашқы құттықтау с�зді универ-

ситет ректоры Ғалымқайыр Мұтанов 

айтып, биыл әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 

де, журналистика факультетінің 

де құрылғанына 85 жыл толып 

отырғанын атап �тті. Журналистика 

факультетінің түлектері арасында 

елімізге белгілі мемлекет және қоғам 

– Марат Сейтбекұлы, Жамбыл об-
лы сында жеңілдік жасалған 15 санат қа 
қанша адам кіреді және оларға М�МС 
пакетінен б�лек, �зге де қымбат медици-
налық қызметтер тегін к�рсетіле ме? 

– Облыстағы халықтың 58 пайызы 

жеңілдік жасалған 15 санатқа кіреді. 

Олар: зейнеткерлер, 18 жасқа дейінгі 

балалар, жоғары оқу орындарының 

студенттері, атаулы әлеуметтік к�мек 

алатын азаматтар, мүгедектер, «Алтын 

алқа», «Күміс алқа» иегерлері, жүкті 

әйелдер немесе үш жасқа дейін бала 

күтімімен отырғандар, сотталушылар, 

жұмыссыздар мен жұмыссыз орал-

мандар.

Медициналық сақтандыруы бар 

адамдарға медициналық к�мектің 

барлық түрі, оның ішінде жоспарлы 

стационарлық к�мек, дәрі-дәрмекпен 

қамту, жоғары мамандандырылған 

медициналық қызмет түрлері мен 

оңалту, диагностикалық-кон суль-

тациялық к�мек, медбике күтімі 

мен паллиативтік к�мек к�р сетіледі. 

Біріншіден, міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру арқылы 

Қазақстан азаматы �зі таңдаған 

емханада емделеді, ал шығынды 

Қор �тейді. Екіншіден, тегін ме-

д и ц и н а л ы қ  к � м е к т і ң  к е п і л -

ден дірілген к�лемі және міндетті 

қайраткерлері, ғалымдар аз емес 

екенін айтып, бұл ретте Жұмабек 

Кенжалинге ерекше тоқталып, жылы 

лебізін ортаға салды. 

– Бүгін біз үлкен тұлға, ұстаз, 

ғалым, қайраткер, �з кәсібінің ал-

дыңғы қатарындағы бірегей мама-

ны болған Жұмабек Кенжалинге 

арнайы аудитория ашып отыр-

мыз. 7кінішке қарай, арамыздан 

ерте кетті. К�п жоспарлары бар 

еді. Соңғы кезде менімен кездесіп, 

ғылымға к�бірек к�ңіл б�лсем, жур-

налистика ғылымын дамытсам де-

ген ой-пікірлерін білдіріп, соған 

дайындықта жүретін. Аудиторияны 

ашу арқылы ол кісінің аяулы есімін 

мәңгілік етуге мүмкіндік жасай-

мыз. Университет қаншалықты �мір 

сүрсе, бұл аудитория да соншалықты 

�мір сүре береді. Болашақта осы 

аудиторияда Жүкең сияқты небір 

м ы қ т ы  т ү л е к т е р  т ә р б и е л е н і п 

шығатынына кәміл сенемін, – деді 

Ғалымқайыр Мұтанов. Осы орайда 

оқу орнының ректоры Ж.Омарұлына 

тәлім берген ардагер ұстаздарды 

«Алғыс хаттармен» марапаттады. 

Шара  барысында  Жұмабек 

Омарұлы жайында алдыңғы толқын 

ағалар, замандастары мен доста-

ры жарқын естеліктер, ғибратты 

әңгімелер айтты. Солардың бір пара-

сына тоқталсақ, журналистиканың 

ардагері,  қабырғалы қаламгер 

 Сарбас Ақтаев: «Алаш арыстарының 

әлеуметтік медициналық сақтандыру 

пакеті аясында азаматтар қосымша 

т�лемдердің барлы ғынан босатылады. 

Үшіншіден, ме дициналық ұйымдарда 

к�рсетілген қызметтер, әлеуметтік 

медициналық сақтандыру қорына 

аударылған жарналар туралы ай сайын 

ақпарат алуға болады. Т�ртіншіден, 

сапасыз қызмет к�рсетілсе немесе 

міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыруға қаты сушылардың құ-

қығы бұзылған жағ дайда Қор олардың 

мүдделерін қорғайды. Бесіншіден, 

М�МС жүйесін енгізу к�рсетілетін 

меди циналық к�мектің сапасын 

жақсартуға мүмкіндік береді.

– Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
қоры М�МС жүйесі бойынша Жамбыл 
облысына қанша қаржы б�лмек? 

– Қаржы қажеттілікке қарай 

б�лінетінін ескеруіміз керек. Жаңа 

жылда жалпы денсаулық саласының 

бюджеті 13 пайызға артады. Яғни 

қазір медициналық к�мекке б�лінетін 

облыстық бюджет 51,8 млрд теңге 

болса, М�МС қорының Жамбыл 

облысындағы филиалы арқылы 

қосымша 10 млрд тенге б�лінеді деп 

жоспарлануда. Бұл қаржыға қымбат 

диагностикалық к�мек және зеттеу-

лер, КТ, МРТ және оңалту емі, күндізгі 

стационарлық к�мек к�рсетіледі. 

алтын тұяғы. Торғайдан шыққан 

т а р  л а н ы м ы з »  д е п  б а ғ а  б е р с е , 

белгілі жазушы Сәбит Досанов 

қайраткер азаматтың адамгершілік 

пен кісілік қасиеттеріне ерекше 

тоқталып, баспас�з саласындағы 

к ә с і б и л і г і н  а й р ы қ ш а  а т а д ы . 

«Жұмабек бас редактор болып 

барған басылымның мазмұны да 

�згеріп, таралымы да бірден �сіп 

кететін. Мықты журналистігінен 

б�лек, ұйымдастырушылығы биік 

болатын. «Алланың адамға берген 

үлкен сыйы – оның соңында қалған 

жақсы аты, жақсы ізі» деп шығыс 

ойшылы Сағди айтқандай, осындай 

жақсы азаматтардың �негелі �мірін 

кейінгі жастарға к�бірек насихатта-

уымыз керек» деді. 

Парламент депутаты, белгілі 

публицист Сауытбек Абдрахманов  

Жұмабек Кенжалин жайында жан 

тебірентерлік с�здерін айтты. Оның 

азаматтық қырларына, тектілік 

қасиеттеріне тоқталды. �рдайым 

адал, сыпайы, бекзат,  сырбаз, 

кіршіксіз қалпында жүретінін тілге 

тиек етті. «Журналист қандай болады, 

адам қандай болады, жолдас қандай 

болады, бауыр қандай болады» 

десе, біздің Жұмабектей болады 

дегізетіндей азамат еді» десе, «Алматы 

ақшамы» газетінің бас редакторы 

Қали Сәрсенбай «Қазақ баспас�зінің 

үлкен к�шбасшыларының бірі» 

деген баға берді. Шара соңында мар-

құмның зайыбы �лима �бдірахман-

қ ы з ы  у н и в е р с и т е т  б а с ш ы  л ы -

ғына, факультет ұжымына, барша 

жанашыр азаматтарға алғысын 

білдірді. Соңында журналистика 

факультетінде жемісті қызмет ат-

қарып, бүгінде �мірден �ткен 

ар  дақты тұлғалар  мен «Қазақ 

газеттері» ЖШС-нің негізін қалап, 

ұзақ жылдар бойы басқарған, 

Президент сыйлығының лауреаты, 

«Құрмет» орденінің иегері Жұмабек 

Кенжалиннің рухына арнап ас 

беріліп, құран бағышталды. 

– Тұрғындардың денсаулық сақтау, 
емделуге жұмсайтын жеке шығындары 
үнемделе ме? 

– Сақтандыру халықтың қалта-

сынан шығатын шығындарды қыс-

қартуға емес, оның �спеуіне әсер 

етеді. Олай дейтін себебім, халық 

саны алдағы уақытта да артады, соның 

ішінде медициналық қызметтерді к�п 

пайдаланатын балалар мен қарттар 

қатары к�бейеді. Бұған қымбат тех-

нологияларды қосыңыз. Сонымен 

қатар, медицина үздіксіз даму үстінде, 

болашақта медициналық сақтандыру, 

кепілдендірілген тегін медицина-

лық к�мек пакеттерінен б�лек жаңа 

қызмет түрлері пайда болады. Осының 

бәрі жұрттың денсаулық сақтауға 

жұмсайтын жеке шығындарына әсер 

етері с�зсіз.

– Денсаулық сақтау министрлігі 
 инсульт, инфаркт, ауыр жарақат алған 
немесе күрделі ота жасатқан нау қас-
тарды оңалту к�мегін дамыту үшін 
қыруар қаржы қарастырып, осы салаға 
к�п к�ңіл б�лмек.  Жамбыл облысында 
оңалту орталықтары жеткілікті ме, 
қанша адам мұндай к�мекке мұқтаж?

– Жамбыл облысында да оңалту 

орталықтары жеткіліксіз. Сақтандыру 

жүйесінің мақсаты – оңалту к�мегін 

қолжетімді ету. Жаңа жылдан бастап 

облыстық және қалалық аурухана-

ларда оңалту орталықтары ашылады. 

Сонымен катар, жекеменшік нысан-

дарда да оңалту-медициналық к�мегі 

к�рсетіледі. 

 – �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен
 Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ДЕНСАУЛЫҚ

ЕҢ ТИІМДІ 
ҚАЗАҚ-ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Өтпелі қоғамның 
саяси және даму мәселелерін 

ғылыми жұмысына арқау еткен Ер-
лан Арынның мемлекет пен қоғамның 
өркендеуіне қосқан еңбегін санамалап 
жату артық болар. Жауапты қызметтер 

атқара жүріп, өзінің негізгі саласынан бөлек, 
руханият    пен мәдениеттің жандануы үшін 

бірталай жұмыс атқарғанын өзі «әкеден қонған 
қасиет» деп біледі. Ал сұхбаттасымыздың әкесі 

кім еді? Ол – қазақтың ардақты азаматы, 
елге танымал ғалым Мұхтар Арын бола-
тын. Ерлан Арынмен әңгімемізде бүгінгі 

қазақ қоғамындағы толғауы бөлек 
тақырыптарды арқау 

еттік...
   

жатсынбасаң, нағыз қазақ болғаның» 

деп отыратын. Міне, біздегі �лкетану да 

сол бағытта бірқатар жұмыстар атқарса 

дейсің. Атырауда отырып Алтайдың 

тауын жатсынбайтын, оңтүстіктегілер 

К�кшені туған жеріндей аялайтын ұрпақ 

қалыптастыруда �лкетанушылардың 

атқаратын р�лі орасан. Екінші бір 

мәселе, бізде «Қасиетті Қазақстан» 

жобасы бойынша тұлғаларымыздың 

кесенелерін де бір топқа жіктеді. 

Ал Ресейде жатқан Құрманғазы, 

Ташкенттегі Т�ле би, Шамдағы әл-

Фараби кесенелері туралы не дейміз? 

Мазар, кесенелерден басқа, қазақтың 

материалдық емес құндылықтары да 

бар. Жеке �зім бірінші орынға қазақ 

тілін, дәстүрін қояр едім. 

Тағы бір мәселе. Еліміздің әр об-

лыс орталықтарында тарихи-�лкетану 

музейлері бар. Салыстырып к�ріңіз, 

әрқайсысы әртүрлі тарихтан сыр 

шертеді. Кезеңденулері де әртүрлі. Сон-

да біздің тарихымыз әртүрлі болғаны 

ма, ортақ қазақстандық тарихымыз 

қайда? Ал мектептердегі қазақ тілі 

кабинетін к�рген жан бар ма? �р мек-

тепте әртүрлі. Қазақ тілі, қазақ тарихы, 

қазақ әдебиеті кабинеттері әр мектептегі 

ең мықты кабинеттер болуға тиіс еді. 

Ол үшін модельді нұсқа дайындалуы 

керек. 7лкетану мұражайларының да 

модельдік нұсқасы болса, қанеки? 

– �кеңіз Мұхтар Арын қазақ рухания-
тына, ғылымына қосқан үлесі зор тұлға 
ретінде белгілі. �ке �негесін, тәрбиесін 
перзенттеріңізге сіңіре алдым деп ойлай-
сыз ба?

– Бірде үлкен бір жиынға барған 

кезімде, алдымнан екі кішкентай 

оқушы қыз жүгіріп шығып, мектептің 

қабырға газетіне сұхбат беруімді �тінді. 

«Жақсы, қандай сұрақтарыңыз бар?» 

десем: «Сіздің жастық шағыңыз бен 

қазіргі жастардың айырмасы не?» деп 

сұрады. «Еш айырмасы жоқ» деп жа-

уап бердім. Қазіргі жастар қандай, 

біздің де олардан к�п айырмамыз бола 

қоймады-ау деп ойлаймын. Біз де мек-

тепке барғымыз келмей, әртүрлі сылтау 

іздеп тұратынбыз, біз де доп қуғанды 

жақсы к�рдік, мұғалім сабақ сұрамаса 

деп тілеп отыратын кезіміз де болды. 

Достыққа адал болғымыз келді. Жастық 

шақта бастан �ткеруіміз тиіс сезімдерді, 

к�ңіл күйді түгел бастан �ткердік. Де-

мек, жастық сезім, жастар �згерген 

емес. Ал сонда не �згерді? Меніңше, 

ата-аналар �згерді. Мен қазір �зім де 

әкемін ғой. Бірақ �з әкемдей бола ал-

дым ба, алмадым ба – ол үлкен мәселе. 

� к е м д і  е р е к ш е  ү л г і  т ұ т т ы м . 

Мұражай, кітапханаға есік ашып 

берген мұғалім емес, әкем еді. «Осы-

ны оқып шықшы» деп қолыма кітап 

ұстатты. «Мынаны қара» деп музей 

аралатты. Мектепте оқып жүргенде 

жетелеп Ғылым академиясына апарды. 

«Мына баспалдақтан дана тұлғалар 

к�терілген» деп кімдердің жұмыс 

істегенін таныстырды. Қаныштың 

дәстүрлі академиясын әкемнің ай-

туымен жақсы біліп �стім. �кемнің 

жетелеп апаруымен сол ғылым ор-

дасына жастайымнан ғашық болып, 

к�зі тірі корифейлерді к�ріп қалдым, 

экономистің оқуын оқып жүрсем де 

солардың дәрістерінен қалмадым. 

�лкей Марғұлан, Манаш Қозыбаев, 

7 м і р з а қ  С ұ л т а н ғ а з и н ,  � б д у ә л и 

Қайдаров, Салық Зимановтардың ал-

дын к�ріп, с�зін жүрегіме тоқытқан 

әкеме мың рақмет! 

�кемнің ұстанымы «Балам, ректор 

тек қана кабинетте ректор, мұғалім 

мектепте ғана мұғалім емес, азаматтық, 

тұлғалық қасиетке қашан да мән 

бер» дейтін. Кейінгі қызмет жолымда 

әкемнің осы с�зін есімнен шығарған 

емеспін. 

«Адамның қалыптасуына екі нәрсе 

үлкен әсер етеді» дейтін әкем. Ол екі 

дүние – тегі мен ортасы. Құдайға шүкір, 

әкеме, ата-бабаларыма рақмет. Тегіміз 

жаман емес шығар, ол біздің еңбегіміз 

емес, сол бабалардың қаны ғой. Тегі 

жақсы бола тұра жаман ортаға түскен 

қандай болғанын да к�ріп жүрміз. 

Ішімдік пен есірткінің тұтқынында 

қалып қойған тектілердің ұрпақтары 

да бар, �кінішке қарай. Жалпы ортадан 

шығып, жақсы ортаға түскендердің 

де мерейі артқанына куәміз. «Жақсы 

ортаға түсу оңай емес, оған сәйкес 

болу үшін еңбектену, тырысу керек. 

Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен 

жүруге дағдыланбаңдар» деген әкем 

бізді жақсы орталарға жетеледі. Иә, 

жақсы ортада �стім, жақсы мектепті 

бітірдім, жақсы оқу орнында оқыдым, 

жақсы білім алдым. Мұның барлығы 

да әкемнен алған тәлімім, тәрбием деп 

білемін.

Алматыда қазақ мектебі біреу ғана 

еді, орын жоқ болып біз орысшасына 

бардық. «Тілді ұмытпаңдар» деп жаз 

шыға ауылға жібереді. 7зі неміс тілінің 

маманы ғой, кешкілік, үйде басымыз-

ды қосып Гете, Гейнені немісше оқып 

шығады, сосын қазақшасын айтады. 

Абайдың аудармаларын майын та-

мызып тұрып мәнерлеп оқып береді. 

Сол кешкі басқосуларда ескінің дәмді 

әңгімелерін жеткізеді. Менің әкем 

осындай ғазиз жан еді. 

Ал мен балаларыма дәл сондай әке 

бола алам ба – оны балалар айтатын 

болар...

– �ңгімеңізге рақмет! 

�ңгімелескен 
Қараг�з СІМ�ДІЛ 

Негізінде ғылым және білім беру 

мекемелеріне жаңа мәртебе беріп, 

бірнеше функцияны сеніп тапсырса, 

тіпті Ғылым академиясы президенті 

мен академияның мәртебесін �згертсе 

жағдай басқаша �рбитін еді-ау деп 

ойлаймын. Ғылыми-техникалық даму 

мәселелері, қажет болса, президенттік 

дәрежеде қаралып, үкіметтік комиссия-

ның жоғары мәртебесімен назарға алы-

нуы керек. ҰҒА-ны Нұр-Сұлтан қала-

сына алып келуге де болады. Ғылым 

академиясының интегративтік, жан-

жақты талдау жасайтын функция-

сын жаңаша қалыптастыру аса �зекті. 

Институттардың ғылыми ортасының 

жандануы үшін Қаныш Сәтпаевтың 

академиясы жаңаша қалыпта жұмыс 

істей бастағаны дұрыс. 

– Бакалавр болсын, магистратура 
болсын, болмашы тақырыптарда ғылыми 
жұмыс қорғала беретінін �зіңіз де айтып 
қалдыңыз. Мұны реттеудің жүйесі бар 
шығар, мысалы �з салаңыз бойынша 
қандай тақырыптарды ұсынуға бола-
ды? Ғылымға бастап апаратын қандай 
тақырыптар сырт қалып қойды?

– Біріншіден, бакалавриат бітірген 

балалар дипломдық жұмыс, магис-

транттар – магистрлік, докторанттар – 

докторлық диссертация жазады. Міне, 

осы деңгейлерге арналып, әр ғылым 

саласы бойынша нақты тақырыптар 

белгіленіп,  бекітілуі  керек.  Осы 

тақырып ұнайды деген с�з болмауға 

тиіс. Ол тақырып маған ғана ұнайтын 

шығар, ал мемлекет үшін нендей пай-

дасы бар? 

Тақырыптарды таңдаудың, бекітудің 

формасын �згерту керек. Қажет деп 

тапса, ғылыми тақырыптарды стар-

тап ретінде қарастыруға болады. 

Одан қорықпайық. Ғылымды іргелі, 

қолданбалы деп б�лудің де қажеті жоқ. 

Адамзаттық мәселелер қолданбалы 

ғылымнан жоғары тұрады. Докторант-

тар мен магистранттарды жаңа ғылыми 

мамандықтар бойынша дайындаған 

абзал. Ал докторанттарға келгенде 

мамандандыруға к�п к�ңіл б�лу керек. 

Не ғалым емес, не педагог емес, дүбәра 

әлдекімдерді даярлап жүрміз бе деп 

алаңдаймын. 

– <зіңіз де мемлекеттік жауапты 
қызметтер атқадыңыз. Дәл қазір сол 
қызметті сәл басқашалау істейтін едім 
деген ой келе ме?

да «орта білім міндетті» деп жазылған. 

Ол норма бір ғасыр уақыт бұрын Кеңес 

одағы кезінде шыққан. Қазір за-

ман �згерді.  Сондықтан орта 

білім ғана емес, кәсіби білім де 

міндетті түрде берілуі керек деп 

есептеймін. �р қазақстандық 

а з а м а т  м і н д е т т і  т ү р д е 

кәсіби білім алып шығуын 

қарастырғанымыз ж�н. Ол 

колледж бола ма, техникалық 

мектеп бола ма – басқа әңгіме. 

�рбір адам еңбек ету, табыс 

табу қабілетіне ие болғаны аса 

маңызды. Қазақстанда осыны 

әлеуметтік жаңа �лшем ретінде 

к�рсетсек  деймін.  Бұл  – сау-

атты, дамыған елдердің адамзаттық 

құндылықтарына сәйкес келетін жаңа 

заман талабы. Қазір ЖОО тәмамдаған 

балалардың жартысына жуығы �з 

мамандығы бойынша жұмыс істемейді. 

Қанша ақшаны желге шашып отыр-

мыз. Меніңше, мектепте арнайы курс 

па, пән бе енгізіп – «кәсіби бағдарды» 

түсіндіріп, оны ұстаз, бала, ата-ана 

бірлесе оқыса қандай жақсы болар еді.

Жолдасым да, мен де – екеуміз де 

профессормыз. Соның �зінде кәсіби 

бағдар беруде балаға к�мек керегін 

түсініп жүрміз. Конституциялық ре-

форма керек деген с�зіме қайта ора-

лайын. Кәсіби бағдар ҚР «Білім тура-

лы» заңының ең соңғы бабында, бір 

ғана с�йлемде айтылып �теді. Оның 

�зінде де жеке-дара айтылмайды. 

Кәсіптік білімді тәрбие жұмыстарының 

ішіне қосарлап қойған. Білім, тәрбие, 

кәсіптік білімнің әрқайсысын жеке-

жеке атап �ту керек. Бұл Қазақстанның 

болашағына ғана емес, балалардың 

тағдырына да оң �згеріс әкелетін баста-

ма болатынына сенемін. 

– Бүгін �зіңіз басқаратын әлеуметтік-
экономикалық жобалар және сараптама 
ғылыми-зерттеу институтының мақсат-
мұратын таныстырып �тсеңіз...

– �у баста Еуразия интеграциялық 

институт ретінде ашылған едік. Қазір 

интеграциялық жұмыстармен ғана 

емес, ішкі саяси-экономикалық даму 

мәселелерімен де айналысамыз. Бізде 

айналдырған үш-т�рт стартегиялық 

институт бар. Ол тұтас Қазақстан үшін 

аздық етеді. Біздің орталықтың ғылыми 

жұмыс формасы – сараптамалық тал-

дау жасау, нақты шешімдерге жетелеу. 

Жалпы сараптамалық институттарды 

әр аймақта, әр салада ашу керек деген 

ойды құптаймын. Мәселен, іргеміздегі 

Ресей, Қытай секілді ірі мемлекеттерді 

зерттейтін бірде-бір стратегиялық инс–

титут жоқ. Ресейге сол мемлекеттің 

�зінің к�зімен қарап отырмыз. Олардың 

�здері туралы жазған к�зқарасын ғана 

назарға алғандықтан, әрине, с�йтеміз. 

Ал біздің кез келген мемлекет туралы 

жеке, ішкі к�зқарасымыз қалыптасуы 

керек. 

Осы күні орталық екі бағдарламаны 

аяқтап қалды. Бірінші бағдарлама – 

Қазақстанның әлеуметтік-саяси даму 

жолдарына байланысты, мемлекеттік 

тапсырма ретінде орындалды. Ішкі 

саясаттың мәселелеріне байланысты, 

жалпы әлеуметтік саясаттың �згеруіне 

қатысты, саяси модернизациялау тура-
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лы ұсыныстарымызды да дайындап жа-

тырмыз. Ұлттық кеңеске де пікірімізді 

білдіріп жүрміз. Абайдың туғанына 175 

жыл толу мерейтойына байланысты 

іс-шараларға қатысты да пікірлерімізді 

айттық. 

– Мысалы, қандай пікірлер?
– Ол мерейтойы қарсаңында атқары-

латын іс-шаралардың жоспарымен 

таныстық. К�бі стандартты іс-шаралар 

жоспары екен. Біз Шекспирді қалай 

танимыз? Туындылары арқылы. «Ро-

мео-Джульетта», «Король Лир», «Гам-

лет» деп кете береді. Тіпті сол шығарма 

кейіпкерлерінің с�здерін де жатқа ай-

тып береміз. Ал Абай туындыларының 

мазмұнын ше? Абай 1904 жылы �мірден 

�ткен. Яғни Абайтану деген ұғымға 

биыл – 115 жыл. 115 жылдың ішінде 

Абай шығармаларынан бірде-бір 

театрлық туынды қойылған жоқ. Иә, 

Абайдың �зі туралы, оның бірқатар 

�леңдерін мысалға алған қойылымдар 

бар ғой. Ал Абайдың �з шығармаларын 

сахналау ше? «Ескендір», «Масғұт», 

«�зімнің әңгімесі» сынды поэмалары-

нан спектакльдер неге қойылмай жүр? 

Абай шығармаларын экрандау да қолға 

алынған жоқ. Абай шығармаларының 

мотивімен түсірілген қандай кинотуын-

дымыз бар? 

Абай дүниеден �ткен соң кітаптарын 

тасқа бастық. ХХ ғасырдың басында 

сол кітаптарға �лихан, Ахмет, Ілияс, 

Тұрағұл бастаған бірқатар шығарма-

шылық зиялы қауым �кілдері пікір жаз-

ды. Одан бертінде да Абайдың кітаптары 

туралы пікірлер к�птеп шықты. Міне, 

осы пікірлердің басын құраған кітап 

бар ма? Осы істі де қолға алатын уақыт 

жеткен еді ғой. 

Абай к�зі тірісінде қара с�здерін 

н�мірлеген жоқ еді. Мына с�зім бірінші, 

ал мынаусы қырық бесінші екен демеді. 

Мұхтар �уезов ыңғайлы болсын деп 

н�мірледі де, содан сол н�мірлеген 

қалпында қалып қойды. Ол с�здердің 

сакральдық мәнін жоғалтып алған 

секілдіміз. Ғарифолла Есім ағамыз бір 

жұмысты қолға алып еді. Абайдың әр 

с�зінің тақырыбы бар деп, әр с�зін 

тақырыптарға б�ліп, реттестіре бастаған. 

«Намыс», «махаббат», «білім», «дін» 

деп кете береді... Міне, Абайдың Қара 

с�здеріне бір-бір с�збен тақырыпты 

белг ілеп  шығарсақ,  Абайдың 45 

ұғымы к�з алдымызға келе қалмай 

ма? Абайдың алаң к�ңілі, Абайдың 

құндылығы, Абайдың ұстанымы 45 ұғым 

арқылы жарқырап к�зге түседі. Абайды 

елге жақындату үшін жаңа формаларды 

пайдаланудан бас тартпайық. 

– Абайды айтқанда руханият туралы 
да сауал ойға келеді. Руханият саласын-
да да бір кісідей еңбегіңіз сіңді. Мәшһүр 
Жүсіп мұрасына қатысты жобаларды 
бастауыңызға не түрткі болды? 

– �кем, әкемнің тәрбиесі түрткі 

болды. Баянауылда үлкен ақсақал бар. 

«Осы жұмыстармен айналысуға кім 

ақыл берді десем, Мұхтар әкеңнің 

Ақт�бедегі бастамаларын қайталаған 

екенсің ғой» дейді.  Рас, әкемнің 

�мірлік ұстанымдарын қайталадым. 

�кем Мұхтар Арын Ақт�беде үлкен 

рухани қозғалыс жасағанын әлі күнге 

айтып жүргендер к�п. �руақтардың 

атын тірілту, артына қалған мұраларын 

к�пшіліктің назарына қайта ұсыну, 

халыққа ол есімдерді құндылық ретінде, 

қасиет ретінде насихаттау әр азаматтың 

парызы. �кем жер-су аттарына да қатты 

зер салып отыратын. Кейде күйініп 

кететін де кездері болатын. Бірде 

Ақт�беде Құдайберген Жұбановтың аты-

на к�ше бергізбек болып іске кірісіпті. 

Сонда облыстық партия комитетінің 

идеология ж�ніндегі хатшысы: «Бұл 

Ж ұ б а н о в қ а  б і р н е ш е  н ы с а н н ы ң , 

құрылымның атын бердік, не деген 

бітпейтін ұсыныс?» деп таңғалғанын 

айтып, «Обкомның идеология хатшы-

сы Құдайберген Жұбанов пен Ахмет 

Жұбановты бір адам деп санайды және 

онысына беті де қызармайды» деп 

қабағы қату келгені есімде. �кемнің 

тағы бір мінезі, үлкен тұлғаларды наси-

хаттап кітаптар шығартатын. �бубәкір 

Кердері ақынның жазбаларын сонау 

Мәскеуден, КСРО-ның Сыртқы істер 

министрлігінің архивінен алдыртып, 

кітап етіп бастыртқаны да бар. Біздікі 

сол әке жолын қайталау ғой. Мәшһүр 

Жүсіптің шығармаларын жинап, 20 

томдығын бастырттық. �лі де осы 

салада іздене зерттейтін дүние к�п 

деп білемін. Дамыған ел боламыз де-

сек, тарихымызды, мәдениетімізді 

ұмытпауымыз керек. Жиырма томдық-

тан ықшамдап, Мәшекеңнің шығар-

маларын екі том қылып ағылшын 

тіліне тәржімаладық. Мұның барлығы 

«әке к�рген оқ жонардың» дәлелі 

шығар. �кемнен алған тәрбие маған 

да жұққаны болар, барған жерімде мен 

де жер-су аттарына мән беріп, тарихи 

тұлғалардың ұмыт қалмауын ескеріп, 

рухани байлығымызды насихаттауға 

тырыстым... 

– Руханияттың мәселесіне айна-
лып келдік қой. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша да бірқатар 
жобаларға аралас тыңыз. Ол туралы 
пікіріңізді де білсек...

–  « М ә д е н и  м ұ р а » ,  « Т а р и х 

толқынында» деген бағдарламалар 

а я с ы н д а  д а  б і р қ а т а р  ж ұ м ы с т а р 

атқарылды. Ал жаңа «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының негізгі бағыты – 

қоғамдық сананы �згерту. «Қасиетті 

Қазақстан», «Жүз жаңа оқулық» жо-

балары қатты ұнайды. 7лкетану жоба-

лары бойынша да біраз жұмыс қолға 

алынды. �р облыс жеке-жеке �лкетану 

оқулықтарын жазды. Негізінде, менің 

ойымша, �лкетану мәселесі басқаша 

қарастырылуы керек секілді еді. Бірде 

балаларымнан:  «7лкетануды бір 

с�збен қалай түсіндіре аласыңдар?» 

деп сұрадым. Үлкен қызым: «�ке, 

�лкетану деген жер-су атаулары ғой» 

деді. Жауабы дұрыс секілді: әр �лкенің 

ерекшелігі сол жердің атына да байла-

нысты ғой. Кіші қызым: «�ке, �лкетану 

деген сол �ңірден шыққан ұлы тұлғалар 

емес пе?» деп жауап қатты. Оның да 

жауабы дұрыс еді: Абай, Қаныш, Жам-

был десе әр �лке к�з алдымызға келе 

қалмай ма? 7лкетануға қатысты бір 

үйде екі пікір айтылды. Ал жан-жақтағы 

пікірді жинасақ, қаншама анықтамаға 

т у р а  к е л е т і н і м і з д і  о й л а д ы қ  п а ? 

Кезінде әкем: «Алматыда туып, сонау 

шалғайдағы еліңнің алақандай �лкесін 

– Ерлан Мұхтарұлы, бұрындары 
«дәрігерлер әулеті», «ұстаздар әулеті» 
деген ұғым �те қадірлі еді. Сіз де сондай 
құрметті ортадан – «ғалымдар отбасы-
нан» шықтыңыз. Экономика ғылымының 
докторы атанған сіз  де,  медицина 
ғылымының докторы, сыңарыңыз Нұрлан 
Арын да ғылымнан алыстаған жоқсыздар. 
Бұл о бастан ата-ананың салып берген 
жолы ма еді, әлде �здеріңіз осы ғылым 
саласын әуелден ұнаттаңыздар ма?

– �р адамның тағдыры, �мірі ата-

анаға байланысты деп ойлаймын. �кем 

бала кезімізден қолымыздан жетелеп 

кітапханаға, мұражайға, театрға апара-

тын. Демек үлкен, қадірлі ұғымдарды 

әкем сіңірді. Кітапқа, кітап оқуға де-

ген ынтызарлық та ғылымға деген 

сүйіспеншілікті оятатыны белгілі. Ал ол 

кітапты баланың қолына әуелі ата-ана 

ұстатуы керек деп ойлаймын. «Осы-

ны оқып шықшы» деп әкем кішкене 

күнімізден қолымызға кітап берді, 

оқытты, к�кейге тоқытты. «Ғылыммен 

айналыссаңдар таза жүресіңдер» деген 

әке с�зі де әлі жадымда. 

Ғалымның болмысы әртүрлі келеді 

ғой. �кемнің осы орайда айтқан с�зі, 

�сиеті былай еді. Кандидаттық дис-

сертациямды тез қорғадым. Мұныма, 

әрине, әкем қатты қуанды. Докторлық 

диссертациямды жаза бастағанда, 

әкем: «Осы с�зімді ешқашан жадыңнан 

шығарма. Шалғай ауылда отырған, 

еш жерде оқымаған, сақалы белуары-

на түскен ақсақалға �зіңнің ғылыми 

идеяңды түсіндіре алсаң ғана сен нағыз 

ғалым атанасың» деді. Біздегі бүгінгі 

ғылымның үлкен дерті – «Ғылым – 

ғылым үшін» дейміз. Жоқ, ғылымның 

�згелерге сәуле шашатын қызметін 

де ұмытып кетпейік. Нағыз ғалым 

қоғамның тынысын �згертуге үлес 

қ о с ы п  о т ы р у ы  к е р е к .  Т е к  қ а н а 

�з кітабын шығарып, атағын алып 

қана жүргендерді ғалым деуге кел-

мес, олардың жұмысы да ғылыми бола 

қоймайтын шығар. 

Бізді осы жолға бастарда әкем 

ғылымның жазылған, жазылмаған 

ж а й т т а р ы м е н  т а н ы с т ы р д ы .  Б ұ л 

бағыттың ұңғыл-шұңғылын әбден біліп 

алған соң ғана ғылымға қызығып, сана-

лы түрде осы саланы таңдадық-ау деп 

ойлаймын. 

– Қазір, Құдайға шүкір деп айту 
керек шығар, ғалым к�п. Бірақ олардың 
еңбектерін, ашқан жаңалықтарын, 
Қазақстан ғылымының дамуына қосқан 
үлесін сараласақ, к�бі �зіңіз айтқандай, 
түсініксіздеу, бұлыңғырлау. Тіпті бір 
ғылым саласын мысалға алсақ, сол 
саланың �з ғалымдары да бір-бірін 
түсінбей жүретін сәті к�птеу секілді 
к�рінеді сырт к�зге. Бұл ненің әсері?

– Ғылым да біртұтас жүйе. Оны рет-

ке келтіру үшін бірнеше жаңа бағытты 

қозғау керек. Ең алдымен, ғылым тек 

Ұлттық академияда ғылым, басқа жер-

де ғылым емес деген қасаң к�зқарас 

қалыптасып қалғанын мойындап 

алайық. Қазір ғылым әр салада да ғылым 

болуға тиіс. Ғылым – әр қызметкердің 

жұмысына араласып кеткенін ұғуымыз 

қажет. Мысалы, әр сала �з жұмысына 

қатысты бірнеше бағдарлама дайын-

дайды. Ол бағдарламаның ғылыми 

негізі болуы �те маңызды. ЖОО-да 

стандарттар �згеруі керек дейміз. Ол 

да ғылыми-сараптамалық жұмыстарды 

талап етеді. Демек алдыңғы қатарға 

ғылыми бағыттарды шығарайық. 7зім 

де ректор болдым ғой, ең қарапайым 

мысал, бір кафедрадағы ғалымдардың, 

ізденушілердің басын біріктіретін 

тақырып жоқ. Кезінде Ғылым акаде-

миясында жұмыс істегенде, ұжымдық 

монография жазатын, бір тақырып 

 бойынша тұтас ұжым бірлесе жұмыс 

істейтін. Қазір министрлік, мемлекет та-

рапынан сала-сала бойынша ұжымдық 

жұмыстар үшін ғылыми тақырыптардың 

портфелін дайындауды қолға алған 

абзал. Мұның пайдасы, әсіресе жас 

ғалымдар үшін �те зор дер едім. «Ғылым 

жолына түскің келсе, осы тақырыппен 

жұмыс істе» деп к�рсетіп отыру үшін ке-

рек. Мемлекет тарапынан ғылыми тап-

сырыс болғаны дұрыс. Жас ғалым ата-

нып жүрген шағымда, 1990 жылдардың 

басында Жапонияға жол түсті. Жапон-

дар сол кездің �зінде «бесінші буынның 

чиптерін жасақтау» бойынша IT техо-

логияны жетілдіруді қолға алып жатқан 

еді. Олардың ғылыми тақырыптары 

бірнеше ғалымды біріктіретін. Бізде, 

керісінше әркім жеке-жеке жұмыс 

істейді. Ғалымдардың потенциялын 

дұрыс пайдаланбаймыз. Ғалымдар ғана 

емес, бірнеше ғылыми инститтуттар 

бірігіп, бір тақырып аясында бірлесудің 

маңызы зор.

– Бізде керісінше, бір ғалымның 
жұмысын екінші ғалым, бір институттың 
ж ұ м ы с ы н  е к і н ш і с і  к � п  ж а ғ д а й д а 
 мойындай қоймайды. Мұның барлығын 
бір мақсатқа біріктірудің жолы бар 
шығар?

–  � р и н е ,  б а р .  М е н і ң ш е , 

қазір іргелі  тақырыптарды қолға 

алған ж�н. Ұсақтық к�бейіп кетті. 

Магистранттардың, докторанттардың 

тақырыптарын қарап к�ріңізші, қарның 

ашады. Жас ғалымдарды аяймын. Ондай 

тақырыппен ертең қалай ғалым болады 

деп уайымдаймын. �йтеуір дипломды 

алып, қалтаға салатын шығар, бірақ 

ғалым болып қалыптаспайды. Ғылымда 

үлкен бір ұғым, үлкен тақырып, үлкен 

ғылыми ұжым болғаны маңызды.

Қажет болса, арнайы кеңес жа-

сап, ғылыми бағыттар бойынша тақы-

Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
рыптар белгіленуі керек. «Болашақ» 

бағ   дарламасы бойынша ғылыми 

тағылымдамаға жас ғалымдарды жі-

береді ғой. Ол ғалымдар шетелге же-

ке-жеке аттанады. Ал сол «Болашақ» 

бағдарламасымен жаңа бір бағыт 

ашып, бір топ ғалымды жинап, мықты 

ғылыми зерттеу орталықтарына жіберсе 

қандай керемет болар еді! Олар сол 

зертханада ғылыми ұжым болып бір 

тақырыпты індете зерттеп келсе, 

Қазақстанға келгенде жақсы топ ашып, 

орта құрып берсе, мықты ғылыми ұжым 

қалыптасар еді. Жеке-жеке адамды 

жібергенде олар ғылыми зерттеуге ден-

деп үлгермейді, екіншіден Қазақстанға 

келгенде кіммен бірге жұмыс істейді? 

Бабыл мұнарасындағыдай, әр ғалым �з 

тақырыбымен жүріп, �згелерге к�ңіл 

б�луді қойса, одан ғылым дамымайды. 

– Ғылыми ұжымдық жұмыстарды 
қазіргі Ғылым академиясы атқарып 
отырған жоқ па?

– Осы күні Ғылым академиясының 

мәртебесі  де,  Білім және ғылым 

министрлігінің де жұмыстары басқаша. 

Олар әкімшілік-заң шығарушылық 

жұмыстың астына к�міліп қалған. 

– �р заманның желі �зінің ығайына 

қарай соғады ғой. Мен қызмет атқарған 

уақыттан бері ширек ғасыр �тіп кетті. 

Ол кезде мемлекеттің экономикалық 

жағдайы басқа еді, қазіргімен са лыс-

тыруға келмейтін. Дегенмен мем-

лекеттік қызметтің функциялары бір 

екенін мойындайын. 

Қазір ойлап қарсам, сол кезде 

ұйымдастыру жұмыстарына к�п мән 

берген екенмін. Осы күні ЖОО-ларда 

коммерциялық емес акционерлік 

ұйым дегенді шығарып жүр ғой. 

Мүмкіндік болса, соны қарастырып, 

с а л ы с т ы р ы п ,  т а л д а п ,  ш е ш і м 

қабылдар едім. 7згерту деген қиын 

емес, тек оның нәтижесі қандай 

болады? Ал тікелей �зім қызмет 

еткен салаға келсем, білім сала-

сында жаңа мамандықтар ашу-

ымыз керек еді деп ойлаймын. 

Біз оған бара алмадық. Деген-

мен, сол кезде орта білім са-

ласын компьютерлендіруге 

к�п мән бердік. 

Конституциялық ре-

форма туралы да айтқым 

келеді. Біздің конституция-
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Алдымен қасиетті тілімізге қатысты дүниелерді 

айтайын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 

Жолдауында «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

р�лі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын 

кезеңі келеді деген ойын білдірді. «Бірақ мұндай 

дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла 

жұмыс жүргізуіміз керек» деп нақты тұжырымдады. 

Қазақ тілін ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру 

бағытында әлі де к�птеген жұмыстарды жүзеге асы-

ру керек екені түсінікті. Біз оқу мекемемізде осы 

мәселеге ерекше к�ңіл б�ліп, Тіл айлығын �ткіздік. 

Ол бірнеше шаралармен к�рініс тапты. Соның бірі – 

«Тіл – тіршілігімнің тірегі» деген зияткерлік байқау. 

Студент жастардың мемлекеттік тілге деген құрметін 

арттыру, тіл мен с�йлеу мәдениетін қалыптастыруды 

к�здейтін байқауға 2, 3 және 4 курс студенттері 

қатысты. �ртүрлі тапсырмаларды орындап, алғырлық 

пен тапқырлықтарын к�рсетті. Сирек кездесетін 

с�здердің мән-мағынасын түсіндірсе, енді бірде 

мақал-мәтелдердің жалғасын айтты. «С�з жұмбақ», 

«Ой ұшқырлығы», «Еркін пікір алаңында» ой б�лісу, 

«Мақал-мәтелдің жалғасын табу» тақырыптарындағы 

ой-пікір сайыстары ұтымды шықты. Тіл айлығы 

шеңберінде «Тілім менің тірлігімнің тірегі» байқауы, 

«Мемлекеттік тіл – менің тілім», «Тіл – айбыны 

әр ұлттың» суреттер к�рмесі, «Тіл – ұлттың негізі» 

тақырыптары да кеңінен қамтылды. 

Сондай-ақ институтымызда зиялы қауым �кілдері-

мен де кездесулер �ткізіліп тұрады. Мұндай шаралардың 

тағылымдық мәні қашанда б�лек. С�зіміздің дәлелі 

ретінде к�рнекті ғалым әрі ақын Нәсіпқали Сейітовпен 

�ткен жүздесуді айтсақ та жеткілікті. «Тіл тағдыры – ел 

тағдыры» тақырыбында ұйымдастырылған басқосу 

мәнді �тті. Кеш қонағы 150-ден астам ғылыми, оқу-

әдістемелік, ғылыми-танымдық, анықтамалық еңбектің 

авторы. Бірнеше монография, оқулық пен түсіндірме 

с�здіктердің сыртында жыр жинақтарының да авторы. 

«ҚР ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен 

және медальдарымен марапатталған. 

Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді 

дамыту және қоғамдық-саяси жұмыстар комитетінің 

тапсырысы негізінде осыдан т�рт-бес жыл бұрын 

дайындалған 30 томдық қазақша-орысша, орысша-

қазақша терминологиялық с�здіктер топтамасын 

жасауға елеулі үлес қосқан тұлға. 

Студенттермен кездесуде Нәсіпқали Сейітұлы 

жемісті еңбек жолынан сыр шертті. Ана тіліміздің �зекті 

мәселелері ж�нінде әңгіме �рбітті. 7леңдерін оқыды. 

«Шетел тілдері» кафедрасының меңгерушісі, ғылым док-

Қазақ әліпбиін латын жазбаға к�шу 

туралы мәселені Қазақстан Респуб лика-

сының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, 

қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 

к�шіру жұмыстарын бастауымыз керек» 

деп айтқан еді. Білім беру жүйесінде 

жаңа әліпбиді енгізуде әдістемелік 

база мен мұғалімдер дайындаудың 

қажет тігін к�рсетіп, Үкіметке кезең-

кезеңі мен к�шіруге жоспарын әзірлеуге 

тапсырды.

Тіл саласының білікті мамандары 

латын әліпбиіне к�шу мәселесін ғы лыми 

тұрғыдан жан-жақты қарас тыра отырып, 

әліпби үлгісін жасақтады. Қазіргі уақытта 

раттың 62-і заңдылыққа сәйкес, 44-іне заң 

талаптары туралы түсіндіру жұмыстары 

жүргізіліп, анықталған олқылықтар 

түзетілуде. 

Аталған мақсатта аудан әкімінің №512-

7 �кімімен «Ономастикалық нысан дардың 

тарихи және дәстүрлі атау ларын қалпына 

келтіру бойынша ұсыныстарды зерделеу 

және пысықтау мақсатында» жұмыс тобы 

құрылып, жыл басынан бері екі отырыс 

�ткізіліп, күн тәрітібінде Сарайшық, Бей-

барыс,  Махамбет ауылдық округтеріндегі 

к�рнекі ақпарат құралдарының (баннер, 

лайтбокс, маңдайшалар, сілтемелер) 

жай-күйі және оларды ҚР Заңдарына 

сәйкестендіру ж�нінде атқарылған 

ж ұ м ы с т а р ы  т у р а л ы ,  а у д а н д ы қ  п о-

лиция б�лімінің құжат айналымында 

Қазақстан Республикасындағы «Тіл ту-

ралы» Заңының сақталуы туралы мәселе 

қаралып, сәйкесінше тиісті тапсырмалар 

берілді. Сондай-ақ,«Тілдер туралы заңна-

маны және тілдерді қолдану мен дамыту 

бағдарламаларының орындалуын бақы-

лауды жүзеге асыру ж�ніндегі аудандық 

Үйлестіру кеңесі» аудандағы мемлекеттік 

тіл мен ресми тілдің қолданысына бақылау 

жүргізлді. Орын алған олқылықтарды 

жою шаралары қолға алынды. Ауылдық 

округтегі барлық мемлекеттік мекемелерде 

іс қағаздары толықтай мемлекеттік тілде 

жүргізіледі.

Бүгінгі таңда Махамбет ауылында –140, 

Сарытоғай елді мекенінде – 16, барлығы 

156 к�ше бар. Оның ішінде 78 к�шенің 

атауы жергілікті қоғамдастықта қаралып, 

заңдастырылу үстінде. Ауылдық округте 

әртүрлі тақырыптарда 22 к�ше сілтемесі, 

75 лайтбокс, 24 баннер ілулі тұр. Олар 

пайдалану мерзіміне және тақырыпқа 

байланысты жаңартылып отырады. 

Округтегі барлық аудан әкімдігіне қарасты 

мемлекеттік мекемелер маңдайшаларын 

Заңға сәйкестендірді. Б�лім тарапынан 

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 

Заңының 21 бабының орындалысын зерт-

теу бағытында халыққа қызмет к�рсету 

нысандарында акция �ткізілді. Махамбет 

аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 

б�лімінің, Махамбет ауылдық округінің 

және аудандық «Жайық шұғыласы» 

газетінің мамандары бар мобильді топ 

Махамбет ауылдық округінің бірқатар 

дүкен, мейрамханаларында болып, 32 

сауда нүктелеріне кемшіліктерді жою 

ж�нінде ұсыныстар берілді. Ұсыныстар 

нәтижесінде «Есалы» ет дүкені, «Дарын» 

автосақтандыру кеңсесі, «Ай Темір» сауда 

үйінің маңдайшалары ауыстырылып, заңға 

сәйкестендірілген. 

�рине, жоғарыда баяндалғанындай 

жоспарлы түрде шара �ткізумен тілдің 

мәртебесі  �сіп,  мәселесі  түбегейлі 

шешіледі деуге болмайды. Ең бастысы, ана 

тілімізге деген құрметіміз жүректе ұялаған 

иманымыз секілді ұлттық құндылыққа 

айналғанда ғана ісіміз оңға басары с�зсіз. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында да 

тарихи сананы жаңғырту туралы айта келіп: 

«Болашақта ұлттың табысты болуы оның 

табиғи байлығымен емес, адамдарының 

бәсекелік қабілетімен айқындалады. 

7мір сүру үшін �згере білу керек. Оған 

к�нбегендер тарихтың шаңына к�міліп 

қалады» деп халқын жаһандық қауіп-

қатерлерден сақтандырған. Бұл тілге де 

қатысты айтылған с�з десек қателеспейміз. 

7йткені біздің мемлекеттік тіліміз де 

бәсекеге қабілетті болуға тиіс. Жаһандану 

екіпінін ескере отырып, т�л тіліміздің 

қорғаныштық иммунитетін арттыруға 

баршамыз бірге атсалыса беруіміз керек. 

Махамбет ауданы

Атырау облысы

торы Нұрайна Қақпанбаева, «Экономика және кеден ісі» 

кафедрасы меңгерушісі Алмас Садықов, оқытушы Болат 

Қадыров кездесудің маңыздылығы жайында �з ойларын 

қосты. С�з соңында ақын ағамыз �з ризашылығын 

білдірді. 

Қазақстан Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлі-

гінің «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» ақционерлік 

қоғамы министрлік тапсырысына сәйкес жоғары оқу 

орындарындағы оқыту тиімділігі мен түлектердің еңбек 

нарығындағы жетістіктері жайында зерттеу жүргізіп, 

рейтингілерін жариялаған еді. Зерттеуге Қазақстандағы 

101 жоғары оқу орны алынып, олардың 2015-2017 

жылдары бітірген түлектерінің жұмысқа орналасуы, 

еңбек ақылары мен тәжірибелері, дуальды білім берудің 

нәтижелері, т.б. факторлар негіз болған. Осы рейтингілік 

жоғары талаптан еліміздің 20 жоғары оқу орны үздік деп 

танылса, соның бірі – Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институты болды. 

Міне, осындай жетістігі бар оқу орны студенттерге 

сапалы білім мен тәлімді тәрбие беріп қана қоймай, 

 бойында �нері бар жастардың шығармашылығын 

одан әрі дамытып, дарынды студенттерді анықтау мен 

қолдауға к�ңіл б�леді. Осы орайда «Біз таланттарды 

іздейміз!» атты байқау келешегінен мол үміт күттіретін 

жастарды анықтауға мүмкіндік берді. Байқау бірнеше 

аталымдар бойынша әр факультетте �ткізілді. «Инсти-

тутта «Саналы ұрпақ», «Дипломат», «Сырғалым» және 

т.б. ұйымдар мен «Оқуға міндетті 100 кітап» үйірмелері 

жұмыс істейді» дейді институттың жастар ісі және тәрбие 

б�лімінің басшысы Алтынай Түгелбаева.

КІТАП ОҚУ – 
САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ 

Жастар тәрбиесінде ерекше мән берілетін дүние 

– олардың кітап оқуы, жалпы осынау рухани байлық 

к�зіне деген талғамы мен ықыласын қалыптастыру. 

Жасыратыны жоқ, бүгінгі қоғамымызда кітаптың 

алдына ұялы телефон, компьютер, ғаламтор, смартфон 

дейтін құралдар шығып кетті. �рине, айналысқа енген 

жаңа технология мен техникалардың жетістіктері қажет 

те болар. Бірақ, кітаптың орнын алмастыра алмасы 

белгілі. Жастар кітап оқудан алшақтап барады деген-

де біз сол кеңестік дәуірдегі кітап оқу деңгейін және 

кітап оқу мәдениетін еске аламыз және салыстырамыз. 

Бүгінде мектеп оқушылары, жоғары оқу орындарының 

студенттері, мемлекеттік қызметкерлер не керектің 

барлығын ғаламтордан алатыны анық. 

Кітаптан алыстап бара жатқан ұрпақ үшін жасалып 

отырған «Бір ел – бір кітап» шарасының мәні зор деп 

білеміз. Осы акция аясында �ткен оқу жылында жақсы 

нәтижеге қол жеткіздік. Осы ретте Елбасымыздың баста-

масымен аударылып жатқан «100 жаңа оқулық» жобасы 

дер кезінде жүзеге асырылуда деп білеміз. 

 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасына 

сәйкес үстіміздегі жылдың 1 қазанынан бастап оқу 

жылы аяғына дейін Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институты мен коллежінде «Оқуға міндетті 100 кітап», 

«100 жаңа оқулық» жобалары бойынша іс-шаралар 

қолға алынды. Барлық студенттеріміз бен оқытушы-

профессорлар құрамы арнайы тізімдегі кітаптарды 2019–

2020 оқу жылында оқуға кірісті. Арнайы жоспарға сәйкес 

оқылған кітаптар бойынша пікір-сайыс сағаттары, 

семинар-тренингтер �ткізілмек. Айта кетейік, инсти-

тут кітапханасының кітап қоры – 160359 дана, оның 

ішінде оқу-әдістемелік құралдар – 98723 дана, ғылыми-

әдістемелік құралдар – 61636 дана. Мемлекеттік тілде – 

114098 дана кітап бар.

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасы жақсы нәтиже береді деп сеніммен 

айтамыз. Алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің 

барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 

оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, 

жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде 

білім алуға мүмкіндік жасау. 2018-2019 оқу жылынан 

 ба   стап студенттерді осы оқулықтармен оқыта баста-

ды. «100 жаңа оқулық» аясында аударылған 48 кітап 

институтқа келді. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

бойынша «Рухани жаңғыру» жобасы аясында ин-

ститут кітапханасына 2018 жылдан бері екі мыңға 

жуық кітап кітапхана қорын толықтырды. Институт 

кітапханасының оқу залы 150 адамға шақталып, интер-

нет желісіне тіркелген. Студенттер саны – 2023, педагог 

қызметкерлер барлыгы 80 окытушы. Кітапханада кітап 

оқуға, электрондық басылымдармен танысуға барлық 

жағдай жасалған. Қазақ тілін латын әліпбиіне к�шіру 

мәселесі де «Рухани жаңғыру» аясында жүзеге асы-

рылып жатыр. Жалпы, латын әліпбиін жастар жақсы 

қабылдауда. Институт қабырғасында осы тақырыпқа 

арнап ай сайын шаралар �ткізіп келеміз. Студенттер дик-

тант, эссе, шығарма жазып, �з дағдыларын шыңдайды. 

Түйіндей айтқанда, мемлекеттік тіл – ұлттық сананың 

ең басты кілті. Осы қағиданы әрбір жастың санасына 

сіңіріп, бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыра 

білсек, жарқын келешекке кемел жетістіктермен 

жетеріміз хақ. 

Ермек БИҒАЛИ,
Атырау инженерлік-гуманитарлық  

институты  «Рухани жаңғыру»        
орталығының  директоры, ҚР Ақпарат 

саласының үздігі

жаңа графикада әліпби бекітіліп, оны 

үйретуге дайындық басталды. Бүгінгі 

таңда латын графикасына негізделген 

қазақ әліпбиін жұртшы лыққа насихаттау 

және Қазақстан Республикасы Премьер-

министрінің «Қазақ тілі әліпбиін латын 

графикасына 2025 жылға дейін кезең-

кезеңімен к�шіру ж�ніндегі іс-шара 

жоспары» негізінде ауданда іс-шаралар 

жоспарын орындау мақсатында Жылыой 

ауданында латын әліпбиіне к�шу туралы 

бірқатар жұмыстар ұйымдастырылды. 

Соның ішінде семинарлар, д�ңгелек 

үстелдер, ашық сабақтар, ашық шаралар 

�ткізілді.

Жаңа әліпбиді халық санасына сіңіру, 

бейімдеу, дағдыландыру, жастарымыздың 

білім деңгейлерін латын қарпі бойынша 

дамыту мақса тында Жылыой ауданы мә-

дениет және тілдерді дамыту б�лімінің 

бас тамасымен жалпыхалықтық диктант 

шарасы ұйымдастырылған болатын. 

Дик тант жазуға мәдениет қызметкерлері, 

 студенттер, мекеме қызметкерлері 

қатысты. Барлық қатысқаны 10400 адам 

болды. Аудандық Жастар ресурстық орта-

лы  ғының ұйымдастыруымен «Латынға 

қ�шу – уақыт талабы» тақырыбы бойын-

ша жастар арасында диктант �тті. Қоры-

тын дысы бойынша Жылыой мұнай және 

газ кол леджінің 5 студенті жоғары баға 

алды. Мектеп оқушылары арасында, сту-

денттер арасында да «Латын қарпіне к�шу 

керек пе?», «Латын әліпбиіне к�шудің 

маңыздылығы», «Латын әліпбиіне к�шу 

– заман талабы» тақырыптарында ашық 

сабақтар, шаралар ұйымдастырылып, 

түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Атап айтсақ, «Латын әліпбиіне 

к�шудің маңыздылығы» атты шара 

 Жылыой мұнай және газ технологиялық 

және Құлсары гуманитарлық техникалық 

колледждерінде �тсе, халыққа латын 

әліпбиінің қаншалықты маңызды екені 

туралы аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту б�лімінің ұйтқы болуымен «Ла-

тын қарпіне к�шу – ұлт болып шешетін 

мәселе» тақырыбы бойынша жастар ара-

сында пікірталас ұйымдастырылды. 

Жылыой ауданы мәдениет және тіл-

дерді дамыту б�лімінің ұйымдас ты-

руы мен маусым айында «Латын әліп-

биіне к�шу мәселесі» атты семинар 

�тті. Шараға ауданның ардагерлері, 

зейнет керлері, ұстаздары, мемлекеттік 

қызмет шілері, колледж студенттері, 

мектеп оқушылары, аудандық газетінің 

тілшісі, мекеме қызметкерлері мен 

кітапха нашылар қатысты. Семинарда 

халыққа латын әліпбиінің әріптері мен 

дыбысталуы, жазылуы мен айтылуы 

туралы слайд арқылы түсініктер берілді. 

Латын графикасына негізделген қазақ 

тілі әліпбиі» атты әдістемелік парақшалар 

тара тылды. Мемлекеттік қызметшілер 

арасында «Латын әліпбиі- баршаға 

ортақ» тақырыбы бойынша сауална-

ма жүргізіліп, қорытындысы бойынша 

 латын әрпіне к�шу қажет екендігі жүз 

пайыз анықталды.

Қазіргі таңда аудан бойынша к�ше 

атауларының, асханалардың, меке ме-

лердің, б�лімдердің тағы басқа нысан -

дардың маңдайша жазуларын, жар -

намаларын, к�рнекі құралдарын латын 

әліпбиіне к�шіру жұмыстары ұйым-

дастырылып, жалғасуда. Атап айтсақ, 

Құлсары қаласындағы орталық базарға 

қарсы бетте «Qulsary» деген к�рнекілік 

құрал орнатылған болса, орталық алаңда 

«Kieli meken – keń Jylyoi» деп жазылған 

к�рнекілік құрал бар, Атырау тас жолын-

дағы асханадағы маңдайша жазу мен 

к�рнекілікте латын әрпінде: «Ashana» деп 

жазылған. Аудан, қала әкімдіктерінің, 

б�лімдердің маңдайша жазулары, к�рне-

кіліктері латын әріпінде жазылған. Мы-

салы, аудан әкімдігінің (Jylyoi aýdany 
, Жаңа Қаратон кенті 

 Қосшағыл ауылдық 

округі  

әкімдіктерінің, аудандық мәдениет және 

тілдерді дамыту, аудандық экономика 

және қаржы, аудандық ветеринария және 

ветеринариялық бақылау және тағы басқа 

б�лімдерінің к�рнекілік құралдары латын 

әрпінде жазылған.

«Кең Жылыой» аудандық газетінде 

латын әліпбиін насихаттау, тұрғындарға 

латын графикасына кезең-кезеңімен 

к�шуді түсіндіру мақсатында «Латынға 

к�шкенше сабыр сақтайық», «Латын гра-

фикасына негізделген қазақ тілі», «Латын 

әліпбиінен диктант» тақырыптарында 

мақалалар жарияланып, түсіндіру жұмыс-

тары жүргізілуде. Латын графикасына 

негізделген қазақ әліпбиін жұртшылыққа 

насихаттау мақсатындағы іс-шаралар 

алдағы уақытта жалғасын табады. 

Ү.КЕНЖИНА,
Жылыой ауданы мәдениет

және тілдерді дамыту б�лімінің
бас маманы

Атырау облысы

Бетті дайындаған �теген Н�УКИЕВ

Жаңа әліпбидің қажеттілігі мен маңызы

ОРТАҚ ІСКЕ 
бірге жұмылайық

Рухани жаңғыру өзегі – тіл

Қазіргі таңда барлық бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 
арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі –  қазақ тілін ла-
тын әліпбиіне көшіру. Қазір қоғамда әліпбиді ауыстыруға байланысты түрлі 
пікірлер айтылып жүр. «Латын әліпбиіне көшу керек пе? Латын әліпбиі бізге неге 
қажет?» деген сұрақтар тек газет беттерінде, телехабарларда талқыланып қана 
қоймай, сондай-ақ, интернет желісінде де жазылып жүр. Халық арасында да кең 
талқылану үстінде.

Өңірлер мен жергілікті жерлердегі мемлекеттік тіліміздің үлкенді-кішілі мәселелерін 
уақыт ағымына сай шешіп отыру – кезек күттірмейтін іс екені белгілі. Құмдауыт 
жағалауларында талай тұлпарлар тұяғының ізі қалған шежірелі құт мекен-жазиралы 
Жайық өзені бойында орналасқан Махамбет ауданы бойынша ана тілімізге қатысты 
анау айтқандай мәселе жоқ деуге де болады. Десек те, осы бағыттағы жүзеге асырылып 
жатқан жұмыстардың бір парасына тоқтала кетейік. 

Еліміз Тәуелсіздік алғалы жиырма сегіз жыл ішінде 
көптеген табысқа жеткені сөзсіз. Оның ішінде 
мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруда игі 
қадамдар жасалды. Соңғы жылдары іске асырылып 
жатқан – «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы да рухани құндылықтарымызды 
түгендеуге, ғылыми тұрғыдан зерттеуге байла-
нысты ауқымды жұмыстармен жалғасын тауып 
отыр. Бұл орайда қазақ тілі де рухани жаңғырудың 
өзегі ретінде қарастырылып, оның аясындағы 
құндылықтарға ерекше назар аударылуда. Елбасы 
«Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, 
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп 
жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек» деп 
өз мақаласында, Атырау инженерлік-гуманитарлық 
институты өз жанынан «Рухани жаңғыру» ғылыми-
тәжірибелік орталығын ашып, салт-дәстүрді, тіліміз 
бен діліміздің қадір-қасиетін жастар бойына сіңіруде 
көп істерге ұйтқы болуда. Осы ретте институт 
қабырғасында атқарылып жатқан іс-шаралар легіне 
тоқтала кетейік. 

Аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту б�лімі аудан әкімінің 2019 жылғы 

12 сәуірдегі №.65 «Қазақстан Республи-

касында тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі Ма-

хамбет ауданының 2017-2019 жылдарға 

арналған іс-шаралар жоспарын бекіту» ту-

ралы қаулысын басшылыққа ала отырып, 

нақты іс-шараларды атқаруда. 

Тіл мәртебесін к�теру мақсатында, 

аудандағы мәдениет мекемелерінде   2019 

жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес 

және жоспардан тыс ұйымдастырылған 

мәдени шаралар аз емес. Атап айтар 

болсақ, «7нерпаз» мәдениет үйінде 14 

ауылдан барлығы 200 адам қатысқан 

«Концерт жүргізуші - 2019» аудандық 

байқауында сарытоғайлық Т�ре Пәнгерей 

мен Дана Нығметова Бас жүлдені иеленді. 

Жастардың шығармашылық қабілеттерін, 

эстетикалық талғамдарын, тұлғалық сезім 

мәдениетін дамыту мақсатында �ткізілген 

байқау к�пшілік к�ңілінен шықты. Абай 

атындағы к�ркемс�з оқу шеберлерінің 

аудандық сайысы да жоғары деңгейде �тті. 

«Бас жүлдені» Сарытоғай ауылының �кілі 

Карина Каримова жеңіп алды. 

Сонымен бірге, Махамбет ауданы 

бойынша «Тілдер күні» мерекесіне орай 

қыркүйек айында қазақтың ақиық ақыны 

Мұқағали Мақатаев атындағы к�ркемс�з 

оқу шеберлерінің аудандық байқауы, 

сондай-ақ жас мәдениет қызметкерлері 

арасында «С�з мерген» тіл білгірлерінің 

бәйгесінен б�лек «Ұлттық рухтың негізі – 

ұлттық тіл» тақырыбында �зге ұлт �кілдері 

арасында д�ңгелек үстел �ткізілді.

Биылғы жылдың ерекшелігі, қуаныш-

ты жаңалығы да – Атырау облыстық 

Тілдерді дамыту ж�ніндегі басқармасының 

ұйымдастыруымен �ткізілген облыстық 

байқауларда Махамбет ауданының к�р-

кем с�з оқу шеберлері жүлдегерлер қата ры-

нан к�рінді. Мәселен, «Тіл-парасат» атты 

облыстық байқауына Наталья Михай-

лова қатысып, ІІ-орын иеленсе, Ирина 

 Че ченова жүлделі үшінші орынға табан 

тіреді. 

Үш тілді жетік меңгерген мемлекеттік 

қызметшілер арасында �ткізілген «Тіл 

шебері - 2019» атты облыстық байқауына 

Жалғансай ауылдық округінің жетекші 

маманы Қапиз Лұқпанов қатысып, үшінші 

орын жүлдегері атанды. Ал облыстық Абай 

оқулары байқауында Сарытоғай ауылдық 

мәдениет үйінің к�ркемдік жетекшісі 

Нұргүл Жалмұханова топ жарды. 

 «Алға» орта мектебінің мұғалімі 

Гүлдана Сағидолла Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы облыстық «Үздік оқытушы» 

б а й қ а у ы н д а  т о п  ж а р д ы ,  « Ж а й ы қ 

шұғыласы» газетінің қызметкері Баян 

Сүйеуова қатысып, қазақ тілі білгірлерінің 

«Латынға к�шу – �ркениетке қадам» атты 

журналистер арасындағы сайыста «Алғыс 

Хатпен» марапатталды. Міне, айта берсек, 

осындай жетістіктер аз емес. 

 Сондай-ақ, жыл басынан бері аудан 

бойынша 106 кәсіпкерлік нысандарында 

Қазақстан Республикасының «Тіл тура-

лы» Заңының 21 бабының орындалуын 

қадағалау мақсатында акциялар ұйым дас-

тырылып, зерделенген к�рнекілік ақпа-
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әуелсіз Қазақ Елінің бүгінгі жеткен жетістіктері мен алған асуларын әңгіме еткенде жаңа 
дәуір тізгінін ұстаған ұрпақ ұлт болашағы үшін аянбай күрескен Алаш арыстарының 
 аманаттарын көкірегінде тұмардай көріп ұстайды. Өткен ғасырдың басында өмір 
сүрген ұлы тұлғалардың, дәлірек айтсақ, тарихқа Алашорда көсемдері деген айбар-
лы атпен кірген ұлт көшбасшыларының қай-қайсысы да ұлттық рух пен ұлттық тіл 
дейтін қос ұғымды бөле-жарып қарамаған. Алаш арыстары бұл екі ұғымды ұлт авто-
номиясы дейтін мемлекеттің қос қанаты санаған. Қазақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
атты бағдарлама-мақаласында: «Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, 
есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуі 
тиіс» деген сөзі, бірінші кезекте, Алаш арыстарына қатысты айтылғаны шүбәсіз.

сты сұрақтың жауабын іздеуде Алаш арыста-

ры мен бүгінгі Тәуелсіз Ел идеологиясында 

үндестік мол екенін аңғарамыз. Демек, �ткеннің 

�ріс кеңейтер үлгі тұстарының ұрпақ санасын 

тәрбиелеуге игі әсер етері с�зсіз.

Осы тұрғыдан келгенде, Алаш арыстары 

айтқан елдік пен тәуелсіздікті қамтамасыз 

етер нысандар арасынан бүгінгі дәуір, заман, 

қоғам ақиқаттарын дәл танып- бағалауға себі 

тиер  басты мәселенің бірі де, бірегейі де – тіл 

мәселесі.

Алаш арыстарының қай-қайсысы да тіл 

тағдырына айырықша қарап, тілдің қоғамдық-

әлеуметтік мәні мен маңызына ерекше назар 

аударған. Олардың тұжырымдаған: «Тіл – 
ұлттың рухы», «К�шбасшы болудың тірегі – тіл», 
«Тіл – ұлт санасының к�рсеткіші», «Тілсіз ұлт 
жоқ» деген тәрізді тереңнен тартар толғамды 

ойлар үзігі – соның айғағы. 

дер �ткенін тарихтан білеміз. Сондай жиынның 

алғашқысы – Орал қаласында 19-22 сәуір 

аралығында болған қазақтардың 1-съезі. Осы 

съездегі Жаһанша Досмұхамедовтың с�йлеген 

с�зі қазақ халқының тәуелсіздігімен қатар ел 

басқару ісіне, мемлекеттік тіл мәртебесіне, оның 

қолданылу кеңістігіне арналған. Ол: «Біздің 
мақсатымыз – ел билеуді халықтың �з қолына 
беру, қазақ халқы автономияға ие болып, алдағы 
уақытта �з тағдырын �з қолына алады. Қалың 
қазақты аяусыз қанаған патша орнынан түсті. 
Ендігі жерде қазақты елдің тұрмысын, тілін, әдет-
ғұрпын білетіндер ғана басқарады» дей келіп, 

тілдің әлеуметтік қызметін жоғары бағалайды.

ХХ ғасыр басындағы Алаш қайраткерлері тіл 

мәселесін ұлт болашағымен, ұрпақ тәрбиесімен 

байланыстырып, ана тілінің дамуына ерекше 

к�ңіл б�лген. Алаш к�семі Ахмет Байтұрсынов: 

«Егер біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, 
қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де 
сақталу қамын қатар ойлауымыз керек.

<з тілімен с�йлескен, �з тілімен жазған 
жұрт тың ұлттығы ешуақытта адамы құрымай 
жоғал  майды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына 
да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы - тілі. 
С�зі жоғалған жұрттың �зі де жоғалады. <з 
ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі 
сол жұрттың тілін аздыруға тырысады» дейді. 

Ке меңгер ой иесінің с�йлегенде де, жазғанда 

да «жат тілді с�здерді араластыра-араластыра, 
ақырында ана тілінің қайда кеткенін білмей, 

Қанипа Бітібаева. Жаратылысынан жомарт, 

тілге шешен, ойы терең, орыс, қазақ, әлем 

әдебиеттерінің үлкен білгірі кездескен жерде 

оқулықтардың білім мазмұны мен құрылымдық 

жүйесін қазіргі талап тұрғысынан с�з ететін. 

Тәжірибелі ұстаздың �з мектебінде әдебиетті 

оқыту мен насихаттаудың �згеше үлгісін қалып-

тастырғанын республика жұртшылығы жақсы 

біледі. Сондықтан да болар Жамбыл мек тебінен 

түлеп ұшқан түлектердің қай-қайсысы болсын 

�здерінің біліктілігімен, жан-дүниесінің рухани 

байлығымен бірден к�зге түсетін.

Қанипа Омарғалиқызының дәрісі әдебиетті 

«жаңа авторлық бағдарламамен» оқытатын, 

ұлтты тану мен қоғамды танудың, әрі-беріден соң 

заманды, адамды, қазақты тану мен танытудың 

тың үлгісі болатын. Ұстаз: «менің �з Абайым, 

�з Мағжаным, �з Махамбетім, �з Қасымым, �з 

�бішім, �з Мұқағалиым, �з Фаризам, �з Орал-

ханым бар» деп отыратын.

�дебиет пәні туралы айтқанда, айырықша 

мән беретін тағы бір жайт – орыстілді мектеп-

терде тіл мен әдебиеттің біріктіріліп оқытылуы. 

Бұл, біздің ойымызша, оқушылардың қазақ 

тілі мен қазақ әдебиетіне деген ынтасын 

әлсіретіп, рухани құндылықтарды игеруге апа-

ратын негізгі пәндердің білімдік мақсаты мен 

айырмашылықтарын ажырата алмауға әкеліп 

соғады. Орыстілді мектептердің басым б�лігі 

қазақтың балалары екенін бәріміз де білеміз. 

Онсыз да тілінен алыстап бара жатқан ұрпақтың 

Бұл – ұлттың ұлы перзенттері мен елдің 

к�рнекті �кілдеріне қатысты айтылған іргелі 

пікір, берілген жоғары баға. Мақаладағы ұлттың 

�зін-�зі сақтау қабылетін қамтамасыз етер тіл 

мен рух туралы ойлар Алаш арыстары айтқан 

ұстанымдармен үндестік тауып жатқанын 

аңғаруға болады. Осы тұрғыдан қарағанда, 

ұлттық мемлекет құру жолында басынан сан-

сапалақ қиындықтарды �ткізіп келе жатқан 

Қазақстан сияқты к�п ұлт �кілдері тұратын 

қазіргі тәуелсіз жұртымыздың болашағын 

бағдарлап, бағытымызды анықтайтын аталмыш 

құжаттың тарихи мәні зор. 

«Аманатқа қиянат жүрмейді» дейді біздің 

халық. Бастарын жадыға қойып отырып, қазақ 

елінің мемлекеттігін құрауға негіз болар рухани 

алтын тамырларын Алаш арыстары ел, жер, ұлт, 
тарих, білім, әдебиет, мәдениет, ең бастысы, тіл 

дейтін іргелі ұғымдардан іздейді. 

7з тәуелсіздігін жариялағанына ширек 

ғасырдан асып бара жатқан Тәуелсіз Қазақстан 

мен Алаш арыстары елдіктің туын к�терген 

�ткен ғасырдың он жетінші жылы арасында бір 

ғасыр мерзім жатыр. Бір ғасыр ішінде қаншама 

қасіреті мен қайғысы қатар �рілген тарихи 

оқиғаларды бастан �ткізбедік?! Ел ретінде 

жойы лып кете жаздадық. Аштықтың зұлматын 

да, ұлт к�семдерінің к�зін жойған репрессияны 

да к�рдік. Алаш арыстары жандарын жадыға 

қойып күрескен Алаш жұртының рухын жерлеп, 

тілінен тірідей айырылуға жақындадық.

Сондықтан жаһандану дәуірі мен бетпе-

бет жүздесіп, �з мемлекеттігімізді сақтап қалу 

дейтін ең іргелі міндетті арқалап отырған бүгінгі 

ұрпақ аталмыш мәселелер ж�нінде Алаш к� сем-

дерінің пікір-к�зқарастары мен ұстаным дарын 

«Рухани жаңғыру» жағдайында елдің дамуына, 

�ркендеуіне тірек болатын мәдени-рухани 

негіз деп қабылдағаны ж�н. Бұл негіз бүгінгідей 

�ркениеттер тайталасы күшейіп, ұлттың ұлы 

құндылықтары үшін күрес ерекше бел алып 

тұрған кезеңде айырықша қажет деп ойлаймыз. 

Ана ғасыр басында арыстар айтқан «7мір мұраты 

– азаттық», «Адам мұраты – тәрбие», «Ұрпақ 

мұраты – білім» деген аманат қағидалар - жаңа 

ғасырдың да күн тәртібінде тұрған мәселелер. 

Жиырма бірінші ғасыр т�ріндегі Ұлы дала елі 

�зін-�зі сақтау мен қорғаудың, жалпыадамзаттық 

құндылықтарды ұлттық құндылықтармен 

сабақтастыра игерудің, жас ұрпақты �ркениет 

�рісіне алып шығудың бағытын анықтауда 

әрқашан ұлт ұстаздары ұстанымдарына сүйенеді.

Тәуелсіз Қазақстанның түпкі мақсаты – 

дәуірлер сынына т�теп берер ұлттық мемле-

кет, яғни Мәңгілік Ел орнату десек, Мәңгілік 

Елдің ілгеріде айтылған алғышарттарын (ұлт 

бірегейлігін, тіл мен жер тұтастығын, діл мен дін 

бірлестігін) қамтамасыз етуде ұлттық код пен 

ұлттық сананың р�лі ерекше. �рі-беріден соң 

осы қос ұғымсыз ұлтты толық елестету де мүмкін 

емес. Жаңа дәуір �рінен к�рінер Ұлы Дала 

Елінің, яғни мәңгілікке бет алған жұртымыздың 

�міршеңдігін әлемдік бәсекелестікке бейім, 

жаңарған, жаңғырған ұлттың сана кеңістігінен 

қалай іздесек, рухани тамырларымызды терең-

дете тануға мүмкіндік берер ұлттық кодымыздан 

да солай іздеуге тиіспіз. Бұл орайда халқы мыз-

дың к�пғасырлық тарихи тәжірибесін, озық 

дәстүрлерін, рухани тамырларын дәуір талапта-

рына сай �рістетер, білім мен ғылымның соны 

технологиялық үлгілерімен қаруланған білімді, 

қабылеті мол ұрпаққа сіңіре білу – міндет. Ұрпақ 

санасын уақыт кеңістігіне алып шығар мұндай 

сапалы білім мен терең ғылымға негізделген 

методологиялық үлгі ұлттық руханият пен 

әлемдік �рениеттің үйлесімінен құралады. Біз 

сонда ғана жаңа дәуір ақиқатына терең бойлар 

интеллектуалды дара тұлға тәрбиелеу ісін �рісті 

жолға қоя аламыз.

Жиырмасыншы ғасыр басындағы ел тәуел-

сіздігі мен ұлт мүддесін қорғау жолында ере-

сен еңбек еткен, ел к�шін бастаған Алаш 

арыстарының ұстанымдары мен пікірлеріне ден 

қоя отырып, �ткеннің кең жолға бастар терең та-

мырлы, тағылымы мен танымы мықты ойларын 

жас ұрпақ санасына ұялатуға тырысамыз. Бұл 

Тәуелсіздік тамырын барынша тереңнен тануға, 

ұрпақ санасын рухани жаңғыру кеңістігіне еркін 

алып шығуға мүмкіндік береді.

Сайып келгенде, кешегі ел тағдыры бұғауда 

болған жиырмасыншы ғасырда да, дамудың 

жаңа тұрпатты егемен жолына түскен  жиырма 

бірінші ғасырда да ұлт алдында тұрған ба-

Алаш арыстары ел тәуелсіздігі үшін күрес 

жүргізе отырып, тілді ұлтты сақтаудың басты 

құралы санаған. Олардың тілдің әлеуметтік 

қызметі мен ел тәуелсіздігін баянды ету жолын-

дағы р�лін қадап-қадап айтар пікір-к�зқарас-

тарын жадымызға түйіп, к�кірегімізде сақтап, 

басшылыққа алу арқылы біз �мір сүру, білім 

беру, бала тәрбиелеу үдерістерінде алға қойған 

мақсат-мүддемізге жетеміз. 

Құндағында жатып бесік жырын тыңдаған, 

ананың уыз сүтіне қанып, ұлы дүние дауысын да 

ана тілінде естіп, �міртану, адамтану, қоғамтану 

мектебін де ана тілі арқылы таныған, қабылдаған 

алаш �кілдерінің бәріне тән қасиет – қазақтың 

шұрайлы, бейнелі к�ркемс�зіне деген құрмет 

пен құштарлық. 

Сол қасиет оларға ондаған ғасырлық та-

рихы бар бай с�з �нерін бағалауға, с�здің ел 

�міріндегі орнын дәл танып, анықтауға ықпал 

еткен.  Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, 

Шәкәрім, Мұхтарларды айтпағанда, �мірінің 

біраз кезеңі айдауда – Саратов қаласында саяси 

шектеуде �ткен �лихан Б�кейхановтың алыста 

жатып, ұлы Абай туралы мақала жазуы, орыс 

тілінен қазақ тіліне тәржімалар жасауы бүгінгі 

ана тілінен алыстап бара жатқан ұрпаққа үлгі 

болмайды деп кім айта алады?! Жалғыз �лихан 

Б�кейханов емес, кәсібі, мамандығы, ортасы 

б�лек екеніне қарамай алаш арыстарының 

к�бі тілді, �нерді, әдебиетті, тарихты ұлт 

руханиятының негізі, әрі-беріден соң ұлттық 

мемлекеттің арқауы санаған.

Қарап отырсаңыз, Арыстар ұсынар рух пен 

тіл хақындағы ұстанымдар т�ркінінде ұлтты 

сүю мен ұлтты құрметтеудің ғажайып үлгісі тұр. 

Алаш арыстарының тіл – ұлт тағдырының ай-

насы дегенге саяр тарихи тұжырымдары соның 

дәлелі. Арада жүз жылдан астам уақыт �тсе де 

қоғам дамуын анықтар, �з құндылығын жой ма-

ған сол пікірлерді оқып отырып, еріксіз сүй сі-

несіз. 7йткені ол пікірлер астары мен т�р кі нінде 

бүгінгі күннің к�кейтесті мәселелері жатыр... 

«Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі 
к�ш басын да алып жүре алмайды» дейді Алаш 

к�семі �лихан Б�кейханов.

Тумасы таза, тұғыры биік с�здің табиғатына 

үңіліп к�рейікші. Күні кешеге дейін ханда-

рымызды «қасқыр» етіп, билерімізді «қарны 

жуан» топас етіп, бірнеше буын ұрпақты �з 

тарихымызға қарсы тәрбиелеп келген қоғамға 

қарсы айтылған с�з т�ркінінде қаншама ащы 

шындық жатыр десеңізші?! 

Шынтуайтына келгенде, ел тағдырын тура 

жолға бастаған ұлы тұлғалар туралы анық с�з 

енді-енді айтыла бастағаны ақиқат емес пе?!

К�шбасшы болу қазақ тарихында хандар мен 

билердің халықты ұйыта білер шешен дігімен, 

әділетті шешім шығара алар ой-параса тымен, 

қара қылды қақ жарар әділдігімен, батылдығымен 

�лшенген. Шешен болу үшін қазақтың тілін 

жетік білу керек. �ділетті болу үшін халықтың 

жай-күйін, тұрмыс-тіршілігін, сыртқы-ішкі 

жағдайын, сұранысын толық зерделеу қажет. 

Ұлттың, халықтың психологиясын, әдет-ғұрпын, 

салт-санасын, �мір сүру ұстанымын ескере 

отырып, әрекет ету, шешім қабылдау елдікті 

сақтау мен адамды қорғаудың кепілі болған. Осы 

критерийлердің барлығы тілдік руханияттың 

негізін қалайтынын ұлт ұстазы ашық айтқан.

�лихан Б�кейхановтың т�рағалығымен 

«Алаш» партиясы құрылғаннан кейін 1917 

жылдың сәуір-мамыр айларында бірнеше 

 облыс – уезд орталықтарында аймақтық съез-

қазақ тілінің бай с�здік қорынан айырылып 
қалмаңдар» деген түйінді пікірі келер ұрпақты 

сақтандыру үшін айтылғандай. Түн ұйқысын 

т�рт б�ліп жүріп, қазақтың рухани тұтастығын, 

әдеби тілінің тазалығын сақтауға бар ғұмырын 

арнаған Ахмет Байтұрсынұлының талғампаз 

болуға шақыратын, �з с�зімен айтқанда, «талғау 
салтының шарты» ұстанымы күні бүгінге дейін 

�зінің �зектілігін жоғалтқан жоқ.

Алашорда идеологтарының бірінен сана-

латын Ғұмар Қараштың: «Тіл болмаса, ұлт та 
болмайды, яғни ұлт бүтіндей �лген, жоғалған ұлт 
болады. Ең әуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін 
білмесең, сол ұлттың баласы емессің. Ана тілін 
білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі 
болмаса, онда әдебиеттің болмайтыны �зі-ақ 
белгілі. �дебиеті жоқ ұлттың �нері де �ршімейді» 

деген пікірі «Рухани жаңғыру» жағдайында 

мәдениет пен әдебиеттің маңызын бұрынғыдан 

да бетер арттыра түсері дау тудырмаса керек.

Алаш арыстарының жүректерін толқытқан 

осынау тіл дейтін ұлы құндылықтың басынан 

кешкен қым-қуыт кезеңдерді таразы-талқыға 

салған кезде Елбасының «қазақ пен қазақ 

қазақша с�йлесіңдер» деген с�зі еріксіз тіл 

ұшына оралады. Батысы да, Шығысы да �з 

мүдделерін �ткізу үшін ештеңеден тайынбай-

тын, «бір ауыз с�збен дауды шешіп, бір ауыз 

с�збен жауды к�бейтуге болатынын» баяғы 

замандардан жақсы білетін к�п ұлт �кілдері 

тұратын қазақ жұртына қай кезде де осы с�здің 

орны ерекше екенін жалпы жұртшылық біледі.

Тіл мен Рух ұлтты сақтаудың негізгі кепілі 

дегенде, Алаш арыстары айтқан басты аманат – 

тіл мен әдебиеттің қоғамдағы орны еске түседі. 

7йткені бұл қос ұғым – рухани әлеміміздің 

�зегі. Осындай іргелі проблеманың тұсында 

қазіргі кездегі кейбір пәндердің базалық білім 

мазмұнына қатысты мәселенің бар екенін айт-

пай кетуге болмайды... 

Қазақстанның қазіргі үздіксіз білім беру 

жүйесінде бастауыш және орта білім беретін 

салаларда «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» 

пәндерінің білім мазмұнының әлсірей бастағаны 

шындық. Бұл, ең әуелі, осы пәндерге қатысты 

берілетін білім, білік, дағдылардың байла-

нысын қамтамасыз ететін білім мазмұнының 

деңгейінен, ұсынылатын материалдардың пән 

мақсатымен үйлеспеуінен, оқыту барысындағы 

ортақ ұстанымның жүзеге аспауынан, білім 

мазмұнының жүйесіздігінен к�рінеді.

Бағдарламада берілген шығармалардың 

сы нып оқушыларының жасына, сұранысына, 

олардың психологиялық ой-санасына сай 

келмей тіні ж�нінде оқытушылар да, ата-аналар 

да жиі айтады. К�ркем шығармалардан берілетін 

үзінділердің кейбірі баланың қиялына, әдебіне 

қайшы келсе, енді біреулері мазмұны мен ма-

ғынасы тарапынан сын к�термейді. Бұл жеткін-

шек буынның әдебиетке, с�з �неріне деген 

ықыласын әлсіретуге алып келеді. Ал әдебиет 

пен с�з �нері ана тіліне деген құрметтің, сүйіс-

пен шіліктің қайнары ғой! Қайнары лайланған 

бастаудан ұлт тілінің ертеңін іздеу мүмкін бе?!

«�дебиетті ұлтқа деген үлкен махаббатпен 

оқыту керек!.. Осы бір керек деген с�з қазақ 

халқымен бірге туып, біте қайнасып кеткендей 

елестейді»... деуші еді арамыздан ерте кеткен, 

жаны әдебиет деп с�йлеп, жүрегі әдебиет деп 

соғатын ҚСРО Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, аты аңызға айналған, 7скемен 

қаласындағы Жамбыл Жабаев атындағы мектеп-

лицейдің әдебиет пәнінің мұғалімі, марқұм 

әдебиеттен – ұлт үшін ең маңызды рухани 

қазынадан – шеттеуіне әкеледі. Бұл, с�з жоқ, ұлт 

мәдениеті мен �неріне, ұлт білімі мен тарихына 

нұқсан келтіреді. 

Алашорда үкіметі жетекшілерінің бірі Халел 

Досмұхамбетұлының: «Тіл – ұлттың жаны. 7з 

тілін білмеген ел – ел болмайды» деген с�зі жа-

дымызда. 7з ана тілін �зі қадірлей алмаған елдің 

ертеңі күмәнді. Қоғамдық қатынаста, еларалық 

байланыста, адамдардың бірімен-бірінің арала-

суында �зін-�зі еркін сезінбеген, �зге тілдердің 

жетегіне ерген тілдің болашағына сену қиын. 

Тіл – елдігіміз бен тәуелсіздігіміздің тірегі, 

ұлт руханиятының асыл арнасы!

Осы тұрғыдан келгенде, адам тағдырын 

шешер басты фактор – тәрбие екеніне Алаш 

арыстары айырықша назар аударған. Ал отбасы 

мен мектеп – тәрбие к�зі.

Тілге деген махаббат мектептегі «Қазақ тілі» 

мен «Қазақ әдебиеті» пәніне деген құрмет пен 

отбасындағы с�йлесуден, сырласудан, ертегі-

аңыздарға деген ықыластан басталады.

Алаш қайраткерлерінің ірі �кілі Қошке 

Кемеңгерұлы: «Бақ құмарлықты, кек алғыш-
тықты, жаяу �секшілдікті жоятын саяси-әлеу-
мет тік тәрбиені күшейтуді бірінші орынға қойып 
отырмын», – дей келіп, ұлы Абай айтқан 

жағымсыз қылықтардан ұрпақты сақтаудың 

жолы – әлеуметтік тәрбиенің басты нысандарын 

анықтау екенін б�ліп к�рсеткен. Аса к�рнекті 

ғалым-қайраткер тәрбиеге әсер етуші сыртқы-

ішкі факторларды айқындай келе бірінші 

орынға адам тәрбиесін қояды.

Елбасы бағдарламасында баяндалған «т�л та-
рихымыз – тарлан тарихқа» және «адам факторы 
– адами капиталға» ендей отырып, «ұлт жадының 
тұғырнамасын» тәрбиелеу мәселелері бүгінгі 

күн тәртібіне қойылғаны – замана ағысының 

к�рінісі. Бұл – қазіргі жаһандану дәуірінің 

шындығы. Осы тақілетті уақыт пәрменін сезіну 

Қошке Кемеңгерұлы еңбектерінде кеңінен 

орын алған. К�рнекті жазушы, драматург, әрі 

ұлттанушы ғалымның отандық тарих ғылымына 

(«Қазақ тарихынан» ), тіл білімі салаларына, 

ұлттық аударма мәселесіне, оқулық пен с�здік 

түзудегі тілдің қоғамдық-әлеуметтік қызметіне 

қатысты қозғалған ойлары – соның айғағы.

Тілдің маңызы мен мәнін: «Анаңның, бабаң-
ның тілін жетік біл. Тіл дегеніміз – шежіре» деп 

атап к�рсеткен  филология ғылымының док-

торы, профессор, Алаш зиялысы Құдайберген 

Жұбанов. Ол: «Тарихы жоқ ел де, тіл де, ұлт та 
тұл» деген тұжырымды ұсыну арқылы ұлттық 

бірегейлікті сақтауға, елдік мүддеге жетуге, 

қазақтың шежіре тілін келер ұрпаққа аманат етіп 

жеткізуге бағыт сілтеп, ол үшін тарихты жетік 

білудің қажеттігіне айырықша тоқталды.

 Алаш арыстарының қай-қайсысының да 

басты арманы – тәуелсіз ел болу, �з тілінде еркін 

с�йлеу, ұлы дүниемен емін-еркін араласу бола-

тын. Олардың осы жолдағы күресі мен атқарған 

істері, еткен еңбектері мен ой-пікірлері, заман, 

қоғам хақындағы тұжырымдары ел жадынан 

�шкен жоқ. Ел зиялыларының ұлт пен ұлттық 

құндылықтарды сақтау ж�нінде айтқан асыл 

с�здері мен айғақты ұстанымдары Тәуелсіз ел 

тарихының т�рінен �здеріне тиесілі орындарын 

алып келеді.

Жиырмасыншы ғасыр басындағы аласапы-

ран тарихи оқиғалар мен қан-қырғын соғыстар 

арасынан алаш жұртының бүтіндігін ойлаған ұлт 

к�семдерінің бізге жеткен ұлы аманаттарының 

бірі де, бірегейі де – Тіл тағдыры екені шүбәсіз!

Тіл – ұлт �мірінің �зегі!

Алаш арыстарының күресі мен атқарған 

істері, еңбектері, іргелі мәселелерге қатысты 

ой-пікірлері, тіл мәртебесіне байланысты тұжы-

рымдары – егемен еліміздің тұғырын бекітетін 

рухани тамыр арнасы, ұлттық бірегейлік пен 

елдікті сақтаудың алтын к�пірі.

Егемен еліміздің тұғырын бекітер рухани 

тамырымыздың ең нәзігі де, ең киелісі де тіл 

екеніне уақыт к�зімізді жеткізіп отыр. Демек, 

уақыт �ткен сайын Алаш арыстары аманаттаған 

ана тілінің маңызы мен мәні арта түсетініне 

сенімдіміз.

Алаш арыстарының аманат етіп қалдырған  

тілдік мұрасын жаңа гуманитарлық білім беру 

жолында толыққанды іске асыра отырып,  

ұлттың рухани тамыры мен әлемдік �ркениеттің 

озық үлгілерін қатар меңгерген, бәсекелестікке 

қабілетті, интеллектуалды ұрпақ тәрбиелеу – 

біздің парызымыз.

«Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қоры үстіміздегі 
жылдың қыркүйек айынан бастап Алматы қаласы 
жоғары оқу орындарында «Отбасы құндылығы» шара-
сын �ткізді. 

Бұл шараның мақсаты – отбасы институтын нығайту, 

жастар арасындағы ажырасу, түсік жасату мәселелерінің 

алдын алу. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 

Қазақстан ажырасудан әлемдік ондыққа кіреді екен. Алма-

ты қаласының �зінде 2017 жылы 17170 жұп үйленсе, 6 748 

жұп ажырасып кеткен. Ал 2018 жылы 16954 отбасы неке 

куәлігін алса, сол жылы 6953-і сотқа арыз тастаған. 

Ажырасулардың себеп-салдарын қоғамдық қор ма-

мандары және психологтар студенттермен бірге талқылап 

к�рді. Мүміндігінше олардың сұрақтарына жауап беруге 

тырысты. Аталған тақырыптағы жиындар Абай атындағы 

ҚазҰПУ, С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы 

университеті, IT университеті, Т.Жүргенов ҚазҰ7А, 

ҚазҰҚПУ-де �тті. Акцияға 1000-нан аса студент пен 

педагог-ұстаздар қатысты. 

Шара аясында «Жас отбасыға 7 кеңес» кітапшасы тара-

тылды. Бұл кітапшаны «Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық 

қоры Алматы қаласы әкімдігі Қоғамдық даму басқар-

ма сының мемлекеттік тапсырысы негізінде жарыққа 

шығарған еді. Іс-шара барысында студенттермен кері 

байланыс орнатылды. Олардың жекелеген сұрақтарына 

жауап берілді. «Жас отбасыға 7 кеңес» кітабын оқып, сол 

бойынша жекелеген пікіралмасулар да болды. «Отбасы 

құндылығы» шарасы жастардың жарқын �мірге деген оң 

к�зқарасын қалыптастыруға, жақсы отбасын құруға деген 

арман-мақсатын айқындауға мейлінше үлес қосуымен 

мағыналы бола түсті. 

БҰҰ-ның дерегінше бүгінде әлемнің кейбір елдерінде 
топырақтың құнарсыздануы мен тұздануы 50 пайызға 
жетіпті. Ал, еліміздегі жағдай әр аймақта әр қалай, 30-
40 пайыздың деңгейінде дейді мамандар. Бұл да к�ңіл 
қуантарлық к�рсеткіш емес. Егер арнайы заң қабылдап, 
жер ананы қорғамасақ, енді оншақты жылда топырағын 
тоздырған елдердің алдына шығып кетеміз... 

 Міне, бұл мәселелер «Ауыл» демократиялық-халықтық 

патриоттық партиясы Алматы филиалының есеп беру 

конференциясында айтылып, оны шешу жолдары 

талқыланды. Конференция О.Оспанов атындағы Қазақ 

топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу инсти-

тутында �тті. Оның жұмысына Алматы қаласындағы 11 

ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары қатысты. 

Басқосуды ашқан «Ауыл» халықтық-демократиялық  

патриоттық партиясы Алматы филиалының т�рағасы, ауыл 

шаруашылығы ғылымының докторы Абдолла Сапарұлы 

�з баяндамасында партияның есепті кезеңде атқарған 

жұмыстарына тоқталды. Ол істер саяси мәселелерден 

басталып, ғылым, білім, әлеуметтік, экономикалық және 

ауыл шаруашылығы салаларымен сабақтасқанын нақты 

мысалдармен атап к�рсетті. Соның ішінде ғалымның 

ерекше тоқталғаны жер-ананың құнарсызданып, тұзданып 

бара жатқаны. Содан туындайтын �нім �ндірудегі т�менгі 

к�рсеткіштер және ауылдан жастардың жаппай кетіп 

жатқандығы болды. Ал, бұл мәселелерді шешу үшін ал-

дымен «Топырақтың құнарлығын сақтау туралы» заң 

қабылдау қажет дейді ғалымдар бірауыздан. «Мұндай заң 

Еуропа елдерінің бәрінде бар. Кедендік Одаққа кіретін 

к�ршілеріміз Ресей мен Белоруссияда да жерді қорғайтын 

заң жұмыс істейді. Сондықтан да олар ауыл шаруашылығы 

�німдерін �ндіруде бізден алда тұр. Ендеше, бізге бұдан 

ары кешігуге болмайды. Заң жобасын дайындап, Парла-

мент пен Үкіметке ұсынуымыз қажет» деп с�зін түйіндеді 

Абдолла Сапарұлы.

Конференцияда с�з алған ауылшаруашылығы ғылы-

мының докторы Сейтқазы Асылсейітұлы шаруа лардың 

қолындағы техникалардың жылдан-жылға тозып бара 

жатқанын нақты деректер келтіре отырып, Үкіметке 

ұсыныс дайындауға бастама к�терді. Онда шаруаларға 

лизингпен ауыл шаруашылық техникаларын берудің жол-

дарын жеңілдетуді ұсынды. 

Басқосу соңында ғалымдар конференцияда талқы-

ланған мәселелер бойынша ұсыныстарын әзірлеп, «Ауыл» 

демократиялық-халықтық патриоттық партиясының 

республикалық органы арқылы ұсыныстарын Парламент 

пен Үкіметке ұсынуға шешім қабылдады.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ 

ЖҮЗДЕСУ

МӘСЕЛЕ 

Отбасы 
құндылығы

Топырақтың 
құнарлығын қалай 

сақтаймыз?
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Б
ұл мәселе Қожаберген жыраудың 

«Ақтабан шұбырынды – Алқак�л 

сұлама» деп аталатын жырында 

да жан-жақты жырланады. Онда мынан-

дай жолдар бар:

«Күшігі Сыбан Рабтанның Шона Даба,

Халқыма оқ жаудырды келе сала.

Найман мен Жалайырды қуып тастап,

Құрығын тағы салды Дулаттарға.

7леңге қостым к�рген кепті,

Халқымды қырғын соғыс тентіретті.

Жалайыр, Найман, Қоңырат, 

Қарақалпақ, 

Жеткізбей жау тобына ұзап кетті...

Ұзамай Іле бойын Жоңғар алды,

Қаша алмай Албан, Суан жауда қалды.

Аймағын Жетісудың түгел жаулап,

Дұшпандар зар жылатты Қаңлыларды».

Осылай жырлай келе, атақты жырау 

Хангелдінің албан қолын бастап, жаудың 

қоршауынан сытылып шығып кеткенін 

айтады. Бұл Хангелді Бұхар жырауда: 

«Жауырыншы, к�ріпкел Албаннан асқан 

Хангелді» деп жырланатын белгілі батыр 

Райымбек батырдың атасы. 

Алайда, �лмерек баба бастаған албан 

елі қалың қалмақтың қол астында қалып 

қойды. Албандарды қорғау жұмыстарының 

бәрін �лмерек бабаның ұйымдастыруына 

тура келді. Тарихымызда бұл мәселе әлі де 

аз айтылып жүр. Ал енді �лмеректің �зі 

кім дегенге қысқаша жауап берер болсақ, 

оның арғы бабаларына шолу жасауға тура 

келеді. Ол Албанның Сары бұтағынан 

тарайды. Сарыдан Таубұзар (Сүйменді), 

одан Бозым, Бозымнан Жаншық, одан 

�лмерек абыз.

О с ы  к е з е ң н е н  б а с т а п  а л б а н -

дар мекендейтін Жетісу аймағы ұзақ 

уақыт бойы қалмақтардың қол астын-

да қалып, оларға қарсы шын мәнінде 

партизандық соғыстар жүргізуге мәжбүр 

болды. Осы соғыстардың басы-қасында 

�лмерек баба болды. «1745 жылы (1123 

жылы) Наурызбай бастаған қалың қол 

Албан соңында қалмақ құлдығынан 

құтқару мақсатымен Сапы-Саты к�лі 

арқылы жартысы Доңызтауға, жарты-

сы Мұзартқа қарай бет қойды». Бұл 

азат ету шайқасында �лмерек бабаның 

ұйымдастыруымен Албан батырлары 

үлкен ерлік к�рсетті. Құмт�кейде 5 күн 

ұрыс болып Албанның Оңқа батыры зор 

ерлік танытты. Үш жүздей жараланған 

қалмақтан басқа  жаудың сарбаздары 

түгел қырылды. Жетісудың оңтүстік жағы 

жаудан тазартылды. �лмерек бабаның 

албандарды азаттық үшін күреске 

ұйымдастырудағы белсенділігі, міне, осы 

1723-1745 жылдар аралығында ерекше 

байқалды. Мұны айтқанда бір ескеретін 

мәселе, осы айтылған кезеңде жаудың 

қоластында қалып қойған албандар 

«Ақтабан шұбырынды» жылдары басқа 

тайпалар құсап батысқа қоныс аударған 

жоқ. Олар қалмақтың қол астында табиғи 

орман таудың молдығын пайдаланып, 

жергілікті жерде қарсыласу шайқастарын 

жүргізді. Бұл шайқастарда Хангелді 

 бастап, оның немересі Райымбекке 

дейін Албанның бірқатар батырлары 

ерліктің ерекше үлгісін к�рсетті. Жалпы, 

Албаннан шыққан батырлардың ішінде 

3 адамның есімі тарихта жақсы белгілі. 

Олар жоңғар шапқыншылығына қарсы 

қол бастаған аға батырлар жоғарыда 

аталған Хангелді, Райымбек және жас 

батырлардың қатарына жататын албан 

Малай батыр (1724-1794 жж.). Ал енді бұл 

Тарихымыздың белгілі бір кезеңі  жазба деректер жұтаң болып келетін уақыттарға 
тап келеді. Мұндайда халық құрметтеген жеке тарихи тұлғалар туралы ел 
ауызындағы, шежіре деректердегі мәліметтерге жүгінетініміз бар. Сондай 
әулие-абыздардың бірі – Әлмерек баба. Оның өзінен гөрі бес баласынан тарай-
тын ұрпағы туралы деректер нақтырақ. Қытайдағы жазушы бауырымыз Әскер 
Тойғанбекұлы өзі жинаған деректер негізінде Әлмерек абыздың өмір сүрген 
кезеңін 1658–1754 жылдар деп көрсетеді. Басқа деректер жоқ болғандықтан 
біз де осыған тоқтаймыз. Бұған келіссек, Әлмерек бабаның өмірі Тәуке хан за-
манынан басталып, Абылай заманында аяқталады. Тәуке хан таққа отырғанда, 
яғни 1680 жылы (1058; мешін) Әлмерек баба 22 жастағы жігіт екен. Бұл өзі 
қазақтың қалмаққа қарсы күресінің өршіп тұрған кезі. Ол заманда қазақтың игі 
жақсылары елдің шекарасын сақтап қалуды көздеді. Жоңғар билеушісі Қалдан-
Бошақту қонтайшының  кезінде  (1670-1697 жж.) ойрат-қазақ қарым-қатынасы 
асқынып, қалмақ қазақ үшін ата жауға айналды. Қалдан-Бошақту қонтайшы 
Қазақстанның оңтүстігіндегі қалаларды басып алуға әрекет жасады, сондықтан 
да оның жорықтары албан, суан, дулат және шапырашты рулары мекендейтін 
аймақ арқылы өтті.  Бірақ, Қалдан 1684 ж. Сайрам қаласын алғанымен, Қытай 
мемлекеті тарапынан басталған соғыс (169І-І697 жж.) оларды кейін шегіндірді. 
1697 жылы Қалдан-Бошақту өлген соң Жоңғар мемлекетінің тұтқасын оның өте 
айлакер інісі саясатшы Цебан-Рабдан (1697-1727 жж.) алды. Ол Қытай елімен өте 
жақсы қарым-қатынас сақтап, батысындағы қазақ жерін жаулауды ойластырды. 
Әсіресе, 1723 жылы қалмақтар Жетісуды жаулауды қарқынды жүргізді. Қазыбек 
бек Тауасарұлы өзінің еңбегінде «Ақтабан шұбырынды – Алқакөл сұлама да 1101 
қоян жылы қалмақ шапқыншылық жасағанда көше алмай жау қолында қалып 
қойды» деп жазады. 

саны бар Иобан мемлекетін құрған. Бұл 

тарихи фактілер 200 мыңнан астам халқы 

бар, ұланбайтақ �ңірге орналасқан Иобан 

мемлекетінің іргесін үйсін жерінде қалған 

һұн тайпалары қалағандығын анықтайды. 

Иобан мемлекетінің жағырапиялық 

орны ж�нінде «Солтүстік патшалықтар 

тарихы, батыс �ңір шежіресі, Иобан 

мемлекеті тарауында» былай дейді: «Иобан 

мемлекеті үйсіндердің батыс солтүстігінде 

10 мың 930 шақырым жерде Күшардың 

солтүстігінде орналасқан». Осы екі елдің 

арасын асқар тау б�ліп тұрған, бұл таудың 

оңтүстігінде Күшар елі, солтүстігінде 

 Иобан елі жасаған. Күшар мен Иобанның 

арасындағы асқар тау Тянь-Шань тауы 

екендігі анық. Демек, һұндерден қалған 

тайпалар іргесін қалаған Иобан елі үйсін 

жерінде құрылған, бұрыннан осы �ңірді 

мекендеген үйсін тайпалары да осы елдің 

құрамында болған. Ұлы жүз үйсіннің албан 

тайпасын негіздеуші алғашқы аталар V-VII 

ғасырларда Жетісу �ңірінде құрылған осы 

Иобан одағына кірген. Қазақ арасында 

адбан, абдан, адман, атпан деген ру-тайпа 

де қуатты тайпа ретінде танылды. Осыған 

байланысты Н.Аристовтың былай деп 

жазғаны белгілі: «Юебань мемлекеті 

қытай деректеріне қарағанда V ғасырда 

батысқа І ғасырда осы жер арқылы к�шіп 

кеткен ғұндардың қалдықтары мекенде-

ген ел еді. VІІ ғасырда бұл аймақты ерекше 

түркі тайпаларына жататын, сондықтан 

да чулықтар деп аталған чу-юе, чу-ми, 

чу-мугунь, чу-бань ұрпақтары мекендеген 

еді. К�п кешікпей-ақ түркі-тукюлардың 

к ү ш е ю і н е  б а й л а н ы с т ы  о л а р д ы ң 

хандарының ұрпақтары және олардың 

кең иеліктері екі б�лікке – шығысқа 

және батысқа б�лінді. Жоғарыда аталған 

шулық түркі тайпалары және олар ме-

кендеген жерлер Шығыс түрік хандарына 

бағынды. Шулықтар билеген батысқа 

қарай жатқан жерлер, сондай-ақ, Монғол 

Алтайының батыс қыраттарында к�шіп 

жүрген кейбір теле тайпалары Батыс Түркі 

хандарына бағынды және дулулардың 

бес аймағы құрамына кірді... Осының 

бәрі дулулардың қуатты ұрпақтары және 

одағы хұндардың  кезінде-ақ олардың 

болуы мүмкін екендігін  Н.Аристовтың 

зерттеулеріне сүйене отырып мақұлдаған 

еді.  

�рине, сол кездерде «Иобан» немесе 

«Чубан» деген атпен танылған тайпаны 

айна-қатесіз бүгінгі албандар мен суандар  

деп қабылдауға болмас. �ңгіме аталған 

қазақ тайпаларының арғы тарихы қандай 

тайпалық бірлестіктерден бастау алды 

дегенге жауап іздеуден туындап отыр. 

Қалай десекте, тарихи-географиялық 

тұрғыдан болса да, «Иобанның» албанға, 

ал  «Чубанның» суанға жақындығы 

байқалып тұр.  

Ал енді ежелгі шежірелік дерекке 

жүгінер болсақ, албаннан шыққан ұлы 

шипагер 7тейбойдақ Тілеуқабылұлының 

қалдырған шежірелік «Тектелгі» мұрасына 

тағы да еріксіз назар аударамыз. Бұл 

 дерек албан тайпасының тарихын біздің 

заманымызға дейінгі ІІІ-ІІ ғасырлардан, 

яғни ежелгі Үйсін күнбиінен бері қарай 

таратады. Ол бойынша Қазғақ күнбиден 

7тейбойдақтың �зіне дейін 71 ата �мірден 

�ткен. Егер 7тейбойдақ 1478 жылы қайтыс 

ХV ғасырдың соңы мен ХVІ ғасыр ба-

сында �мір сүрген кісілер. Албаннан 

шыққан батырлардың ататегіне назар 

аударар болсақ алдымен ауызға алынаты-

ны Сүйерқұлдан туған Шоған әулиенің 

ұлы Мәмбетке немере болып келетін 

Сырымбетұлы Ханкелді батыр (шын 

аты анадан қан шеңгелдеп туғандықтан 

Қангелді қойылған), және оның үлкен 

ұлы Тілеуке батыр, онан соң Ханкелдінің 

кенже ұлы Түкеден туған немересі бүкіл 

Албанға ұран болған Райымбек батыр. 

ХVІІІ ғасырда �мір де бағалайды. Оның 

атасы Хангелді батыр да к�ріпкел, әйгілі 

жауырыншы болған. 

А
йта кеткен ж�н, шежірелік 

деректерде Албанның Мәмбет 

атасы кірме ретінде беріледі. 

Мұны  Қазбек бек Тауасарұлы нақты атап 

к�рсетеді. Оның айтуынша Шоған әулие 

асырап алған Мәмбеттің әкесі Тоқтар 

Шапырашты Малдының ұлы Емілдің 

ш�белегі болып шығады. Шоған абыз 

�зі асырап алған Мәмбеттің атын атамай 

Алжан атандырған. Осылайша Алжаннан 

(Мәмбеттен) Сырымбет, Аламан, Шағыр, 

Қиғылық атты ұлдар тараған. Сырымбет-

тен Мақар, Барақ, Хангелді атты үш ұл 

туған. Бұлардың ішінде Хангелді жоғарыда 

атап кеткеніміздей, қалмаққа қарсы бүкіл 

Албанның қолын басқарған белгілі батыр. 

Шежіре бойынша жоғарыда аталған 

Сүйерқұлдан – Сегізсары (басқа шежіре 

үлгісінде Сүйерқұлдан Шоған, Досалы, 

Қожбанбет, Жарты �сіп-�нген. Бұларды 

«Т�ртшам» дейді), Сүймендіден – Айт, Бо-

зым, Қыстық. Шыбылдан – Қызылб�рік, 

Қоңырб�рік, Құртқа, Мамай (шежіренің 

басқа үлгісінде Қызылб�ріктің шын аты 

Б�тей, ал Қоңырб�ріктің аты 7тей деп 

к�рсетілген, және Мамай мен Құртқа 

аталмайды). Қызылб�ріктен – Мол-

болды, Жолболды, Қоңырб�ріктен – 

Б�тей, 7тей, К�кей (шежіренің басқа 

үлгісінде Қоңырб�ріктен Қалқаман, Жар-

ман, Бойдақ тарайды). Шежіредегі осын-

дай шатасулар кейде тарихи шындықты 

айқындай түсуге қиындық келтіреді. 

Албан атауының шығу тегі бойынша 

к�птеген ғалымдар �з тұжырымдарын 

келтірген. Мысалы, О.Сүлейменов ол 

туралы былай ой түйген: «…Например, 

термин alban – «пошлина», «налог», 

 участвовал в названиях территорий, где 

существовали пограничные, таможен-

ные службы.  Например, на границе с 

Китаем обитает казахское племя албан, 

которое, возможно, имело когда то от-

ношение к такого рода деятельности. 

Страна на западном берегу Каспия (где 

сегодня территория Азербайджана) в ІІІ 

в. н.э. называлось Alban. Думаю, там про-

ходил один из маршрутов Пути: порт на 

 Мангышлакском берегу, где возможно, 

находилась одна из Gotu (но не герман-

цы). Оттуда на баржах груз переправлялся 

в Alban. И далее на верблюдах и лошадях 

по Закавказью или в Иран, в Византию.

Важный пункт.Местное население тогда 

могло называть себя албан.  

. . .Тюрки называли Албанией и 

 балканскую страну, где, вероятно также 

проходил один из маршрутов торгового 

пути, где надо было взимать пошлину. И 

народ, которому доверено было это про-

изводить, назывался албан. Его связь с 

тюрками продолжалось почти до ХХ века, 

что сказалось и на языке албанцев (их са-

моназвание skipetar), и на религии. 

…Но путь разными маршрутами за-

ходил и в германские земли. Один из 

них Готу? Мы назвали. Были и другие 

германцы, которые в каком то месте 

Европы тоже обладали правом таможни. 

Общались с ними тюркское племя, в 

языке которого типично чередовались 

губные согласные б/м. Они и называли 

сначала этих германцев alman (=alban). 

Потом сие прозвище турки распростра-

нили на всех германцев. (Фантастика? 

Возможно, но проверить надо, тем более 

что других этимологий этих тюркских 

названий пока нет)».О.Сүлейменовтің 

бұл пікірі алғаш оқыған адамға қисынды 

болып к�рінгенімен «Албан» этнонимінің 

шығуын кеден атауы мен байланы-

стыру этностық негіздеуден алыс жа-

тыр. Мұндайда албандардың к�ршілері 

суандардың атын қалай түсіндіруге бола-

ды деген пікір туындайды. Албандардың 

рулық шежіресі де бұл тұжырымға сәйкес 

келе қоймайды. Оның үстіне албан-

дардың рулық таңбасы �зіне туыстас 

дулат рулары мен және суандармен ұқсас 

екенін де ұмытпағанымыз ж�н. Бұл 

рулық таңбалардың кедендік мәселелерге 

ешқандай қатысы жоқ екенін ұмытуға 

болмас. 

Албандар едәуір уақыт еріксізден 

қалмақтар қоластында болғандарына 

қарамастан айтарлықтай �сіп-�нді. 1889 

жылы албандардың саны 15 мыңнан 

астам түтінді  құрады.  Бүгінде осы 

албандардың құрамында �сіп-�нген 

�лмерек бабаның ұрпақтары кеңінен 

таралған. Олар Қазақстан ғана емес, басқа 

шетелдерде де �мір сүріп жатыр. �улие 

абыз �лмерек бабаның атында Алматы 

облысы Кеген кентінде мешіт бар. Оны 

�лмеректің тікелей ұрпағы Қазақстан 

Халық емшілер қауымдастығының 

б і р і н ш і  в и ц е - п р е з и д е н т і  Е р м е к 

Мырзагелдіұлы 2006 жылы салдырған. 

Алматы маңындағы жерленген әулие абыз 

�лмерек бабаның басына зәулім кесене 

орнатылған. Оны салдырған «Ай-сел» 

құрылыс компаниясының президенті 

Серік Сұлтанғали.  �улие абыздың 

әруағын құрметтеген осындай игі тірліктер 

жалғасуда. Мұның �зі қазақ елінің қасиетті 

тарихи тұлғаларға деген тағзымының 

айшықты к�рінісі деп білеміз.

Талас ОМАРБЕКОВ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

жанындағы ғылыми орталықтың 
директоры, т.ғ.д., профессор, 

ҚР ҰҒА Құрметті академигі

ӘЛМЕРЕК АБЫЗ:
КЕШЕ және БҮГІН

батырлардың бәрі �лмерек бабаның бата-

сын алып, Албанның қолын осы абыздың 

арқасында жауға қарсы ұйымдастырып, 

оларды ұрыстарда басқарған батырлар. 

Жоңғар шапқыншылығы дәуіріндегі 

�лмерек абыз туралы тарихты қозғағанда 

албандардың ежелгі дәуірден бері ата 

жұрттан қозғалмай, �мір сүргенін атап 

к�рсеткен ж�н деп ойлаймыз. Енді осы 

мәселеге арнайы тоқталған дұрыс болар. 

Албан тайпасының ежелгі шығу тегі 

туралы әртүрлі тарихи к�зқарастар бар. 

Оның арғы тамырын біздің заманымызға 

дейін �мір сүрген Йұрпан еліне дейін 

апаратын тарихшылар да баршылық. 

Қытайдағы қазақ тарихына қатысты ежелгі 

жылнамаларды �зіміздің тілімізге аударған 

қытайлық қазақ бауырларымыз Йұрпанды 

қытай ғалымы Юй Тәйшанның аварлар-

мен шатастыратынын, ал Томашектің 

«оны түрік тілдеріндегі жапан дала деген 

мағынадағы «ябан» с�зімен қатысты деп 

қарайтынын», Н.Аристовтың «Чубань» 

атауымен байланыстыратынын, Бақыт 

Еженханұлының «Албан» деп к�рсететінін 

атап айтады. Біздің ойымызша соңғы 

ғалым ежелгі «Юебань» этнониміне бай-

ланысты еңбегінде нақтырақ дәлелдеп 

берді. Қытай зерттеушілері синолог Го 

Шиляңның с�здігіне сүйеніп, бұл атауды 

Йұрпан деп алып отыр. 

Ал енді албандардың арғы отаны осы 

Йұрпан елі туралы Қытай деректерінде не 

жазылған дегенге тоқталалық: «Йұрпан елі 

Үйсіннің солтүстік батысында... Олардың 

арғы аталары асылында ғұндардың 

Теріскей Ғұн тәңірқұтына қарасты ұлыстан 

еді. Хән (Қытай – Т.О) әулетінің арбалы-

аттылар сеңүні Доу Шян қуа соққылап 

Теріскей ғұн тәңірқұтын Жин-уей (Ал-

тай – Т.О.) тауынан батысқа Қангуға 

(қаңғаларға – Т.О.) қарай асырғанда 

олардың үріккен еліне ілесе алмаған 

аш-арық адамдары Күсәннің солтүстік 

аймақтарын мекендеп қалды. Бұлар 

200 мыңдай адам еді. Игілігіндегі жері 

мыңдаған ли келетін. Бұлардың тұрмыс 

салты және тілі қаңғалардікімен бірдей 

болды. Ал олардың адамдары �здерін 

хулардың қай-қайсысынан таза ұстайтын 

еді. Олар шаштарының ұзындығын қас 

сызығына дейін теңестіріп қиып, оның 

үстіне тортасы айырылған сарымай жағу 

арқылы жылтыратады. �р күні үш мәрте 

жуынып ауыз шайқайды...».  

Қазақстандық зерттеуші Ю.А.Зуев 

Қытай жылнамаларын зерттеген синолог-

тардың еңбектеріне сүйене отырып, 

Йұрпан (ол бұл елді Юебань деп атай-

ды) еліне қытайлық қолбасылардың 

тұтқиылдан және әртүрлі жолдармен 

 шабуыл жасап, олардың «шаньюйін үш 

мың лиден астам жерге дейін қуғындап, 

киіз үйлерін �ртеп, он адамды, яғни басшы-

ларын жерге тірідей к�міп, ханшасының 

қолына кісен салып, думанды айғай шумен 

кейін оралғандарын» жазады.      «... Қатты 

қорыққан шаньюй, киіз киімдеріне ора-

нып, және қорқыныштан тыныс ала 

алмай, Усундер жеріне қашып кетті». 

Мұнан аңғаратынымыз, ежелгі Йұрпан 

елі қытайлықтардың ата жауы болған. 

�рине, Қытай сияқты үлкен елмен к�рші 

болу оларға оңай тие қойған жоқ. Олар 

Солтүстік Қытай мемлекеттерімен жау-

ласып қана қоймай, елшілік қатынастар 

да орнатты. Тіптен олармен жужандарға 

қарсы әскери одақ құрып, келісімшарттар 

да жасады. 

Осы Йұрпан елін, Қытай жылна-

маларын алғаш рет қазақша с�йлеткен 

Нығмет Мыңжан Иобан мемлекеті деп 

атайды. Оның түсіндіруінше «батысқа 

қарай босқан һұндер алдымен үйсін жеріне 

келген, одан соң қаңлы еліне ауып барған. 

Осы барыста һұндердің талай тайпасы 

үйсін елінде қалып қойған. Осы үйсін 

жерінде қалған һұн тайпалары оңтүстік, 

солтүстік патшалықтары дәуірінде(V-

VI ғасырларда) дамып, 200 мыңдай жан 

аттары да ұшырасады». Иобан немесе Ал-

бан этнонимін кейбір зерттеушілер «Тау 

елі» деп аударып жүр. Ал тарихи шежіре 

бұл этнонимді жеке тарихи тұлға есімімен 

байланыстырады. 

«Албан» этнонимінің ежелгі үйсіндер 

дәуірімен тығыз байланыстылығын ХVІІ-

ХVІІІ ғасырлардағы қазақ шежіресі де 

растайды. Оларға сүйенсек, алғашқы Ал-

бан атты тарихи тұлға біздің заманымызға 

дейінгі 104-177 жылдар шамасында �мір 

сүрген Үйсін күнбиі Елжау бидің немересі 

болып шығады. Шежіре бойынша «Илсау-

динг Дули мен Нулидан басқа сегіз баласы 

болған, солардың ұрпағынан Азиқ, Албан 

(арғы Албан Илсау немересі), Санжар 

(Ж�нгше нар) тұқымынан Хауда, Апасақ, 

Ғаса, Сақор тұқымы бүгінде Дулат болып 

кетті». Осы айтылған есімдердің тарихта 

болғандығын қытай деректері де растай-

ды. Мысалы, жазба деректе Ж�нші би, 

яғни Санжар б.з.б. 177-104 жылдары �мір 

сүрген Елжау бидің немересі ретінде атала-

ды. Осы деректерден Албан атты адамның 

екеу болғандығын, кейінгі Албанның 

алғашқы Албаннан к�п кейін �мір сүргенін 

аңғарғандай боламыз. Егер шежірені 

қуалар болсақ, Албанды былай таратамыз: 

«Албаннан Жауғаш, одан Шеру, одан Тек-

ти, одан Жақ, одан Борай, одан Илғұлы, 

одан Шора, одан Мұсақ, одан Т�леу, 

одан Керде, одан Қасқал, одан Бұғы, одан 

Жандар, одан �лтей (Алтый), одан Сақи, 

одан Хайлибек, одан Торимтай, (одан 

Абдал, одан Ақсары, одан Атанқұл), одан 

Мерки, одан Тұхимбек, одан Татан, одан 

Кенжек, одан Ғұмарқұл, одан Жарты, одан 

Иримқұл, одан К�псадық, одан Ақбота, 

одан Дархан, одан Сүнгши, одан Ирман, 

одан К�ген, одан Қарқұғар, асқан шешен 

адам болғандықтан �з атын жұрт ұмытып 

Қарғұғар атап кеткен. Қарғұғардан Сары, 

Шибил екі ұл. Қазіргі біз білетін Албан осы 

Сары мен Шибилдинг тұқымы. Сарыдан 

Сүйерқұл, Сүйменди, Шибилдан Б�тей, 

7тей, К�кей. Ал сүйерқұлдан Шоған 

хафиз (абыз). Шоған абыз ХV ғасырдың 

соңы мен ХVІ ғасыр басында �мір сүрген 

адам. Яғни кейінгі Албаннан Шоғанға 

дейін, барлығы 38 ата. Бұл дегеніңіз XI 

ғасырдан астам кезеңді қамтиды. Бұл 

шежіре Албанның �мір сүрген кезеңін ІІІ-

ІV ғасырларға апарады.  

А
йта кетер бір мәселе, албан-

нан шыққан ұлы шипагер 

7тейбойдақ Тілеуқабылұлы 

келтірген албанның арғы шежіресі 

жоғарыдағы шежіреге сәйкес келмейді. 

Соған қарағанда ежелгі албаннан тарай-

тын шежіренің екі бұтағы бар болса ке-

рек. Ескерте кетер бір жайт, 7тейбойдақ 

шежіресі мұндағы зерттеушілерге дейін 

белгісіз болып келді. Қалай десек те, 

бұл шежірелер «Албан» этнонимінің 

алғашқы Албан атымен байланыстылығын 

аңғартатындай. Қытай деректерінде айты-

латын Иобан елін билеуші «шаньюйдің» 

осы алғашқы Албан ата болып шығуы 

ә б д е н  м ү м к і н .  М ұ н д а й д а  « И о б а -

нымыз»  шынын да да «Албан» болып 

шығады. Осындайда Қытай деректерін 

түпнұсқадан оқи алатын профессор 

Н.Мұхамедханұлының «V-VII ғасырларда 

Үйсін және Албан тайпалары Юебан 

 (Иобан – Т.О.) мемлекеті құрамында бол-

ды» деп жазғаны еске түседі.

Жоғарыда айттық, �здеріне бауыр-

лас үйсін руларымен о бастан-ақ етене 

жақын болған Албан ұрпақтары  Иобан 

мемлекетінде үстем р�л атқарған ду-

лулармен (тулулармен, яғни кейінгі 

дулаттармен) қоян-қолтық араласып 

және қол ұстасып жүрді.  Олардың 

жақындықтарын рулық таңбалары да 

мойындайды. Шежіре деректерінде ал-

банмен бірге туған деп айтылатын ду-

лулар (дулаттар) шын мәнінде ежелгі 

үйсіндердің тікелей мұрагерлері және 

ІV-V ғасырларда күшейіп алған к�п тай-

палы Теле (кейіннен Гаогуй) бірлестігінде 

батыс б�лігіндегі иеліктерінде �мір 

сүрген деп айтуға жеткілікті негіз береді. 

Олардың құрамындағы Шу рулары 

хұндар батысқа кеткен соң І ғасырдың 

соңында немесе ІІ ғасырда осында қалып 

қойған Дулу рулары Юебань иеліктерін 

құрады. Олардың күштілігі сондай, 

 жужандарды жаулап алды және V ғасырда 

оларға қарсы Қытаймен одақтасты.    V 

ғасырдың соңында юебаньдарға ба-

сып кірген гаогюйлер бұл иеліктің �з 

бетінше �мір сүруіне мүмкіндік бермеді 

және сондықтан да гаогюй руларының 

құрамында тулу қалып қойды. Түркі 

тукюлардың күшеюіне байланысты 

гаогюйліктер Селенгаға және Хангайға 

қайтып келді, Юебанның байырғы халқы 

түргештердің, кергештердің және тағы 

басқа дулулардың бес аймақтарының 

араласқан тайпаларын құрады».  

Қазақ зерттеушісі профессор С.Аман-

жолов �зінің зерттеулерінде 1894 жылғы 

Аристовтың зерттеу жұмысында айтылған 

дулаттардың Моңғол Алтайындағы га-

огюй тайпалары құрамында тулу деген 

атпен кездесетінін, ал VІІ ғасырдан  бастап 

Батыс түркінің бес аймағын билеген 

бірлестік болғанын, сонымен бірге бұдан 

сәл бұрынырақ юебань деген түрік елінің 

құрамында үстем роль атқарғанын атап 

к�рсетеді. Ол �зінің еңбегінде юебань-

дар туралы хабардың жоқ болып кетуі 

гаогюйлердің батысқа жылжуымен және 

осы юебаньдықтарды басып алуымен бай-

ланысты екенін, мұнда да гаогюйлердің 

құрамындағы тулулардың аталатындығын 

атай келе, Тянь-Шань және Алтай таулары 

аралығындағы VІІ ғасырдағы Чуюе, Чу-ми, 

Чу-му-гунь, Чу-бань және тағы басқа ру-

ларды қытайлықтардың атап к�рсететініне 

назар аударып, «тегінде бұл рулар ерекше 

шулықтар тобын ұйыстырып, бұрын 

дулулардың басшылығымен юебань 

халқын құраған» деген пікірге тоқталады. 

Осы мәселеде ғалым тағы да бұл рулардың 

дулу аймақтарына кіргендігін айта келе, 

қытай деректеріндегі «чубань» этнонимінің 

кейінгі дулаттарға жақын албан және суан 

руларының түп қазығы болып табыла-

тынын, бұл кейінгі чуй рулары қатарына 

жатқандығын чубань деген атпен олардың 

дулаттар билеген аймақтың құрамында 

болған дер болсақ, осы кезеңге дейін 

Бәйдібек баба да, оның немересі Албан да 

�мір сүрмеген болып шығады. Ал олай бол-

са 7тейбойдақ �зі туралы неге  «... ата-тегім 

Ұлы жүз Зарман, Зарман ішінде Албан. 

Мекенім – Жетісу» деп жазады? «Тектелгі» 

шежіреге қарасақ бұған жауапты қиналмай 

табамыз. 7тейбойдақтың тайпасы Ежелгі 

Күнбиге  немере болып табылатын 

алғашқы Албанның атымен аталады. Бұл 

Албан 71 атадан тұратын шежіреде үшінші 

ата болып тұр.  

Батыс Түркі қағанаты құрамындағы 

«Он оқелі» нығайып,  VІІ ғасырда билік 

басына келген түргештер (Сары Үйсіндер) 

билік басына келгенде, осындағы ықпалды 

«Бес оқтың» дулулары (алғашқы дулаттар) 

�здерінің бауырлары албандарды Түргеш 

Алаш ұлысы құрамында тең жағдайда 

ұстады. Шежіре мәліметтерінде албан, 

суан, дулат бабалары «Қараүйсіндер» деп 

аталады. Ал Түргеш қағанаты тұсында бұл 

тайпалар «Қаратүргештер» аталып кетті. 

Албанның дулаттарға жақын екендігі оның 

рулық таңбасынан да айқын байқалады. 

ХVІІІ ғасырдың екінші жартысына дейін 

олар да жауынгерлік ұран да ортақ болып, 

жауға «бақтиярлап» шапты. 

Сарытүргештерді (Сарыүйсіндерді) 

қолдаған Қара түргештер (Қараүйсіндер) 

«Он оқ» елін билеп отырған Ашы-

на әулетін тақтан күшпен аласта-

ды.  Олардың қағаны Ышбарадан 

түргештердің билеушісі Үшелік (Ожелі) 

жылы билікті тартып алды. Албан-

дар 766 жылы Жетісуда билікке кел-

ген қарлықтарға да, онан соң оларды 

бағындырған қарахандарға да �здеріне 

бауырлас басқа Қараүйсіндер тайпала-

рымен бірге қызмет етті. Дәл осы тұста 

олар мұсылмандықты да қабылдады. 

Шежіре деректеріне сәйкес, Албанның 

ұрпақтары Шеруден Жандарға дейінгі 

12 ұрпақ Шыңғысхан жаулауына дейінгі 

барлық зобалаңдарды бастан �ткізді. 

Ал Сары мен Шыбыл, яғни Албан 

тайпасының екі тармағын бастап беретін 

тарихи тұлғалар Қазақ хандығының 

құрылу кезеңінде ел басқарған кісілер 

деуге толық негіз бар. Ал Сарыдан туған 

Сүйерқұл мен Сүйменді, және Шыбылға 

немере, ағайынды Б�тей, 7тей, К�кей 

Б



7№46 (1511)
14 – 20 қараша 

2019 жыл

ANA TILI

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

Ғ И Б Р А Т

ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА ЖИЫН

Бағдарламаның 
берер мүмкіндігі мол

Өңірлік ынтымақтастық – 
өзекті міндет

Жоғары оқу орнын тәмамдаған жас мамандардың ауылды түлетсем деген тілектері 
орындалып, «Дипломмен ауылға» бағдарламасы аясында болашаққа жол ашылды. 
Осындай бағдарлама игілігін көріп отырған кейіпкеріміз – Биғайша Құндақбаева 
атындағы №1 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Әлібек Көкенов.

Алматыда «БҰҰ-Әйелдер» ұйымы мен Сыртқы істер министрлігінің 
ұйымдастыруымен 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған гендерлік 
теңдік саласындағы міндеттерді орындауға бағытталған жиын 
өтті. БҰҰ-ның, азаматтық қоғамның, жеке сектордың және басқа 
да мүдделі тараптардың күш-жігерін біріктіруге арналған жиынға 
қатысушылар қоғамдағы әйел-ананың рөліне тоқталып, баяндама 
жасады. 

Т

ӘУЕЗОВТІҢ
АНАСЫ

«Белгілі 1916 жылдың жазы еді. Жаз 

жауынды, мол сулы, қалың шалғынды, 

қызықты, қалың Албанның ертегідей бай, 

сұлу жайлаулары: Үш Меркі, Д�ңгелексаз, 

Үш Қарқара,  Сырт,  Лабас-жайлау 

күндерінің жасыл торғын шымылдығы, 

к�к жібек бесіг і  сияқты.  Тіршілік 

молдық, бақыт, байлық қызуымен буы 

аспанға шығып жатқан �мір жәрмеңкесін 

к�рсеткендей. Жаз күндерінің жарастығы 

мен қызығы қыр баласын мас қылғандай 

жалынды, желікті.

Шалқыған к�рнекті мол дүниенің 

тірі пішінді белгісі сияқтанып Қарқара 

жәрмеңкесі қайнап жатыр.

Жәрмеңке ашылғалы айдан артық 

болса да, қызуы мол желігі әлі басылып 

солғындаған жоқ. Қайта, күннен күнге 

етек алып, �ршіп, дәуірлеп келе жатқан  

Жәрмеңке – тоғыз жолдың түйіскен 

жері. Бір шеті: үлгілі орыс қалалары 

болса, екінші жағы: Құлжа, Қашқар, 

Хиуа, Бұхар, Самарқан, Ташкент. Бәрі-

бәрінен неше алуан қазына шүмектеп 

құйылғандай болып, Қарқара жазығына 

ақтарылып жатыр. Жауын артынан 

сып �сіргендіктің салдарынан ба, нағашы 

жағына онша мән бермегендей. «Сол 

1927-жылдың жазында Алматыда Мұхтар 

Ілияс Жансүгіровпен танысты. Екеуінің 

салт атқа мініп, сабан үйінен салынған 

дуалдың жанында тұрып әлдебір к�шедегі 

фотографқа түскен суреттері бар.

Мұхтардың �мірбаянына тікелей 

қатысы бар бір кездейсоқ туралы айт-

сам деймін. Мұхтардың �з әжесі мен 

нағашы әжесі апалы-сіңлілі туған адамдар 

болғанын білетіндер бола қояр ма екен? 

Мұхтардың шешесі тұрмысқа шыққанша 

осы Алматы маңында туып �ссе ке-

рек» деп еске алады жары Валентина 

Николайқызы �уезова. Сондықтан ол 

Алматыға келісімен шешесінің туыстары-

нан кімдер бар екенін сұрау салып іздестіре 

бастады. Ұзамай Байсерке поселкесінде 

нағашы ағасы (шешесінің ағасы), оның 

қызы табылды, бәрінен де қуаныштысы 

нағашы әжесі тірі болып шықты. Бұл бір 

жылап-сықтауы мол қуанышты кездесу 

болды. Егер Алматы мен Семейдің ара-

сында лау аттан басқа қатынас жоқ кезді 

еске алсақ, онда нағашы әжесі жиендерін 

былай қойғанда, тіпті ұзатылып кеткен 

қызының �зін де  к�ре алмауы ғажап 

емес. Ойда-жоқта Мұхтардың іздеп келуі 

Т�беден қылпыған Дамокл семсері т�ніп 

тұрса да суреткер мұраты биік еді.

«Қараш-Қараш оқиғасы» жазыл-

ды. 1928 жылы қырды қырғынға ұшы-

ратқан Албан к�терілісі туралы хикаят 

Қызылордада жарияланды. Туындыға 

барар таудағы ауыр жолда Кеңсу, Екіаша, 

Тобылғылы, К�ктас, Д�ңгелексаз асу-

ларынан асты. К�кбиік шыңы, Ағанас 

жазығы мен Асы жайлауын аралады. Пат-

ша әскері жазықсыз елді қынадай қырып, 

қып-қызыл қасапхана жасаған Қарқара 

қойнауының қалтарыс-бұлтарысын 

оңды-солды атпен аралады. Қанды 

оқиға қаламгер қиялына маза бермеді. 

7рдегі �ткел бермес күркіреген к�п асау 

�зенді кешіп �тті. Адамдармен арман-

сыз араласты. Ақыры қағілез қаламнан 

«Қилы кезең» туған еді. Тағдыры қиын 

туынды тек 1972 жылы «Новый мир» 

журналының 6-санында орыс тілінде 

жарияланды. «Адамзаттың Айтмато-

вы» шығармаға шүйілгендерге шоқпар 

сілтемей-ақ салады. Ұстазға деген ыстық 

ілтипаты-лебізімен: «�уезовтің повесі 

оқырман к�ңілінде әрқилы сезімдер 

туғызады. �уезовтің сол бір кезеңдегі 

�мірді терең біліп, шабытпен жазған 

бұл дүниесінің к�ркемдік ерекшеліктері 

К е й і п к е р і м і з  е с е й г е н д е  қ а н д а й 

мамандық иесі болатынын бала күнінен 

кесіп-пішіп қойыпты. Адам жанының 

бағбаны – ұстаз болуды қалаған арман-

шыл жас осы мамандықтың қыр-сыры 

мен қадір-қасиетін ерте ұғынып, жүрегіне 

жақын ұстаздарына еліктеп �седі. Бұған 

нағашы жағынан «ұстаздар әулеті» болғаны 

да әсер еткен болар, бәлкім?! 

Адам баласының бойында қашан да 

биік мақсат пен асқақ арман болады емес 

пе?! Сондай арманшыл жас �лібек 2012 

жылы Талдықорған қаласындағы Жетісу 

мемлекеттік университетіне студент болып 

қабылданды. �не-міне дегенше, қызығы 

мен қиындығы мол студенттік �мір �те 

шықты. Білікті оқытушы-профессорлардан 

дәріс алған ол 2016 жылы «физика пәнінің 

мұғалімі» дипломын қолына алды. 7зі 

туып-�скен ауылына оралып, «Диплом-

мен – ауылға» мемлекеттік бағдарламасы 

бойынша білім нәрімен сусындаған алтын 

ұясына жұмысқа орналасты.

Б Ұ Ұ - ә й е л д е р  ұ й ы м ы н ы ң 

 Еуропа және Орталық Азия елдері 

бойынша �ңірлік директорының 

орынбасары Блерта Чела �зінің 

құттықтау с�зінде М.�уезовтің 

«�йел бір қолымен бесікті тербет-

се, екінші қолымен әлемді тер-

бетеді» деген с�зін мысал ретінде 

кел тіріп, гендерлік теңдік күн 

тәртібінің 2030 жылға дейінгі 

негізгі басымдығы екенін, мұны 

жүзеге асыру – бүгінгі заманның 

�зекті  мәселелерін шешуде, 

әсіресе нәзікжандылар үшін 

жақсы мүмкіндік екенін тілге тиек 

етті. «�йелдер мен қыздардың 

құ қы ғын сақтауды қамтамасыз 

ету арқылы ғана біз әділдік пен 

ин те грацияға қол жеткізе аламыз, 

сондай-ақ болашақ ұрпағымыз 

үшін қоршаған ортаны сақтайтын 

эко но миканы құра аламыз» деді 

ол.

ҚР Сыртқы істер министрінің 

орынбасары Ержан Ашықбаев 

еліміздің болашаққа қарқынды 

дамуы жолында әйел-ананың 

әлеуетін пайдалану к�зделіп 

отырғанын айта келіп, соны-

(Басы 1-бетте)

Баласының қазасы үстінде қазақтың 

бас ақынының қандай к�ңіл-күйде 

болғанын біз жорамалдай ғана аламыз. 

Бірақ «Абай жолы» дәуірнамасында (4 

кітап) ажал алдындағы �бдірахманның 

к�ңілін сұрауға Жамбыл келеді, �бсәмет-

тің үйін сүйсіне суреттеудің үстіне оның 

�леңі беріледі.  Бұл тарихи шындық 

па, жоқ к�ркем шығарма тұздығы ма, 

оған қара қылды қақ жарғандай етіп, 

т�релік айту оңай емес. �йтеуір тауқымет 

тартқан тағдырларды, оқиға қиыннан 

қиыстырғандай. Ақын ақынға тілеуқор:

Сәлем айт барсаң Абайға,

Кеңесі жеткен талайға.

Ауырды жеңген қара жер

Сабырлы болсын қалайда.

Бір жұтқан судай дүниесін:

Ащысын жұтып күйінесің,

Тәттісін жұтып сүйсінесің.

Жаңғаққа біткен бәйтерек,

Жалғызбын деп жүрмесін.

Кемелге келген асыл-ай,

Тасқында тәуір басуы-ай.

Нар к�терген ауырға,

Арқасын тоссын жасымай.

Бұл орайда «Алатау даңғылының» 

ойда-жоқта Абай туыстары мен жекжат-

тарына жаны ашып, қара жамылғандарға 

ортақтасуы әркім дәмег�й додаға к�лде-

неңнен  киліккендей к�ңілден күмән 

тұманын сейілте алмайды.

Тұлғатануда дерекк�здерін әркім 

әрқалай пайдаланады. Ол неғұрлым қою, 

нақты, дәлме-дәл, жан-жақты болса, 

кішкентай оқиғаның �зі солғұрлым ойнап 

кетеді. Мәселен, Тұрсын Жұртбай жазып 

алған жазушы қызы Мұғамила �уезова 

мен олардың жиені Мәжит Диқанбаевтың 

е с т е л і к т е р і  с о н д а й  ұ м ы т ы л м а с т а й 

әсер қалдырады. Байыпты. Салмақты. 

Күйлі-күйлі күй кешкізеді. Аз болса 

да саз. М.Диқанбаевтың байқауынша, 

Омарханның азаматтық бейнесі былай 

беріледі: «Омархан қиылған қара к�зді, 

томпақ бетті, д�ңгелек мұрынды (жүзді 

– А.Н.), аса сымбатты сұлу (!) кісі екен. 

Ат жалын тартып мінген соң �уез бұл 

баласын �зімен бірге ертіп жүріп, ел 

танытқан. Омархан сондай зейінді, с�зді 

тауып айтқан, пысық болған». Алатау 

аясында бойжеткен ару да �з теңін тау-

ып қосылғандай: «Екі-үш жылдан кейін 

�бсәметтің Нұржамал деген қызын айт-

тырып, елге алып қайтады. Нұржамал 

қараторы, келбетті келген сұлу (!) әйел 

еді. Бұл кісі үш қыз туған. Орталарындағы 

жалғыз Мұхтар болатын».

Бақуат ортада бұла �скен бала Мұхтар 

не ішем, не киемін демегендей. Тәрбие 

т�ресінің бәрі бесіктен басталады. Ол 

кішкентай болса да айтақырда асық атып, 

к�кмайсада күресіп, ай астында ақсүйек 

іздеп, әткеншек пен алтыбақанда тербеліп, 

асау тайды бас білдіріп, қансонарда құс 

салып, ит жүгіртіп, теңбіл доп қуып, 

жігітшілік жасады.

Асыл мұрасына 1086 жол жырды 

тыңнан қосқан Мұхтар �уезов Абайтану 

ғылымының бастау к�зінде ғана тұрған 

жоқ, �з шығармашылығын әр бағыт-

бағдарға дамыта білді. Үйсін елінің ірі 

бір бұтағы – Албан руы, осы атаның 

Қызылб�рік, Таз, Сары, Қаракісі, Айт, 

Бозым, Баба, Алжан, Қоңырб�рік рула-

ры мекен еткен шығыс Талғар �ңіріне 

аты мәлім болған және сол дәуірде аса 

ықпалды к�пестердің бірі �бсемет еді. Ал 

�бсеметтің қызына «�уезов энциклопе-

диясынан» да орын берілген: «Нұржамал 

Б

(1862-1912 ж.ж.) жазушының анасы. Бере-

ке (атасы – А.Н.) арлы-берлі кіре тартып 

жүріп �уезбен танысады. С�йтіп, Н-ды 

Омарханға  айттырады. Н-дан Қорлықа, 

Рахия, Күлсім атты қыздар, ұлдан Мұхтар 

туған.  Қыз балалары жастай қайтыс 

болған. Н.Ескіше оқыған. Қала тәртібінде 

�скендіктен ол ашық-жарқын, әділ, 

кішіпейіл, үй шаруасына пысық, к�рікті 

адам екен. Бейіті – Б�рлі қыстағында».

Он бес жасар бозбала қайтар жолда 

ұзақ адасып, шешесінің басына топырақ 

сала алмағандықтан ба, яки немересін 

еркелетіп,  Ибрагим атын Абай деп 

тәрбиелеген Зередей, Дінәсіл әжесінің 

«Қоңыр қозым» деп ыстық бауырына ба-

нағашы әжесін тебіренткені сонша, қарт 

ана, Мұхтардың айтуынша, жиенін ұзақ 

құшақтап жылай беріпті және бір айтқаны, 

күйеу боп бұрын келгенде әкең дәл осы 

сияқты еді деп кемсеңдей берген к�рінеді. 

Қазір әжесі де, нағашы ағасы да �лген. 

Байсеркеде нағашы қарындасы Сара 

тұрады, шешесінің тұрған үйі сақталыпты, 

оның суреті жазуышының музей-үйінде 

тұр. «Мұхтар �уезов туралы естеліктер», 

Алматы, «Білім», 2004 жыл, (101-бет).

Басына қайта-қайта қара бұлт үйі-

рілді. Шығармашылығына тиісті. Бай-

манаптар мүддесін қорғайды деді. Ескілікті 

к�ксейтінін бетіне баса бастады. Қызыл 

қоғам озат ойлыларға қырғидай тиді. 

Алатаудан аққан селдей болып, сауда 

пұлы іркілмей т�гіліп жатқан. Талай 

сан қостармен келген мың-мыңдаған 

қойлар Қарқара жазығын быжынаған 

ақ құрттай басқанына бірталай заманда-

стар болған.

Сондай қалың қос-қос жылқы, та-

бын-табын сиыр да Албан жайлауларын 

оңды-солды шиырлап қаптаған. Аясы аз 

ғана Қарқара жазығы иінтірескен малдан 

беті-жүзін к�рсетпейді. Қаптап басқан 

тұяқтан қабырғасы қайысып тұншық-

қандай. Ауыр күрсініп ыңыранғандай, 

қайысып тоқтаусыз ағып ертелі-кеш 

қарлы таудың арасындағы қырғыздан, 

т�скейдегі қазақтан, жәрмеңке қазанына 

т�рт тараптың барлығынан шүмектеп 

құйылғандай болып, мал баласын тізіп 

әкеліп жатыр...»

Қандай, ә! Қалай к�ркем сипаттайды! 

Шебер! Па, шіркін! Тау мен даланың ди-

дары келісті. Суреткер қырандай қырағы, 

құлағы сырттандай сақ. Ол Тәңіртаулар 

тербеген �лкені суретші к�зімен к�ріп, 

ақын жүрекпен ағыл-тегіл жырлайды. 

К�ркем к�рініс, сиқырлы сұлу сурет. Жа-

ратылыс жүрегі бүлкілдеп соғып жатыр. 

Сол әдемі әсерді үзгің келмейді. 

«Қалың рудың мол жиылған ортасы – 

Қарқара. Байлықтың ұлы �рісіне жеткен 

кең қолтық, мол қолды, аңқау ел: Албан, 

Бұғы. Жәрмеңке жыл он екі айда бір-ақ 

болады. Болғанда молынан болады. Үш-

т�рт ай бұл жәрмеңке бойы аспан атып 

дәурен сүреді. Сол кезде жылдық керегін 

Албан баласы осы жәрмеңкеден күреп 

алады.

7зі бай, �зі к�п сауда істеп, к�п 

керегін алатын қалың ел болғандықтан, 

саудагердің иісшіл тұмсығы бұл елдің ор-

тасын ерте күннен таңдап алған.

7ріске шыққан қойдың иісін сезіп, 

желге қарсы тұмсығын т�сеп, ішін тар-

тып, жер тарпып, бет түзеп, жота-жота-

дан қарауыл қарап, торуылға шыққан 

қасқырдай – аш пейілді жалаңқая сауда-

гер боркемікті, батпан құрықты Албанды 

бекерге таңдаған жоқ. Сауырынан басып 

жүріп, семіз, жоны, �ттісі осы болатынан 

жақсы білген, әдемі таныған.

Қазір де құмырысқаның илеуіндей 

болып, быжынап, жыбыр-жыбыр қағып 

бүлкілдеп, қызара б�ртіп, ажарланып, 

күннен күнге қарнын қампитып келе 

жатқан жәрмеңке – сол қазақ даласын 

торуға шыққан жайындай болатын. 

К�генге кірген борсықтай байлаулы 

бағланның май құйрығына тұмсығын 

тығып, сауыры бүлкілдеп қана жылы-

жұмсағын соруда болатын.

Бай, момын елдің мол денесі обырдай 

обып жатқан қомағай ұртқа бойындағы 

тәтті-дәмдісін иілгендей т�сеп жа-

тыр. Ақ шелегі түскендей ақтарылып, 

сүйсінгендей мекірене түсіп, сүтті желінін 

кергіге беріп тұр.

Қалауын тапса қар жанады. Сүт алғыш 

кәрі биеші сияқты жақсы сауыншының 

қолы сыздаған емшегінен жабысқан-

нан бері қарай жайлау желіні семізі 

мен сұлуын, жорғасы мен жортқысын 

ноқталап, таңбалап, �з қолымен атқарып 

жатыр.

Саудагер сомасы қазақ даласына құда 

түсіп, құйрық бауырды асап, аузы қан-

данып, қолы майланып, жонданып тұр».

Амал не?!. Сол дидарлы д�ңгеленген 

дүниенің шырқы бір күнде бұзылды. 

Дүрмек дауыл алдында тұрғандай �ршіген 

�рт с�нді. Қарусыз ел қаңғып судай 

аққан қанға б�кті.  Күштінің дүті диірмен 

тартты. Отаршылық ұзын қолындағы 

к�сеумен түртіп от к�седі. Бұқаралық 

қозғалыс жеңілсе де асқақ рухы с�нбей 

қалды. Жолайрықтағы Мұхтар �уезов 

соған жан бітіріп, Қарқара к�терілісін ту 

етіп романға бергісіз хиқаяда қалыптады... 

Біздіңше, ұлы жазушы қазақ әдебиетін 

классикалық шығармамен байытып 

қана қойған жоқ, осы бір тағдырлы ту-

ынды арқылы �зінің Алатау-Аспантау 

�лкесіндегі нағашы жұрты мекендеген 

�ңірге деген құрметін де меңзесе керек...

Алда әлі күреске толы жазушының 

шырғалаң ұзақ жолы жатыр еді. Жер 

бетінде топырақтан жаралған жұмыр  басты 

пенделердің пешенесіне жазылған тұз-

дәмі таусылмай, к�ресіні к�ріп, тіршілік 

түйткілдерінің түйіншегі тарқатылып біте 

ме? Оны түрен түспеген тың тақырыптар, 

соны сапарлар күтіп тұрды. Солардың 

арасынан мәңгі жұлдызға айналған аяулы 

ананың бекзат бейнесі еміс-еміс, жылт-

жылт жарық, жұмсақ нұрын т�кті. �й, 

�мір-ай!

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН,
 жазушы

хақында әлі де к�п нәрсе айтуға 

болар еді. Мәселен, табиғатты, 

тұрмысты, Қарқара жәрмеңкесін, 

адамдардың портреттерін бейне-

леуде �уезовтің шын мәніндегі 

Рабле қаламына лайық шырын 

шеберлігі ж�нінде айтпай кету 

қиын-ақ».

Шаңқан шабыткер де 

«Қилы за манға» келгенде 

қамшы салдырмаайды. 

Даланың қанша шапса да 

алқымы іспейтін арғымақ 

дүлдүліндей артына жай 

тастап, тұяғынан от 

шашып к�сіледі : 

Осылайша кезінде сапалы білім, саналы 

тәрбие берген ұстаздарымен әріптес бол-

ды. Шәкірт тәрбиелеу ісінде жас маманға 

Анар �лдибекова, Ботаг�з Бегімова сынды 

тәжірибелі ұстаздары үнемі қолдау к�рсетіп 

отырады. Аталған мектеп – аудандағы 

алдыңғы қатарлы білім ошақтарының бірі 

саналатын қара шаңырақ. Бұл қамқорлықты 

осынау мәртебелі мамандықты таңдап, 

еңбек жолын енді бастаған балаң бағбандар 

сезіне біледі. Білім ошағындағы биік 

жетістіктерге жас ұстаздардың қосқан үлесі 

қомақты.

Атап айтар болсақ, �лібек Дарханұлының 

шәкірттері облыстық байқаулардан олжа-

сыз қайтпайды. Оған Франц Кумиков есімді 

оқушысы «Архимед заңы» тақырыбында 

ғылыми жоба қорғап, жүлделі ІІІ орынды 

жеңгені дәлел бола алады. Одан б�лек, 

ұстаз да �з білімін жетілдіріп, үнемі ізденіс 

үстінде жүреді. Түрлі семинар, форум, курс, 

байқауға қатысуда. 

Айта кетерлігі, жас мұғалім �лібек физи-

ка пәнін үш тілде оқытады. Ол үшін ағылшын 

тілінен 10 айлық оқу курсына қатысып, 

пилоттық жоба аясында Қырғызстанда 

10 күн оқып қайтқан. Сондай-ақ, Шор-

танды қаласында үштілділік бойынша 

�ткен форумға қатысқан. Кейіпкеріміз 

ұстаздықты ғана емес, қоғамдық жұмысты 

да қатар алып жүр. Ол – республикалық 

кәсіподақ ұйымы жанындағы жастар 

қанатының белсенді мүшесі. 

– Менің бұл бағдарламаның берері 

мен қатар бүгінгі  қоғамдағы 

�зекті мәселелерді шешу жол-

дары талқыланатын жиынның 

м а ң ы з ы н а  н а з а р  а у д а р д ы . 

 «Қазақ стан әйелдер құқығын 

қорғау және гендерлік теңдік 

мәселелерін алға жылжытуда 

айтарлықтай жетістіктерге жетті, 

гендерлік сая саттың ұлттық моделі 

сәтті дамуда. Біз гендерлік теңдік 

стратегиясын, Қазақстанның 

2030 жылға дейінгі отбасы және 

гендерлік саясат тұжырымдамасын 

қабыл дадық, оны әзірлеуге БҰҰ-

ның жетекші сарапшылары белсе-

не қатысты. Қазір статистикалық 

мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі 

шағын және орта бизнестің 40 

пайыздан астамы әйел-аналардың 

еншісінде. Ал саяси деңгейде 30 

пайызға жеткізуді к�здеп отыр-

мыз. Бүгінгі таңда Парламенттің 

жоғарғы және т�менгі палатала-

рында әйел депутаттар – 23%, ал 

жергілікті мәслихаттарда – 22%. 

Сонымен қатар әйел-аналарға 

жасалатын теңсіздік немесе құқық 

бұзу актілерін, т.б. кемсітушілік 

мәселелердің алдын алу, бол-

дырмау, әйелдер мен қыздарға 

тең мүмкіндік беру ж�нінде 

қарастырылып, арнайы іс-шара 

мол екендігіне к�зім жетті. Туған ауы-

лымды түлетуге, білімді ұрпақ тәрбиелеуге 

күш жұмсаудамын. Ауыл –  мәдениеттің, 

�нердің алтын қазығы. 7зім қарапайым 

отбасында тәрбиелендім. Еңбектің не 

екенін жастайымнан білемін, түсінемін. 

Сондықтан жастық күш-жігерімді, білім-

мақсатымды осы жолға жұмсауға бел бу-

дым, – деген �лібек бірінші к�терме к�мек 

ретінде 175 мың теңге қаржылай қолдау 

алған. Одан б�лек, жеңілдетілген несиемен 

үй алуға құжаттарын �ткізгендігін айтты. 

Бұл ж�нінде: 

– Бағдарлама аясында үй алу үшін 3 млн. 

700 мың теңге қаржылай к�мек беріледі. 

Жылдан-жылға  баспана бағасының 

қымбаттап жатқаны тағы бар. Ауылды 

жерден б�лінген қаржыға 70, ары кетсе 

100 шаршы метр үй сатып ала аласың, – 

дей келе, ол мемлекет тарапынан аталған 

мәселені қайта қарастырылса деген ойымен 

б�лісті.

Иә, �лібек �з жұмысына жауапкерші-

лікпен қарайды. 7те ұқыпты, тапсырылған 

жұмыстар ды дер кезінде орындауға 

дағдыланған. Мектеп �мі рінде қоғамдық 

істерге белсене араласады.

Ендеше, еңбек майданына араласқан 

жас маманның ел үмітін ақтап, туған 

ауылының гүлденуіне �з үлесін қоса 

беретініне сенімдіміз.

Еңлік ҚАБДЕШ
Алматы облысы

жоспары бекітілді» деп түйіндеді 

с�зін Е.Ашықбаев. 

«GreenTechnology Industries» 

ЖШС-ның атқарушы директоры 

Клара �бдірахманова жиынға 

Шымкенттен бизнес �кілі ретінде 

арнайы келгенін, �з тәжірибесінде 

ауыл әйелдерін жұмыспен қамтуға 

к�бірек мән беретінін жеткізді. 

«Шымкенттің маңында Бадам 

ауылы бар. 7кінішке қарай, ауыл-

да жұмыссыз отырған әйелдер 

к�п. Сондықтан бірінші кезек-

те әйелдерді жұмыспен қамтуға 

тырысамын. Олар тек үй жұмы-

сымен айналыспай, �зін-�зі да-

мытса, деңгейін к�терсе, білімін 

жетілдірсе деген мақсат» деді 

К.�бдірахманова. 

Сонымен қатар Қазақстан 

Республикасы Президентінің 

жанындағы �йелдер істері және 

о т б а с ы л ы қ - д е м о г р а ф и я л ы қ 

 саясат ж�ніндегі ұлттық комис-

сия т�рағасының орынбасары 

Елена Тарасенко, Экономикалық 

зерттеу институтының басқар-

ма т�ра ғасының орынбасары 

 Шахарбану  Жакупова, Қырғыз-

стан  Республикасы Еңбек және 

әлеуметтік даму министрлігінің 

гендерлік мәселелер депар та-

ментінің директоры Роза Бек-

матова, «NIHOL» бастамаларын 

дамытуды қолдау орталығы, ҮЕҰ 

Кеңесінің т�ра ғасы Ширин Раши-

дова және т.б. с�з с�йледі. 

Жиын соңында сарапшы-

лардың �ңірлік кеңесін құру ж�-

нінде шешім қабылданды.

Әуезовтің қарындасы 
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ЖАҢАШЫЛ 
ҒАЛЫМ, ҰСТАЗ

«ҰЛЫТАУДА ӨТКЕН 
ТАЛАЙ ҰЛЫЛАР...»

«Арман – Алла мен адамның тіл қатысатын тұсы» тәмсілінің рухани күші, жарық сәулесі ойлы 
оқырманды шамырқанған шындыққа бастайтыны анық. Арман жан мен тән қалауынан туын-
дап, Алла мен адам байланысын айғақтай түсер бір белгі болса, өлшеулі өмірдегі, баянды ғұмыр, 
«ниет пен бақ талайына қарай беремін» деген Хақ сөзінің хақтығы. Мұның растығын қазағымның 
келешегін кемел етуге қызмет етіп жүрген асқақ арман иелерінің өмір жолдарынан көрумізге 
болады. Солардың бірі әрі бірегейі баянды ғұмыр кейіпкері, ұлағатты ұстаз, тарих ғылымының 
докторы, профессор Баян Ғаббасқызы Шынтемірова.  

З Е Р Д Е 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

болып отырған Баян Ғаббасқызы негізін салған 

Педагогика факультеті.    

 Факультет тарихына к�з салатын болсақ, со-

нау 1998 жылы алғашқы оқу жылын 4 мамандық, 

62 студент, 21 оқытушымен бастаған Педагогика 

факультеті, 2019-2020 оқу жылын 15 мамандық, 

6250 студент-магистр, 97 штаттық профессор-

оқытушы құраммен ашып отыр.  

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті құрамындағы Педагогика факультеті 

экономика, білім беру, мәдениет және әлеуметтік 

салалар үшін жоғары кәсіби, нарықтық ортада 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлап отырған 

ұжым. Бұл құр мақтан емес, уақытпен дәлелденген, 

құзырлы орындар сараптамасымен мойындалған 

к�рсеткіш. Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті 2018 жылы «Аккредит-

теу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі» жүргізген са-

раптауда 16-орынды иеленсе, Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау  министрлігінің еңбек ресурста-

рын дамыту орталығы жүргізген «Кәсіби білім беру 

ұйымдарының рейтингі – 2018» талдау нәтижесі 

бойынша Қазақстандағы 101 жоғары оқу орнының 

ішінде 18-орын алды. Осындай к�рсеткішке же-

туде университеттің қозғаушы күшіне айналған 

Педагогика факультетінің үлес салмағы мол. 

Жыл сайынғы бітіруші түлектердің 80% жұмысқа 

орналасуының �зі Педагогика факультетінде білім 

алудың мәртебелі іс екенін к�рсетеді. Білімнің 

салтанат құруы, ұстаздардың еңбегінің ақталуы – 

осылай болса керек. 

Президент Қ.Тоқаев биылғы Тамыз конфе-

ренциясында ұстаздар алдында с�йлеген с�зінде 

еліміздің білім жүйесіне, педагогтар мәртебесіне 

ерекше тоқталды. Онан кейінгі алғашқы Жолда-

уында да Үкімет алдына қойылған міндеттердің 

бірқатарын жүзеге асыруда жоғары білім беру 

жүйесінің р�лі ерекше екендігін баса айтты. 7йткені, 

әлімсақтан мемлекеттің �ркендеу к�рсеткіші оның 

білім, ғылым жүйесінің дамуымен �лшенетіндігі 

аян. 

Жоғары оқу орнында к�п жыл жұмыс істеген 

тәжірибемнен түйгенім университеттің ресур-

сы оқу ғимараты, спорт залы, жатақханасы, әр 

түрлі мамандықтарға арналған зертханалары 

мен интерактивтік тақталы кабинеттері тағы да 

басқа сапалы білім беруге арналған материалдық-

техникалық базасы емес, университеттің ресурсы 

білім шаңырағының миссиясын жүзеге асыратын 

профессор-оқытушылар құрамы. Алуан мінезді, 

спорттың тілімен айтсақ әр түрлі салмақтағы 

профессор-оқытушылар құрамының тілін тауып, 

жағдайын жасап жұмыс жүргізу жеке жоғары оқу 

орнында жеңіл іс емес. Бұл жерде де тұлғаның ада-

ми қасиеті, менеджерлік қабілеті безбеннің тепе-

теңдігін сақтап отыр. Ұжымның ауызбірлігі, ертеңгі 

күнге сенімі, ой еркіндігі, жұмыс жемісі т.б. жағдай 

туғызып отырған басшы бұл мәселеде былай деп ой 

түйеді: «Ересек адамдардың барлығында дерлік �з 

«әлеуметтік үйі», яғни қоғамдық жүйеде тұрақты �з 

орны бар. Оны мәртебе, кәсіп, қызмет, әлеуметтік 

р�л айқындайды. Ең бастысы «әлеуметтік үй» 

адамға тәуелсіздік, еркіндік, алдағы күнге деген 

сенім береді». 

Университеттің педагогика факультетін 

�зінің «әлеуметтік үйі» сезіне білген профессор-

оқытушылар құрамы бүгінгі таңда �зіндік әлеуеті 

бар, сапалы мамандар дайындау ісін және ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын білікті ғылыми-

педагогикалық ұжымға айналып отыр. Олардың 

құрамында 4 ғылым докторы, 48 ғылым канди-

даты, доценттер жұмыс істеуде. «Жоғары оқу 

орнының үздік оқытушысы», Мемлекет грантының 

жеңімпаздары, «Білім беру ісінің үздігі», «ҚР Білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» медальдары мен 

т�сбелгі иегерлері бар. Осының барлығы ұжымда 

қалыптасқан жағымды моралдық-психологиялық 

ахуал тұрақтылығының к�рнісі. 

«Қоғамды – әлеуметтану зерттейді» тұжыры-

мында теория мен практиканы ұштастыра білген 

Баян Ғаббасқызы әлеуметтану зерттеулерінде 

жастардың маман ретінде тәрбиеленіп шығуына 

ортаның әсері туралы �з �мір тәжірибесімен бы-

лайша б�ліседі: «�леуметтену тек білім берумен 

шектелмейді. Себебі, білім адамды тек теориялық, 

техникалық жетістікке жеткізеді. Ал қалған �мірге 

қажетті икемділікті тәжірибе береді. Тәжірибе 

тәрбиелеу арқасында жинақталады. Мысалы, 

ешқандай университет �те талантты менеджер, 

кәсіпкер жасап шығара алмайды, ол жастардың 

бәріне бірдей білім береді. Ал соңынан, кім қандай 

ортаға түссе, сондай маман ретінде тәрбиеленіп 

шығады». 

Осындай қағиданы берік ұстанған Баян 

Ғаббасқызы 20 жылдан астам ұжым басқарып келе 

жатқан уақыт ішінде жас буын оқытушыларды 

қанаттандырып,  ғылыми дәрежелерге  қол 

жеткізуіне септесіп, білімі мен мәдениеті толысқан 

маман болып шығуына жан-жақты қолдау к�рсете 

отырып тәрбиелеуде. Пайым мен парасаттылықтың 

салтанат құруы осындай-ақ болар.

Университетті  Прометейдің алау отына 

теңеу себебін, академик З.Қабдолов, жанам де-

ген жүректерге от беріп, білім мен тәрбиенің 

шамшырағын қатар жағып отырған профессор-

оқытушылар құрамының игі істерімен байланы-

стырып айтқаны бар еді. Сондай игі істердің бірі 

Екінші дүниежүзілік соғысы туралы жазылған 

кітаптың тұсаукесері факультеттің акт залында 

қаланың ардагер аға-апаларының қатысуымен �тті. 

Сонда с�йлеген үлкен кісінің бірі «Айналайын, 

Баян, �зің құрған ұжымның басшысы деңгейінде 

қалып қоймай, отанасына айнала алған екенсің. 

Қосағың жақсы, «екі жақсы бас қосса» деген осы» 

деп Тұяқбай Зейітұлына ризашылығын білдірген. 

Ол кезде бұл с�зге аса мән бермей үлкен кісінің 

үстемесі болар дегенбіз де қойғанбыз. Кейін ой-

ланып отырсақ кісі танитын зерделі жүректің с�зі 

екен. 7мірлік тәжірибе азғантай уақыт ішінде 

ұжымның ішкі тынысын танып үлгерген ғой.

«Жақсы – жақсыны тартады, жаман – жаман-

ды тартады» деп үлкендеріміз айтып отырушы 

еді. Кез келген бақытты жанның �мірінің негізі 

болып тартылыс заңы жатыр. Баян Ғаббасқызы 

мен ел ағасы, белгілі ғалым Тұяқбай Зейітұлының 

жарасқан жұптық �мірінде осындай жақсыны-

жақсы тартып, табыстырған тартылыс күші 

жатыр. Студенттік шақтан к�зқарас бірлігінің 

сәйкестігі, кейін отбасылық �мірде тұрмыс пен 

білім-ғылым жолында шыңдала түсті. Қара ор-

мандай қаулап �скен қазақ жастарын білім-ғылым 

к�гіне қалықтатты, алды ғылым докторлары 

 болды. Тарих пен әлеуметтану ғылымында мек-

теп қалыптастырған Тұяқбай Зейітұлы мен Баян 

Ғаббасқызының адами қасиеттері – зейінділік, тен-

денция, білімдарлық. Отбасылық �мірде жарасқан 

жұптар туралы Ғ.Мүсірепов былай дейді: «Қазақ 

Құдай қосқан қосағың «жан жолдасым» дейді. Бұл 

үлкен с�з ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы 

үйлес, егіз адамбыз дегені ғой». Осы с�зді �зіміз 

әңгіме қылып отырған ғалымдар отбасына қарата 

айтсақ қателеспейміз.      

Аристотель «�з мемлекетіне қызмет етуді – 

адамның қасиетті борышы» деп санаған. Ал осы 

жолда білім мен ғылымды қатар ұстап, мемлекеттің 

діңгегі әрі баға жетес байлығы, жастарды �з ісінің 

білгірі етіп шығаруға бар күш жігерін жұмсап 

отырған Баян Ғаббасқызы басқаратын ұжым 

еңбегін �з мемлекетіне қызмет етудегі ұстаздардың 

қасиетті борышы деп неге атамасқа. Білімді 

ғылыммен ұштастырған ұжым күн тәртібінде тұрған 

мәселелер т�ңірегінде д�ңгелек үстелдер, тренинг-

тер, конференциялар ұйымдастыру жұмыстарын 

жолға қойған. Рухани жаңғырумен сабақтасып 

жатқан шаралардың бірі �ңірімізден шыққан 

к�рнекті ғалым академик Қажым Жұмалиевтің 

туғанына 110 жыл толуына орай �ткен «Қажым 

оқулары – әлем мәдениеті контексіндегі білім 

жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері» және «Қазақтың ұлттық 

коды – т�л жазу» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциялар. Екі конференцияға 

да арнайы шақыртумен келген еліші және 

алыс-жақын шетел ғалымдары университет пен 

факультеттің оқу процесіндегі жүргізіліп жатқан 

ісіне қызығушылық танытты. Кері байланыс жа-

сап, әріптестік қарым-қатынас орнатты. Мұның 

бәрі 2007 жылы қазақстандық жоғары оқу орын-

дары арасында он екінші болып Болон процесіне 

қол қойған білім қара шаңырағының имиджі екені 

с�зсіз. 

Бар саналы �мірін ұстаздық жолға арнап келе 

жатқан Баян Ғаббасқызы ұжым басшысы ғана 

емес, факультеттегі жетекші мамандардың бірі. 

Елде, алыс-жақын мемлекеттердегі ғылыми ортада 

�з саласы бойынша танылған ғалым. Қазақстан 

Республикасы «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» грантының иегері. Қазақ руханиятына 

үлес қосып отырған «Саясаттану негіздері», «Құқық 

теориясының негіздері», «Қазақстан Республикасы 

және ТМД елдері интеграциясы тарихы (1991-

2005жж.)», «�леуметтану негіздері», «�леуметтану», 

«Отты жылдар қаһармандары» т.б. оқу және оқу-

әдістемелік құралдары мен естеліктер жинағының 

авторы.

Жақсы адамның белгісі айналасына жылылық 

сыйлай білетін жағымды энергиясымен негізделеді 

деген с�з бар. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері ұстаз-

ғалым, ана, адал жар бір с�збен айтқанда баянды 

ғұмыр иесі Баян Ғаббасқызының ел таныған кісілік 

қасиеті позитивтілік, �згелермен жақсы қарым-

қатынас орната білген к�шелі тұлға.

Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

униерситетінің доценті

«Алты алаштың баласы жиналған жерде 

ұстаздың орны – т�рде» пайымы халықтың ұрпақ 

тәрбиесі жолында жүрген жандарға к�рсеткен 

құрметі болса керек. Ұстаз туралы жазылған ән 

мен әңгіме, эпикалық туындыларды саралағанда 

тақырыбы түрлі болғанымен идеясы бір. Ол ғасыр 

белестеріндегі ағартушылық жол. Осы жолды 

даңғылға айналдырып, мектеп қалыптастырып 

отырған Баян Ғаббасқызын ұстаздар ұстаханасының 

к�рікшісі десек болғандай. 

Баян Ғаббасқызының жүріп �ткен �мір жолына 

зер салсақ, қоғамдық сананың �згеруіне қозғау 

салған жан екендігін к�румізге болады. Бұл жолда 

практикалық та, теориялық та еңбегі нәтижелі 

болғандығын уақыт сыншы дәлелдеп отыр. 

Тәжірибелік тұрғыдан оқу үдерісіндегі ұстаздық 

қызметі мен бәсекеге қабілетті жаңа үлгідегі жеке 

жоғары оқу орнын ашуын айтсақ, теориялық 

тұрғыдан қоғамдық сананың �згеруіне ғылыми 

білігімен қозғау салғанын жазған еңбектерінен 

оқи аламыз. �леуметтанушы ғалым ретінде Баян 

Ғаббасқызы «�леуметтану негіздері» оқу құралында 

былай дейді: «Модернизация с�зі ағылшын тілінен 

келген және қоғамның ескі формалардан бас тартып, 

жаңа талаптарға сәйкес жаңаруы дегенді білдіреді. 

Модернизацияның екі түрі бар: органикалық және 

бейорганикалық. Органикалық модернизация елдің 

жеке �з дамуы болып табылады және осыған дейінгі 

эволюция арқылы әзірленеді. Мұндай модерниза-

ция экономикадан емес мәдениеттен, қоғамдық 

сананың �згеруінен басталады».

Демек, бүгінгі таңда республика, жақын ше-

телдерге �з жетістігімен танылып үлгірген жеке 

жоғары оқу орнының жылдармен еңсе тіктеп, 

бой к�теруі қазақ елінің жеке �з дамуы, білім 

мен ғылым жолындағы �з эволюциясы, дәстүрлі 

мәдениетімізден бастау алған қоғамдық сананың 

�згеруі, жемісі. Ал осының бәрінің қиюласып, 

үйлесім табуында кейіпкерімнің кісілік қасиеті, 

ғылыми әлеуеті, баянды ғұмыры бой к�рсетіп тұр.

Кеңес одағы ыдырап, нарықтық экономикаға 

бет бұрған тәуелсіз қазақ елі білім беру ісінде жаңаша 

ойлайтын жоғары кәсіптік білімді  кадрлар дайындау 

міндетін алға қойды. Осы бағытта жүргізілген оң 

реформалар, позитивті тенденциялар 1993 жылы 

Қазақстан Республикасының «Жоғары білім тура-

лы» қабылданған заңында к�рініс тауып, қоғамда 

кәсіптік білім берудің альтернативті түрі ретінде 

мемлекеттік емес жоғары оқу орындары ашыла 

бастады. Соның бірі 1998 жылы іргетасы қаланған 

Орал гуманитарлық – экономикалық институты.   

Бүгінгі таңда білім кеңістігінде 20 жылдың 

үстінде қызмет к�рсетіп келе жатқан жоғары 

оқу орны �зінің қысқа тарихында бірнеше рет 

түлеп, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарын 

ірілендіру  саясатына байланысты оңтайланып, 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті деген жаңа мазмұндағы атауға ие бол-

ды. Құрамында 4 факультеті бар университет ішінде 

тарихы, профессор-оқытушыларының ғылыми 

әлеуеті, студенттер мен магистранттарының 

контингент саны, оқу ғимараты, спорт залы, 

жатақханасы т.б. жағынан жетекшілік мәнге ие 

«Қазақстан – тамыры терең жайылған 
ұлы тарихы бар ел екенін көрсете 
және дәлелдей отырып, дүниежүзілік 
аренада біз елімізді осы қабат 
арқылы паш етеміз» деген еді Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында. Иә, ұлттық 
тарихымыздың тамыры тереңде 
екенін біліп, өзгелерге де сол білімді 
тарата жүрген абзал. Тарихымызды 
шыққан тегімізден, өскен ортамыздан 
қуған да дұрыс болар. Осы орайда 
өлкетанудың да сан қатпарлы 
шежіресін үлкен тарихымызға 
сабақтастыра отырып айта жүргеннің 
еш сөкеттігі жоқ-ау деп ойлаймыз.

қолымен шайқасқа түсіп, Кирдің басын 

алғанын» айтады. Иә, сонау замандардан 

жеткен сақ к�шпенділерінің салған ізі – 

Ұлытауға туын тіккен қазақтың тамырына 

бастап апарар үлкен жол. Сақтар тарихи 

жыл санауымызға дейінгі уақыттарда-ақ 

мал шаруашылығын дамытуымен қоса, 

мыс қорытуды үйренгенін де сол Геродот 

�з жазбаларында айқын айтылған. Сақ 

жауынгерлерінің киімін алтынмен аптап, 

к�мкергенін тарихшы ерекше таңдана 

жазады. 

Осы сақтарға қатысты, олардың 

генетикасындағы туыстық туралы дерек-

терге сүйенген бірқатар мәліметтер басы-

лым беттерінде жарияланып жүр. Біздің 

түйгеніміз – не десек те салқар даланы 

мекендеген бабаларымызға талас к�п. 

Олардың діні, ділі, тегі туралы мақалалар 

мен зерттеулердің де әлі күнге толастамай 

келе жатқанының бір себебі – осы. 

Ақселеу Сейдімбековтың: «Тарих-

шылар бұл регионның Геродот зама-

нынан бері қарайғы тарихын к�збен 

к�ріп келгендей суырыла с�йлейді. Қара 

теңіз жағалауына скифтер жаңаша жыл 

санауға дейінгі VIII ғасырда келіпті-

міс. Егер Геродот сегіз ғасыр кейін �мір 

сүрсе, онда тарихшылардың скифтерді 

Қаратеңіз жағалауына I ғасырда келді 

деуі де мүмкін ғой. Скифтер жергілікті 

кемерліктерді ығыстырады. Сонсоң 

орманға бауыр басқан, қашуды білмейтін 

елді басып алған скифтер 500 жыл дәурен 

сүреді. Олар осы кезде Элладамен сауда 

жасасып, құдандалы болып үлгереді. 

ғасырда половцылар (қыпшақтар) 

 алмастырады...» деп жазғаны бар... 

Бұл далада мекен еткен бабалар тура-

лы зерттеулер мен еңбектерді к�бірек 

оқып, жүректен �ткізіп, кейінгіге шежіре 

тарқатып айтып отырсақ, �з еліміздің 

тарихын құрметтеп, қадірлеп, �ткенге 

таныстыра алсақ, міне, сол кезде қазақ 

деген ұлттың тамырының тереңде екені 

кім-кімге де белгілі болып тұрады. 

Махмұт Қашқаридың «Түркі тілдерінің 

с�здігі» атты еңбегінде мысал ретінде 

келтірілген к�птеген мақтау, жоқтау 

түріндегі �лең үлгілерінің қадым заман-

дарда, алғашқы қауымда, сақтар, ғұндар 

дәуірінде �мірге келгенін аңғару оп-оңай. 

«Алып Ер Тоңғаны жоқтау» деп атала-

тын жыр сол с�здік арқылы осы күнге 

�згеріссіз жеткен. Алып Ер Тоңға қайтыс 

болғанда бүкіл ел қайғырғанын, ең қатыгез 

батырлардың �зі еңіреп жылағанын, 

адамдардың нұрлы жүздері сарғайып 

кеткенін, батырлар �з жағаларын жыртып, 

айғай сап жылағанын ақын эмоциялық 

тұрғыда әсерлеп жеткізген... 

Одан бергі замандарға жылжысақ, 

Күлтегін, Білге қаған, Тонык�ктерден 

жеткен тарихи шежіре-деректерге тап 

боламыз. Белгілі түркітанушылар  тауып, 

зерттеген сол ескерткіш жазуларды 

белгілі ғалым Мырзатай Жолдасбеков 

қазақшалап, ақын Қадыр Мырза-�лі 

 поэзия тіліне түсірді. Ғалымның қазақша 

тәржімасы да, ақынның ғаламат поэзия 

тілі де к�пшілік жаттап айтуға тиіс дүние 

деп білемін. 

Сонау бастан, о бастан 

Бір-біріне жарасқан 

Жаралғалы Қара Жер, 

Жаралғалы К�к Аспан 

Естеми мен Бумынның 

Адамзаттан бағы асқан. 

Т�рт бұрышы дүниенің 

Соларменен санасқан. 

Бүкіл түркі әлемі 

Екеуіне қарасқан... 

«К�кте – күн, жерде – Түркі қағанаты» 

(552–744 жыл) �ркендеген дәуірде «басы 

барды еңкейтіп, тізеліні бүктірген» 

бабаларымыздың кейінгі ұзына со-

нар жолы да ерлікке, даңққа, құрметке 

б�ленгені анық. Ұйғыр қағанаты,  Найман 

хандығы, Моғолдар билігі, Қарахан 

қағанаты иісі түркіге кіндік жұрт болды. 

Одан бергі дәуірлерде Алтын орда, Ақ 

орда, К�к орданың байрағы желбіреп, 

Еуразияның Ұлы даласында күмбірлеген 

күмбездер ескі мен жаңаның дәстүрін 

жалғады. Ұлы Жібек жолының бойында 

сән түзеген қалалар даңқы қалың жұртқа 

жайылды. 

Осы күні Ұлытауда орны қалған 

Зыңғыртау, Алаша хан, Жошы хан, 

Домбауыл, Едіге кесенесі, Алтын шоқы 

бастаған бірнеше тарихи кесенелер, Ор-

дабазар, Басқамыр, Аяққамыр сынды 

қалалар, тіпті біздің дәуірімізге дейін мыс 

балқытқан, темір қортқан пештері бар 

700-ге тарта тарихи орындар әр заманнан 

қазақ тарихынан сыр шертеді.

1218 жылы Шыңғыс хан  Домбауыл 

ақылшысының (шежіре  бойынша 

Кетбұқа мен Келбұқаның әкесі)  айтуымен 

үлкен ұлы Жошыны осы �лкенің ханы 

етіп сайлайды. Қазақ елі Шыңғыс хан 

әулетінің, оның ішінде Жошының 

ұрпақтарының билігі сақталып қалған 

бірден-бір к�шпелі мемлекет. 

Орта ғасырдағы ұлттық даралық қазақ 

халқының ел болып іргесін бекітіп, ұлт 

болып шаңырақ к�теруіне тікелей әсер 

етті. XV ғасырдан жеткен «Түркі шежіресі» 

(«Шаджарат ал-атыраг») атты еңбекте 

Шыңғыс ханның осы даланы мекендеген 

жұрттың тілінде еркін с�йлегені айтыла-

ды. Шыңғыс ханның әулеті бірер ұрпақ 

алмаспай жатып-ақ жергілікті халықтың 

тілі  мен дініне бойсұнып үлгеріп, 

осы Шыңғыс хан әулетінен тараған 

т�релер қазақ халқының тәуелсіздігі 

үшін, басқаны былай қойғанда, моңғол-

қалмақтармен соғысып, сол жолда қанын 

т�гіп, жанын берді.

Керей мен Жәнібек хандар Қозыба-

сыда қазақ елінің байрағын к�терген 

уақыттан бері де к�не шежіре талай 

жайтқа куә! 

Керей мен Жәнібек Моғолстан ханы 

Исан-Бұғаға барып, елді орналастыру 

жайын келісіп, Қазақ руларына бүкіл Шу, 

Сарысу, Талас, Бадам �зендерінің бойы 

мен Қозыбасы, Қаратаудың Моғолстанға 

қарайтын теріскей жағын тегіс қонысқа 

алады. Керей мен Жәнібек қалың елімен 

ақылдасып, жаз жайлау етіп Қара Кеңгір, 

Сары Кеңгір �зендерінен бастап Ұлытау, 

Арғанаты тауларының бойын қуалай, 

ортадағы Шойындык�л, Ақк�л, Барақ 

к�лді ала отырып сонау Есіл, Нұра 

�зендеріне дейін к�шпек болады. Мұның 

жайын І.Есенберлин. «К�шпенділер» 

атты тарихи шығармасында да тәптіштеп 

жазады.  

Керейден басталған қазақ хандарының 

к�ші Абылайға дейін де,  кейін де 

жалғасты. Абылайдың хан тағына отыру 

рәсімі де бабалар дәстүрімен Ұлытаудың 

етегіндегі «Хан Ордасында» �ткен. 

 Абылайды ақ кигізге к�теріп, «Үш жүздің 

ханы» деп таныған кез жоңғарлар мен 

қазақтардың жан алысып, жан берісіп 

жатқан уақытына тұспа-тұс келгенін де 

жақсы білеміз.

Бұл таққа отырғызу рәсімін қазақтың 

соңғы ханы Кенесарының да �ткізгенін,  

ол рәсім Ұлытаудағы «Хан ордасында» 

жасалғанын к�п адам біле бермейді. 

1993 жылы Елбасы, Тұңғыш Президент 

Н.�.Назарбаевты да Ұлытаудағы «Хан 

ордасында» ұлықтағаны к�птің есінде 

болар. 

Ендеше, күллі халық тарихының 

тағдыршешті кезеңдеріне куә болған 

Ұлытау �ңірінің бүгінгі келбеті де ұлттың 

ұясы болуға әбден-ақ сұранып тұр-ау 

шамасы!

Ұлытауда �ткен талай ұлылар,

�р тасында ұлы тарих ізі бар, –  деген 

ақын с�зімен осындайда келіспеске 

амалың жоқ.  

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
Ұлытау ауданының құрметті азаматы,

ҚР Мәдениет қайраткері

ANA TILINР Д Е 
келемін. Ғалымның «Қара теңіз бен Алтай 

арасындағы аймақты, Қытай қорғандарын, 

Еділ, Жайық, Ертіс пен Тобылға дейінгі 

жерлерді мекендегендер мен қазіргі 

қазақтардың антропологиялық ұқсастығы 

к�п» дегенін �з құлағыммен естіген едім.

Жалпы қазақ даласын мекендеген 

ұлттар мен ұлыстар жайында елден-елге 

жеткен даңқты, ғибратты, мақтан тұтарлық 

әңгімелер �те к�п. Тарихтың атасы атанған 

Геродот «тұтас әлемді бағындырамын 

деген Кир патша жалпақ далаға жеткен-

де, осынау бір сар даланы мекен еткен 

сақтардың ержүрек қызы Томирис (Тұмар 

қыз) к�шпенділердің әскерін бастап қарсы 

шығып, Кирдің құмырсқадай қалың 

Содан жаңаша жыл санауға дейінгі III 

ғасырда скифтерді сарматтар тықсырады. 

Енді, сол кездің тарихшысы Страбонның 

айтуында, скифтерге сарматтар қырғидай 

тиген. Сарматтар бел алып орныққан 

соң, табандатқан 700 жыл дәурен сүреді. 

Олардың к�зешілікпен даңқы шығады, 

Ұрымға астық сатады. Сауытты атты 

әскерлерді ұстау дәстүрі кейін Еуро-

пада етек алған рыцарьлық дәстүрге 

мұрындық болады. Сол сарматтарды 

ғұндар ығыстырады. Ғұндар бір ғасырдай 

(370-463) дәурен сүреді.  Ғұндарды 

бұлғарлар жеңеді. Олар екі жүз жыл 

дәурен сүреді (463-660). Бұлғарларды 

хазарлар мүйіздейді. Хазарларды XIII 

Қазақ даласының арғы-бергі тари-

хында Ұлытаудан басталып, осы жерден 

жалғасып жатқан тарихи оқиғалар аз 

болмаған. Олардың әрқайсысын жеке-

жеке тізбектемей-ақ, үлкен с�зіміздің 

бір б�лігіне айналдырсақ, оқырман бұл 

ойымыздың желісін �зі де оңай түсіне 

қоятын шығар. 

Иә, с�зіміздің басында бұрынғыдан 

қалған шежіре туралы әңгіме еді ғой 

айтпағымыз. Бірді айтып, бірге кетсек, 

оқырман түсіністікпен қарар. Тарихты 

айтсақ, арыға кетеріміз анық, ал біз бар 

болғаны ежелгі с�здің түбіне бойлағымыз 

келеді... 

«Дүниені топан су басқанда жер бетінде 

үш таудың басы құрғап тұрған» деседі 

ежелгіден жеткен с�з. Сол үш таудың 

бірі – Ұлытау екенін айтады к�неқұлақ 

шежірешілер. Т�бесі құрғақ қалған екі 

таудың ұшар басында қар-мұз жатып 

алғандықтан, Ұлытаудың басына ғана 

адам қалыпты-мыс... Дала ақылманы 

Заратуштра  да осы тау басынан тараған 

жұртты с�зіне ұйытқан деседі.

Иә, тарихта қандай кезең болғанда 

да қазақ халқының тағдыры Ұлытауға 

соқпай �тпейді. �р ғасырдан жеткен 

шежіре-дастанда осы �ңірдегі барлық жер, 

су, тастарға дейін тарихтың куәсі екенін 

айтқанын ұмытпағанымыз ж�н. 

Г е н е т и к а л ы қ  т ұ р ғ ы д а н  қ а з а қ 

халқының қалыптасуының негізі қола 

дәуірінде жатқанын академик, ғалым, 

антрополог Оразақ Смағұлов дәлелдегені 

туралы бірнеше мақалаларымда  жазып 
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Бертін келе оң-солды танып, әдебиет 

пен �нерден сусындап жүріп �ркендеген 

ел-жұрттың арғы-бергі тарихын зерде-

легенде, әріні айтпағанда, Кеңес �кіметі 

о р н а ғ а н  а л ғ а ш қ ы  ж ы л д а р д а  қ а з а қ 

 ауылдарында к�шпелі мәдени ошақтар, 

қызыл отау, қызыл бұрыш болғаны, 

біртіндеп олардың орнын клуб, авто-

клуб, кітапханалар толықтырғаны, үлкен 

қалаларда театр, кинотеатр, филармо-

ния, концерт залдары жұмыс істейтінін 

біле бастадық. �сіресе, жаппай кітап 

оқуға құштарлықта шек жоқ-тын. Соның 

арқасында жұрттың к�кірек-к�зі ашы-

лып, сана оянып, руханият ілгеріледі. 

Соның арқасында қазақтар ішінен ғылым 

қуған ғалым, ақын-жазушы, �нер �кілдері 

шықты. Соның арқасында �ткенді біліп, 

Мұхтар �уезов жас кезінде футбол ой-

нап, ауылда �зі жазған пьесаны сахна-

лап, Бейімбет Майлин туған жерінде 

қызыл бұрыш ашып, �зі соған меңгеруші 

болғанындай (біз үшін қиял-ғажайыппен 

бірдей) жайларға қанықтық. Кейін 

іссапармен жол түскенде Абай ауданында 

Мұхтар �уезовтің пьесасы қойылған орын, 

Қостанай облысының Таран ауданындағы 

Бейімбет Майлин мен 7мірзақ Елубаев 

туған ауылда әлі бұзылмай тұрған шым-

шық тың ұясындай қызыл бұрыш үйі мен 

ескі мектепті к�ріп, тылсым әсерге б�лен-

ген шақтар есте (мұндай-мұндайлар басқа 

да аз емес, біз екеуін ғана атап отырмыз).

Қош, бұларды неге еске алдық, с�зді 

бұлай бастаудың себеп-салдары неде? 

Енді соларға келсек, (бұрын да айтып 

жүргеніміздей) Кеңес �кіметі орнай ба-

стасымен оны қанша жерден жаман десе 

де, халықты жаппай сауаттандырып, 

мәдени шараларды кешенді түрде жүзеге 

асырғаны �тірік емес. 7з республикамыз-

ды алсақ, кез-келген ауданнан  бастап, 

колхоз,  совхоздарда клуб, мәдениет үйлері 

жұмыс істеп, халық таланттары қатысатын 

драма, к�ркем�нерпаздар үйірмелері 

к�птеп жұмыс істеді. Солардың арқасында 

ауыл халқы берісі облыс, арысы астанадан 

концерт бригадалары, театр труппала-

ры қашан келеді деп сарғая күтпестен, 

�здерінде бар мүмкіндікке орай рухани 

талап-тілектері �телетін болды. Мұның 

тағы бір жақсы жері, ауыл-селоларда 

тұратын талантты жастардың ішінде кейін 

үлкен �нерге жолдары ашылып, бағы 

жанғандар да аз болмады.

Міне, осындай жағдайда Бейімбет 

Майлиннің «Гүлденсе ауыл – гүлденеміз 

бәріміз» дегеніндей, қайда да мәдениет 

гүлденіп, ауыл �мірі мәнді де мазмұнды, 

айшықты болуы қалыпты жайт еді. Тіпті, 

ұжымшар, кеңшарларда міндетті түрде 

болатын к�ркем�нерпаздар үйірмесін 

айтпағанда, халық театры жоқ аудан-

дар сирек ұшырасатын. Клубтар мен 

мәдениет үйлерін музыкалық сауаты 

бар, нота білетін мамандар басқаратын. 

Белгілі композиторлардың баспас�зде 

нотасымен жарияланатын ән-күйлерін 

қолма-қол үйрену оларға түк те қиын 

емес-ті. Бірқатар аудандар мен облыстағы 

халық ансамбльдері мен халық  театрлары 

 Алматы,  Мәскеуде  �нер  к�рсет іп, 

жүлдегер атанатын. Бұл с�зімізге даңқы 

күллі республикаға мәлім болған «Ақжар», 

«Шаян» халық театрлары мен «Сыр сұлуы», 

«Жайық толқындары», «Қаламқас», 

«Айнак�л»,  «Алатау» ансамбльдері 

дәлел дер едік. Жергілікті ансамбль-

дер мен халық театрында �сіп шығып, 

Алматыға шақырылған қызылордалық 

Т�леу Қосанов, семейлік Баян Сағым-

баева сынды дарын иелері қаншама еді. 

«Ақжар» халық театрының әншісі Ораз 

Кәкеев, «Сүйгенім менің қалада» сынды 

талай әндер шығарған «Шаян» халық 

театрының әншісі әрі композитор (қазіргі 

Қалдыбек Құрманәлиевтің әпкесі) Зебер-

ше Оспанованың есімдері республикалық 

радиодан жиі естілетін. Олар к�п. Біз есте 

қалғандарды айтып отырмыз. Жасыра-

ры жоқ, жер-жердегі халықтан шыққан 

тума таланттардың даңқы да кәсіби 

әріптестерінен кем болмайтын. Сонда бұл 

не? Оларды не үшін айтып отырмыз? �лде, 

зарлана жоқтап, бебеулеген жай ма? Олай 

емесін біз айтпай-ақ шамалайтыныңызды 

білеміз. Себеп-салдары түсінікті. Бүгінде 

солардың жұрнағын таба аламыз ба? 

Халық ансамблі, халық театры, үлгілі клуб, 

озат автоклуб, театр дерліктей айшықты 

мәдениет үйлері бар ма? Бар болса, қайда, 

қай жерде, қай �лкеде? Бәлкім, әйтеуір бір 

жерлерде бар да шығар, бірақ, �з басым 

білмеймін. Айтпақшы...

О л  к е з д е р д е  к е з - к е л г е н  а у д а н , 

ұжымшар, кеңшарларда дала қосы, 

алыс мал жайылым жер телімі деген-

дер де болмап па еді? Болғанда қандай! 

7йткені, олар к�л-к�сір егін, т�рт түлік 

мал �сіретін шаруашылықтарда болмай 

қайда болсын?! Сондықтан, малшыларға 

мәдени-тұрмыстық қызмет к�рсетуді 

ұйым дас тырып, бақылауда ұстайтын 

жауапты мекемелердің міндеті салмақты 

да ауыр-тын. Аупартком, ауаткомдар 

мұны назардан тыс ұстауға хақы жоқ 

болған мен, аупарткомда идеологиялық 

хатшы,  аудандық атқару  комитет і 

т�рағасының сол мәселемен айналыса-

тын арнайы орынбасары тікелей жауап 

беретін. Аудандық тұтынушылар одағы, 

тұрмыс комбинаты, мәдениет б�лімі, 

дәрігерлік бірлестік бәрі, бәрі. Облыста 

да солай. Қысқасы, ауыл шаруашылығы 

еңбеккерлеріне қамқорлықта шек жоқ-

тын. 7йткені, мемлекет, қоғам, халық 

тынысы солармен тығыз байланысты еді. 

Республика, облыс, аудандық баспас�здер 

егін шаруашылығы мен малшылардың 

тұрмысы мен мәдениеті хақында үзбей 

және кеңінен толғап жазатын. Жетістік-

кемістіктерді түгел жіпке тізіп дегендей. 

Мәселен, негізінен ауыл тұрғындарының 

қам-қарекетін жазатын, тиражы 500 мыңға 

жуық «Мәдениет және тұрмыс» журна-

лында «Алтын астық», «Ақ күріш», «Мақта 

– ел байлығы», «Шопан қамын қауым бо-

лып ойлайық», «Бәрі де малшылар үшін», 

«Мал �сірсең қой �сір», «Киіз үйдің сапа-

сы» сияқты тұрақты айдарлар болғаны да 

осы айтқанымызға айғақ. Журналдың әр 

саны іссапарға баратын кемі үш арнаулы 

тілшінің мақаласы не рейдтік сын мате-

риалынсыз шықпайтын. Бұл қатаң тәртіп, 

�згермейтін қағида-тын.

О, ұмытып барады екенбіз, әр аудан-

дағы мәдениет б�лімінің қарауында 

аймақтағы егіншілер жұмыс істейтін 

дала қосы, малшыларға үздіксіз мәдени 

қызмет к�рсететін автоклубтар қанша 

қажет болса, сонша м�лшерде болатын 

еді-ау. Аудандық тұрмыс комбинатының 

құзырындағы жылжымалы автомонша, 

автошеберхана да солай. Етікші, шашта-

раз, тігінші, сағат ж�ндеуші, радио шебері, 

медбикелер қысы-жазы арнайы к�лікпен 

алыстағы дала қосы, мал жайылымдарға 

сапарға шығып тұруға міндетті-тін.

Осыған орай, олардың ішінен үздік 

шыққандар үшін белгіленген «Үздік ав-

токлуб қызметкері», «Қазақстанның 

мәдениет қайраткері» сияқты атақ-

марапаттар болатын. Олар лайықты деп 

саналған адамдарға жыл сайын бір не 

екі рет берілетін де, газет-журналдар-

да суреттері басылып, мақала жария-

ланатын. Автоклуб меңгерушілерінің 

ішінде гурьевтік Қаттар Дүйсенәлиев 

сияқты небір әнші, күйші, термеші, ай-

тыс ақындары аз болмайтын. Бұл жер-

де бір ғана жаңақорғандық автоклуб 

меңгерушісі, есімі күллі республикаға 

әйгіленген Манап К�кеновтің атын атасақ 

та жетіп жатқандай. Ал, олардың қатары 

қалың болатын. Алғашқы жұмысын ав-

токлутан бастап, кейін белгілі �нерпаз не 

композитор атанып, биікке самғаған жам-

поздар қаншама! Шыны керек, автоклуб 

меңгерушісі деген кәдімгідей құрметті 

лауазым-тын.

Осының бәрі – тоқ етерін айтқанда 

– мәдениет, �нер, әдебиетке қамқорлық, 

сол арқылы халықтың рухани талабын 

�теу үшін алдын-ала міндеттеліп, мем-

лекет тарапынан қыруар қаржы б�лініп, 

жоспарлы түрде іске асырылатын шаралар 

еді. Оларды к�збен к�ріп, куә болған ба-

сымыз енді бүгінде ондайдың бірін таппай, 

түс к�ргендей пұшайман боп, әрі-сәрі күй 

кешуліміз. Пәлен деу қиын. Ауыл дейтін 

ауылдың ахуалы белгілі. Құдай біледі 

деп айтайық, қазіргі ауылдың к�бінде 

бірлі-жарым жұрнағы демесе, жоғарыда 

аталғандай игіліктер жоқ есебі болса керек. 

�лде, бар ма? �уелі дала қосы, қоғамдық 

мал шаруашылығы бар ма, бар болса, алыс 

мал жайылымы да бар шығар. Ендеше, 

ондағы малшыларға к�рсетілетін мәдени-

тұрмыстық қызмет қалай? Атама дейсің 

бе? �, мейлі, атамай-ақ қоялық. Бірақ, әр 

ауданда мәдениет б�лімі бар шығар. Об-

лыстарда бар, оны білеміз. Сонда олар не-

мен айналысар екен? Бұл с�зге �кпелеме, 

ағайын. Білеміз, әйтеуір бірдеңемен айна-

лысатын болуың керек. Енді оны �здерің 

білесіңдер. Біздің білетініміз, автоклуб 

деген, оның меңгерушісі деген, әй, жоқ 

шығар, тегі. 7йткені, олар жайлы сы-

быс естіл мейді ғой. Соны айтшы, қазір 

автоклуб керек пе? Керек болса, кім 

үшін?  Заман басқа дейсің бе? Оны сенсіз 

де білеміз. Мыңғырып «�сіп жатқан» 

қоғамдық мал шаруашылығының күйкі 

халін де білеміз...

Ал, енді осылардың бәрінің басын 

қосып, жинақтап қарасақ, бұл дегеннің 

мәдениеттің �зегіне жұлынқұрт түскеннен 

несі кем? Бүгінгі ауылдарда клуб, мәдениет 

үйі, халық ансамблі, халық театры, 

к�ркем�нерпаздар үйірмесі, автоклуб, 

олармен бірге тыныстайтын концерттік 

топ (не бригада) болмаса, солай болмай 

қайтеді? 7кініп отыр деймісің? Е, жоқ! 

Қапылып отыр десе с�з басқа. Қапылмасқа 

әдді жоқ болса қайтейік. Себебі...

Айттық қой сонау,  сонау Кеңес 

�кіметі алғаш орнаған жылдарда Сәкен 

 Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар 

�уезовтер бірінші мәдениетке мән беріп, 

Бейімбет Майлин қызыл бұрыш, қызыл 

отау ашып, қалың қауымның рухани 

жақтан кенже қалып, кеміс болмауы 

үшін жасалған іс-шаралардың бісмілләсі 

неден, қалай басталғанын. Және кейін 

қалай �ркендеп-дамып, бірте-бірте 

шырқау шыңға қалай к�теріліп, мей-

манасы тасығанын. Және соның бәрі 

аққан судай жым-жылас боп, құрдымға 

кеткенін де. Осы мәз болатын жағдай 

ма? Сынадай саңлауың болса, мына 

бейбақ Кеңес �кіметін аңсап, аһ ұрып 

отыр дей қоймассың, бәлкім. Гәп онда 

емес, бір кезде еліміздің түкпір-түкпір, 

бұрыш-бұрышында шешек ата гүлденген 

мәдениеттің қарадай күйреп, елеске 

айналғандай болғанында боп тұр емес пе? 

�лде, тәуелсіздік алған егемен елді сынап-

мінеп отырмыз ба? Құдай сақтасын, ол да 

емес. Онда не?

Міне, енді мұны сіз боп, біз боп, 

ортаға салып ақылдасып, ой толғап к�рсек 

қайтеді дейміз де, басқа не болсын. Ол 

Қазір Мойынқұмда 

тұратын Мұқан Сабы-

ров, Атағұл Айнақұлов, 

Шудағы Мұрат Қал-

м а т а е в  с и я қ т ы  д о с 

жігіттермен жиі-жиі 

бас қосатынбыз. 7мір, 

қоғам, тірлік-тіршілік 

жайындағы, адамдық, 

а д а л д ы қ  ж � н і н д е г і 

әңгімелеріміз әсте тау-

сылмайтын. Ол �зінің 

сыныптастары Сияз-

бай Сағымбаев, Све-

та Айбасова, Мақсат 

Сейдалиев және марқұм 

Мұсахан Бейімбетовтармен де тонның 

ішкі бауындай араласып, к�бірек бас 

қосатын. �йтеуір, жолдастары, достары, 

тілектестері, сыйластары к�п еді. Абы-

ройлы адамның айналасында үйіріліп 

ақ ниетті жандар к�п жүреді ғой, тегінде!

Ол деп отырғаным, әрине, Мойын-

құмның ардақты азаматының бірі  

Бағдат Медербекұлы. 1952 жылы  ма-

мыражай мамырда дүние есігін ашқан 

Бәкең биыл, атап айтқанда, қаңтар 

айында қайтпас сапарға аттанып кетті...

Бағдат, шын мәнінде, к�пшілікке 

құрметті, елге қадірлі еді. Жаны тек 

жақсылықты сүйетін,  �згелердің 

жолының оң болуын тілеп жүретін, 

жамандық к�рсе күйетін, біреуге қол 

ұшын беруді парызым деп білетін 

жігіттің марқасқасы болатын.

7йткені, ел-жұртқа  үлгілі отба-

сында туып-�сіп, тәрбиеленді. Олай 

дейтінім, ата-анасы халық арасында 

айтарлықтай сый-құрметі бар кісілер 

еді. �кесі  Медербек Тәжібайұлы Екінші 

дүниежүзілік соғысқа қатысқан, бейбіт 

�мірде де берекелі еңбек етіп, үлкен 

беделге ие  болған ардақты азамат 

ретінде танылған. Балаларын кішкене 

кезінен шаруаға араластырып, тірлік-

тіршілікке бейімдей білді. Ал, анасы 

Кәнтай Байжарасқызын бүкіл аудан 

жұртшылығы айрықша қадірлейтін. 

Себебі, ол бар �мірін мұғалімдікке  

арнаған ұлағатты ұстаз, республика 

халық ағарту ісінің озық қызметкері 

еді. 

Жамбыл облысы, Мойынқұм ау-

даны ның орталығындағы Жамбыл 

атындағы орта мектепті ел қатарлы 

бітіріп, онан кейін Қазақ ауылшаруа-

шылығы институтының экономи-

ка факультетін инженер-экономист 

мамандығы бойынша аяқтаған Бағдат 

алғашқы еңбек жолын аудандық су 

шаруашылығы мекемесінде инже-

нер-гидротехник қызметінен баста-

ды. Тиянақты ісімен, тындырымды 

жұмысымен, үлкен жауапкершілігімен 

к�зге түскен жігерлі жігіт к�п ұзамай 

Белгілі қаламгер, 

Қазақстан Жазушы-

лар және Журналис-

тер одағының мүшесі 
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жасқа қараған шағында 

�мірден озды.

Ол Қазақ мемле-

кеттік университетінің 

журналистика факуль-

тетін бітіргеннен кейін 

е ң б е к  ж о л ы н  с о л 

кездегі Жезқазған об-

лыс тық «Жезқазған 

туы» газетінде бастады. 

Кейін �зінің туған �лкесі – Жамбыл 

облы сына оралып, республикалық 

«Халық кеңесі» ,  «Заң»,  «Егемен 

 Қазақ стан» газеттерінің облыстағы 

меншікті тілшісі ретінде �ңірдің эко-

номикасы мен мәдениеті, әлеуметтік 

тұрмысы мен проблемалары туралы 

жазды. 2004-2010 жылдары Жамбыл 

облыстық «Ақ жол» газетінің бас редак-

торы қызметін атқарды.

Қаламгердің он бестей кітабы жарық 

к�рді. Сонымен бірге оннан астам 

ұжымдық кітаптарға очерктері мен 

әңгімелері, повестері мен эсселері, 

дәуір келмеске кетті, енді кері қайтара 

алмайсың, босқа арамтер боп қайтеміз 

десең �зің біл. Бірақ, олай десең, ол сенің 

пайым-түсінігің. Біздікі басқа. Біздікі 

текке байбаламдап, жылап-сықтау, ой-

байлап шаш жұлу, �нбес дауды қуалау 

емес. Керісінше, бүгінгі күндерде жалпы 

жұртқа мәдениет ұрығын қалай сеуіп, 

қалай ұшпаққа шығуға болар еді? Дәл 

сонау Кеңес �кіметі орнаған жылдардан 

бастап қолға алынып, бүкілхалықтық 

мәнге ие боп, асқақтаған мәдениетке қол 

жете ме, әлде... �лде, қажеті жоқ па? Міне, 

тығырыққа тірелудің әкесі мен к�кесі! Ал, 

ойлан! Сен ойланып біткенше...

Жарайды, күнделікті  т іршілікте 

әдебиет пен мәдениеттің қаншалық 

маңызды екенін с�з ете отырып, енді 

қайтып келмеске кетіп, кейінгі ұрпақтарға 

ертегідей естілуі мүмкін біраз жай-түйді 

шама-шарқымызша қаузаған болдық. Не 

үшін? Енді соған келейік. Алдымен бүгінде 

ешкім ойға ала бермейтін оларды еске 

түсіріп, жалпақ жұртқа жария етудің түк те 

оғаштығы жоқ (дейміз). Онан соң, �ткенді 

білу парыз екені рас болса, екібастан со-

лай (дейміз). Егерәкиде, біреу-міреу бәрі 

�тті-кетті, не пайда дейтін болса, жауап 

біреу: қалай ойлайсың, бүгінгі қалың 

қауымға мәдени-тұрмыстық қызмет қажет 

пе, жоқ па? �лде, тақиясына тар ма? �лде, 

ондайға қағанағы қарқ, сағанағы сарқ 

боп, кеңірдектен тойып, кекірік атып 
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алмай
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БЕЙІМБЕТТІҢ
 «ҚЫЗЫЛ БҰРЫШЫ»

отыр ма? О, жоқ! Олай емес! Және оған 

біреу-міреуді жазықты санап, бүйректен 

сирақ шығарғалы отырған ешкім де жоқ. 

Және қоғам мен заман �згеріп, бәрі 

�згергенінен хабардармыз, шамалаймыз. 

Және солай екен деп, мәдени-тұрмыстық 

шаралардың ұмыт қалғаны дұрыс деп бас 

шұлғымаймыз. Сыпайылап айтқанда, 

олай деу дәйістік болар еді. Ғасырлар бойы 

(�мірбақи) халықпен бірге жасап, рухани 

азық-тірек боп келе жатқан әдебиет те, 

мәдениет те бүгін бұрынғыдан әлденеше 

рет к�бірек керек. Ендеше, сол «керектер» 

қалай �телуде, ауқымы қалай? Тағы бір то-

сылатын жер осы! Себебі, әзірше �йт-бүйт 

дейтін аксиома жоқ. Басы ашық бастау 

жоқ. Тұғыр тұралап тұр. Тұрлаусыз.

Бұл мәдениет әлемінде түк істелмей 

отыр, тап-тақыр, к�збен к�ріп, қолмен 

ұстағандай дым жоқ деген с�з емесін де 

(мықтап) ескер. �йтеуір, басы ашық бір 

нәрсе, Кеңес �кіметі кезіндегі жоғарыда 

айтылғандай кешенді  шаралардың 

бүгінде к�бі жоқ. Есесіне, ойға к�ш, 

қырға к�ш, қым-қиғаш сапырылыс. 

Шетінен әйелдерше киініп, әлдеқашан 

«қатын боп кеткен» еркек артистер, 

�збекше билеп, кез-келген телеарнада 

шапқылап жүрген еліктегіш елпекбай-

лар... Қаптаған жылаңқы ән, микро-

фон ұстап, ерні жыбырлайтын әнші-

әншісымақ, �йттік-бүйттік деп ауызбен 

орақ ору. Шетелдіктерге еліктеу-солықтау. 

Кітап жетпей, оның не екенін де ұмытқан 

 болуы бек ықтимал жалпақ елдің түкпір-

түкпіріндегі қауым кітап оқымай, ерен 

жүйріктердің концертін тамашалай ал-

май, озат шопан, озат мақташы, озат са-

уыншы деген с�здерді ұмытқалы қашан? 

Кітап дегеннен шығады, бір не екі мың 

тиражбен шығатын кітап кімге жетеді? 

Елімізде «Еңбек ері» деген биік марапатқа 

ие боп жүргендер кім? Талас жоқ, лайықты 

тұлғалар. Бірақ, саусақпен санарлық 

солардың ішінен бір малшы не дихан 

табыла ма? Мәдениет �кілдері ме? Бір 

жазушы Ер болып еді. Оны да Елбасының 

қолын сүйді деп жазғырудай жазғырып 

әлекпіз. Несі бар. Сүйсе сүйген шығар... Ер 

болсаң, сенен одан да зоры шығуы мүмкін.

Мәдениет халықпен біте қайнап, 

шешек ата гүлденіп, ұлттық ауқымда 

�ркен деуі лазым. Мәдени бағдарламадан 

үміт үлкен, бірақ, күдік-күмән да мол. 

Бәлкім, кешенді реформа қажет шығар. 

Қандай реформа? Оны енді ел сенген 

билік басындағылар ойлана жатар. Тек 

Білім министрлігіне келген әр министрдің 

�зінше жасамақ боп, қолдарынан келмей, 

�здерімен бірге құрдымға кеткен рефор-

масындай болмай-ақ қойса игі еді дейміз 

де, қайтеміз.

Бұл енді  к�п болып ақылдасып, 

ойланатын-ақ жайлар. Бүгінгі қамқор-

лықтан қағыс қалған әдебиет, ақын-

жазушы, баспа, басылымдар мен мәдениет, 

мәдени сала, мәдени ауқым к�ңілге кірбің 

ұялатудан зыр қағулы. Жер-жерде жеке-

леген зәуім сарай, театр, концерттік меке-

мелер бола берсін, болғаны жақсы, олар-

мен алысқа барсақ, алдан жарылқасын. 

Бірақ, біздің діттегеніміз – жоғарыда 

айтылғандай жай-жапсар, әдебиет пен 

мәдениеттің барша жұртты қамтып, 

ұшпаққа шығуы, мемлекет тарапынан 

қам қорлық жасалуы, басқа да кешенді іс-

шаралар керектігі. �, иә, бұған дейін қолға 

алынып, жүзеге асты дейтін, бірақ, нәти-

жесі селдір іс-шараларға қыруар қаржы 

жұмсалғаны да бар екен ғой. Аямастан!

Құдай �зегіне құрт түсетін мәдениеттен 

сақтасын!..

Зәкір АСАБАЕВ 

ауызға ілігіп, аудандық 

атқару  ко  митетінің 

жоспар лау б�ліміне аға 

эко номистікке алынды. 

Одан соң «Талды�зек» 

совхозының бас эко-

н о м и с і ,  а у д а н д ы қ 

шаруашылық есеп-

тегі құрылыс-ж�ндеу 

учаскесінің экономисі, 

басшысы қызметтерін 

де абыроймен атқарды. 

Ал, 1992 жылдан зей-

неткерлік дема лысқа 

шыққан 2015 жылға 

дейін жеке кәсіп кер-

лікпен айналысып, мал �сірді. Бұл 

салада да жемісті жетістікке жеткен-ді.

�йтеуір, барлық жерде де адал жұмыс 

істеп, әрдайым әділдігін к�рсететін. 

Білімді басшы, білікті жетекші атан-

ды. Қарапайым, кішіпейіл болды, 

�згелермен тез тіл табысатын. Біреуге 

қол ұшын беріп, к�мектесуге дайын 

тұратын. Халықтық әдет-ғұрыпты �те 

жақсы білетін, бас қосылған жерде тек 

�негеге толы әңгіме �рбітетін. 

Айтқандай, Бәкең ана тіліміздің 

нағыз жанашырының бірі еді. Қай 

жерде де қазақ тілінің мәртебесін 

к�теруде үнемі белсенділік танытып, 

таби ғатынан мінезі жұмсақ болса да, 

тіл, ұлттық салт-дәстүр дегенде кейбі-

реулермен кәдімгідей айтысып, тарты-

сып қалатын. 

�сіресе, Бағдаттың ауылдағы үйінің 

жанындағы бау-бақшасы керемет 

болатын-ды. Онда �спейтін жеміс, 

шықпайтын дақыл түрі жоқ дерліктей 

еді-ау. Бәрінен де нағыз еңбекке етене 

берілген, ешқашан ерінбейтін жанның 

іскер қолы тигені білініп-ақ тұратын. 

Бәкең құдай қосқан қосағы Роза 

Мұхаметжанқызымен берекелі отбасын 

құрып, 45 жыл бірге түтін түтетті. Екеуі 

Нұржан есімді бір ұл, Гүлмира, Динара, 

Эльмира атты үш қыз тәрбиелеп �сірді, 

бүгінде бәрі де �мірден �з орнын тапқан. 

Осы тұста бір күйеу баласының жоғары 

санаттағы ұшқыш екенін, әлемнің 

үлкен қалаларына қатынайтын алып 

«Боинг» ұшағын тізгіндеген әуе қыраны 

екенін айта кетудің де артықтығы жоқ 

шығар. 

Алла берген ғұмырыңды кешесің,

Бұл пәниде талай сыннан �тесің. 

7мір-�зен, ағасың да кетесің, 

Мәңгілік мекеніңе де жетесің...

...Бәкеңнің, Бағдаттың жарқын жүзі, 

жақсы с�зі жадымда. Орнықты, орны-

мен айтқан тілектері, пікірлері ойымда. 

Елге ұнаған ерекше істері есімде.

Иә, жақсының артында аты қалады!

Берікбай ҚАДЫҚОВ 

п у б л и ц и с т и к а л ы қ 

 ма қа лалары енді. 

О н ы ң  е ң б е г і н 

мемлекет те,  елі  де 

бағалағанын «Құрмет» 

орденімен, «ҚР Құрмет 

грамотасымен», «ҚР-

ның Тәуелсіздігінен – 

10, 20, 25 жыл», «ҚР-

ның Конституциясына 

– 10 жыл», «Астанаға 

– 10 жыл» мерекелік 

медалдарымен мара-

патталғанынан бай-

қауға болады. Жаны 

жайсаң жан ҚР Мәде-

ниет қайраткері, Жамбыл облысы 

әкімінің «Парасат», «Парыз» сый-

лықтарының лауреаты, Қазақтың Салт-

дәстүр академиясының профессоры, 

Талас, Жуалы аудандарының құрметті 

азаматы еді.

Қарымды қаламгер, ардақты аза-

мат, бойына адамгершілік қасиеттерді 

молынан сіңірген әріптесіміздің есімі 

ешқашанда ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары 

Ақын Жұбан Молдағалиев айтқандай, «мың 
өліп, мың тірілген» қазақ қауымының ғасырлар 
бойы елдігін сақтап көштен қалмай ғұмыр 
кешіп келуіне ән, күй, өлең, жыр-дастан секілді 
әдебиет пен өнердің (айтыс, тақпақ, жар-жар, 
жұмбақ, жаңылтпаш, өтірік өлең) кереметтей 
сеп жасағаны арғы-бергі тарихтан мәлім. Бұл 
әдебиет пен өнер халықпен біртұтас, бөле-
жара қарауға болмайтын құндылық деген 
сөз (және біз ашып отырған жаңалық емесі 
де түсінікті). Олай болмағанда ше, өткен 
ғасырдың алапат соғыс жылдарында тәулік 
бойы не апталап нәр татпайтын шақтарда ата, 
әже, апа, аналарымыз (не басқалар) түні бойы 
айтатын ертегі, тақпақ, ән, жыр тыңдап таң 
атырмаушы ма едік. Анау «Қобланды», «Ер 
Төстік», «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» 
дастандарын ауылдың кез-келген жыртық иық, 
жалаң аяқ балалары судырата жөнеліп, бірі 
білмегенді бірі түзеп, бірін-бірі толықтырып, 
жарыса жамырасатын кездер ұмытылар ма, 
сірә? Кейін ойлап қарағанда, мұның бәрі 
өткен-кеткенді бажайлап, дүниетанудың 
алғышарты іспетті екен. Сөйте жүріп небір 
қиындықтар артта қалды, ашыққан қарын 
тойынып, киім бүтінделіп, кешегі қарға бойлы 
қара домалақтар арман қуып, алысқа шарлады, 
шамасы келмегендер ауылдың түтінін түзетіп, 
туған жердің түлеуіне атсалысты, әркім қолынан 
келгенше тырбанды, тіршілік жалғастығы 
үзілмеді (ең бастысы да осы-тын).

...Ол сыйлас жолдасымның, қимас  досымның қатарынан еді, сонымен қатар, 
бір  жылдың төлі болатынбыз. Өткен ғасырдың сексенінші  жылдарының 
басынан басталған таныстығымыз, нағыз тамаша адами қарым-қатынасқа 
ұласып, оның дәм-тұзы таусылғанша, яғни, өмір сапары  аяқталғанша 
жақсы жалғасты ғой. Иә, отбасымызбен ақ, адал жүрекпен араласып, 
жақсылығымызды, қызық-қуанышымызды бірге бөліскенбіз. Тіпті, екеуміз бір 
елдің «құсын қолымызға қондырған» бажа да едік.

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

ЖАРҚЫН ЖҮЗІ 
ЖАДЫМДА

ҚАРЫМДЫ 
ҚАЛАМГЕР ЕДІ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 

белгілі режиссер, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Рүстем �бдірашқа баласы 

АҚНАЗАРДЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.
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«Алтын өзі шірімесе де,  талай басты шірітеді»
(Халық даналығы)

ПРОЗА

Нағашыбек 
ҚАПАЛБЕКҰЛЫ

(Әңгіме)

М
ен бірінші сыныпқа То-

парда жүргенде бар ғанмын 

ғой. Онда әкем колхоздың 

танасын бағатын. Енді міне, арада 

қырық жыл �ткенде сол бірінші сы-

ныпта бірге оқыған Сапар іздеп келіпті. 

Толысқан, �ңі қоңыр күреңітіп, шашын 

тықырлатып алып тастаған алпысқа 

таяған жігіт ағасы кабинетіме екпіндей 

кіріп келгенде бірден таныдым.

– Бақытжан, мың сан шаруаң бар, 

бастықсың. Келген жағдайымды  ай-

тайын. Баяғы Топарды қолы жеткен-

дер б�ліп-б�ліп жекешеге алып жа-

тыр, маған мына жерлерді алып беруге 

к�мектес, - деп алдымдағы орындыққа 

отырысымен маған картасы бар қағаз 

ұсынды.  

Дереу облыс әкіміне телефон ша-

лып, Топардағы жерді Сапарға алып 

беруге �тініш айттым. С�зімді жерге 

тастамайтын �з с�зіне берік, іскер азамат 

бірден бар құжатын алып, �зіме келіп 

жолықсын деді. 

Сапар мәз болып келгені қандай тез 

болса, кетуі де тез болды. 

Арада айдай уақыт �ткенде телефон 

шалды.

– Бақытжан, саған мың да бір 

рақмет. Қалаған жерді алдым. Білесің 

бе, баяғыда  �зіміз балық аулайтын екі 

к�лі бар Жиделі бойын  түгел берді. 

Сыңсыған тоғай, мұрты бұзылмаған 

тұмса жер. Енді �зің келіп, к�ріп қайт. 

Демалып тұратын курортың болады.

Сапар саңқылдап маған алғысын 

жаудырып, жекешеге алған жер, су ат-

тарын тәптіштеп айтып жатыр. Қайран 

аңқылдаған құрдасым-ай, �мір бойы 

трактор айдап, ауылдан ұзап шықпапты. 

Мен біріншіні бітірген соң, к�шіп 

кеткенбіз. Міне, арада жарты ғасырға  

таяу уақыт �ткенде �зі іздеп келіп тауып 

отыр.

Басқа облысқа қызметке ауы-

стым, одан Астанаға к�штік. Жиыр-

ма жылдай жұмыс бабымен сыртта 

жүріп, Алматыға университет ректо-

ры болып оралғаныма жылдан асты. 

Жазғы кезекті демалысымды алып, 

тып-тыныш бір жерге барып, к�птен 

к�кейімде жүрген  моногра  фия м   ды  

жазып бітірсем деп ойлағанымда, есіме 

Сапар түсті. 

Баяғыдай емес қалта телефонымен 

тез таптым. Сол саңқылдаған дауысы, 

баратыныма қуанып:

– Жиырма жыл бойы ат ізін салмай 

кеттің. Осы жерді сенің арқаңда алдым. 

Кел, бала-шағаңды түгел ала кел, – деп 

мәре-сәре болды.

Сапар аудан орталығынан күтіп 

алды, ары қарай қалың құмды орман, 

тоғай. Кейде ойдым-ойдым жарқыраған 

к�лдер,  оларды жағалай жайқала 

�скен тербетілген әсем к�к құрақтар 

к�ңілді тербетіп, сонау балалығыма 

шақырғандай болады. Дүние түгел быт-

шыт болып, асты-үстіне түсіп, колхоз-

совхоздар тарап, жерді телім-телім б�ліп 

алып, тоз-тозы шығып, берекеті қашқан 

тұста мына �ңірдің қаймағы бұзылмай 

сол қалпында сақталғанына таңмын.  

Бізге арнап Сапар екі киіз үй тігіпті. 

Бірі асхана, екіншісі жатынжай. 7здері 

б�лек үйде тұрады, совхоз орталығынан 

үй салып алған. Қыста бәрі сонда балала-

рын, немерелерін оқытады.

Бата сұрап, тай сойды. Жұбайы да бес 

бала тапқан етжеңді, келіскен ажарлы 

жан екен, келін-балаларымен тік тұрып, 

құрақ ұшып күтті. Екі күннен кейін 

Сапар: 

– Менің тұңғыш немерем Алматыда 

үйленіп жатыр. Бүрсүгіні тойы. Соған 

барып қайтуға рұқсат ет. Мынау Миша 

деген саған барлық жағдайыңды жа-

сайды. 7зі балықшы, аңшы, тамақтың 

түр-түрін дайындайды. Кәуәп, к�ктал, 

аң, құс етінен сорпа істеудің шебері, – 

деп малын бағып жүрген қоңқақ мұрын, 

шашын ұстарамен сыпырып тастап, ескі 

кепкі, керзі етік киген ұзын бойлы адам-

ды таныстырды. Бала-шағаларым со-

лармен, үй иелерімен бірге қайтып кетті.

7зім де жазуға отырып, қағазда рыма 

қарай алмай жүрген басым рұқсатымды 

беріп, бәрін жолға салып жібердім. 

Миша шынында да іскер, тыным тап-

пайды. Таңертең ерте тұрып,  сиырларды 

сауады, оны пісіріп, айран ұйытады. Екі-

үш қырғауыл атып келіп, қайнаған суға  

сүңгітіп жүнін жұлып, сорпа жасайды. 

Қалың жыныс тоғай, тып-тыныш 

мүлгіген тыныштық. Үйдің іргесіндегі 

киізін түріп қойып, рахаттана жазуға 

отырамын. 

– Тамақ дайын, – дегенде ғана 

керіліп орнымнан тұрамын. Түс ауа ма-

сахана ішінде мызғып алып, тағы қағазға 

қараймын. Кешке  движок қосып, электр 

жарығын жағып, телевизор к�реміз. Ол 

балық аулап әкеліп, оны бірде қуырып, 

біресе «уха» аталатын сорпа жасап 

жүреді. 

Екінші күні балық аулауға бірге 

шықтым. Іле �зенінің бір тармағы 

–  Топар  баяу жылжып ағып жатыр, 

бетінде шолп-шолп етіп анда-мұнда 

балық секіре шоршиды. 

Қармағыма қайта-қайта балық 

қауып, соған мәз  болып, шешініп, 

шомылуға суға түстім.

Қайран, Топар! Баяғыда бұл �зен 

сұмдық үлкен айдын болып к�рінетін. 

Біз шетіне ғана таяз жерін тауып шомы-

латын едік. Қазір тартылған, адам бой-

лайтын ғана тереңдігі бар. Құлаштай мал-

тып, арғы бетіне шықтым. Жағасындағы 

шаң-топырақсыз судыраған ұлпа  құмда 

ары-бері  жүріп, денемді жылыттым.

Суға еркін, рахаттана тоғытылып, 

бір шетінен балық ұстап, үйге қайттық. 

Миша уха сорпасын әзірлеп, соны ішіп, 

масаханаға кіріп, ұйықтап кетіппін. 

Кеш батқанда Миша далаға от жақты. 

Ағаштың шоғына т�рт-бес карт�шкені 

тастап, соны аударыстап, к�ріп  отырған 

ол:

–  С і з  В л а д и в о с т о к т а  ә с к е р д е 

болдыңыз ба? – деп сұрады.

– Иә, оны қайдан білдің?

– Білегіңізге «Владивостоктан сәлем» 

– деп жазып қойыпсыз. 

– Иә, солдаттар әскерде жүргенде 

ерігіп инемен піскілеп, жаздыртып алып 

едік. 7шпейді екен ғой. 

– Қай жерінде болдыңыз?

– Владивостоктың �зінде емес, одан 

жетпіс шақырым Благовещенск деген 

жерде. 

– Ойпырым-ай, ә? Мен тұп-тура сол 

жерденмін ғой.

– Онда жерлес болдық, Миша.

Ол сырты қап-қара күйелеш піскен 

картошкаларды шыбығымен түртіп ай-

дап шоқтың шетіне шығара бастады.

– Ондағы еркектер Флягқа «браж-

ка» дегенді ашытып,   ертелі-кеш содан 

екі-үш ожауын сіміріп алып, шала қызу 

тракторын айдап, не басқа жұмыстарына 

кете береді. Қыздары топ-толық, әдемі 

келетін. Жапон, кәріс қыздары да 

кездесетін. Үш жыл морпехотада сол 

жерде тұрдық қой, – дедім әскердегі 

кезімді еске түсіріп.

–  Мен онда сізге әлі жан баласына 

айтпаған сырымды айтайыншы. 

– Оның дауысы бұзылып, үніне діріл 

араласа әңгімесін бастап кетті.

***

–  Сізді тағдыр кездестірген шығар. 

Мен, міне, жиырма жыл болды еш жерде 

жоқ адаммын. Миша-Михаил да шын 

атым емес. Тіпті ешқандай паспорт, 

құжатым жоқ. 

Бәрін басынан бастайын. СССР 

тарап, ел жаппай бей-берекеті кетер 

тұста біз Володия деген жолдасым 

екеуміз шетелге шығатын паспорт жа-

сатып Жапонияға, Қытайға жиі барып, 

түрлі тауар әкеліп сатып, тез ес жидық. 

Жалындаған жаспыз, ештеңеден тайын-

баймыз. Қорықпаймыз. Жүрексінбей 

бел шешіп, тәуекел деп кірісіп кеттік. 

Жапониядан әкелінетін  машиналарды 

сататын диллер  болып алдық, Қытайдан  

үлкен қаптарға қапталынған сан түрлі 

к�з арбайтын тауарларды тасып,  со-

дан Владивосток пен Хабаровскіде 

базар аштық. Ваучерлерді жинап, екі 

зауытқа ие болып, тез байыдық. Гу-

бернаторлар бізбен санасатын, арнайы 

іздеп шақыратын болды. Москва-

да менің шешемнің бір туысы гене-

рал, министрдің орынбасары болып, 

соған жиі-жиі ұшып барып, мәселе 

шешемін. Қанатымызды кеңге жайып, 

Сібірдің байтақ жерінен кәсіпорындар 

ашып, ағаш тасыдық, балық ауладық, 

мұнай-газ �ндірдік, әйтеуір тыным 

таппадық. Ақшаны ақша табады, Сібір 

мен Қиыр Шығыс тұнып тұрған байлық, 

есебін тапсаң күреп олжаға кенелесің. 

Ертеңгісін Токиода, кешкісін Гангонкте 

ас ішіп жүрдік, әлемді шарлап, Ресейдің 

ен байлығын саудалап, шетелдіктермен 

бірлескен сан түрлі келісім-шарттарға 

тұрып тастадық. Володия менің бизнеске 

деген білгірлігіме, елмен тез тіл табы-

сып, әрқилы қиын жағдайдан дұрыс жол 

 тауып кететініме риза бола таңғалады. 

Тарыдай шашырап кеткен к�птеген 

фирмамыздың бәрінің басын қосып, 

ірі холдинг ашу ж�ніндегі ұсынысыма 

Володия қатты қуанды. Бәрін жүйелеп, 

есептеп, ретке келтіріп «Ақ аю» атты 

холдинг құрып, мен президенті, Во-

лодия барлық банкке, құжатқа менімен 

бірдей қолы жүретін бірінші орын-

басарым болып тағайындалды. Ақша 

науадай құйылды, ісіміз дүркіреп, 

шетелдіктер бізбен кездесуге кезекте 

тұратын болды.

– Заман осылай жаймашуақ тұрмас. 

Офшор аймаққа доллармен қаржы 

тығып  қояйық, –  деген Володияның 

с�зіне құлақ салдым. Бүкіл дүние-зат, 

бизнесімізді кепілге қойып, әлемдегі 

ең ірі банктен қарызға ақша сұрадық. 

Олар жарты миллиард доллар берді. 

Володияның ақылымен 100 миллион 

долларды Россияға алып кірдік. Ал 200 

миллион доллардан офшор аймағындағы 

банкке жеке-жеке шотымызға салып 

қойдық. Холдингтің президенті ретінде 

мен қол қойдым.

Жеке вертолетіміз бар, Енисейдің 

жағалауындағы демалыс орнымызға 

ұ ш ы п  б а р ы п ,  б ұ л  т а б ы с ы м ы з д ы 

тойладық. «Мисс-97» атағын алған екі 

қызды алдырып, екі күн жаттық. Мен 

ары Мәскеуге, Володия  Владивос токқа 

қайтуы керек. Жұмыс бастан асып жа-

тыр. Екі күн, екі түн гулетіп тойладық. 

Үшінші күні кешке қарай шақырған 

тұрған қайран басым, есімді тастай су 

астына батып бара жатып, әзер жиып 

алдым.

Б е л і м е  г и р  б а й л а п  Е н и с е й г е 

лақтырып жіберіпті. 7лген денесін 

балықтар жесін, сүйегі Мұзды мұхиттың 

астында қалсын деген жоспары болған 

шығар. Гир байланған белдігімді жалма-

жан шешіп жіберіп едім, сопаң етіп су 

бетіне к�терілдім. Тас-түнек қараңғы, 

тастай қара су, жағаға қарай жүзе 

ж�нелдім. Құмдауыт жағаға шығып, 

қалың қара орман ішіне кіріп, жандал-

басалап қаштым.

Бір ауылда, тіпті бір к�шеде бірге 

�скен, бір мектепте бірге оқыған ең 

сенімді досым деп жүрген Володия мені 

�лімге қиды-ау. 7лтіргісі келіп жүр-ау 

деп тіпті ойлаған емеспін. Оны осынша 

әлетке жеткізіп, шалқыған байлыққа 

кеңелткен менің қу басым емес пе еді?!

Енді Володия мені тірі қоймайды. 

Сібірдің атышулы бүкіл баскесерлерін 

сол басқарады. �лгі қарасақал  күзетшісі 

де сондайлардың  бірі болатын. Оны 

�зімізге қорған  болады деп жүретінмін. 

Шүйдемнен соққан сол екені  белгілі 

болды. Біздің бизнесімізге, �зімізге к�з 

алартқан «қараларды» - бандит, рэкэтир-

мен ол с�йлеседі. Ал «қызыл жағалылар» 

атқан оқтай зырылдаған әп-әдемі шаңғы 

жасап алады, Толик қанша әуреленсе 

де жонған ағашы морт сынып, әуре 

болып жасаған шаңғысы қарда ж�нді 

жүрмей ит ырғасын шығарады. Шаңғысы 

зырылдаған Сергей аң атса да дәл тигізіп, 

қыстық қор жинап, Толик тобанаяқ 

болып шаңғысы малтығып,  итәуресі 

шығады. Толиктің ішіне қызғаныш кіреді, 

қызғаныштың сол қызыл иті үре-үре, 

ұлғая-ұлғая келіп кешірместей кекке ай-

налады. К�ре  алмастық, қызғаныш деген 

ібіліс; шайтанның азғырғанынан бола-

тын жайт қой. �зәзіл құлағына күні-түні 

сыбырлап, ішкі дүниесін қап-қара түнек 

қып, Толикті Сергейге іштей жауыққан, 

дұшпандыққа жеткізеді.

«Сен Сергейдің к�зін жой, шаңғы сына 

мін, мылтығын ал. Ол барда сен �стіп 

шоңқайып, к�леңке болып қана жүресің» 

дейді шайтан азғырып.

Егей берсең тас та жұқарады. Күншіл-

дік соңы – күңіренген қайғы. Қызғаныш 

деген – тағдырыңды қиып түсер жүзіне 

у жалатқан алмас қылыш. Күндестік 

пен қызғанышқа берілдім дегенше – 

шайтанның азғырғанына ердім деп 

есепте.

Т о л и к   С е р г е й д і ң   ә р  а т т а ғ а н 

қадамынан мін таба с�йлеп �зімен-�зі  

киімім бар еді, соған к�зі түсіп, әбден 

әккі болған, бәрін білетін сұмырайлар 

ғой, ұлтарақ астына тыққан қалған дол-

ларымды  сыпырып алып, к�шеге айдап 

шықты.

Қоқыс тасталатын жәшіктерді қарап 

жүріп, ескі-құсқы киімдерді үстіме 

жапсырып, вокзал маңында қаңғып 

жүргенде осы қожайыным Сапар кездесе 

кетті. Мал бағуға бомж іздеп жүр екен. 

– Ешбір құжатым жоқ, маскүнем 

боп, емдеуден шықтым. Барар жер, басар 

тау, ешбір туған-туысқаным жоқ. Түбім 

қарағындылық, – деп �тірік айттым. 

Сапарға ілесіп осында келдім.

Алғашында ол сеніңкіремей жүрді. 

Сырттай қарауылдап күдіктенетін. 

Арақ-шарапты татып алмаймын, бер-

ген ісіне тиянақтымын. 7тірік айтып, 

к�зіне түспеймін. Істеген ісім тастай. 

Табандатқан жиырма жыл  болды, 

осы адам жүрмес ен тоғай ішіндемін. 

К�ретінім к�к аспан, жан баласына жо-

ламаймын, с�йлемеймін. Осында біреу-

міреу келсе қалың тоғай ішіне кіріп 

жасырынамын да, аралға �тіп, жасап 

қойған күркеме барамын. 

Мені бомж деп есептейді. Ал мен шы-

нында «лыжник...» – шаңғы шымын... 

Қаңғып жүрген жанды  тауып, соның 

құжатымен банктен әсіресе шетел-

ден үлкен қаржы қарыз алдырады да, 

�зінің к�зін жоқ қып жіберетін жанды 

– «лыжник» деп атайды. Міне, Сіздің 

алдыңызда шетелде офшор аймағында 

шотында 200 миллион доллары бар 

«миллионер» отыр.

***

Ол түрегеліп барып қураған ағаш-

тар ды сындырып, отқа тастады. Үйден 

күпәйке әкеп арқама жапты. 

– Миша, енді неге сол қаражатыңды 

алмайсың?

– Шын есімім Миша емес. Степан. 

Шетелге шығар ешқандай құжатым жоқ. 

Сіз мені құтқарыңыз. Маған паспорт 

алып беріңіз. Екеуміз шетелге офшор 

аймағындағы банкке ұшып барайық. 

Ондағы екі жүз миллионды қақ б�ліп 

алайық.

– Банкте ақша алар кезде шын аты-

ж�нің болуы керек қой. 

– Керек емес. Банктегі құпия сейфке 

бес саусағың мен алақаныңды бассаң код 

шығады, сол кезде шот н�мерімді тер-

сем, шотым ашылады. Ал, ол қаржыны 

қалай аударасың, қалай жұмсайсың оны 

тек �зің біле сің. Банкте сенің аты-ж�нің, 

құжа тың  ның түк керегі жоқ. Міне, сол 

қаражатымнан 100 миллион долларды 

Сізге аударып беремін.

– Жүз миллио-он долларды ма-а?

– Иә. Маған сеніңізші. Банктегі 

қаржы 25 жыл иесі болмаса, келмесе 

мұрагеріне беріледі. Мен үйленбе генмін, 

ешкімім жоқ, мұрагерім деп әлі сұмырай 

Володияны жазып қалдырғанмын ғой. 

Егер мен ала алмасам енді бес жылдан 

кейін ол қаржыға Володия ие болып 

шыға келеді. Енді тездетіп алмасақ, қапы 

қаламыз.

– Ал, оны алған соң не істейсің?

– Мигрант болып, Европаға �тіп, 

тып-тыныш �мір сүремін. 

– Миша, жо-жоқ,  Степан, ақшаны 

судай шашып жүрген сәтіңде неге 

үйленбедің?

– К�здеп жүрген екі қызым болды. 

Соның біріне үйленемін деп жүрген  

едім. Біреуі Лена деген. Лена �зенінің 

жағасында тұратын мұғалім, екіншісі 

Мәскеуде министрдің Вера деген қызы 

еді. Вераны маған нағашым танысты-

рып, «Осы қызды алсаң бағың ашыла-

ды, жолың болады» деген. Ақшаның 

қызығымен лепіріп жүргенде  уақыт 

кете берген. Қыз қайда қашады деген 

сол астамсудан, екеуі де бұйырмады ғой. 

Амал не  у  ішкендей  болам да  жүрем. 

Қасыңда  әйелің болса басың қарауыл 

ғой, ие ғой. Қазақ  «Біреуді Құдай 

қаңғыртады, біреу  Құдайға  к�нбей �зі 

қаңғырады» демей ме...

Бір адамға айтпаған жан сырымды 

Сізге ақтарып отырмын. Сапар жылдық 

ақыма бір еркек бұзау береді, міне қазір 

жиырма �гізім бар. Соның бәрін алыңыз 

да, паспорт жасаттырып беріңіз. Ал, 

бірақ мен ж�нінде, бүгін айтқан әңгімем 

туралы тірі жан білмеуі керек. К�п ақша 

жүрген жерде бәле-жала к�п болады. 

Ақша жүрген жерде  албасты қоса жүреді 

екен. 

Келістік пе Бақытжан Жарасович! – 

деп ол қолымды ұстай алды.

– Володия қазір қайда?

– Ол ит, шошқадай семіріп алыпты. 

Теледидардан к�ремін, қазір депутат, гу-

бернатор болсам деп сайлауға әзірленіп 

жүр екен дейді.

***

Гүр-гүр еткен машина жарығы 

қараңғылықта тілгілеп Сапарлар келді.

Түні бойы сан түрлі ой шырмауына 

тоғытылашырмалып, ұйықтай алмай, 

к�з ілмей шықтым. Ертесіне қалаға 

қайттым.

– Кездескенше,  – деді қолымды 

қысып қоштасарда «миллионер» Миша-

Степан.

Жүрегім шімірігіп дүрсілдей соқты...

– Кездескенше?!

Бал дәурен балалығым �ткен қайран 

к�рікті де қасиетті Топардың құсы 

шулаған базарлы қалың тоғайы, киіктің 

жанарындай жарқыраған к�лдері, 

сұлудың бұрымындай шұба тыл ған 

сылқым �зендері қалып барады.  

  7мір, сен қандай күрмеулі, қандай 

күрделі  едің. 

барлық қонақтарды шығарып салып, 

екеуміз ғана қалдық. Моншаға әбден 

жуынып, сергектеніп, к�п ақылдастық. 

Володия ешуақ қарсы шықпайды, 

айтқа нымды істеп,  к�біне-к�п үнде-

мейді, кейбірде зекіп, ұрыссаң к�зін 

т�мен салып, кешірім сұрай береді.

Міне, ол екі шабадан толы долларды 

әкеліп:

–  Сен ал, – деді. 

– Маған дәл қазір керегі жоқ. Менде 

банк карточкалары бар. Сонша  ақшаны 

алғаның не? – дедім. 

–  Банкідегі қаржы біздікі болмай 

қалуы мүмкін. Мынаны �зің бір жерге 

сақтап, тығып қой, бір шабадан дағыны 

мен алайын, – деді. 

– Офшорда әрқайсысымызда 200 

миллион доллардан қаржымыз жатыр. 

О н ы  ж а н  а д а м  б і л м е у і  к е р е к . 

Холдингтің есебінен қарызымызды жа-

бамыз. Қарашы, қанша жобалар дайын 

тұр, уақытты босқа жібермей пайдала-

нып қалайық, – деп алдағы жоспарларды 

жіпке тізгендей айта бастадым.

Енисей, Объ, Лена атты шалқыған 

үш дария �зендердің жағасында қалың 

орман ішіне демалыс үйлерін салып 

тастағанымызбен жылына бір мәрте ба-

рып тынығуға қол тимейді-ақ. 

Міне,  Енисейдің жағасындағы 

сықыған орманды жағалауынан жер 

сатып алып, жаңа салынған саяжай-

да алғаш рет демалуға келген бетіміз. 

Қажетті қағаздарға қол қойып, түннің 

бір уағында далаға шықтық. Жаздың бел 

ортасы, �зен жақтан салқын самал еседі.

Енисей – о шеті мен бұ шеті к�рін-

бейтін айдын-шалқар болып жататын 

тұңғиық терең алып �зен. «Терең �зен 

бұлқынбай ағады» дегендей бетінде 

теңгедей к�піршіктері ойнап, шымыр-

шымыр ағады. Үсті тынық к�рін генімен 

астындағы ағысы қатты.

– Ана шабадандағылар сенде бол-

сын, Володия. 

– Жарайды, керек кезде аларсың. 

Жүр, Енисейдің жағасына барып ты-

ныстап қайтайық, – деп Володия алға 

бастады.  

Сопаң етіп қалың ағаш арасынан 

оның еңгезердей қап-қара сақал қойған 

күзетшісі шыға келіп, к�леңкеміздей 

соңымыздан ерді.

Біз нән қарағайлар сыңсып �скен 

�зеннің жарқабағына келдік. Арғы беті 

бұлдыр-бұлдыр дария қаратұнғиықтанып 

сырылдай сусып ағып жатыр. 

– Енисей – Мұзды мұхитқа барып 

құяды. Ал Мұзды мұхит – бұл орасан 

таусылмас байлық, асты толған газ 

бен мұнай, ал мұзы – тұщы таза су. 

Болашақта Володия оны да біз екеуміз 

игереміз. �лем бізге таңғалып, ісіміз 

дүркірейді, – деп мен салқын самал 

сергіткен күймен әсерлене с�йлеп 

кеттім. Дәл шүйдеме әлдене сарт ете 

қалды, жалп етіп ұзынымнан құлап 

түстім. К�зімнің  оты жарқ етіп барып, 

с�не берді. Құдайдың жаққан шырағын 

ақымақ үрлеп �шіре алмайды. Туа 

сала пешенеңе жазылған тағдырыңнан 

қашып құтыла алмайсың.

Ең әзәзіл дұшпаның, жауыздық жа-

сайтын жауың – т�ңірегіңде. Күншіл, 

қызғаншақ жан – нағыз опасыз жауыз. 

Туа жауыз күншілдер күнді к�леңкелеп 

тұрғысы келеді,  айды адамзаттан 

қызғанып, жұлдыз біткенді �шіруге 

бар... Жымысқы қызғанышын  ішіне 

бүгіп сақтап, жауыздықтың небір 

сұрқия түрлерін ойлап табады. Олардың 

қолынан су ішпе, су емес у ішкізеді.  

Миллион-миллиардтарды шыр ай-

налдырып, әлемді сатып алардай есіп 

деп атайтын полиция және  прокуратура 

басқа да тексерушілермен мәселелерді 

мен шешетін болып келіскенбіз. 7зі де 

 жастайынан дойыр, бұзық болып �скен 

оның жанында аннан қашқан, мұннан 

қашқан басбұзарлар жүреді.

Иә, Володия мені �лтіріп, бәріне 

�зі ие, �зі қожа болып қалғысы кел-

ген екен ғой. Жан досым, айырылмас 

ақыреттік ажырамас жолдасым деп жүрген 

мені жоқ қылып, ен байлыққа кенеліп 

қалуға қараниеттеніп, қиял дап жүрген 

сұрқияның �зі екенін енді білдім. Ұрыссам  

үндемей басын  т�мен  салып  кешірім 

сұрайтынында мәселе бар екен.

Станцияға жетіп, алғашқы поезға 

отырып, ұлы Сібір жерінен құйынперен 

қаштым, біржола ұзай бердім, ұзай бердім. 

«Қаш! Қаш! Қаш!» деп жүрегімдегі үрейге 

сарт-сұрт еткен поезд дүрсілі қосылады. 

«Қош! Қош! Қош!» деп  желбіреген 

сыңсыған Сібірдің қалың орманы қол 

бұлғап қалып жатыр, қалып жатыр. 

Не жаздым бұл �мірге? Ешкімім жоқ. 

�ке-шешем мен қарындасым бұрын жол 

апатынан қайтыс болған. Енді міне, ең 

адал досым деп жүрген жан мені �лімге 

қиды. Володия мені «7лтірдім, сүйегі 

шашылып Енисеймен ағып, мүлде бітіп, 

мәңгіге жоқ болды» деп қуанып жүрген 

болар.

***

Б
аяғыда Тайгада екі құрдас бала 

бірге �сіпті, жан алып, жан 

беріскен бір-бірімен дос бо-

лыпты. Жігіт шағында аңшы болып, 

орманға шықса Сергейдің жолы болғыш 

па, атқанын құр жібермейді. Толик анда-

санда бір тигізеді. Сергейдің мылтығымен 

атса да тигізе алмайды. Таудан құлаған 

қар к�шкінінің астында қалып, екеуінің 

де шаңғыларының күлпаршасы шығады. 

Тайгада шаңғысыз күнің қараң, қыс жаңа 

қаһарына мінді, әлі алты ай қалың қар 

басып жатады. Жарты жыл бойы ел-

жұртты к�ре алмайды, жазғытұрым жол 

ашылғанда ғана аңшылар келе бастайды.

Екеуі ағаш кесіп, таңдап шаңғы 

жасауға кіріседі. Шаңғысыз күйің жоқ, 

аштан қатып �ліп қалуың мүмкін. Сергей 

жай жүрген оның  жынына  тие  беретінді 

шығарған. Түрткілеп еріксіз  с�йлететін 

болған. Сылтаумен  �шпенділікті ұлғайту  

еді. Бұны дос санап жүретін, �зі жазықсыз 

Сергейдің  жанын күйдіріп ақыры  оның  

тілін шығарған.  Бұнысы  «жеңіс туын» 

желбіретудің  алғы шарты  болатын. 7стіп  

�шпендік  уытына малтығып �зін  әбден 

дайындап алған Толик  екі к�зі қанға то-

лып, ұйықтап жатқан Сергей досын сом 

темір сүйменмен басынан соғып �лтіреді. 

Денесін түн ішінде айдалаға апарып 

 тастайды. Енді аяғына дереу шаңғысын 

байлап, мылтығын алып аңға шығады. 

К�пке дейін ешнәрсе кездеспейді. Ақыры 

ол жап-жақын  аралықта  апанында  

ұйықтап  жатқан  аюдың үстінен түседі. 

Олжаның үлкеніне жолықтым-ау деген ол  

арқан бойы  жерде  жатқан  аюды  к�здеп  

шүріппені  басады  емес пе. Бірақ сорына 

қарай жараланған  аю атып шыққанда 

қайта атайын десе мылтығы от алмайды, 

қашайын десе оғанда үлгермейді. 

Долданған жаралы жыртқыш  жақын  

аралыққа  ағындап кеп, сол арынымен 

бейбақ пендені  басып қалады. Арғы 

жағы  белгілі еді. 

Қар кеткенде �здері  сияқты аңшы-

лар екеуінің сүйектерін тауып алып, 

бір шұңқырға жерлейді. «Тірлігіңде де 

айрылмас достар еді, енді мәңгілік бірге 

жатсын» деп ойлағандар бейіті басына 

«Сергей+Толик = достар» деп жазып 

қалдырғандары білінді. 

***

Иә, бұл аңызды Сібірліктер жиі ай-

тады. Ешбір құжатым жоқ, тек ішкі 

қалтамда он мың доллар қалыпты. 

Соның жартысын ұлтарағымның асты-

на тықтым.

Жолаушылар поезы Қазақстан ше-

карасынан �тер кезде кеденшілердің 

қалтасына  �лшемді доллар сүңгітіп едім, 

дереу �ткізіп жіберді. 

Алматыға келіп, түсіп, басқа киім 

сатып алып, кешке к�шеде жатынорын 

іздеп жүргенде бұзақылар киімімді, 

қалған тыққанымды түгел тонап алды. 

К�шеде жалаңаш қалған мені полицей-

лер ұстап алып, қамап тастады. Тек аяқ 
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...Осы жылы күзде Нарынқолға 
барғанымда міне, жоғарыдағы 
оқиғаның есіме түспесі бар ма?! 
Содан бері арада 53 жыл өтсе де 
ұмытпаппын. Бәрі де көз алдымда. 
Ал одан кейінгі кезеңдер ше? Иә, 
қаламгермен Алматыдағы студенттік 
шақтағы кездесулер, газет-журналда 
жұмыс істеп жүргендегі жүздесулер... 
Өкінішке қарай олардың бірінде де 
дәл жоғарыдағыдай әсер жоқ. Неге?
Осы сұраққа жауап іздеп, сарыала 
жапырақтар саудыраған Нарынқол 
көшелерінде көп жүрдім. Әне, анау 
қазіргі жасөспірімдерді еңбекке 
баулу орталығы боп тұрған бәкене 
ғимарат бір кездегі болашақ 
жазушы білім алған орта мектеп. 
Міне, шөберелері бұл күнде жем 
қоймасына айналдырған Рама-
зан атаның мына тоқал тамында 
КазПИ-ді бітіріп келген Бердібек 
аға отбасымен пәтерде тұрған. Ал 
кейін қабырғасы құлап, төмпешік 
болып қалған мына жердегі клубта 
қаламгер жерлестерімен кездесу 
өткізген.
Осыларды бүгінгі ауыл тұрғындары 
біле ме? Сұрасаңыз жазушының 
аты-жөнінен хабардар екенін 
айтады. Ал өміріне, туған жермен 
арадағы байланысына келгенде 
бастарын шайқайды. Оған ешкімді 
кінәлай алмайсың. Өйтуге хақымыз 
да жоқ. Себебі, біз де солардың ар 
жақ, бер жағындамыз. Жазушының 
шығармаларын жақсы білгенімізбен, 
өзі, ортасы туралы түсінігіміз аз. 
Сонда мұны, яғни, сөз етіп отырған 
тақырыпқа байланысты бос кеңістікті 
немен, қалай толтыруға болады? 
Жазу-сызу төңірегінде жүрген 
біз ізденбесек, қимылдамасақ, 
онда... Осындай ойлармен ақыры 
Алматыда тұратын Бердібек аға 
Соқпақбаевтың жары, қаламгердің 
Самал атты қызының анасы, белгілі 
педагог, Қазақстан Республикасы-
на еңбегі сіңген қызметкер Бәшен 
апа БАЙМҰРАТОВАҒА жолығып, 
әңгімелесуді жөн деп таптық.

Бәшен апай бұдан кейін бізге мына мәселелерді айтты. Ол кісіні Бекең шығармаларының кейінгі кездегі жағдайы алаңдатады 
екен. Соның біріншісі, әуесқойлардың «Менің атым Қожа» повесі негізінде қайталап кино түсіруі. «Бұл дұрыс емес, – дейді әңгіме 
иесі.  – 1963 жылы ондай фильм жасалып, алтын қорға енді ғой. Ал кейінгі киноленталар кімге, неге қажет? Ол жазушы Бердібек 
Соқпақбаевтың классикалық туындысын жұлмалап, кинорежиссер Абдолла Қарсақбаевтың шедеврлік еңбегіне көлеңке түсіру деп 
ойлаймын». Апайдың екінші айтқан пікірі де ойланатын нәрсе. Еліміз егемендігінің елең-алаң кезі деп айтар 1990 жылғы сәуірде 
«Жұлдыз» журналында Бердібек ағамыздың «Ергежейлілер еліне саяхат» атты повесі жарияланған. Оған жазған алғысөзінде автор 
бұл шығарманың 1978 жылы осы басылымда жолы болмағанын, оның оқырмандармен қауышуына енді ғана мүмкіндік туғанын 
айтқан. «Елдің керемет қызығушылығын тудырған сол дүние осыдан 27 жыл бұрын «Жұлдызда» жарияланды да қалды, – дейді Бәшен 
апай. – Ол жазушының одан бергі 80, 90 жылдық мерейтойларына орай шығарылған кітаптарының ешқайсысына кіргізілмеді. Соның 
салдарынан «Ергежейлілер еліне саяхат» бүгінде ұмытылуға таяу. Бар гәп мынада. Баспа қызметкерлері ізденбейді. Олар бұрыннан 
белгілі, әлденеше рет шыққан шығармалардың дайын диапозитивін алуға құмар. Ал қаламгердің жаңа, тың туындыларын тауып, 
оны компьютерге теріп, корректорлық оқудан өткізуді шығын немесе артық тірлік көреді. Баспалар автордың еңбегінен пайда тауып 
отыр ғой. Әйтпесе, шығармас еді. Ендеше олар жоспарлаған дүниелерін неге қаламгердің шоғырындай туындылармен жаңартып, 
байытпасқа? Сөздің тоқетері: ынта жоқ, стереотипке құмарлық басым». 

НҰР-СҰЛТАН

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

ӨТІРІГІ ЖОҚ ӨМІР
таман Кіші станицадағы Никамал деген 

апайдың пәтерін жалдадық. Атақты биші 

Шара Жиенқұлова бар емес пе. Міне, әлгі 

үй сол кісінің әкесінің патша заманынан 

бері тұрған мекенжайының бір б�лігі бола-

тын. Мен сол жерден қала шетіндегі ауыл 

мектебіне барып еңбек етіп жүрдім. 7йткені 

жұмыстың табылу реті солай болды.

Бекең бұл кезде елге танылып қалған 

қаламгерлер қатарында еді. Оны жұртқа 

белгілі еткен сол кездегі к�зі қарақты үлкен-

кішінің бәрінің кітап пен газет-журналға де-

ген керемет ынтызарлығы болатын. Соның 

арқасында айналасы бес-алты жылдың 

ішінде «Жастар даусы» ұжымдық жинағы 

мен «Бұлақ», «Алыстағы ауылда», «Он алты 

жасар чемпион», «Бақыт жолы» кітаптары 

жарық к�рген авторды ел жақсы білді.

Бір күні Бекең үйге �те к�ңілді орал-

ды. «Паркті кесіп �тіп келе жатсам, – деді 

аптығып. – Ермұқан аға ше? Бекмаха-

нов! Міне, сол кісіге жолығып қалдым. 

Бір-бірімізді к�ріп қатты қуандық. Сібір-

дегі  айдаудан оралыпты. 7ңі жүдеу. 

Еш жер жұмысқа алмаған. Соны айтып 

жоғарғы жаққа хат жазған екен: «Күтіңіз. 

Жеке қабылдап, әңгімелесеміз» депті. 

Жалғызсырап жүргенін байқадым да елге 

қонақ боп қайтуға шақырдым. Оған ғалым 

келісті» деді.

Содан олар Нарынқолға аттанып, он 

күндей елде болғаны есімде. Ал Кегенге 

келіп, Қарқарада жүргендерінде обкомнан 

телефон шалынады. Ол Ермұқан ағаның 

жоғарғы жаққа жазған хатына байланыс-

ты іздеу екен. «Бекмахановты Орталық 

Комитеттің бірінші хатшысы Понома-

ренко жолдас қабылдайды. Таңертең Ал-

матыда болсын» деген пәрменнен кейін 

аудандағыларда жан қала ма? Асып-сасып 

жүріп түстен кейін  оларды жүк мәшинесіне 

отырғызып, таң ата бере қалаға жеткізген 

ғой.

Бұл 1954 жылғы жағдай. Содан екі жыл-

дан соң Бекең Мәскеудегі әдебиетшілердің 

жоғары курсына оқитын болды да от-

басымызбен сонда к�штік.  Сол кез-

де біз тұрған Тверь бульварындағы үйге 

Ермұқан ағаның бір-екі рет келіп, хал-

жағдайымызды білгені бар. Бекеңе айтқан 

әңгімелерінен аңғарғаным, репрессиядан 

кейін ғалымның партиялығы мен ғылыми 

атағы әлі қалпына келтірілмепті. Ол кісі 

Мәскеуде, міне, соған байланысты ізденіп 

жүр екен. Содан кейін атақты тарихшы-

мен арада байланысымыз болған жоқ. 

1966 жылы бақилыққа аттанғанда қалың 

халық қатарында қоштасуға барып, қайтпас 

сапарға шығарып салдық қой.

– Енді сіз мына сұраққа жауап беріңізші. 
«Он алты жасар чемпион» повесінен кейін 
жазушы Бердібек Соқпақбаевты елге, 
бүкіл одақтас республикаларға танытқан 
шығармасы ол автордың «Менің атым Қожа» 
туындысы ғой. Бұл еңбек �мірге қалай келді? 
Сол кездегі оқырмандар, әдеби орта оны 
қалай қабылдады? Естуімізше аталмыш по-
весть баспадан машақатпен басылып, автор 
біраз әуре-сарсаңға түскен сияқты.

–  Ж о ғ а р ы д а  м е н  о т б а с ы м ы з б е н 

Мәскеуде тұрдық деп айттым ғой. Міне, 

сонда жүргенде: «Жазушылар одағы үй 

бергелі жатыр екен» деген хабарды естіген 

Бекең мені Алматыға жіберді. Қайта-

қайта айтқан с�зі: «Ғабит Мүсіреповке кір. 

Жағдайымызды жасырма» деу болды. Солай 

еттім де. Нәтижесінде бізге қала шетіндегі 

СМУ-15 деген жерден екі б�лмелі пәтер 

тиді. Қуанышымызда шек жоқ. Мәскеудегі 

оқуынан келген Бекең міне, осында, 

Журавский, 13 деп аталатын к�шедегі 

үйімізде отырып, бітуге таяу қалған жаңа 

шығармасын аяқтады да баспаға берді. 

«7зім туралы повесть» атты бұл туындының 

ол жерден қалай шығып кеткенін білмеймін, 

бірақ кітап оқырман қолына тигенде қатты 

айғай-шу басталды. 7йткені біздегі бала-

– Апай! Негізгі әңгімеге кіріспес бұрын 
�зіңіз ж�нінде аз-кем мағлұмат алсақ деп 
едік. Қай жерде, қандай отбасында �мірге 
келдіңіз. Сіз оқыған мектеп, алғашқы еңбек 
жолыңыз... Бұл ж�нінде не айтасыз?

– М е н  � з і м  Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н 

�ңіріненмін, қарағым. Сондағы Ұлан 

ауданының Байжан елді  мекенінде 

дүниеге келгенмін. �кем пошта тасушы-

тын. 7мірден ерте кетті. Шешем кеңседе 

еден жуушы болатын. 1941 жылы соғыс 

басталғанда 6-сынып оқушысы екенім 

есімде. Арада екі жыл �ткенде мектеп жа-

былды да бәріміз қара жұмысқа жегілдік. 

Мен аудандық баспаханада әріп теруші бол-

дым. С�йтіп жүргенде 1945 жылы: «Жеңіс!» 

– деген жылы хабар жетіп, майданнан 

бізге туыс Шағила Құсанова апамыздың 

оралмасы бар ма?! Кейін ғылым докторы 

атанып, КазГУ-де ұзақ жыл оқытушылық 

қызмет атқарған ол кісі Алматыға аттанар-

да: «Ауыл балалары оқуы керек. Бұларға 

қара жұмыс істету қиянат емес пе» деп 

жергілікті басшылармен жағаласып жүріп, 

т�рт қызды �зімен бірге алып кететінін 

айтты. Солардың біреуі анамның одеялдан 

тігіп берген пальтосын киіп жолға шыққан 

мен едім. Ол кезде 7скеменнен Алматыға 

аттанудың �зі бір азап. Арып-ашып жеттік 

қой әйтеуір. Содан неше түрлі сынақ тап-

сырып жүріп, Мәншүк Мәметова атындағы 

қыздар педагогикалық училищесіне оқуға 

іліккен жайымыз бар.

– Бұл арнаулы орта оқу орны Қызылор-
дада емес пе еді?

–Жоқ. 50-жылдардың аяғында ғой сол 

жаққа к�шкені. Алғашында ол Алма тыда, 

қазіргі мына «Гауһар» зергерлік бұйымдар 

дүкенінің орнында болатын.

– КазПИ-ге жақын деңіз...
–Иә. Бердібек ағаң ол кезде міне, 

сонда оқып жүр екен. Білетінім, инсти-

тут басшыларының оларды бізге топ-

тобымен �ндірістік тәжірибеден �т-

кізуге жіберетіндігі. Солардың ішінен 

Тұрсынбек Жабаев, Мұқаш Сәрсе кеев, 

Айқын Нұрқатов және Бердібек Соқпақбаев 

бағдарламадағы к�рсетілген тақырыптарды 

игеруге ерекше ынта танытатын. КазПИ-

дің ІІ-ІІІ-курс студент тері мен учили-

ще қыздары осындай тәжірибелік сабақ 

�ткізу, мереке қарсаңындағы түрлі ойын-

сауық кештерін ұйымдастыру сияқты іс-

шараларда таны сып-біліскен едік. Бәрі 

шетінен ақк�ңіл, еңбекқор әрі талантты 

жігіттер болатын.

– Талант демекші,  к�з алдыңызға 
елестетіп немесе есіңізге түсіріп к�ріңізші. 
Болашақта мықты сыншы, атақты ақын, 
к�рнекті прозаик болатын жоғарыдағы 
ағаларымыздың студент кездеріндег і 
әдеби ортада танылуы қалай еді? Баспас�з 
беттерінде к�рінуі ше?

–  П е д у ч и л и щ е  қ ы з д а р ы  – 

біздің білетініміз,  олар оқып жүріп 

шығармашылықпен айналысты. Оны бұл 

жігіттердің КазПИ-дегі әдебиет үйірмесінде 

�з �леңдерін оқып, жазған әңгімелерін 

талқылауға ұсынуларынан, Алматыдағы 

ақын-жазушыларды кездесуге шақырып, 

т ү р л і  п і к і р а л ы с у л а р  � т к і з у л е р і н е н 

байқайтынбыз. Сондай кештерде про-

фессор Қажым Жұмалиев бірде «Қазақ 

әдебиетінде», келесі жолы «Лениншіл жа-

ста» немесе «Қазақстан пионерінде» шыққан 

студенттер Серік Қирабаев, Мыңбай Рәшев, 

Мұқаш Сәрсекеевтің рецензия, �лең, 

мақалаларын атап  айтып, шәкірттерін 

к�термелеп отыратын. 7стіп жүргенде 

Бердібек Соқпақбаевтың да «Социалистік 

Қазақстан» газетінде мақаласы шығып, 

жұрттың гу ете түскені бар. «Редакцияға хат» 

репрессияның үшінші толқыны басталғаны 
белгілі. Сонда Қазақстандағы біраз зиялы 
қауым �кілінің басына қара бұлт үйірілген. 
Оған атақты тарихшы Е.Бекмаханов та 
душар болып, Алматыдан 350 шақырым 
жердегі Нарынқолға қатардағы мұғалімдік 
қызметке жіберілгені бар. Егерде сіздер ол 
кезде сонда болсаңыздар, ардақты азаматтың 
жоғарыдағыдай жағдайға байланысты алыс 
ауылда �ткізген �мірінен не білесіздер деген 
ой ғой біздікі.

–Түсіндім. Нарынқолға біз алғашқы 

алты жылдың ішінде екі  рет барып, 

Алматыға екі рет қайта к�шіп келген жайы-

мыз бар. Бірінші жағдай, яғни, 1948-1950 

жылдары аталмыш ауданның Қост�бе деген 

ауылында тұрдық. Соғыстың аяқталғанына 

үш-т�рт жыл ғана болып, жұрт әлі есін жия 

алмай жатқан кез ғой. Сол себепті ел де, жер 

де �те жүдеу-тін. Кейін бәрі реттелер деп 

ерлі-зайыпты екеуміз сондағы бастауыш 

мектепте кезектесе сабақ беруге кіріскенбіз. 

Бірақ араласатын орта, тұрмыстық жағдай 

онша болмады. Оның үстіне осы жер-

де �мірге келген Қуаныш атты ұлымыз 

шетінеп кетіп, қатты қиналдық. 7стіп 

жүргенде 1949 жылы Бекеңнің �леңдері 

«Жастар даусы» ұжымдық жинағында 

жарық к�ріпті деп естідік. Ал келесі жылы 

«Бұлақ» атты жеке кітабы шығатын болып-

ты. Мұны естіген ағаларыңда тағат қалмады.

Сол жағдаймен 1950 жылы Алматыға қайта 

оралған едік. 7кінішке қарай жыл �тпей 

жатып мұнда да тірлік кешу қиынға ай-

налды. Пәтер жоқ. Отын-су удай 

қымбат. Алатын жалақымыз 

мардымсыз. С�йтіп кешегі 

ауылдағы �мірімізбен 

ж ы л а п  к � р і с е т і н д е й 

жағдайға  жеткен соң 
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Нарынқолға оралуға тура 

келді. Бұл жолы біз аудан 

ор талығындағы орта 

мектептің �зіне 

о р н а л а с ы п , 

Бекеңе жақын 

болып келетін 

Жусанбаев Шәріп 

парасатты жан екені бірден к�рініп тұрды. 

Амандасып, шай ішуге отырғанда, одан 

жатар-жатқанша созылған әңгімелерде 

Бекең қонақтың атын атамай: «Аға!» деп 

құрметтеді де отырды. Ертесінде екеуі күні 

бойы жазудан бас к�термей, сабақ жоспа-

рын жасады.

Содан екі ай �ткен соң...  Иә, екі 

айдан кейін мектептегі мұғалімдер ол 

кісіні Алматыға қайтадан шақырып алып 

кетіпті деп жатты. «Сен білесің бе? – деді 

жоғарыдағы әңгіменің ізі суыған бір кеште 

Бекең маған тұнжырай қарап отырып: – 

�неу күнгі келген қонақты айтам да... Ол 

кісі – қазақтың атақты тарихшысы Ермұқан 

Бекмаханов. Арызқойлар ардақты ағаны 

қоғамға жат элемент деп күстаналапты. Еш 

жерден жұмыс бергізбей, әуре-сарсаңға 

салыпты. Содан бассауғалап шалғай �ңір, 

қиыр шет бізге келіп еді. Бірақ шекаралы 

ауданда тұруға рұқсат жоқ деп қайтадан 

кері алып кетті. Ендігі жағдайы не болады? 

Түсініксіз.

Осыдан соң Нарынқолға біз де к�п 

тұрақтамадық. Жергілікті биліктің суық 

к�зқарасына ұшырауымызға байланыс-

ты Алматыға қайта қоныс аударуымызға 

тура келді. Бұл жағдайды арада 51 жыл 

�ткенде академик Серік Қирабаев �зінің 

«Жастықтың сағынышты күндері» атты 

естелігінде �те дәл, нақты әрі түсінікті 

түрде былай деп айтқан. «...Қысты күні түн 

ішінде мезгілсіз біреу есікті қатты тарсыл-

дата бастады. Сұрасам, Бердібек. Ауылдан 

ерте шыққан екен. Қыс іші, жол ауыр 

болып, түнделетін зорға жетіпті. Б�лмеге 

кіргізіп, бойын жылындырып, жатқыздық. 

Таңертеңгі шай үстінде ол біржола келгенін, 

мектептен кеткенін айтты. Себеп, атақты 

ғалым Ермұқан Бекмаханов жер ауып, 

Нарынқолға мұғалім болып барған екен. 

Мектепте сабақ беріп к�рмеген Ерекең 

айлық, тоқсандық жоспар жасау сияқты 

істерді қалай атқаруды Бердібектен сұрапты. 

Ол бұл кісіні үйіне шақырып к�мектесіпті. 

Бекмахановтың елмен қарым-қатынасын 

директор қадағалап жүреді екен. Ғалыммен 

кездесіп, қонақ етіп, с�йлесіп қалып 

жүргені үшін ол Бердібекке дікілдепті. Оны 

кешіре қоятын бұл ма. Екеуінің арасында 

кикілжің басталған. Кешікпей Бекмаханов-

ты басқа жаққа алып кетіпті (Шу мектебіне 

апарып, сол жақтан Сібірге жіберген ғой). 

Осыдан соң директордың �зіне деген 

алак�здігін аңғарған Бердібек те арыз беріп, 

босап, қалаға келген беті екен».

– Сонымен сіздер Алматыға қайта 
оралдыңыздар. Ал одан былайғы �мірлеріңіз... 
Бекеңнің жұмысы... Шығармашылығы... 
Айтпақшы, Ермұқан аға Бекмахановты кейін 
к�ріп, кездесудің сәті түсті ме? <йткені 
сол кездері бәріңіз бір қалада тұрып, тірлік 
кештіңіздер ғой.

–Алматыға қызым Самал екеуміз 

жазға таман келдік. Бекең оған дейін 

«Қазақфильмге» қызметке орналасып, 

ғалым досы Серік Қирабаевтың 

ү й і н д е  т ұ р д ы .  О т б а с ы м ы з 

түгенделген соң КазПИ-дегі 

жатақхана комендантымен келісіп, 

бір-екі ай сонда амалдадық та күзге 

лар туралы бұған дейінгі дүниелерде жас 

жеткіншектердің бәрі шетінен тәртіпті, 

тәрбиелі, тіл алғыш әрі белсенді еді. Ал бала 

болған соң олардың іс-әрекеттерінде кез-

деспей тұрмайтын қиқарлық, жалқаулық, 

нашар оқып, сабақтан үлгермей қалушылық 

сияқты қылықтар ол кездегі әңгіме, по-

вестерде к�п к�рсетіле бермейтін. Жазушы 

Бердібек Соқпақбаев �зінің кішкентай 

кейіпкері Қожа арқылы бұл схематизмді 

бұзды. Сондықтан к�птеген педагогтар 

оған тосырқай қарап, сыншылар ұшқары 

пікірлер айтып жатты.

Қазақи, әдеби орта осылай дуылда-

сып жатқанда, Бекең бұл кітабын «Менің 

атым Қожа» атауымен орысша шығаруға 

бел байлады. 7кінішке қарай баспа к�п 

кешікпей оны �зіне қайтарып бермесі 

бар ма? С�йтсе рецензент: «Мектептегі 

барлық баланы хулиган (пікір иесі дәл 

осылай жазған – ред.) еткілеріңіз келсе, 

бұл кітапты тезірек басып шығарыңыздар» 

деп мысқылдапты. Бірақ... иә, бірақ па-

радокс дейміз бе, не дейміз?! Автордың 

аталмыш кітабына Мәскеу қырын қабақ 

танытпады. 1958 жылы «Детгиз» оны 

қуанышпен қабылдап, к�п тиражбен 

басып жіберді. Келесі жылы орталық 

жеделдетіп тағы шығарды. Сол сол-ақ 

екен, ол молдова, латыш, литван, украин, 

�збек, беларусь, эстон тілдеріне ауда-

рылып жарық к�ре бастады. 1963 жылы 

«Қазақфильм» осы шығарма негізінде 

кино түсірді. 1967 жылы Францияның 

Канн қаласындағы халықаралық фести-

вальда ол бас бәйгені жеңіп алды. С�йтіп 

соған дейінгі кеңестік қазақ әдебиетінде 

ешкімге ұқсамайтын мінез-құлыққа ие, 

атап айтқанда, �зіндік қуанышы мен 

мұңы, керек десеңіз тосын тағдыры бар, 

тентек, қиқар, бірақ ақылды, ақк�ңіл, 

адал Қожаға �з қандастарымыз үрке қарап 

жатқанда, �зге жұрт оны жатырқамады. 

Қай жерде де туысқан республикалар 

оқырмандары «ол жүріп �ткен к�шеде 

ит үріп, қаз қаңқылдап қала беретін» 

кішкентай кейіпкерді  қуана қарсы алумен 

болды. С�йтіп қазақтың қарадомалақ ұлы 

сол кездегі кеңбайтақ Кеңес Одағын еркін 

аралап, одан әлем елдеріне асып кете бар-

ды. Бұл повесть туралы мен білетін нәрсе 

осы, қарағым.

– Автордың келесі бір керемет туынды-
сы «Балалық шаққа саяхатта» Тұрдыбек 
атты кейіпкер бар. Оның прототипі жазушы 
Бердібек Соқпақбаевтың туған інісі ғой. 
Кітапқа �мірдің нақ �зінен алынған, тағдыры 
шығармада еш қоспасыз баяндалған бұл бей-
не сізге де �те жақын дер едік. <йткені �зіңіз 
Қост�беге келін боп түскенде ол сонда еді 
дейді біздің ауылдағы к�нек�здер. Сұрайық 
дегеніміз: Тұрдыбектің сол кездегі, одан 
бергі тағдыры. Қандай жұмыс істеп, қайда 
тұрғандығы. Отбасы... Бұл ж�нінде сіз не 
білесіз?

– «Балалық шаққа саяхат» Бекеңнің 

бізбен тұрғанда, баспанаға енді қолымыз 

жетіп, к�ңілімізді демдегенде тапжыл-

май отырып жазған, с�йтіп оның қалай, 

қашан біткеніне �зіміз куәгер болған соңғы 

шығарма. Одан кейін ағаларың бізден кетті. 

Басқа отбасын құрды. Қайтеміз, жағдай со-

лай болды. Айтайын дегенім ол емес, жаңа 

�зің сұраған шығармадағы Тұрдыбек, оның 

�зім білетін тағдыры.

Иә, 1948 жылы мен Қост�беге келін боп 

түскенде Тұрдыбек сонда екен. Бекеңнің 

Башай деген жеңгесінің үйінде қолбала 

боп жүріпті. Сол кездері ешкім оны 16-

17-дегі жеткіншек деп айтпас еді. Бойы 

аласа, әлжуаз-тын. Жалтақ, қорғаншақ 

болып �сіпті. Дереу �з қолымызға алдық. 

Мені �те жақсы к�рді. Жанымнан қалмай, 

к�мектескісі, жәрдемдескісі келіп тұра-

тын. Бірақ Бекең ағасы секілді шақар. 

Мінезі құдды таулы �ңірдің құбылмалы 

ауа райы секілді еді. Соған шыдап Қос-

т�беде жүргенде, Нарынқолға келгенде қа-

сымыздан қалдырмай, ел қатарына қостық 

қой. Алматыға к�шкенімізде Текестегі 

МТС-та тракторшы еді. Еңбек демалы-

сында қалаға келіп тұратын. Бекеңнің 

бізді тастап, басқа отбасын құрғанын есті-

генде қатты қапаланды. Ағасына ренжіп, 

к�рместей болып кетті. Сол кездегі Тал-

дықорған облысының Киров ауданы-

на к�шіп барды да шопандық кәсіппен 

шұғылданды. 70-жылдары маған мектеп 

бітірген қызын жіберіпті. Оқуға түссе, 

ешкімді танымайтын қалада қиналмасын, 

бас-к�з боп жүрсін деген ойы болса керек. 

Содан ол қыз біздің үйде жүріп оқыды. 

Институтты бітірген соң ауылына қайтқан. 

Арада к�п жыл �ткен соң сол ма, жоқ басқа 

қыз ба,әйтеуір біреуі Тұрдыбектің қатты 

ауырып жатқанын хабарлады. Бардық. 

Талдықорғанның іргесіндегі Мұқаншы 

 ауылында тұрады екен. Бізді к�ріп, к�теріліп 

қалды. Содан жанында біраз болып, қалаға 

қайтқанбыз. Екі жетіден кейін бақилыққа 

аттанғанын естідік. Тұрдыбектің жағдайы 

міне, осындай.

– Бердібек аға �мірде қандай адам 
еді, апа? Ұрпақтары туралы не айтасыз? 
<зіңіздің ол кісіден кейінгі �міріңіз. Сосын...
иә, сосын әңгімемізді жазушының рухани 
мұрасына қатысты жеке ой-пікіріңізбен 
қорытындыласақ дейміз.

– Ол – табиғаты адал, �мірге ғашық, 

ақк�ңіл, жарқын жан еді. 7те әділ-тін. 

7з басына жетерлік батырлығы мен 

шақарлығын да айтпай кете алмаймын. 

Мұндай мінезі біреуден жәбір-жапа к�рген 

адамдарға ара түсіп, оларды қорғағанда 

ерекше байқалатын. Шіренгендерге шы-

дамаушы еді. Ондайларға тік с�йлейтін. 

Аңқау, айтқан с�зге тез сенгіш ол есеп-

пен �мір сүруді ойламады. 7те тиянақты, 

үнемшіл, қанағатшыл жан болды. Үсті-

басын таза ұстайтын.

Ұрпақтарына келер болсам, �здерің 

білетін қызым Самал ғой. Ол кішкентай 

күнінен кітап оқу мен сурет салуға үйір 

болды. Жазуға да икемді екені байқалатын. 

ҚазҰУ-дың журналистика факультетіне 

түсуді армандады. Бірақ оған шамам жетпеді. 

Университеттің химия факультетіне 

түсірдім. Оған ол алғашында к�ңілі соқпай, 

қатты қиналып жүрді. Дегенмен, бойында 

әкесінің еңбекқорлығы мен табандылығы 

бар емес пе, тырмысып жүріп аталмыш 

факультетті �те жақсы деген бағаға бітіріп 

шықты. Осылай болғанымен кейін жазуға 

біржола бет бұрып, орыстілді басылымдар-

да жұмыс істеді. Аудармамен шұғылданып, 

к�птеген қаламгерлеріміздің, оның ішінде 

әкесінің де біраз туындыларын тәржімеледі. 

Солардың арасынан �з басым қызымның 

қазақ ертегілерін аударуға сіңірген еңбегін 

ерекше бағалаймын. С�з ыңғайына қарай 

айта кетейін, Бекең екінші отбасынан қос ұл 

к�рді. Біреуі әбден ержетіп, азамат болған 

кезінде қайтыс болып кетті. Олардың ана-

сы қаладағы №9 аптекада к�п жыл жұмыс 

істеген Бибігүл деген кісі. Қазір зейнетте 

болуы керек.

Ал енді �зіме келсем, 1957 жылдан  бастап 

Алматыдағы Ы.Алтынсарин атындағы 

педагогикалық ғылыми-зерттеу институ-

тында қызмет істедім. Сол мекемедегі еңбек 

еткен 40 жылға жуық уақыт ішінде талай 

қиын, күрделі мәселелермен бетпе-бет 

келген жағдайлар болды. Мұны қазір �зіме 

берілген есеп, �згеге сабақ, тағылым деп 

еске алып отырмын. Мәселен, Алматыдағы 

60-70-жылдардағы қазақ балабақшасының 

жағдайын Құдай енді қайтіп басқа бермесін. 

Неге дейсің ғой?.. Республика астанасында 

сол кездері  мектеп жасына дейінгі 290 ме-

кеме болса, соның бәрі орысша-тын. Бұдан 

�ткен қорлық бола ма, жоқ па? Мәселені 

нақты зерттеуге, бұлтартпас дерек-дәйектер 

тауып, дәлелді анықтама әзірлеуге сол 

кездегі ел басшысы Дінмұхамед Қонаев 

тарапынан біздің институтқа тапсырма 

берілді. Жанымызды салып кірістік. Бәрін 

мұқият дайындап, белгілеген мерзімде оны 

Оқу министрінің алдына қойдық. Артынша 

ол Үкіметке жіберілді. С�йтіп 1961 жылы 

алғашқы №16 қазақ балабақшасын ашуға 

қол жеткізген болатынбыз. Одан соң �з 

қарак�здерімізге арналған №204 экспери-

ментальды тірек балабақшасы �мірге келді. 

Сол уақытта Оқу министрі болған Кенжәлі 

Айманов ғажап адам еді. Бастаған ісімізді 

үзіп алмауды ойлап, педагогикалық ғылыми-

зерттеу институтының жетекші қызметкері 

маған «Қазақ балабақшаларының жағдайы 

туралы» республикалық конференция 

�ткізуді тапсырды. Министрдің �зі келіп 

қатысқан 1969 жылғы бұл жиын жалғыз 

Алматы емес, аймақтардағы жағдайға да 

айтарлықтай қозғау салды.

Жә... Айта берсе, бұл тақырыптың 

жыры к�п. Ойым аталмыш проблема-

ны шешудегі сол кездегі жібіген тоң мен 

қозғалған сеңнен хабардар ету ғой. Осыдан 

кейін мен педагогикалық ғылыми-зерттеу 

институтында кандидаттық диссертация 

қорғадым. Сонда к�птеген методологиялық 

оқулықтар мен тәрбие жұмысына байланы-
сты бағдарламаларды �мірге әкеліп, 1997 

жылы зейнетке шықтым. Істеген ісімнің 

қайтарымы ретінде ұжымым кезінде КСРО 

оқу-ағарту ісінің үздігі атағын әперіп, 

Ы.Алтынсарин атындағы медальмен мара-

паттады. Соның бәріне шүкіршілік айтып, 

жүріп жатқан жайым бар, қарағым.

айдарымен берілген ол материал «Ұры біреу, 

ұрлық нешеу?» деп аталады. Онда Бекең 

�зі аударған С.Михалковтың �леңдерін 

студент әріптесі Қабыл Боранбаевтың 

сәл �згертіп пайдаланғанын, с�йтіп бала-

лар басылымдарының бірінде жарияла-

нып кеткен бұл тәржімені ел енді кімнің 

еңбегі деп ұғатынына жауап іздейтінін 

жазыпты. Ол кездегі КазПИ, ондағы тіл 

және әдебиет факультеті студенттерінің �з 

мамандықтарына деген ұмтылысы, �ршіл 

талапқа толы �мірі міне, осындай болатын. 

Біз �зімізбен қатар жүрген бұл жігіттерді 

жоғарыдағыдай қасиеттері үшін қатты сый-

лап, ерекше құрмет тұттық. Оларды жақсы 

к�ріп, айтқан с�здеріне қалтқысыз сендік. 

Солардың бірі Бердібек ағаларың   8 нау-

рыз мерекесінде маған �з сезімін білдіріп, 

сүйіспеншілігін айтқанда, азаматты жерге 

қаратқым келмеді. С�йтіп ол институтты, 

мен педучилищені аяқтаған 1948 жылдың 

күзінде қол ұстасып Нарынқолға аттандық.

– Онда қанша жыл тұрдыңыздар? Мұны 
сұрап отырғаным... 1951-1952 жылдары 

пен Жауынбаев Рамазан ақсақалдардың 

отбасын паналадық. Жарықтық ауыл адам-

дары кең ғой. Рамазан ата ауласындағы ескі 

тамын ж�ндеп беріп осында тұрыңдар десе, 

Шәріп қария �здері не ішіп, не жесе бізге 

де соны ортақтастырып отырды. Осын-

дай к�мек, жәрдемнен кейін мектептен 

алған айлығымыз да бойымызға жұғып, ел 

қатарына қосыла бастадық.

Осылай жүріп жатқанымызда бір күні 

Бекең үйге асығып келді де сенбінің кешіне 

қонақ шақырғанын, ол кісінің осында 

түнеп, жексенбіде де біздің үйде болатынын 

айтты. С�йтті де: «Бұл ағай мектебімізге 

жаңадан келген мұғалім. Бірге отырып 

тоқсандық сабақ жоспарын істейміз» деді. 

Басқа ештеңе деген жоқ.

Мейман белгіленген күні үйімізге келді. 

Қалалықтарша киінген, жылы жүзді, сы-

пайы кісі екен. 7з басым к�рген бетте-ақ 

бұл бейтаныс қонақты мұнда, түкпірдегі 

мынадай бұйығы елді мекенде жұмыс 

істейтін адамға қимадым. 7ңінен үлкен 

ортаны к�рген, жоғары мәдениетке ие, 

Жазушы Бердібек Соқпақбаев 
және зайыбы Бәшен Баймұратова. 

Алматы. 1949 ж.

Қаламгердің қызы Самал Соқпақбаева Нарынқолдағы әке ескерткіші жанында. 1994 ж.  
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ANA TILI

лтай мен Атыраудың арасы... деп ауыз толтыра, мақтана айтар ұзына сонар 
сар даланың тауы, тасы, өзені мен көлі, шөлі мен құмынан суыртпақтай сыр 
сұрасаң, әр дәуірдің жырын жырлап қоя беретін-ақ шығар-ау! Осы бір маң 
далада ат тұяғын дүбірлетіп өткен бабалардың арман-ғазалы, қуаныш-азабы 
жайлы айтылып біткен-бітпеген әңгіме-шежіренің көптігі сонша, біреуін 
бастасаң, екінші әңгімеге жете алмай қалып жатасың. Бұл далада айқұш-
ұйқыш айқасқан жолға зер салсаң, кешегі мен бүгінді жалғаған талай жайтқа 
куә боларың анық. Кең далада жел тербеген көктің жайын білмекке ұмтылсаң, 
оның да саған айтары оңай аяқтала салмайды. «Жүгірген аң, ұшқан құстың» да 
осы даланың иесі туралы сыры да көп, жыры да көп. Самал желі көтеріп әкеліп 
бүгінге жалғап жіберген, қурайы жапырағына бүгіп алып, осы күнге жеткізген 
сол сырдың бірін белгілі журналист, ҚР Журналистер одағының мүшесі 
Тұрсын Қалимова тарқатты. Кейіпкер сөзін әңгімемізге сабақтастырып, өз 
 ойымызды да бүгіп қалмай, оқырманға құмаршықтың сыры мен жырын 
жаңаша бір түрмен жеткізгіміз келеді... 

А

АР СҮТІНЕН

ҚҰМАРШЫҚ
НӘР АЛҒАН

Ж Е Т І  Қ Ы Р

С<З БАСЫ...

Кейіпкерге с�з бермес бұрын 

оқырманды хабардар еткен ж�н 

болар. Қарашаның басында Аты-

рау қаласында «Құмаршық дәні» 

атты композициялық ескерткіш 

ашылған еді. Аталған іс-шараға облыс 

жұртшылығы, Атырау қаласы әкімінің 

міндетін атқарушы Ұлықбек Тінәлиев, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ҚР 

Суретшілер одағының мүшесі Қоңыр 

Мұхамедиев қатысты. «Құмаршық – 

ата-бабаларымызды алапат аштықтан 

аман сақтаған табиғат ананың баға 

жетпес байлығы. Бұл ескерткіштің 

жас ұрпақ үшін тәрбиелік маңызы 

ерекше. Ескерткіштің тұғыры мықты, 

халыққа берер тағылымы зор бол-

сын» деген Ұлықбек Тінәлиев  облыс 

жұртшылығын сәулет �нерінің жаңа 

туындысымен құттықтады.  Атырау 

қ а л а л ы қ  а р д а г е р л е р  к е ң е с і н і ң 

т�рағасы �ліпқали Бекеш пен жазу-

шы Мұрат Бектенов аштықтан �зегі 

талған елге азық болған құмаршықтың 

тарихын тарқатар әңгімені қозғады. 

Суретшілер одағының мүшесі Қоңыр 

Мұхамедиев: «Дүйім қазақ жұртына 

үлкен �нер туындысы дүниеге келіп, 

тұғырына қоныпты. Тағдырлы тари-

хымызды ұмыта бастаған күндерді 

еске салып тұратын «Құмаршық 

дәні» композициясына қарасаңыз, 

кітап оқығандай боласыз.  Ала-

пат аштық болған уақыт, шағылда 

�скен құмаршық арқылы ұрпағын 

сақтаған ана бейнеленген екен. 7лең 

де ескерткіштің мән-мазмұнын аша 

түсіпті. Біз бірнеше ұлттың �кілі �мір 

сүретін мемлекетпіз. Сондықтан олар-

ды біздің тарихымызбен етене таныс-

тыратын осындай ескерткіштердің 

болғаны дұрыс» деген ол композицияға 

кәсіби бағасын беріп �тті. «Құмаршық 

дәні» ескерткішінің лентасын ҚР 

Еңбек сіңірген қайраткері Қоңыр 

Мұхамедиев,  Атырау облыстық 

қоғамдық кеңесі ұйымының т�рағасы 

Мұрат 7тешев, Атырау қалалық арда-

герлер кеңесінің т�рағасы �ліпқали 

Шамжанұлы мен жазушы Мұрат Бек-

тенов қиды. Т.Қалимова «Құмаршық 

дәні» композициясына бірнеше 

жоба ұсынылғанын айтады. Орал 

қаласында ашылған «Исатай–Махам-

бет» ескерткішінде қолтаңбасы қалған 

мүсінші  Ринат �бенов пен белгілі 

сәулетші, Халық қаһарманы Хиуаз 

Доспанова ескерткішінің сәулетшісі 

Асылбек Мұхаметжановпен бірлесе 

отырып ескерткіш жобасын жасапты.

Ескерткіштің биіктігі – 4,20 метр. 

Құмды �лкенің жұрты қадірлеген 

шағылдың үстіне биіктігі 30 см бола-

тын гранит тұғыр орнатылған. Осы 

тұғырда құмаршық дәні тұр. Құмаршық 

дәнін қолға ұстап, анық қарағанда 

оның «к�зі»  барын байқайсыз. 

Ескерткіш авторлары д�ңгеленген 

дәннің к�зінен құмаршық ш�бін 1 

метр биікке шығарған. Ескерткіштің 

алдыңғы б�лігінде құмаршық ш�бі, 

қолындағы тостағанда құмаршық 

дәні бар қазақ әйелі ұлы мен қызына 

«Құмаршықтың арқасында сендерді 

аман сақтай алдым» деп тұрғандай. 

Дәннен шыққан ұл мен қыздың мүсіні 

бір қауым елдің осы дәннің арқасында 

аман қалғанын бейнелейтіндей. 

Қола рельефте ағаш үй, оның жа-

н ы н д а  қ а з а н - о ш а қ  б а с ы н д а ғ ы 

әйелдердің құмаршықтан к�же дай-

ындап жатқан сәті, жанында тамақ 

сұраған балалардың бейнесі қашалған. 

Ескерткіштің негізгі бетінде:

Ашаршылық жалмады орман �ртіндей,

�н тиылды, домбыра да шертілмей.

Сондай сәтте тарыққанға талқан боп,

Құмаршық-дән құтқарды 

елді �лтірмей.

Құм Нарыным сендегі �мір �згерді,

Қасіретті, қасиетті к�з к�рді

Ақ шағылдан �сіп шығып, нәр берген

Құмаршыққа тарих сонда с�з берді, 

бізді сақтаған, ұмытпаңдар» деген 
тілегімен ұласқан арманын ақынның 
80 жылдығы қарсаңында орындап, 
құрмет к'рсетуіміз. Бұл ұсынысты 
з е р д е л е п ,  т а р и х қ а  т а ғ з ы м  д е п , 
халықты аштықтан сақтап қалған, 
дүниеге ұлттың танымал талантты 
тұлғаларына 'мір сыйлаған 'сімдікке 
ескерткіш қоюды қолдаған жергілікті 
атқарушы билікке алғысым шексіз. 
«Құмаршық дәні» композициясы – ұлт 
тарихына қойылған ескерткіш. Бұл 
біздің буынның ата-бабалар алдындағы 
парызының 'теуі, жас ұрпаққа амана-
ты.

Жас ұрпақ ұлттың басынан 'ткен 
тағдырлы тарихты біліп,  'зінен 
кейінгілерге аманаттап жүруі міндетті 
деп білемін» дейді әріптесіміз Тұрсын 

Қалимова ескерткіштің ашылуы мен 

салынуы туралы с�з қозғап.

ҚҰМАРШЫҚТЫҢ 
ПАЙДА БОЛУ СЫРЫ

Құмы ысқырына бораған аңызақ 

далаға к�ктің жайқала �сіп кетпейтіні 

аян. Алайда аптап ыстық пен құм 

суырған дауылдың да таңғажайып 

сұлулығы болады. К�ктем туа дүр 

к�терілген ш�птесін жаздың аптап 

ыстығына шыдас бермей, тез к�ктеп, 

жылдам сола бастаған сәтте Нарынның 

құмына к�рік берер аздаған ш�птің 

бірі де, бірегейі де – құмаршық еді. 

Ескіден жеткен аңызда ботасынан 

айрылған нардан саулап аққан сүтті 

құмдауыт жер сіңіріп алып, одан осы 

ш�п �сіп шыққан-мыс. Бұрынғының 

с�зі десек те, ақ-қарасын айырып 

алуды ендігінің еншісіне қалдырсақ 

та, оқырман үшін бұл �сімдіктің ең 

болмаса ғылыми сипаттамасын бере 

кету артық бола қоймас. Хош, сонымен 

құмаршық қар мен жаңбыр суынан нәр 

алып, құм   ды, шағыл жер лерде, Нарын 

құмында �се д і. Биіктігі 30-50 см, таспа 

тәрізді жа пырағы бар, жемісі 3,5-5,5 

мм, түксіз, үлпілдек, құрамында қанты 

болады екен. Тұқымының ұзындығы 

1,3-2 мм, түсі алқызыл. Дәндері аса 

ірі емес, д�ңгеленген, ұсақ, жып-

жылтыр, майлы. Сабағы түп жағынан 

бастап тармақталып �сетін �сім дік-

тің тікенектері қат  ты лығы жа ғынан 

ошағанға ұқ сай ды. Құмаршықтың 

қазақ үшін қадірлі болатынының 

себебі – алапат аштықта елдің �зегі 

талып, дәрмені таусылған шақта қалың 

жұртты дәл осы дәннің құтқарып 

қалуында. Тамыр іздеп, ін қазып 

кеткен, аштықтан босқан жұрттың 

қарауытқан к�зіне к�рінген құмаршық 

бір қауым елді аштан �лудің азабынан 

құтқарып қалса керек. Атыраудың 

салқар даласын жайлаған осы күнгі 

бір қауым ел амандығы үшін әуелі 

Аллаға, содан соң осы бір �сімдікке 

қарыздар. Ұлт тарихындағы ең бір 

қасіретті кезеңде тұтас елді аман алып 

шыққан бұл �сімдікті қалай әспеттесең 

де жарасатыны сондықтан. «Тарихқа 

тағзым етейік, �ткенімізді ұмытпайық» 

деген елдің қатарынанбыз ғой, ендеше, 

�ткенге құрметтің бір үлгісі – тұтас 

жұртты аман сақтап қалған осындай 

белгілерді де к�пке к�рсете білген 

абзал. 

«Нарын бойындағы еспе құмды, 
ақ шағылды жерде 'скен құ  мар  -
шықтың қазақ халқын аш тықтан 
аман алып қалғаны ту ралы әңгімені 
к'нек'з қариялар ай та ды. Біздің буын 
бұл 'сімдіктің сыр-сипаты мен ұлт 
тарихындағы ор нынан аса хабардар 
емес. Сондықтан да Нарын бойын-
дағы ауылда 1932 жылы дүниеге ке-
ліп, құмаршық орып, оны та ғам ету 
процесін түгелдей қол еңбе гімен жасап 
к'рген, бүгінде 87 жасқа келген анам 
Алуға Тастанқызы: «Құмаршықты нар 
сүті нен пай  да болды» деген с'з не гіз-
сіз емес. Тас диірменнен құмар шық   ты 
тарт қан да аппақ ұн бо лып шығатын. 
Құмар шықтың тү  сі нің аппақ болуын 
сүт пен байла ныс тырамыз. Манашта 
дүниеге келдім. Бала күнімізде құмда 
'скен аппақ шағыл дар, бүгінгі қаладағы 
тоғыз қа бат үйдің биіктігіндей бола-
тын. Ұршығына ты ным бермей, жүн 
иіруіне ке дергі кел тіре бер   ген соң, ана м 
Аққыз биік шағылға шы ғып, ұршығын 

иі ріп отыратын. Біз ша  ғыл ға 'рмелеп 
шығатынбыз. Ақша ғыл дың биігіне 
шығып, жер ге қарағанда құмаршық 
ш'пті к'реміз. Тіке негі к'п ш'птің 
біз ді аштықтан сақтап қалған ас 
еке  нін ес білгеннен білдік. Құмар шық 
– ті кенегі мол ш'п. Тамыз айы  ның 
ортасында пісе бастайды. Бірақ әдет-
те, оны қыркүйек-қазан ай  ла  рын  да, 
әбден піскенде, шалғы орақпен шауып, 
айырмен үлкен машинаның д'ңгелегі 
секілді баспа етеміз. 10-15 күн   нен соң, 
құмаршықты кеп сін деп арасын ашып, 
бір-біріне сү йеп қоямыз. Құмаршықты 
«к'к бас па», «шық баспа» деп атайтын 
едік. Алғаш піскен уақытында к'к баспа 
аталса, шық түскенде орыл  ғанын шық 
баспа дейтін. Ал «топаң» деп к'к баспа 
мен шық баспа кезінде қағып алған құ-
мар   шықтың ш'  бін сақтап, сәуір айын да 
қай та қағып дән алуды ай та ды. Күніне 
100 баспадай құмаршық ора  мыз. Сол 
жүз баспадан 50 пұт құ    мар   шық дәнін 
аламыз. Дәні жып-жыл тыр, д'ң ге лек, 
майлы бо лады. Қазіргі м'л шермен 50 ке -
лілік 20 қап шамасында дән ш ы  ғушы еді. 
Бұл бір қыстық азы ғымызға молынан 
жетеді. Құмар шық ш'пті алаша үстіне 
жайып, ағаш соқ  қымен ұрып, дәнін 
алаша ға қа  ғып аламыз. Алаша үстіндегі 
дән  ді қиқымнан тазарту үшін дәнді 
ыдысқа салып, жоғары к'теріп тұрып 
ала шаға т'геміз, сол кезде ш'птің қи-
қымы, қоқымдар желмен ұшып кетеді де 
дән тазарып алаша үстіне түседі. Содан 
соң, қол диірменмен дәнді тартатын-
быз. Суға қайнатып, сосын қазанға қуы-
ра мыз. Диірменге салғанда талқан бола-
ды. Дән сүттей аппақ болып дастарқан 

ыз толтыра, мақтана айтарр ұұзына соонар 
лі, шөлі мен құмынан суыырттпақтайй сыр 
қоя беретін-ақ шығар-ау!! ООсы бір ммаң 
балардың арман-ғазалы, қууаныш-аазабы
іме-шежіренің көптігі сонншша, біреууін 

й қалып жатасың. Бұл далладда айқұшш-
кешегі мен бүгінді жалғағаанн талай жжайтқа
ербеген көктің жайын біллммекке ұмттылсаң, 
салмайды. «Жүгірген аң, ұұшшқан құсстың» да 
п, жыры да көп. Самал жееліі көтеріпп әкеліп 
пырағына бүгіп алып, осыы ккүнге жееткізген 
ҚР Журналистер одағыныңң мүшессі 

ер сөзін әңгімемізге сабаққтаастырыпп, өз 
нға құмаршықтың сыры ммеен жырыын 
ді...

Ж Е Т І  Қ Ы Р

Н

үстіне т'гіліп түсіп жатады. Дәнді 
қамыр етіп илейміз, сүт к'же жасай-
мыз, пеш ке салып нан пісіреміз. Ол нан-
нан таңертеңгілік бір үзім жеген адам, 
кешке де йін қарыны ашпай жү ре ді. 18 
жасымда келін бо   лып түстім. Енем 
«Асығыс қай наға» деп атаған Қалел 
қайна ға ер те  мен: «Келін, келін, тұр. 
Күн к' теріліп келеді, құмаршық орып 
келейік» деп мені ертіп кетуге келеді. 
С'йтсек, біз тым ерте шығады екенбіз, 
50 пұттай құмаршықты орып келген-
де таң енді рауандап келе жататын. 
Құмаршықты шық кезінде орып алған 
жеңіл екен» дейді анам. Нарын бойында 
құмаршықтан басқа, қияқ, жыңғыл, 
қарабарақ де ген 'сімдік түрлері 'сіпті. 
Ол кезде тас жоқ, халық топырақты 
саз етіп, қияқты бүктеп, тегістеп 
ара сына саз салып, «Шеген қыс тау» 
к'терген. Т'бесін сазбен, жың ғыл  мен 
жауып, түйенің илен ген терісін терезе 
еткен. Құмар шықпен бірге, қияқтың 
басында қыл тиып шығатын сұлыға 
ұқсас дән де адамға ашаршылық жылда-
ры азық  болыпты. Енді осы құмаршық, 
қияқ, жың ғылдар шағылды құм На рын да 
қалай пайда болды де ген сауалға келсек, 
бұл 'сімдіктердің барлығы 1865 жылдар-
дан бастап, әдейі еспе құмды тоқтату 
үшін және құмды жайылымдық жер 
ету мақсатында егілген бо лып шықты. 
Бұл деректі Х.Досмұхамедов атындағы 
Аты  рау мемлекеттік универси т е-
тінің оқытушысы, ауыл шар  уа  шы -
лығы ғылымының док торы Болат 
Махамбетов айтып берді. Құмаршық 
– 'те құнарлы 'сімдік. Оның құрамында 
'сімдік майы бар. Заманында 1 келі 
құмаршыққа 7 келі бидай айырбас 
болған. Нарын ның еспе құмын тоқтату 
м а қ с а т ы н д а  1 8 6 5 - 1 8 6 7  ж ы л д а -
ры тау-кен ин  женері А.Дрейр т'рт 
жыл ара лықта мыңдаған гектар жер-
ге құмаршық, сағыз, қияқ, жыңғыл 
ектіру жұмыстарын басқарған. 1898 
жылы Нарын бойында 137 мың гектар 
құмаршық егілген. Ба сында патшалық 
Ресей, кейін Кеңес билігі 1904-1912 
жылдары 60 мың гектарға, 1919-1929 
жыл  дар аралығында 875 мың гектар 
жерге құмаршық пен қияқ ектірген. Осы 
деректерді профессор Н.Сустың 1956 
жылы жарық к'рген «Агроле со  мело-
ра ция» жинағынан алғанын айта келе 
Бо лат Ма хам бетов: «Қазақ мемле кет-
тік ауыл шаруашылығы инс  ти  тутында 
1968 жылдары оқып жүргенімізде, 
ұстазымыз Маденов Нарын құмында 
1955-1960 жылдары Ф.Аверьяновтың 
басшылығымен құмаршық пен қияқты 
бірнеше мыңдаған гек  тар жерге 
еккенін, одан бұрын ха  лық ашаршылық 
жылдары құмар шық ты азық етіп, 
аман қалғанын дәрістерінде айтып 
берген. Бұл деректерді ғалым айтып 
отырғандықтан алып не қосарымыз 
жоқ» дейді Т.Қалимова бізге айтқан 

әңгімесінде. 

***
«�лі күнге дейін құмдағы ауылдың 

адамдары құмаршықтың талқанын 
түйіп, к'жесін дайындап, нанын жеп 
отыр. �ткен жылы Исатай ауданының 
тұрғыны Ақтолқын Ахметжанова 
құмаршықтың талқанын жеткізіп 
берген болатын. Анама айтпай алды-
на қойғанымда, дәмін к'рген бойда: 
«Бұл – тарының емес, құмаршықтың 
талқаны. Бірақ дәмі 'згерген екен» 
деп құмаршықтың талқаны екенін 
бірден білді. Себебін сұрағанымда 
«Құмаршықты бір жеген адам оның 
дәмін 'мір бойы ұмытпайды» деп жауап 
берді» дейді біздің кейіпкер.

Қазақтың басынан �ткерген қилы 

заманның, аумалы-т�кпелі уақыттың 

азабына да, �мір үшін арпалысқан 

жандардың сан тарау сезімдеріне де куә 

Құмаршықтың жыры ескерткішпен 

тоқтап қалмайтыны анық. 

«Ендігі мақсатым – 'ңірге белгілі 
қ а л а м г е р  М ұ р а т  Б е к т е н о в  а ғ а 
екеуміздің авторлығымызбен шығатын 
құмаршық туралы танымдық кітапты 
баспадан сапалы етіп шығарып, 
халыққа жеткізу. Тағы бір мақсатым 
– Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
құмаршықты арнайы егу ж'нінде 
ұсыныспен шығуға құжаттарды 
 дайындап жатырмын. Сонымен бірге, 
облыс орталығындағы к'шелердің біріне 
Құмаршық атауын беру үшін Атырау 
облыстық ономастика  комиссиясына 
ұ с ы н ы с  д а й ы н д а у д а м ы н .  М ұ н ы ң 
барлығы ұлт тарихын ұмыттырмау 
үшін жасалатын қадам деп есептесеңіз 
болады» деген кейіпкеріміздің с�зіне 

сенсек, құмаршықтың тамыры терең 

тарихымыздағы орнын әспеттеу ісі 

енді басталып келе жатқандай...  

Жазып алған 
Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

АТЫРАУ

– деген жыр шумақтары қашалып 

жазыл ған.

Ескерткіштің артқы б�лігіндегі 

биіктігі 3 метр қола рельефте елдегі 

аштыққа себеп болған оқиғалар және 

сол кездегі ұлттың тұрмысы бейне-

ленген. Оған қоса �леңнің қалған 

екі шумағы ескерткіштің осы бетіне 

жазылған:

Қарт Нарыным, сендегі �мір жалғасты,

Дәуір к�ші жаңалана алмасты.

Тарих бізге аманаттап қалдырған

Құмаршыққа ескерткіш бұл – алғашқы!

Қасіреттің ұмытпайық ащы уын,

Құмаршыққа қарыздармыз, жас буын.

7ткен шақтың тәлімінен сабақ ал,

Бүгін сенің мол болса да ас-суың!

Ескерткішке қашап жазылған осы 

�леңнің авторы – Т.Қалимова екен. 

« Тарихи ескерткіштің мағынасы 
мен маңызын ұғындырып жеткізу үшін 
т'рт шумақ 'лең жазуға тура келді. 
�леңді ақын, халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері Ханбибі Есен-
қарақызына, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, ақын Тыныштықбек �бдікә-
кімұлына, ақын Светқали Нұржан 
мен Қадыр Жүсіптердің назарына 
ұсындым. Олар бұл 'леңді құптады. 
Тыныштықбек аға: «поэзияның талап-
тарына толық жауап беріп тұрған, 
аталмыш ескерткіш тақтасына 
ойып жазылуға 'те лайықты туын-
ды» деп бағалады» дейді Т.Қалимова. 

Сондықтан ескерткішке осы жыр 

жолдары жазылған екен.

«Анамның «Сендерден кейінгі ұрпақ 
құмар шықтың халықты аман алып 
қалғанын білмей 'седі» деген с'зі мен 
Фариза апаларымыздың құмаршықты 
жас ұрпаққа насихаттау керек, шағыл 
мен құмаршыққа ескерткіш қойса да 
артық болмайды деген с'здері мені 
қамшылағандай болды. Тірісінде етене 
араласқан Нариман аға мен Фариза 
апай дүниеден 'ткен соң, аға буынның 
арманын орындау перзенттік парызым 
деген шешімге келдім. Аймақ басшысы 
Нұрлан Ноғаевқа Хиуаз апамызға және 
Құмаршыққа ескерткіш орнату ту-
ралы ұсынысымды айтып жеткіздім. 
Аймақ басшысы ұсыныстарымды 
бірден қабылдады. Сол кездегі Атырау 
қаласының әкімі болған Серік Шапке-
новпен бірлесе отырып жобаны бірнеше 
рет пысықтадық. Жуырда ашылған 
 Хиуаз ескерткішінің мінсіз болып шығуы, 
халық ықыласына б'ленуі ескерткіш жо-
басын жасауға қатысқан жандардың 
талғам таразысынан хабар беріп тұр. 
«Құмаршық дәні» ескерткіштің жоба-
сын мүсіншілермен ақылдастым. Аймақ 
басшысы Н.Ноғаевтың руханиятқа де-
ген к'зқарасының еректігі елге мәлім. Не 
мәселемен келіп отырғанымды тереңнен 
байыптап, бірден қолдады, «Тарихты 
ұмытпауға арналған ұсынысыңызды 
қолдаймын» деп, ескерткіш жобасын 
жасауға тапсырма берді. Ескерт-
кіштің қойылатын жерін де ұсыныс 
ретінде айттым. Аймақ басшысы оны 
да құптады. Ескерткіш поэзия па-
дишасы Фариза Оңғарсынқызының 
ескерткішінің маңында тұр. Оның 
да себебі бар. Бұл – Манаш ауы-
лында дүниеге келіп, дүйім алашқа 
ақындығымен танымал болған Фариза 
апайдың ата-бабалардың «Құмаршық 


