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мектеп кешенінің директоры  Айдын 
 Байсарин және т.б. с�з с�йлеп, сыбаға 
с�зінің мән-маңызына тоқталды. 

Сыбаға – құрметті қонаққа  немесе 
жақын-жуыққа арнап сақталған 
кәделі ет мүшелері, тағам. Қазақ 
халқы мал шаруашылығымен айна-
лысқан, қыста соғым сояды. Соғым 
кезінде ауыл адамдары бір-біріне 
сыбаға беретін болған. Осы жайлар 
кеңінен насихатталып, ежелгі салт-
дәстүріміздің осы уақытқа дейін 
жалғасып келе жатқаны айтылды. 

Қазақстан халқы Ассамблея-
с ы  н ы ң  м ү ш е с і ,  � н е р п а з  ұ с т а з 
Ғабдулхақ Ахунжанов шәкірті Эрик 
 Хайбуллинмен қосылып қазақ, 
 татар, орыс тілдерінде бірнеше ән 
орындап, бас қосуды к�ңілді кешке 
 айналдырды.

Кеш соңында зауыт  директоры 
Борис Адианов сыбағаның  рухани 
үлгісін к�рсетті. Ол зауыт жұмыс-
шы лары мен к�ршілес №8 мектептің 
ұжымына республикалық «Ана тілі» 
газетінің 80 данасын жаздырып 
бергенін мәлімдеді.

Бұған ризалығын білдірген Орал 
Шәріпбаев алдағы уақытта бұл істің 
жалғасын табатынын, халқымыздың 
салт-дәстүрін насихаттауда мұндай 
игі шараның �зге ұжымдарда да 
ұйымдастырылатынын тілге тиек 
етті. 

Мұрат �ЛИН, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

СЕМЕЙ

Аталған мекемеде мемлекеттік 
тілді үйренсем деген �зге ұлт �кіл-
деріне  жиырма жылдан астам 
қазақ тілі пәні жүргізіліп келеді. 
Соңғы екі жылдан бері осы меке-
меде ұстаздық етіп келе жатқан 
Жұмагүл Қайырбекова арнайы 
келген қонақтарды сабаққа қа-
ты су шылармен бірге қарсы алды. 
Кезекті  сабақтың тақыры бы – 
«Латын әліпбиімен таныстыру». 
Тың  даушылардың сабаққа ынта-
сы, құлшынысы бірден к�зге түсті. 
Мемлекеттік тілге деген ықы лас-
тарын байқатты. 

Басқосуда халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының вице-президенті 
Орал Шәріпбаев, ғалым, қоғам 
қ а й р а т к е р і  З е й н о л л а  Т о қ а е в , 
қалалық ардагерлер қоғамының 
т�рағасы Амантай Доғалақов, №8 

ТУҒАН ЖЕР. 
СӘКЕН және 

«ЖЫНДЫ» ӘБЕН
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 Айырбас тұрақтанған соң балама монета 
түріндегі нағыз ақша формасын иеленеді. 
Осыған орай Теңге (араб елдерінде 
данек; Персияда дангх; Үндістанда, 
Цейлонда, Тибетте және Непалда танка, 
тангка немесе таньга; Хиуа және Қоқан 
хандықтарында, Бұхар әмірлігінде  таньга 
немесе теңге) – бастапқыда ұсақ күміс 
монета, кейіннен Шығыс елдерінде мыс 
шақа. Ежелгі Греция мен Парсыларда 
бұл тиындарды данака (грек. Δανακη; 
парс. danaka) деп атаған. Кейде грекше 
обол (мысалы, антикалық дерекк�здерге 
сәйкес марқұмды о дүниеге апару �темі – 
Харон оболы) деп те атаған. 

Афанасий Никитиннің «Хождении 
за три моря» туындысында (XV ғасыр) 
үнді және қытай ақшасы тенка, тенки 
деп аталады, мысалы, «а родится дитя 
б ло, ино гостю пошлины 300 тенекъ», 
«Почка алмаза новой копи по пять кени, 
чёрного — по четыре — шесть кени, а 
белого алмаза — одна тенка».

Қазіргі кезде теңге – Қазақстанның 
ақша бірлігі. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта 
келгенде, ТЕҢГЕ халықаралық сауда-
саттықтағы алғашқы балама, кейіннен 
халықаралық валюта болған деп нық 
сеніммен тұжырымдауға болады. Мұны 
к�шпелі түріктердің әлемдік мәдениетке 
қосқан үлесі ретінде ЮНЕСКО-да бекіту 
қажет деп ойлаймын. Жалпы Ұлы Жібек 
жолы халықаралық сауда-саттықты 
дамытудың катализаторы болды.

ЖОЛ ФИЛОСОФИЯСЫ Ж�НЕ 
ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ 

АБСОЛЮТІНЕ ІЗДЕНІС

Қазыбек Д�УІТ�ЛИЕВ, Ресей Феде-
рациясы Үкіметі жанындағы Заңнама және 
салыстырмалы құқықтану институтының 
докторанты, заң ғылымының кандидаты:

Жол дүниетанымы. Қазақ халқының 
«жол» арқылы жүріп-тұрып білім 
іздейтін, қоғамдасып қатынас орна-
татын, дүниенің тұруына зер салып, 
ой түйетін ерекшелігі  – дәстүрлі 
дүниетанымы селкеусіз қалыптасқан 
әр қазақ баласына ұғынықты. «Жол» 
ұ ғ ы м ы  –  к о с м о л о г и я л ы қ  т а н ы м 
(құс жолы), кеңістіктің парқы (к�ш 
жолы), антропоморфтық �лшем (кісі 
жасы), әлеуметтік категория (ханның, 
бидің, байдың, батырдың, құданың 
жолы  дегендей),  саяси-құқықтық 
 абстракция («Қасқа  Жол»,  «Ескі 
Жол»), діни-сакральды әлем (Йол 
Тәңірі, Яссауидың «хаһ жолы» ілімі) 
сияқты қабаттарға сыналай �те отырып 
к�шпелі қазақ �мірінің рухани әлемін 
 байытты және дүниетанымдық жүйесін 
қалыптастыруда жетекші р�л атқарды. 

Қазақ жолы мәселесі. Қазақ жолы 
дегеніміз – халқымыздың ғасырлар 
бойы жүріп �ткен қара жолы. Қай 
қырынан алып қарасақ та «жол» мен 
«орын» ұғымдары тетелес. Сол себепті 
әлемдегі �з жолымызды (орнымыз-
ды) анықтау – тағдыршешті  һәм 
дүниетанымдық мәселе. Осы күнге 
дейінгі рухани ізденістеріміз – ұлт бо-
лып ұйысуымыздың белестері қызметін 
атқарып келді.  Бүгін қазақ халқы 
– Тәуелсіз мемлекетін құрушы ұлт. 
Сондықтан ұлт жолын ой елегінен қайта 

�ткізіп, тұтастай алып қарайтын уақыт 
келіп жетті. 

Философия – =ркениет =міршеңді-
гінің кепілі. Uр ұлттың т�л, тек �зіне ғана 
тән қайталанбас дүниетанымы болады 
десекте, олардың барлығы дерліктей 
�з алдына жеке-дара философиялық 
жүйеге айналып кете алған жоқ. Ал т�л 
дүниетанымы философиялық ой түзу 
биігіне ұласа алмаған ұлттың болашағы 
бұлыңғыр, ертеңі к�мескі. Алайда 
тұтас бір философия қалыптасуы үшін 
ұлттық дүниетаным ғана емес, тіпті 
�ркениеттің болуы да аздық етеді. Неміс 
философы О.Шпенглердің �ркениеттер 
ғұмыры туралы теориясына сенер 
болсақ, �ркениет атаулы 1000 жылдан 
артық жасай алмайды-мыс. Олай бол-
са кемінде үшмыңжылдық тарихы бар 
қытай �ркениеті к�рсетіп отырған 
�міршеңдікті қалай түсіндіруге болады? 
Бұл сұраққа �ркениет туралы ХХ ғасырда 
қалыптасқан 5 түрлі ғылыми бағыттың 
бір де біреуі тұшымды жауап бере алмай 
отыр. Қытай �ркениетінің күні бүгінге 
дейін сақталуының басты құпиясы 
– конфуцишылдық пен  даосизмге 
негізделген т�л философиялық жүйенің, 
яғни �здікті (самость) белгілейтін 
дәстүрлі  дүниетанымдық іл імнің 
 болуында жатыр. 

Абсолютке ізденіс – Қазақ жолының 
әлқиссасы. Мыңжылдықтар бойына 
Қазақ Елінің мемлекет, ал қазақтың 
ұлт болып сақталып тұруы үшін т�л 
философиямызды қалыптастыру ке-
рек. Алайда бір нәрсені ескеруіміз тиіс, 
ол – философияның еуроцентристік 
дәстүрде қазақ даласында қалыптас-
пағандығы. Себебі жазбаша ой және 
оның сабақтастығы орын алмады. 
Абайдың Бұхар жырауға, Бұхардың 
Асан қайғыға, оның Uбу-Насыр әл-
Фарабиге сілтеме жасап с�з с�йлеп, ой 
�рбітпегендігі бәрімізге белгілі. Сол се-
бептен қазақ философиясы шығыстық 
дүниетаным типіне жататын ұжымдық 
ойдың туындысы ретінде қалыптасты. 
Бұл бағыттағы ізденісімізді шартты түрде 
екі кезеңге б�луге болады: бастапқы 
уақытта – этнофилософиялық пайым-
дауларды қамтыса, келесі кезеңінде – 
дәстүрлі ілім қалыптастыруды к�здейді. 
Этнофилософиялық ізденістер дегеніміз 
кәсіби философияда қалыптасқан уақыт 
пен кеңістік, қозғалыс пен тыныштық, 
�мір мен �лім секілді танымның шекті 
категорияларын ұлт дүниетанымының 
ерекшеліктеріне сай ой елегінен �ткізіп, 
қазақ тілінде с�йлету һәм дискурс 
ашу. Ұлттық философия – тілдегі бар 
дүниетанымдық ұғымдарды әркім �з 
білгеніне салып түсіндіру емес. Бұлардың 
«матрица» секілді ортақ қисыны болуы 
тиіс. Uйтпесе бір ұғымның т�ңірегінде 
он ойшыл он түрлі пайым шығарып, 
пәтуасыз пікірталас тууы ықтимал. 
Сол себепті философияда ойды бір 
нүктеге  бағыттап,  �рбіт іп  отыру 
 немесе керісінше, оны бір нүктеден 
шығарып, тарқату әдістері қолданылады. 
Мұны бір с�збен айтқанда «Абсолют-
ке іздеу салу үрдісі» деп атайды. Ал 
Абсолют дегеніміз не? Оның қазақ 
философиясындағы сұлбасы қандай? 
Бұл орайда бірнеше факторды ескерген 
ж�н. Uуелі қазақтың мұсылман дінін 
ұстануымен байланысты. Олай болса 
Абсолют дегенміз – Құдай, бір Алла бо-
лып шығады. Монотеистік сарын. Серік 
қосуды қабылдамайды. Екіншіден, Аб-
солют биігіне к�теріле алмаса да ұлттық 
дүниетанымның ерекшелігінен туындай-
тын әрі Абсолютпен арадағы байланысқа 
�зінше бір мән беріп тұратын �зекжарды 
ұғымдар бар. Солардың бірі – «ата-баба 
аманаты» имепративі болса, екіншісі 
«ұят болады» культі деп к�рсетеміз. 

Б ұ л  ұ ғ ы м д а р  т � л  д ү н и е т а н ы м д ы 
қалыптастыруда іргеқалушылық мәнге 
ие. Айталық, ар, намыс, абырой, ерлік, 
батырлық, азаматтық, қонақжайлылық, 
парасаттылық, дегдарлық секілді кісілік 
�лшемдерінің қай-қайсысы болма-
сын «ата-бабалар аманаты» мен «ұят 
боладының» безбеніне түспей қазақ 
дүниетанымының �зегіне байлана ал-
майды.

«Ата-баба аманаты» императиві. 
Шығыстық дүниетанымда қоғамның 
мәдениеті  оның �ліге  к�рсеткен 
құрметімен �лшенеді. Бұл �з кезегінде 
қазақтардың дәстүрлі дүниетанымында 
«�лі разы болмай, тірі байымайды» дейтін 
ата-баба культін қалыптастырды. Ұят 
боладысы бар қазақы мұсылмандықта 
«ата-баба аманатына» құрметпен қарау 
культі Аллаға серік қосуды білдірмейді. 
Абсолют пен «ата-баба» культінің �зара 
тығыз байланыста �мір сүруі шығыс 
халықтарының дүниетанымында кең 
тараған тәжірибе. Мәселен, Конфуций 
ілімінде Абсолют – «тянь» (аспан), 
ал ата-баба (отбасы) культі  «сяо» 
ұғымы арқылы берілген. «Ата-баба 
аманаты» деген с�зді тарихи санасы 
қалыптасқан, дүниетанымына сызат 
түспеген к�не к�з қариялардың, ел 
билігінде жүрген азаматтардың, ғылым 
мен шығармашылық тұлғаларының 
аузынан жиі естіп жатамыз. Тілдік 
қорда бейсаналы түрде қолданылып 
келе жатқан осы бір рухы биік ұғымды 
естігенде селт етпейтін қазақ кемде 
кем. Елбасы Н.U.Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында 
«ата-баба» с�зінің 15 рет қайталануы да 
кездейсоқ болмаса керек-ті. Бұл мем-
лекет басшысының бабалар алдындағы 
перзенттік парызға адалдығын, ой-сана 
биігінде олардың аманатына құрметпен 
қарайтындығын білдірсе керек. Себебі 
«ата-баба аманатын» алып жүру әр аза-
мат үшін бір жағы атан түйеге артарлық 
ауыр жүк болса, екінші жағы – абы-
ройлы мәртебе, ұжымдық сана сенімі. 
Түптеп келгенде «ата-бабалар аманаты» 
шежірелік дәстүрге бас тіреп, әр қазаққа 
түбінің бір, тағдырының ортақ екендігін 
баяндап тұрады. 

«Ұят болады» культі.  1948 жылы 
америкалық антрополог әйел Рут 
Бенедиктің «Хризантема және семсер: 
мәдениеттің жапондық үлгісі» атты 
зерттеуі жарық к�реді. Осы еңбекте алғаш 
рет Батыс пен Шығыс мәдениетінің 
ерекшелігі с�з болып, оларды «кінә» 
және «ұят» культі арқылы ажыратып 
берді. Орыс ойшылы В.Соловьевтің 
картезиандық дәстүрді �згертіп «мен 
ұяламын, демек, �мір сүріп отырмын» 
деп қарауды алғы әрі маңыздырақ деп 
біледі. Ф.Ницще болса «ұят, ұят, ұят – 
міне, адамзат тарихы» дейді екіленіп. 
Ұят феномені антропогенездік мәселе. 
Адамды адам еткен ұят. Еңбек емес. 
Құмырсқа да еңбек етеді.  Алайда 
интеллектісі адамға жете қабыл май-
мыл, жылқы секілді тіршілік иелерінде 
отбасы ғана емес, неке түсінігінің де 
қалыптасқандығын зерттеулер к�рсетіп 
отыр.  «Жаман айғыр – жатыры-
на шабады» дейді аңғарымпаз қазақ 
мақалы. Инцест құбылысына тиымды 
 К.Леви-Стросс қоғамның пайда болу 
(социо генез) шарты ретінде қарайды. 
Сол себепті «ұятменді» емес, «ұят бола-
дысы» бар адамды зерделеу, оның қазақ 
дүниетанымындағы ерекшелігін анықтау 
�зекті мәселе. Фукусимадағы жарылыс 
кезінде ашық-шашық қалған үйлердің 
бірде-бірінің тоналмауы немесе кешегі 
Мәскеуде �ткен футболдан әлем чем-
пионатында жапондықтардың қоқыс 
қалдырмай, артын жиып жүру әдеті 
әлем жұртшылығын жаға ұстаттырып, 

кезекті рет таңдандыртып алды. Жапон 
халқының сырт к�зге тәртіпті к�рінуге 
тырысуының астарында «ұят болады» 
культінің жатқандығын к�пшілік жұрт 
аңғара бермейді. Бірақ бұл мінез қазаққа 
таңсық емес. Себебі қазақ баласы ес 
білгеннен бастап «ұят боладымен» �седі. 
Тәрбие к�реді. Қазақтың мінезін «ұят 
боладымен» тәртіптеуі кеше ғана бүр 
жарған иә сырттан әкелінген дүние 
емес. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан, 
әлеуметтік �міріміздің шындығына 
айналып, тарихтың тезінен �ткен, 
мыңжылдықтар тізбегінде үзілмей 
іргелі де бірегей құндылықтарды �мірге 
әкеле білген т�л мінезіміз. «Ұят болады» 
мәдениеті �рескел мінезді  тыйып, �негелі 
істі мақтап тәрбиелеуге негізделген жүйе. 
Сол себепті де мақтаулы мінез «ұят бола-
ды» сұратып отырған жақсының образы. 
Абайдың мақтанды «үлкен» және «кіші» 
деп екіге жарып сұрыптауындағы «үлкен 
мақтан» ұғымы осыны, яғни «жақсы» 
адам образын білдіреді. Үлкен мақтан, 
ол ірілік. Жақсы ісіңмен жұрт к�ңілін 
таба білу. Абырой биігі. Сол себепті де 
«ұят болады» мәдениетінің жарқырап 
к�рінген бір қыры ретінде герой болуға 
деген пассионарлық ұмтылысты атауға 
болады. Бұл �з кезегінде батырлар 
жырын жаттап �скен ұрпақтың ойлау 
жүйесіне геройлық-трагедиялық сарын 
беріп, �мір мен елдің мұраты туралы 
сыңар тағдырлы пайымдарға жол ашты.

Геройлық-трагедиялық ойлау типі. 
1949 жылы неміс ойшылы К.Ясперстің 
«Тарих тағайыны мен мағынасы» атты 
іргелі еңбегі жарық к�рді. Осы туындыға 
кіріспе мақала жазған А.Вебер (әйгілі 
М.Вебердің ағасы) еуроазиялық к�шпелі 
халықтарға геройлық-трагедиялық 
ой кешу дәстүрі тән деп к�рсетеді. 
Бұл дегеніміз �мірді «бір кем дүние» 
деп қабылдайтын батырлық сананы 
дәріптейтін ұстаным. «Ер туса – ел 
ырысы» деп, геройға, осы бір кетігі мол, 
мінсіз емес дүниені түзету миссиясын 
жүктейді. Сол себептен де герой санасы 
әманда дүниеге оппозиция келеді. Uлем 
оған трагедия һәм әділетсіздікке толы 
мекен ретінде елестейді. Есті ер мұндай 
кем дүниеде жер басып жүруін �зіне ар 
к�ріп, батыр бабалары салған жолменен 
іс қылады. Uділетсіздікпен қарсы күрес 
исламда да мұсылманның миссиясы 
ретінде қарастырылған. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың игілігі мен 
сәлемі болсын) �зінің хадистерінде 
былай деген екен: «Uділетсіздік к�рсең 
қолыңмен қарсы тұр, олай ете алмасаң 
тіліңмен ара түс, мұның да реті келмесе 
ойыңмен қарсылық білдір» деп. Сондай-
ақ пайғамбарымыз айтқан келесідей ха-
дис бар делінеді: «fлкені (дұшпандарға 
қарсы) қорғаудың күші онға б�лінеді: 
Оның тоғызы түркілерге, қалғаны �зге 
ұлттарға берілді...» (ат-Табари). Бұл 
айтылғандардан к�ретініміз, геройлық 
болмыс қазақ дүниетанымының бір 
ерекшелігі екендігін білдіреді. Орыстың 
діншіл философы Н.Бердяев геройлық 
мінез үш түрлі элементтен тұрады деп 
жазады: 1) «еркек тоқты құрбандық» 
дейтін жанқиярлықтан, 2) агрессиядан 
және 3) үлкен идеяға қызмет етуден. 
Соңғысы алғы екеуінің мәнін ашып, 
мағына беруші күшке ие. Арыға бармай-
ақ қазақтың соңғы ханы Кенесары мен 
кешегі �ткен Қайрат Рысқұлбековтің 
ж а н қ и я р л ы ғ ы  –  ұ л т  т ә у е л с і з д і г і 
жолындағы күрес идеясы еді. Елдіктің, 
бабалар аманатының мәселесі-тұғын. 

Қазақ жолы – бұл қазақтың мінездегі 
тәртібі. Қазақ мінезі дегеніміз, ең ал-
дымен, оның «ұят боладысы», осы бір 
биіктен һарекетімізге баға берілуі иә 
рухани жарауымыз дұрыс шықпай бір 
сәтте сыналып қалуымыз. Мұны Ғ.Есім 
«жар басында» деген философиялық 
этюдінде жақсы тарқатқан. «Ұят бола-
ды» культінде бір қызметі сол – жұрт 
мақтаған жігіттің жақсылығын асырып, 
жамандығын жасырушылық, оның 
бойы нан геройға тән мінез бен іс-
қимылды к�рушілік. Ұжымдық сананың 
үкілеп үміт артуы. 

Тоғыз тараулы «Қазақ жолы». Ұлттық 
дүниетанымның еркшеліктерін ескере 
отырып, оның этикалық ұстанымдарын 
тоғыз бағытта тарқатып отырмыз. Олар, 
1) кең жол, 2) аманат жолы, 3) рухтаным 
жолы, 4) әділет жолы, 5) ар жолы, 6) абы-
рой жолы, 7) құт жолы, 8) бітім жолы, 9) 
мейірім жолы. 

Енді айтылғандарға қысқаша тоқтала 
кетер болсақ, кең жол дегеніміз қазақтың 
«кең болсаң, кем болмайсың» дейтін 
пейілдің, ойдың және рухтың кеңдігін 
білдіретін метафизикалық мәселе. 
Сондай-ақ кеңістік тұрғысынан да 
кеңейіп отырған он сегіз мың ғаламның 
материалистік сұрақтарын қамтиды. 
Бұл орайда Асан қайғының «жерді-
ұйыққа» (жерұйық) айналдыру мис-
сиясы қазақтардың әлемге ұсынатын 
глобалистік жобасы ретінде қаралуы 
тиіс.  Алдағы уақытта адамзаттың 
 космосты игеру ретіне қарай «к�кті – 
ұйыққа» (к�кұйық) айналдыру мұраты да 
кең жолдың кезекте тұрған бағыты. 

Аманат жолы дегеніміз – адамды 
аманат иесі ретінде қарастырады. Уақыт 
тұрғысынан келер болсақ бұл кешегі 

ЖІБЕК ЖОЛЫ: 
ТАУАРЛАР ЖОЛЫ, 

ИДЕОЛОГИЯЛАР МЕН 
САЯСИ МҮД ДЕ ЛЕР

Сәкен НҰРБЕКОВ, М.Ломоносов 
а т ы н д а ғ ы  М ә с к е у  м е м л е к е т т і к 
 универси тетінің докторанты, тарих 
ғылымының кандидаты:

– К�шпенділер санасында берік 
орныққан «Жол» ұғымының әлеуметтік-
саяси және экономикалық мәні зор. Ұлы 
«Жібек жолы» әлем халықтары мен к�не 
мемлекеттер арасын жалғады. Олардың 
қатарында Рим империясы, ежелгі Грек, 
Византия империясы, к�не Парсы, 
Үндістан және Қытай бар. Бұл тауар-
лар, идеологиялар мен саяси мүдделер 
жолына айналды. Шын мәнінде, бұл 
ел мен елді, алуан мәдениеттерді бір-
біріне тоғыстырудың бастапқы кезеңі, 
алғашқы жаһандану жолы еді. Бұл жолды 
кім салғанын, ол қалай дамығанын тек 
к�шпелі түркілердің тарихына бойлап 
қана түсіне алмақпыз.

Тарихтан белгілі,  к�шпенділер 
отырықшылардың тауарларына мұқтаж 
болды, ал �з кезегінде отырықшылар 
к�шпенділер тауарларын алуға мүдделі 
еді. Иә, к�шпенділердің тауарларына. 
fйткені тауар деген с�здің түп т�ркіні 
түркілерге тиесілі.

Uлемдік экономика теориясының 
классиктері сауда-саттық мәмілелерін 
ж а с а у  ү ш і н  а л д ы м е н  б а л а м а н ы 
 (эквивалент) белгілеудің қажеттігін 
тұжырымдайды. Ертеде әлі ақша  пайда 
болмаған кезде тауарлар баспа-бас 
 айырбасталды. Балама бірден қалыптаса 
қойған жоқ. Мемлекет ішінде неме-
се тайпалар арасында сауда-саттық 
тайпаның беделді тұлғалары (абыздар, 
к�семдер, т.б.) белгілеген келісімге сай 
жүргізілді.

Халықаралық саудада бұл мәселе 
біртіндеп баяу қалыптасып, белгілі бір 
жолдан �тті. Қақтығыстар да туындады, 
түсіністікке де келді, сый-сияпаттар да 
жасалды. С�йтіп ортақ бітім-бәтуа – 
келісімге келу арқылы тауарды тауарға 
айырбастаудың белгілі бір тәжірибесі 
қалыптасты.

Қазақстанның қазіргі заманғы та-
рихында орта ғасырларда сауданы 
соғдылықтар жүргізгені айтылады. 
Мұнымен келісу қиын. Біріншіден, олар 
негізінен жер �ңдеушілер еді. Екіншіден, 
олардың жүргізген алып-сатар саудасы 
Маркстің анықтамасы бойынша балама 
тудыра алмайды.

Айырбас жергілікті нарық шегінен 
сыртқа шығып кеткенде, жалпыға ортақ 
балама функциясын ақша болатындай 
бір тауарға байлау қажеттілігі туындады.

Сонымен, Макс Фасмердің эти моло-
гиялық с�здігі бойынша ақша дегеніміз 
не?

М.Фасмердің с�здігінде берілген 
кең таралған нұсқа бойынша, орыстың 
«деньги» с�зі (жеке тұлға, ауызша «день-
га») түркінің «теңге» немесе хазарлық 
«таңба» («тавро», «клеймо», «печать») 
деген с�зінен шыққан.

Яғни ақша ұғымы балама мәнін 
берген, бірақ ақша болып есептелме-
ген. Ол белгілі бір тауарлар жиынтығын 
жылқы малына айырбастауды білдірген. 

(Басы 1-бетте)

«ЖОЛ» ҰҒЫМЫ – 
ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ 

КОДЫ

Нұрлан АСҚАРОВ, М.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік уни-
верси тетінің докторанты, филология 
ғылымының кандидаты:

– Қазіргі кезде ұлттық дүние-
т а н ы м н ы ң  н е г і з д е р і н ,  қ а й н а р -
к�здерін, бастауларын іздестіру �те 
�зекті.  Дүниеде дербес тұру мен 
�зіндік к�зқарасы нық іргелі елге ай-
налу да тікелей осы дүниетанымның 
беріктігіне тәуелді. Елбасы ұсынған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы да, 
таяуда жарық к�рген «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы да қазақтың ру-
хани �зегін, дүниетанымдық тұғырын 
іздестіру, жаңғырту, қалпына келтіру 
бағытындағы игі бастама.

Қазақ дүниетанымының бастау-
лары мен оны құрайтын мағыналық 
ұғымдарға іздеу салғанда «Жол» 
ұғымының жүйе құраушылық қасиеті 
к�рінеді. Яғни дүниетанымды жүйе 
ретінде қарастырсақ, онда осы жүйені 
құрап тұрған басты тірек ұғым – «Жол» 
атауы. Басқаша айтқанда, «жол» ұғымы 
– қазақ дүниетанымының коды. 

Адамның �зін, қоршаған ортаны, 
жалпы кеңістікті игеруі, яғни танып-
білуі жолдан басталады. Жол – адам 
мен қоршаған ортаны байланысқа 
түсіретін құрал. Қазақ «Атың барда 
жер таны желіп жүріп, асың бар да ел 
таны беріп жүріп» дегенді неге айтқан? 
fйткені �мірдің мәні – қозғалыс, 
қозғалыс – жолды тудырады, жол – 
танымды кеңейтеді. 

К�шпелі тұрмыс салтын ұстанған 
қазақ халқы қоршаған ортаны бақылау 
негізінде әр заттың, құбылыстың �з 
жолы бар деген түсінікке келген. Мы-
салы, аспан денелерінің қозғалысы, 
жан-жануарлардың тіршілігі, �зен-
к � л д е р д і ң  а ғ ы с ы .  О с ы л а р д ы ң 
барлығын пайымдай отырып, �зі де 
тіршілік салтын, �мір сүру дағдысын 
соларға үйлесімді етуге тырысқан. Тіпті 
қазақ тілінің �зі осы ұлы үйлесімге 
негізделген. Ондағы басты заңдылық 
та – Үндестік заңы (сингармонизм). 
Қазақ күнтізбесі, жыл санау, уақытты 
белгілеу, қашықтықты �лшеу, бәрі-
бәрі осыдан бастау алып жатыр. 

«Жол» ұғымының мағыналық кеңею 
эволюциясы т�рт кезеңді қамтиды. 
Бірінші, к�не түркі жазба ескерткіштері 
кезеңі (Ырқ бітіг, Орхон-Енисей және 
т.б.), екінші, ислам келген кезең (Uбу 
Насыр әл-Фараби «Бақытты болудың 
жолдары», М.Қашғари «Құтты білік», 
Ж.Баласағұн және т.б.), үшінші, Қазақ 
хандығы кезеңі (ақын-жыраулардың 
мұралары, би с�зі және т.б.) және 
т�ртінші, Алаш Орда қозғалысы кезеңі 
(«Айқап», «Қазақ» сияқты ұлттық 
басылымдардағы ізденістер). 

К�ріп отырғанымыздай, «жол» 
ұғымының мағыналық кеңеюі Алаш 
Орда қозғалысына дейін жалғасқан. 
Кеңес �кіметі  орнағаннан кейін 
даму басқа арнаға бұрылды да, қазақ 
халқы т�лтума қасиетінен ажырай 
бастады. Ғасырлар бойы тұтынып 
келген жазуы �згерді. Ертедегі әдеби-
мәдени мұралардан к�з жазып, рухани 
сабақтастық үзіліп қалды. Дегенмен, 
ол архетип ретінде түпсанада сақталып, 
салт-дәстүр, жол-жора, мақал-мәтел 
күйінде халық санасында �мір сүруін 
жалғастырған. Бірақ ары қарай даму, 
кеңею процесі әлсіреп, бәсеңдеді. Оған 
б�тен идеологияның, билеу жүйесінің 
енгізілуі (дүниетаным дық тұғырды 
�згертті); шаруашылық, �мір сүру 
салтының түбегейлі �згеруі; жазудың 
ауыстырылуы; қазақ тілінің тұрмыстық 
қолданылу деңгейіне ығыстырылуы 
себеп болған. 

Яғни «Жол» ұғымы мағыналық 
тұрғыдан қазақ �з дүниетанымына сай 
�мір сүрген кезде кеңейіп отырды да, 
«жолдан тайған» кезінде ары қарай 
кеңею процесі тоқтады. Тіпті тарылу 
үрдісі қылаң берді. Ендігі кезеңде осы 
жолды қайта мағыналық тұрғыдан 
кеңейту Қазақ елінің де дамуын 
жеделдететін тың қуат болмақ. «Жол» 
ұғымын кеңейту тарихи және рухани 
тамырға жалғану арқылы жүзеге аса-
ды. Бұл ұлттың жасампаздық қуатын 
оятып, шығармашылық қасиетін да-
мытады.

Қорыта келгенде, «Жол» – қазақтың 
осы кезге дейінгі кеңістікті, тіршілікті, 
ішкі жан дүниені игеруі нәтижесінде 
жинақтаған бүкіл тәжірибелерінің, 
дүниетанымының жиынтығы. 

ҰЛТТЫҚ  ДҮНИЕТАНЫМНЫҢ
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�ткен «ата-бабаларымыздың», ертеңгі 
келешек ұрпақтың және мәңгілік бар 
– Абсолюттің (Құдайдың) алдындағы 
аманат. Бүгін сәтінде осы аманаттарды 
арқалап адам тұр. Жүсіп Баласағұнның 
ойынша «�мір – адамға Алланың берген 
қарызы». Кеңістік тұрғысынан ама-
нат тәннің, жердің және он сегіз мың 
ғаламның жүгін артады. 

Рухтаным жолы дегеніміз – әрбір 
адам дербес әрі қайталанбас рухтың иесі 
деген тұжырымнан бастау алады. Жер 
бетінде неше адам болса соншалықты 
рух иесі бар. Рух – Алладан. Демек, рух 
деңгейінде адамда кемдік жоқ, әділетті 
Алла барлығын тең жаратып отыр. Uрбір 
пенде �зінің бойындағы дара болмысын, 
яки рухын тану әрі оның тынысын ашу 
арқылы ғана Алланың оған арнап берген 
сенімін ақтап шықпақ. Рухтаным жолы 
�ткінші жасампаздықтан �ресі биік, 
мазмұны терең ұстаным.

�ділет жолы  дегеніміз үш түрлі 
мәселені қамтиды. Бірінші – адалдық 
мәселесі. Адал адам ғана – әділ болмақ. 
Екінші – теңдік мәселесі. Дистрибутивтік 
емес, метафизикалық мағынадағы 
теңдік. Бұл орайда теңдік жолы бей-
нелеп айтар болсақ «3К» қағидасынан 
тұрады: 1) �зіңді кем к�рмеу, 2) �згені 
кемсітпеу, 3) кемсітушілік атаулыға 
жол бермеу. Үшінші – әділетсіздікпен 
күрес мәселесі. Яғни зұлымдықпен 
(зулм) күрес геройлық-трагедиялық 
дүниетаным тұрғысынан да, ислам 
тұрғысынан да мұсылман баласының 
басты миссиясы ретінде қаралады. 

Ар жолы дегеніміз қазақтың «Ма-
лым – жанымның садағасы, жаным 
– арымның садағасы» дейтін мінезіне 
негізделеді. Адам ары – ең жоғарғы 
құндылық, тіпті дүние-мүлікті бы-
лай қойғанда, адам �мірінен де биік 
бағаланатындығымен ерекше. «fлімнен 
ұят күшті» деп жатады мұндайда. Ар 
ілімі – қазақ жолының дүниетанымдық 
�зегінің бірегей бастауы.

Абырой жолы дегеніміз – «жақсының» 
жолы. Абырой иесі – оның шығар биігі. 
Орыс тіліндегі «добродетель» ұғымының 
қазақша мағынасы. Абырой иесі болуы 
үшін үш түрлі соқпақты тең ұстау ләзім: 
1) рухыңның қамын жеу, яғни оның 
Алладан екенін ұдайы естен шығармай, 
құрметпен қарау, жақсы нышандарын 
аңдап, дамытып отыру; 2) жақыныңның 
қамын жеу, яғни «жақынына жаны 
ашымағанның, жатқа басы ауыр-
мас» деген мағына беріп, отбасылық, 
ағайынгершілік, туыстық қатынастарға 
к�ңіл б�луге шақырады; 3) халықтың 
қамын жеу, яғни ел-жұртыңа қайыры 
бар халықшыл һәм қарашашыл азамат 
болу идеясын қамтиды. 

Құт жолы  дегеніміз еңбек етіп, 
дәулет жиюды білдіреді. Еңбек етудің 
мотивтерін үш деңгейде қарастырамыз: 
1) материалды қажеттілікті �теу үшін 
еңбек ету, 2) рух жасампаздығын дамыту 
жолында еңбек ету, 3) жақсылық жасау 
үшін еңбек ету.

Бітім жолы  дегеніміз қазақтың 
біт імгершілік,  кеңпейілділік  пен 
кешірімшілдік мінездерінен туын-
дап отыр. Бітім жолын интер ком-
муникативті рационалдықпен сабақ-
тастырып, оның әлеуметтік (адам күні 
– адаммен), прагматикалық (бітім түбі 
– береке) және �негелік (жеңіс емес, 
рухани жеңілдеу маңызды) қабаттарына 
маңыз беріп отырмыз.

Мейірім жолы дегеніміз үш түрлі 
қабатта к�рініс табады: демеушілік (бо-
лам деген баланың бетін қақпа, белін 
бу), жебеушілік (жетім к�рсең жебей 
жүр) және мейірім ілімі (қорғансызға 
қамқор болу, оны құпия істеу және 
мадақ күтпеу).

МАЛ HСІРУДІҢ ЖАҺАНДЫҚ 
МИССИЯСЫ – ҚАЗАҚТЫҢ 

БІР ЖОЛЫ

Жомарт КЕМЕШОВ, Ресей мем-
ле кеттік аграрлық университеті – 
К.А.Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл-
ша руашылық академиясының докто-
ранты, ветеринария ғылымының канди-
даты:

– «Жол мұраты – жету» демекші, 
«Қазақ жолы» деп атау беріп отырған 
бұл дүниетанымдық жүйенің бір 
қызметі – адам мен адамды, ел мен 
елді, мәдениеттер мен �ркениеттерді 
қосу. Жаһандану дәуірі десе жұрт са-
насы елеңдеп, қорқыныш пен үрей 
сезімін қатар туатыны рас. Алай-
да «жол» дүниетанымы тұрғысынан 
келер болсақ, кеңейіп бара жатқан 
әлемге қарсылық к�рсетудің орны-
на, дәнекерлеуші күшке айнала білу, 
осы бағытта Абай айтпақшы «ақылда 

бірлік» тауып, қазақ баласына �ресі биік 
�ркениетжаюшы миссия арқалатып, 
жұмыла іс қыла алсақ, міне, к�шелі 
ісіміз осы болады түбінде. Жылқы 
мен түйе малы күні кешеге дейін осы-
нау т�рткүл дүниені қосқан жолдың 
һәм коммуникация мәдениетінің 
 басты кейіпкерлері еді. Ұлы сауда 
жолдарын дамытуда, олардың азықтық 
және күзет қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету ісінде – ірі қараның орны ерек-
ше болды. Тұрмыстық қана емес, 
геостратегиялық маңызға ие-тұғын. 
Тіпті күні кешегі кеңестік Қазақстанда 
жүрген мұнай құбырларын тарту, 
теміржол желісін салу сияқты ин-
дустрияландыру процестері де сан 
мыңдаған қазақтың т�рт түлігінің 
арқасында іске асты. Мал �сіру 
мәдениетінің �ркениет биігіне к�теріле 
алған бір мағынасы бар десек, ол осы – 
«жол жүргізу» дәстүрі. Сол себептен 
ХХ ғасырдың екінші жартысында 
пайда болған глобализм жобасын к�не 
заманнан келе жатқан к�шпелі түркі 
халықтарының �ркениетжаюшылық 
миссиясымен байланыстырамыз, тіпті 
оның қайта түлеуі десек те жаңсақ 
кетпейміз.

Тіршілігіміз к�шіп-қонып, мал 
�рістету ғана емес, ел танып, жер 
танып, кеңістікте болсын, пейілде 
болсын, кеңеюді аңсар еткен соң, 
түлік баласының да заманға лайықты 
тағайынын белгілеп келдік. Олай болса, 
«бүгінгі таңда т�рт түлік мал �сіруіміздің 
жаһандану үрдісіндегі орны қалай 
болмақ, ата кәсіпке қандай жаһандық 
мағына мен мән жүктей аламыз және 
ол қаншалықты деңгейде жауап бере 
алады» деген философиялық сұраулар 
с�зсіз мазалауы тиіс-ті. 

Осы орайда, т�рт түлік мал �сірудің 
қазаққа берер екі ерекшелігін атағым 
келеді. Біріншіден, т�рт түлік мал 
қазақтың құты, ұлтты идентифика-
циялайтын шаруашылық сипаттағы 
базалық элемент. Дүниетанымды 
айнытып жіберу үшін шаруашылық 
негізді сылып тастаса болғаны. Тілдің 
�рісі күрт кеміп, тынысы т арыла 
 бастайды.  Ой саязданады.  Сол 
 себептенде АҚШ, Жапония секілді 
озық елдер дәстүрлі шаруашылыққа 
тұрақты түрде мемлекеттік қолдау 
к�рсетіп отыр. Екіншіден, мал бағу 
дегеніміз қазақтың кең даласын 
ұтымды игеруде сабақтастығы үзілмей 
келе жатқан к�не дәстүр. Даласы малға 
сыймай шұрқырап жатқанда �зін 
бақытты сезінетін аз халықтың бірі 
қазақ екеніде жасырын емес. Қуана 
білудің де ұлттық ерекшелігі бола-
тыны секілді, әр халықтың бақытты 
сезінуі де әр қалай. Мұны �згертуге 
емес, ескеруге тырысып салихалы 
шешімдер кешені қабылданғаны ж�н 
деп ойлаймыз. Сондықтан кең даланы 
мал шаруашылығын дамыта отырып 
игерудің ұлттық жобасы әзірленуі тиіс. 

Мұны екі бағытта к�реміз: 
1. Отандық мал шаруашылығының 

сапасын үнемі арттырып отыру ісі. 
Бұл орайда кәсібилік, технологиялық, 
кадрлық, экномикалық және құқықтық 
сұрақтарын үйлестіруге мән берген 
ж�н. Атап айтар болсақ, жоспар қуған 
заманнан қалған жыртылған жерлерді 
экологиялық баланста ұстау, қалпына 
келтіру; жайылым алқаптарды ұтымды 
пайдалану мен айдын к�лдердің 
тазалығына к�ңіл б�лу; �ңірлерде жер 
ыңғайына қарай т�рт түлікті асыл-
дандыруды қолға алу; жеке меншік 
иелеріне түсініктемелік іс шараларды 
тұрақты жүргізіп, әр маусымға бай-
ланысты қаржылық к�мек к�рсету; 
жас мамандарды келісімшартпен 
айтылған нысаналарға  жұмысқа 
шақыру, тұрмыстық жағдайын жа-
сау сияқты шараларды қамтуы тиіс. 
Осы күнге дейін ауыл қазақтарында 
к�бесі тесілмей сақталып келе жатқан 
дәстүрлі жер пайдалану құқығын заң 
дәргейінде мойындау да маңызды. 
Бұл ауыл халқын асырап отырған мал 
шаруашылығына тиесілі жайылымдық 
жерлерді латифундистердің қолына 
�тіп кетуден сақтаған болар еді. 
Қазақтың тамыры ауыл болғандықтан, 
оның дамуына стратегиялық маңыз 
беру мал шаруашылығын дамытудағы 
басымды бағыт болуы тиіс.

2. Т�рт түлік мал �сіру мәдениетін 
туризмді дамыту ісіне жалғау. Бұл 
орайда әлемді дүр сілкінткен ұлы та-
рихи оқиғаларды ұтымды туристік 
жобаға айналдыруға болады. «Ұлы 
Жібек жолы», «Халықтардың Ұлы 
к�ші», «Ата жұрт», «Мадиярлардың 
к�ші» сияқты тартымды атаулар-
мен әлем жұртын қазақ даласының 
мәдениетімен, соның ішінде мал бағу, 
атқа отыру салтымен таныстыратын 
үйлесімді жоба керек. Мемлекет та-
рапынан картасы жасалып, жобаға 
қатысушы мал шаруашылығымен 
айналысатын кәсіпкерлерге арнайы 
жеңілдіктер қарастырылып, тұрақты 
қолдау к�рсетіліп отырса ж�н болар 
еді. Т�рткүл дүниені жалғап жатқан 
керуен к�штерді, малшы қауымның 
маусымдық к�шін туристік жобаға 

Елбасы Н.�.Назарбаев 
«Болашақ қа  бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында 
«Патриотизмнің  ең жақсы үлгісі – 
мектеп оқушыларын туған жердің 
тарихын білуге баулудан к=рініс 
тапса игі» деген болатын. 

Осы мақсатты басшылыққа алған 
№34 мектептің білікті басшысы  Балия 
Абдуллаеваның басшылығымен және 
де мектеп директорының тәрбие 
ісі ж�ніндегі орынбасары Самал 
Бердібекованың ұйымдастыруымен, 
тарих пәнінің мұғалімі Сайлаухан 
Масиковамен  мектептің 9-сынып 
оқушылары Жаңалық ауылындағы 
«Саяси  қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу» мұражайына экскурссияға 
барды. Музей меңгерушісі  филоло-
гия ғылымының докторы Ғарифолла 
Uнеспен мұражайды аралап, сан 
қилы тарих парағына үңілген оқушы-
лар аталмыш ғимараттың орналасу 
ерекшелігімен де таныса алды.

Бұл мұражай тарихи зұлматтың 
т а н ы м ы н а н  с ы р  ш е р т е  о т ы -
рып үш б�лімнен құралған. Олар: 
«Қазақстандағы 1916-1926 жыл-
дар аралығындағы саяси қуғын-
сүргін тарихы», «Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу», «Uділет 
тарихи-ағарту қоғамы».  

U р  з а л д а ғ ы  ж ә д і г е р л е р м е н 

Мерзімді басылымдар қызме-
тіне күн сайын келетін оқырман-
дарымыздың басым б�лігі тарих-
ш ы л а р ,  с а я с а т т а н у ш ы л а р  м е н 
әлеу меттанушы ғалымдар, ақын-
жазушылар, магистранттар және 
белсенділік танытып, �з білімдерін 
толықтырып, ізденіп оқитын сту-
денттер. Кітапхана заман ағымына 
сай дәстүрлі және электронды қызмет 
к�рсетуде. Оқу залында Wi-Fi интер-
нет желісі іске қосылған. Оқу залы 
оқырмандарға екі бағытта қызмет 
к�рсетеді: ашық қордан мерзімді 
басылымдарға еркін таңдау жа-
сау және оқырмандар кітап сақтау 
қорынан тапсырыс арқылы газет пен 
журналдарды алу.

1990 жылдан бастап  Қазақ стан 
 Р е с п у б л и к а с ы  Ұ л т т ы қ  к і т а п  -
ханасының кітап сақтау қызме тіндегі 
мерзімді басылымдар б� лімшесі жур-
налдар мен газеттерді электронды 
каталогқа енгізе бастады. Ұлттық 
кітапхананың бүгінгі мүмкіндігін 
а й т а т ы н  б о л с а қ ,  ж а н - ж а қ т ы 
әрі сапалы білім жинауға қажетті 
ақпараттар ағысы мен жаңа техно-
логиялар жеткілікті. Осыған орай, 
кітапхана ісін жетілдіру мақсатында 
жаңа модульдегі «Web–РАБИС» 
бағдарламасының тапсырыс-ізденіс 
модулі бойынша кешенді жұмыстар 
іске асырылуда. Мерзімді басылымдар 
қызметінің пайдаланушылары элек-
тронды және дәстүрлі ақпараттық-
библиографиялық, анықтамалық 
ресурстар негізінде осы аталған 
бағдарламаның «Қазақстан: �ткені 
мен бүгіні» атты библиографиялық 
дерекқордан қажетті мақалаларға 
тақырыптық іздестіруге мүмкіндік 
алады. Uсіресе уақытты үнемдейді 
және қажетті ақпаратын жылдам 
 тауып алуға к�мектеседі. Жаңа үлгідегі 
бұл бағдарлама оқырман үшін �те 
қолайлы.

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  т е х н о л о г и я 
әдістерін қолданудың тиімділігі 
�те  зор.  Мәдениет пен ғылым, 
білімнің ғасырында кітапхана ісі 
де жаңарып, жаңа технологиялар 
үрдісіне бейімделіп, қашан да са-
палы білімнің қайнар к�зі болып 
табылатын кітапхана  қызметін 
пайдаланушылардың да сұраныстары 
күрделеніп, бұрынғыдан  мазмұны мен 
бағдары түбегейлі �згерген. Сондай-
ақ оқу залдарында оқырмандар үшін 
барлық жағдай жасалған.

Ұлттық кітапхана қорындағы 
журналдар ғылыми және публисти-
калық к�ркем-әдеби журналдар бо-
лып б�лінеді. Қазіргі таңда Мерзім-
ді  басылымдар қызметінің  оқу 
залындағы оқырмандар арасында к�п 
сұралынатын және к�п оқылатын жур-
налдар: «Аль-пари», «Ақиқат», «Евра-
зийское сообщество», «Казахстан в 
глобальных процессах»,   «Казахстан 
Спектр», «Парасат», «Саясат Polys», 
«Эксперт Казахстан», «Қазақстан 
ғылымының жаңалықтары», «Мысль», 
«ADAM bol».

Күнделікті  оқырмандар үшін 

ұтымды үйлестіре білсек – ел эко-
н о м и к а с ы н а  ғ а н а  е м е с ,  р у х а н и 
жаңғыруымызға да қосатын үлесі мол 
болмақ.

К�ш барысында дала заңдарының 
бойында бар мәдени универсумдарды, 
қадым заманнан келе жатқан «жол 
үстінде» алдамау этикасын дәріптей 
отырып туристерді т�рт түлік мал-
мен және одан алынатын �німдердің 
дәстүрлі технологиялық үрдістерімен 
(ет сақтау, сүт �німдерінен алына-
тын заттарға, тұрмысына қызықтыру, 
кигіз үй, оның ішіндегі жабдықтары) 
қызықты етіп таныстыруда маңызды. 

Қорыта айтар болсақ, т�рт түлік мал 
�сіру мәдениетінің жаһандану үрдісіне 
қосатын бүгінгі таңдағы негізгі үлесі 
тек азық-түліктік сипатта ғана емес, 
сонымен бірге ұлттық туристік жоба 
дәрежесіне к�терілуді к�здеуі тиіс.

ҚАЗАҚ ЖОЛЫ: 
ҰЛТТЫҚ ОТБАСЫЛЫҚ-

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ САЯСАТ 

Болат КЕРІМБЕК, М.В.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік уни верси-
тетінің магистранты:

– Қазақ халқының Ұлы далада 
мәңгілік ел болып қалуының басты 
жолының бірі – ұлттық отбасылық-
демографиялық саясат. 

Бүгінгі таңда ұлттық демография-
лық саясатты дұрыс жолға қоймаған 
Еуропаның дамыған мемлекеттерін 
«алдағы 50 жылда тұтас бір ұлт болып 
қала аламыз ба әлде жоқ па?» деген 
сұрақ алаңдатуда. Мәселен,  Еуропа 
елдерінің жүздеген жылдар бойы 
жасаған �ркениетін  мигранттар �згертіп 
отыр. Бүгінгі таңда миграциялық тен-
денция арқылы біз Африка халқының 
Еуропаға, Оңтүстік Америка мен Мек-
сика халықтарының жаппай АҚШ пен 
Канадаға к�шуін байқаудамыз. Жақсы 
�мір іздеген кедей мемлекеттердің 
халқы аталған елдерге �здерінің 
әлеуметтік мәселесін шешумен қатар, 
�з мәдениетін таратуда. 

Ал керісінше басқару формасына 
(федерация) және демократиялық 
принциптерге қарамастан кейбір 
мемлекеттер ұлттық бірегейлендіру 
тұжырымы  нег із інде  біртұтас  ел 
болуға бет алуда. Ұлттық негізін 
күшейтуде. Яғни �з құрамындағы эт-
ностар мен ұлттарды тілінен, дінінен, 
мәдениетінен, рухани дүниесінен 
 айыру арқылы жұтып қоюда. Бұл тен-
денция аз ұлттарға қауып т�ндіреді. 
Осы жолда Қытай, Ресей, Иран, Индия 
секілді мемлекеттер қарқынды жұмыс 
жасауда. 

Қуатты мемлекеттің негізгі тірегі 
экономикамен қатар, демография. 
ХХІ ғасырда демография мәселесі 
басты орынға шығуда. Ұлттың мәңгі 
жасауының =зегі, қорғаушы иммунитеті, 
ұлттық коды – ұлттық мәдени-рухани 
мұралары (тіл, дін, діл, мәдениет, салт-
дәстүр және т.б) болса, оны сақтаушы 
және дамытушы – халық.

Қытай (18,29%), Индия (17,86%), 
Пәкістан (3%), Иран (1%), әлем 
халқының жартысын құрап отыр. Ал 
Қазақстан болса Шығысында және 
Оңтүстіг інде  осындай елдермен 
к�ршілес бола отырып �зінің ұлттық 
демографиялық саясатын қайта қарауы 
қажет. Uйпесе аталған елдердің халқы 
алдағы 30-40 жылда одан әрі к�беюі 
анық. Яғни аталған елдерден еңбек 
миграциясы солтүстікке қарай бой алу 
қаупі бар. Еуропа тағдырын кешуіміз 
мүмкін. Uлем халықтарының 0,24%-
ын Қазақстан халқы құрайды. Тіпті 
біз 70-ке де кірмейміз! Үлкен тер-
риторияны иелік еткен Қазақстан 
үшін ерекше  назар аударатын мәселе. 
Алдағы уақытта Орталық Азиядағы 
экономикалық және демографиялық 
жағдай күрделі �згереді. 

Біз  Қазақстан экономикасын 
дамытқанымен, дамыған елдердің 
қатарына қосылған күннің �зінде 
отандық экономиканың қуаттылығын 
арттыратын еңбек күші туралы ойлан-
баймыз. Бүгінгі заманның басты даму 
факторы жаңа технологиялар болса, 
оны жасайтын да, дамытатын да – адам. 
Сондықтан адам капиталына ерекше 
к�ңіл б�лгеніміз ж�н. 

Халық санын к�бейту арқылы 
саннан сапаға к�шеміз. fз кезегінде 
бәсекелестік – ұлтты жігерлендіреді, 
шыңдайды.

Демография саясат ұлттық отбасы 
институтымен сабақтасып бірге дамуы 
тиіс. Сонда ғана біз ұлттық болмы-
сымызды жоғалтпаймыз. Мәңгілік ел 
болудың алғы шарты осында.

м у з е й  э к с к у р с о в о д ы   Ж а з и р а 
 Жа рыл қасынова таныс тырды. Осы 
мұра жайға саяхат жасау оқушы-
л а р  д ы ң  о й - � р і с і н ,  т а н ы м д ы қ 
қабілеттерін арттырып, патриоттық 
сезім дерін оятып, �ткенге құр-
метпен қарауға үйретумен қатар 
болашаққа сенімдерін  артты-
ра түсті. fткенін �лтірмейтін сыр 
шертер құндылықтар оқушыларға 
терең ой салып, тәрбиенің қайнар 
к�зінен сусындатып нәр бергені 
с�зсіз. Болашағы мықты ел – рухты 
ұрпақ санасын қалыптастыру деп 
білсек, осындай іс-шаралар рухани 
ел болашағын негіздейтіні анық. 
Тарихын терең білу, �ткеннің қадір-
қасиетін ұғыну �скелең ұрпаққа  
маңызды әрі сенімді жол. Аяғын нық 
басар ұрпақ �сіру �ткені мен бүгінін 
үйренуден басталатынын оқушылар 
түсініп қана қоймай жан дүниесімен 
сезініп қайтты. Келер ұрпақ �ткен 
зұлматтың дәмін татпайтындай 
жарқын күнде �мір сүруге кешегіні 
білу маңыздылығын санасына 
жеткізу үшін бұл саяхат-сапардың 
берер тағылымы  орасан зор.

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Алматы облысы 
Іле ауданы 
Жетіген ауылы  

маңыздылығы жоғары және іздеп 
жүріп оқитын ғылыми-танымдық ба-
сылымдар: Жоғары оқу орындарының 
хабаршылары «Вестник  академии 
 педагогических наук Казахстана», «ҚР 
Ұлттық инженерлік академиясының 
х а б а р ш ы с ы » ,  « Қ а з а қ с т а н н ы ң 
ғылымы мен �мірі», «ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының  хабарлары», 
ә л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Ұ л т т ы қ 
университетінің хабаршылары: геогра-
фия, биология, журналистика, заң, т.б. 
сериялары, «Тұран» университетінің 
хабаршысы, Қ.И.Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің ха-
б а р ш ы л а р ы ,  « А б а й  а т ы н д а ғ ы 
Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  п е д а г о г и к а л ы қ » 
у н и в е р с и т е т і н і ң  х а б а р ш ы с ы , 
«С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік» университетінің 
хабаршысы, «Шәкәрім атындағы 
Семей мемлекеттік» университетінің 
 х а б а р ш ы с ы ,  « Қ а р а ғ а н д ы » 
университетінің хабаршысы, міне, 
осылар оқырмандардың күн сайынғы 
ғылыми айналысында.

Б ү г і н г і  т а ң д а  к і т а п х а н а д а 
отандық және ресейлік газеттер 
мен журналдардың электрондық 
нұсқалары да оқырман назарына 
ұсынылады. Осыған орай, оқу залын-
да оқырманның назарына отандық 
дерекқорлардан б�лек «East View», 
«e-LIBRARY.RU», «Science Direct», 
«Scopus», «Biblio Rossica» атты әлемдік 
электронды дерекқорлар ұсынылған. 
Бұл электронды дерекқорларда 
әлемдік ғылыми басылымдар мен 
әдеби-к�ркем журналдардың толық 
мәтіні берілген. Күнделікті кітапхана 
жұмысы барысында оқырман қауымды 
сан түрлі тақырыпты қамтып, газет-
журналдарды оқуға тартумен қатар, 
�з ұлтының мәдениетін, тарихын, 
экономикасын білуге ұмтылдыру, 
ақпараттық мәдениетін �рістету 
кітапханашылардың басты мұраты.

Осындай маңызды қызметте 
оқырмандарға мерзімді басылым-
дар жұмысын алға бастыруда және 
 насихаттауда Алаш қайраткері Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Газет – халықтың 
к�зі, құлағы һәм тілі» деп айт қандай 
бүгінгі күннің нағыз талабы мен қажеті 
екенін бір сәтте естен шығармауымыз 
керек.

Маржан АКБАЕВА,
ҚР Ұлттық кітапханасының

Мерзімді басылымдар қызметінің
топ жетекшісі 

«ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ 
ЖОЛЫ – «ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ» 

ЖОБАСЫ»

Мұхтар БАЙМАҒҰЛОВ, Ресей Феде-
рациясы СІМ-нің Дипломатия акаде-
мия сының магистранты, «Жас Тұлпар» 
ұйымының жетекшісі:

–  Е л б а с ы  Н . U . Н а з а р б а е в т ы ң 
бағдар ла малық мақалаларында адам 
ресурсына, соның ішінде жастардың 
кәсіби біліктілігіне қатысты терең ой-
лар айтылған. Себебі замана ағысы, 
технологиялардың қарқынды дамуы 
мамандықтардың да тез ауысуын талап 
етіп отыр.

Бүгінгі таңда Ресейде 70 мыңға жуық 
қазақ жастары білім алуда. Ресейде білім 
алып жатқан шетелдік студенттердің 
саны жағынан Қазақ стан бірінші орын-
да. Ал екінші және үшінші орында 
Қытай (24 мың) мен Украина (21 мың) 
елдерінен келген студенттер. Нақты 
және жаратылыстану ғылымдары 
бойын ша Ресейлік ЖОО-ның сапасы 
әлемдік рейтингтердің к�шін бастап 
тұрған жоқ, әрине. Бұл елдегі оқу ақысы 
арзан. Сол себепті қазақ жастарының 
қызығушылығы жуық уақытта әлсірей 
қоюуы екіталай. Олай болса орын алып 
отырған ахуалды түзетіп жібермесек те, 
білім алған қазақ жасының бетін елге 
бұруды қолға алуымыз қажет.

Тек Ресейде ғана емес, елдің сыртын-
да білім алып жүрген қазақ жастарының 
интеллектуалдық қуаты мен тәжірибесін 
Қазақстанның дамуына жұмылдыру 
ісі жолға қойылуы тиіс деп ойлай-
мыз. Ол үшін, бірқатар мәселелерді 
шешу керек. Бірінші кезекте, шетелде 
білім алып жатқан жастардың елге ора-
лып, жұмыспен қамтылуын үйлестіріп 
о т ы р у ш ы  м е к е м е  б о л у ы  қ а ж е т . 
Мұны біз, Қазақстанның шетелдегі 
Елшіліктері нысанында к�реміз. Елбасы 
Н.U.Назарбаев айтқандай елшіліктер 
�з жұмысында инвестиция тарту ісіне 
басымдық беруі тиіс. 

Екіншіден, әлеуметтік жағдайдың 
дұрыс шешілуі ғана емес, одан б�лек 
жастар тарапынан да елге қызмет ет-
сем деген ниетін оятатын ортақ бір 
рухани ұстаным болуы қажет. Бұл 
орайда қытай, жапон, корей секілді 
шығыс халықтарының тәжірибесі 
мен ментальдық мотивтерін зерделеу 
маңызды. Жалпы қазақ жастары «елге 
қызметті» ұлттық дүниетанымымызға 
сай «ата-бабаларымыздың аманатына» 
адалдық деп қабылдағаны ж�н бо-
лар еді. Ата-бабаларымыз аманаттаған 
қазақтың кең даласын болашақ ұрпақ 
үшін сақтау – ортақ парызымызға 
айналуы тиіс. Себебі ел бюджетінің 
кірісі ат т�беліндей ғана 14 пайыз 
салық т�леушінің есебінен қампайып 
отырмағаны белгілі. Бюджеттің тірегі 
– қойнауы кенге толы қазақ даласы. 
Міне, осы «аманатқа қиянат қылмау» 
мәдениеті «елге қызметтің» рухани �зегі 
болуы керек. 

«Д=ңгелек үстелдің» ұсынысы:
1) Назарбаев зияткерлік мектеп-

тері желісі негізінде қазақтар тығыз 
қоныстанған Ресей, Моңғолия, Қытай, 
Иран, fзбекстан және Қырғыз стан 
сияқты к�рші елдерде, әсіресе күннен 
күнге еуроазиялық ынтымақтастығымыз 
нығайып келе жатқан Ресей Федерация-
сында (мәселен, Орынбор қаласында) 
«Н.U.Назарбаев атындағы Еуроазиялық 
интеллектуалдық мектеп-интернат» 
халықаралық мектептер желісін ашу 
мәселесі құзырлы органдар тарапынан 
қолға алынсын;

2) Мемлекеттің бес негізгі белгісі 
бойынша қазақ мемлекеттілігінің 
к�не дәстүрін к�рсететін «Балбал тас» 
(аумағы), «Шежіре» (халқы), «Қару-
жарақ палатасы»  (әскері), «Орда» 
(мемлекеттік билік) және «Теңге сарай» 
(салық-қаржы жүйесі) мұражайлар 
кешенін Астана қаласында ашу;

3) Қазақ халқының �ткені мен бүгінін 
және келешегін бір арнаға тоғыстыратын 
«Қазақ жолы» дүниетанымдық жүйесін 
қалыптастыруды маңызды деп тану;. 

4)  Сыртта  б іл ім  алып жатқан 
жастардың елге оралып, жұмыспен 
қамтылуын к�здейтін «Елге қызмет» 
жобасы әзірленсін;

5) ҚР БҒМ №127 бұйрығымен 
31.03.2011ж. бекітілген «Ғылыми дәре-
желерді  тағайындау ережелерінің» 
6-тармағының тиісті б�лігіне келесідей 
толықтыру енгізілсін: «Сондай-ақ 
шетелдік іргелі және қолданбалы ғылым 
саласында жарық к�рген академиялық 
еңбекті мемлекеттік тілге аударған 
т ұ л ғ а л а р  ү ш і н  р е ц е н з и я л а н а т ы н 
халықаралық ғылыми журналдардағы 
жарияланымдар талап етілмейді».

КОДЫ 

БАҒДАР

ЗЕРДЕ

Саяхат – сапар

Мерзімді басылымдар 
мұрағаты
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fзен жағалап гүл теріп, �зеннен 
б�лінген к�лдерден балаларға 
қосылып балық аулаған. Қы-

зықтап жүріп, жаңа түскен келін екенін 
ұмытып та кеткенін кейін ылғи есіне 
алып отырады. Осы жерден ұзын жол-
ды қиғаштай, солтүстік шығысқа қарай 
жүрсең, кең далада жайқалған қалың 
ш�пті жазыққа кездесесің. Бұл жерді «Аяқ» 
 немесе «Келтеталдың аяғы» дейді. Келте-
тал – содан сәл жоғарылау, ш�птесіні мол, 
бұрынғы �зеннің арнасы сақталған, екі 
жағында қыстаулар орналасқан ауыл. Одан 
жоғары – Б�тей. Осы Б�тейдің тұсында 
кезінде қалың бұлақ болыпты. Бұлақ 
суы арна салып, �зен құраған. Екі жағын 
шағын тал, шілік басқан �зен аңғары 
Келтеталдан �те бере тегістеліп, далаға 
жайылған. «Келтеталдың аяғы» дейтіні 
сондықтан. Бұлақ суына к�ктемгі қар 
суы қосылып, Келтеталдың тасығанын, 
екі жағалаудағы елдің қатынаса алмай 
қалғанын біз бала кезімізде талай к�рдік. 
Міне, мен туған �лке – осы. 1927 жылдың 
к�ктемінде қар шала кетіп, күн жылуы 
айналаны шапағына б�лей бастаған тұста, 
осы Келтеталдағы қыстауда туыппын. 
Uкей марқұм: «Ескіше наурыздың оны күні 
туғансың» дейтін. Кейін соған 13 күн қосып, 
құжатқа «наурыздың 23-і» деп жаздырдым. 
Uкем мен олардың туыстық дәстүрі жай-
лы «Менің әкелерім» атты естелігімде 
жазғанмын. Оған қосарым – менің бірер 
жастағы кезімде анамның қайтыс болғаны, 
мені Смайылдың әйелі Бибіқамзе анамның 
бауырына салғаны. Бірақ мен мектеп-
ке барғанша атам Жақсыбай мен әжем 
Балжанның қолында болдым. Алпысбай 
да, Хамит та сол үйде �сті. Алғаш мектепке 
барғанда Жақсыбаев болып жазылғаным 
бар. Жазда Қарағашта тұратын Жаманның 
үйіне барып,  Алпысбай марқұм екеуміз 
күзде сол жердің мектебіне бардық. Алпыс-
бай есейіп қалған (1920 жылы туған). Ол 
екінші класқа, мен бірінші класқа бардым. 
1933 жылдың күзі болатын. Алты-ақ жаста-
мын. Жәмкемнің (Жаман) мектепке бере 
қоятын ойы жоқ еді, әуелде Алпысбайға 
ілесіп барып жүріп, кейін оқып кеттім. 
Ұстазымыз – Шайхиддин Uбдраимов деген 
кісі еді. Жаңарқа к� ле мінде тұңғыш мектеп 
мұғалімдерінің бірі болатын. 

Біздің ауылда мектеп кейін ашыл-
ды. Екінші класқа аудан орталығындағы 
мектепке  бардым.  Ақкем (Смайыл 
әкем)  ауданда тұратын, жазда соның 
қолына келдім де, қалып қойдым. Менің 
«Жақсыбаев» болып жазылғанымды к�рген 
әкем: «Жақсыбаевың не? Жақсыбай баласы 
– Жәкен, біз Қирабай баласымыз ғой» деп 
қалды. Содан мектепке барғанда Қирабаев 
боп жазылдым. Екінші класта Қамар 
 Жолдасбаев деген жас мұғалімнен оқыдым. 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Қамар, fсербай Шамаев, Балғатай fтешов 
деген үш жас жігіт сол жылдары аудандық 
мектепте сабақ бере бастады. fздері әдемі 
киінетін, бірге жүретін, сыртынан қызығып 
қарайтынбыз. Бала к�ңіл солардай болсақ 
деп армандайтын. Қамар бізді екі жылдай 
оқытты, аяқ астынан қайтыс болып кетті. 
fсербай біздің үлкен нағашымыздың 
(Балжанның ағасының) баласы еді. Соғыс 
кезінде мұғалімдікті тастап кетті. Балғатай 
ғана �мірін ұстаздықпен �ткізді. Uкей 
бұл жылдары Жаңарқада салына бастаған 
аудандық партия комитеті мен аудандық 
атқару комитеті үйінің құрылысын бас-
қарды. Бұл жұмысқа тағайындауға аудан-
дық атқару комитетінің т�рағасы Нығман 
Тәукин себепкер болыпты. 1932 жылғы 
аштықтан жүдеп шыққан халыққа мал 
үлестіру науқанын басқарған Тәукин 
сол малды алу үшін әкейді ертіп барып 
(малды қайдан алғанын білмеймін), сол 
жолы екеуі жақсы танысып қайтыпты. 
Келгеннен кейін де мал үлестіру ісін әкейге 
тапсырған. Содан сеніміне кірген әкейге 
ісіне тиянақты деп аудандағы ең жауап-
ты құрылысты басқартқан. 1937 жылы 
Тәукин ұсталғанда екеуінің байланысы 
бар деп газетке жазушылардың («Қирабаев 
– халық жауының қалдығы» деген мақала 
«Қарағанды пролетариаты» газетінде 
басылған) тілге тиек еткені де осы бола-
тын. 1936 жылдың жазында мен үшінші 
класты бітірдім. Мектебіміз орталау ғана 
білім беретінін бұрын аңғармаппын. Сол 
жылы 7-класс бітірген бір топ жастарды 
шығарып салу рәсімі кезінде бір-ақ білдім. 
Одан, әрі қарай оқу Алматыда екен. Олар-
ды аттандырып, оқуын жалғастыруын 
тілеген митинг тұсында Ісләм Жарылғапов, 
Шақыма Дүйсебаев, Uбутәліп Жұбаев 
сияқты ағаларымның аттары аталғаны 
есімде. Үшеуінің әкелері де елге танымал 
азаматтар болатын. Мен де білетінмін. 
Олар Алматыға келіп, дайындық курстары-
нан �тіп, ҚазПИ-ге түсіпті. Бәрі де жақсы 
оқып бітірген. Тек Шақыма әскерге кетіп, 
қайтпай қалды. Қалған екеуінің есімі елге 
танымал. Осы жылдардың оқиғаларынан 
есімде қалғаны – Ғабдиман Игенсартовпен 
к�рші болуымыз және fсербайдың үйленуі. 
Ғабдиман Игенсартов деген қарқаралылық 
ақын, кейін кітаптары шыққан, Жаңарқаға 
аудандық атқару комитеті т�рағасының 
орынбасары болып келіп, біздің үйге кірді. 
Біздің кең қора-жайымен үлкен екі б�лмелі 
үйіміз болатын. Кейін сол қора-жайдың 
ішінен Жаманға деп әкей тағы үш б�лмелі 
қоржын үй салды. 

Ауданға жаңа келген қызметкерге 
үй таба алмай, аудан басшылары әкеме 
қолқа салыпты. Uкей �зі отырған екі 
үлкен б�лмені босатып, үш б�лмелі 
қор жын үйдің бір жағына кірді, екінші 
жағына сол тұста ауданға ауысқан Жаман 
келіп орналасты. Ғабдиман үлкен кісі 
ғой, күндіз қызметте болады, біз балалар 
к�ре бермейміз. Кірген-шыққанда ғана 
байқаймыз. Жасы егде тартып қалған 
шешесі болатын. Сол кісі балаларын 
жинап алып, ылғи асық ойнайтын (хан 
ойыны). Uуелде бізге ерсі к�рінгенмен, 
біз де үйреніп, асық жинап, хан ойнай-

тын болдық. Ғабдиманның аздап �лең 
жазатынын байқайтынбыз, анда-санда 
аудандық газетке шығып қояды. Кейінірек 
Қарағандының облыстық газетіне басы-
лып жүрді. 1937 жылы Пушкиннің қайтыс 
болғанының 100 жылдығына арналған 
к�лемді бір �леңі «Қарағанды пролетариа-
тында» шыққанда біз бірінші ауылда едік. 
Uкей «Ғабдиманның �леңі шығыпты» 
деп газет әкелді, бәрі жиналып тыңдады, 
мен оқып бердім. fсербай нағашымыз 
сол жылы біздің үйде, Жаманмен бірге 
бір б�лмеде тұрды. Салт. Қолымызда тағы 
бір жиен қыз бар. Аты – Ғайни. Үй іші 
оны Қаят дейтін. 1932 жылғы аштықтың 
соңында біздің ауылға Uмір деген шал 
к�шіп келген. Бізге жиендігі бар, әкейді 
паналап, 3-4 жыл тұрды. Денелі, түсі 
суық тау, к�зілдірік киетін, татарға ұқсас 
адам еді. Жалғыз қызы бар. Ол – осы 
Ғайни. Олар ауылда қалды да, Ғайни біздің 
қолымызда оқу оқыды. Есейіп қалған 
қыз үйдің Жамандар тұратын б�лігінде, 
fсербай барлығы бірге жататын. С�йтіп 
жүріп fсербаймен к�ңіл қосып қойыпты. 
Екеуі үйленбекші болады. Бірақ оған 
қыздың жасы жетпейді әрі оқытып жүрген 
қызын алуға мұғалімнің хұқы жоқ деген 
заң бар – аяқ астынан fсербай істі бол-
ды да қалды. Аз күн түрмеге де отырып 
шықты ма?.. Ақыры ел болып ара түсіп, сот 
шартты түрде бірдеңе кескен болып, босап 
шықты. Ғайнидың жасын �сіріп құжат 
алып, екеуін қостық. Жас қызын әуреге 
түсіргенге наразы болған әкесі де біздің 
әкейдің ыңғайымен басылды. Кешікпей 
еліне к�шіп кетті. Осы кезде ауданда 
ойын-сауық үйірмесі Бейімбет Майлиннің 
«Шұға» пьесасын қоятын, соны қызықтап 
баратынбыз. Шұғаның, Uбіштің �леңді 
монологтарын жаттап алып айтатынбыз. 
Сондағы Шұғаның атын Ғайни (Қаят) деп, 
Uбіштің атын fсер деп, Шұғаның жеңгесі 
Мақпалдың атын Бәден (Жаманның әйелі) 
деп �згертіп, Базарбайдың жырын менің 
оларға мадақтау, жұбату қып айтқаным 
есімде. «Серпілді тұман, серпілді. Аласың, 
Қаят, еркіңді К�ргенде fсер қуансын, 
Құбылт, Қаят, к�ркіңді. Жеңілді әкең, 
жеңілді, Жеңгең Бәден к�ңілді. fксігіңді 
бас, Қаят, fмір таңы к�рінді» деп келетін. 

Құрылыс аяқталған соң сол жылы 
әкейді бірінші ауылға ауылдық кеңестің 
т�рағасы етіп жіберді. Ауылдық кеңестің 
орталығы «Еңбек» колхозында бола-
тын. Мен т�ртінші класты сол ауыл-
да оқыдым. Бұл – Жаңарқаның шығыс 
бетінде, Оспен (Нілді) руднигіне таяу ауыл 
еді. Uкейге еріп рудникті, ағылшындар 
тастан салған үйлерді, мектепті (кезінде 
Сәкен оқыған) к�рдім. Сәкеннің аты бұл 
кезде дүрілдеп тұрған. 1936 жылы оның 
шығармашылық қызметінің 20 жылдығы 
аталып, мектептің алдында суреті мен 
плакат ілінген екен. Uкей мен оған еріп 
барғандарға рудникті к�рсеткен адамдар 
Сәкен атын мақтанышпен атағаны есімде. 
Бұл ауылда бір жарым жылдай тұрдық. 
Аштықтан жүдеп шыққан елдің тіршілігі 
ұлғайып, есін жиғанына куә болдық. 1936 
жылғы КСРО Конституциясын қабылдау 
(әуелде жобаны талқылау), КСРО Жоғарғы 

Кеңесінің бірінші сайлауын �ткізу сияқты 
науқандарды абыроймен �ткізген әкейді 
1937 жылдан бастап айналдыра бастады. 
Жаңарқа аудандық партия Комитетінің 
бірінші хатшысы Мәжит Ордабаев ұстал-
ды. Абдолла Асылбеков, Мансұр Ғатаулин-
дермен бірге Қарағандыда �ткен атақты 
сот процесінің шешімімен атылып кетті. 
Нұғман Тәукин ұсталды. «Халық жауларын 
әшкерелеу» ауданда қатты жүрді. Смайыл 
Тондығұлов деген аудандық ішкі істер 
б�лі мінің бастығы қатыгез, әпербақан 
адам еді. Сол Сәкен Сейфуллин,  Жанайдар 
Садуа қасов сияқты сол елден шыққан 
адам дардың елге келген кезінде кездескен, 
әңгі ме лескен адамдарын, туған-туыстарын 
(ішінде Сәкеннің қарт әкесі Сейфолла да 
бар) тізімдеп, түрмеге тықты. 1936 жылы 
Жаңар қада үлкен бір жәрмеңке �ткен. 
Бұл тұрмысы жүдеу елдің малын сатып, 
керек-жарағын алуына, саудаға араласуына 
к� мек тесетін шара есебінде ұйымдасқан 
бо латын. Сол жәрмеңке мал басын кемітіп 
жі берді, әдейі қастандықпен жасалды деп, 
оған қатысқан, мал сатқан, жәрмеңкені 
ұйым дастырған адамдардың бәрін ұстады. 
Ішінде талай сауатсыз, саясаттан хабары 
жоқ қарт адамдардың кеткенін к�зімізбен 
к�рдік. 

Бұл жылдары мен аудандық мектеп-
те оқыдым. Біз 1-ауылға к�шерде екі 
қабатты жаңа мектеп салынып жатқанын 
к�ргенмін. Мектебіміз орта мектеп 
дәрежесін алып, сол жаңа үйге к�шкен 
екен. Бесінші кластан бастап, бітіргенше 
мен сол мектеп қабырғасында тәрбие 
алдым. Мұғалімдерімнің к�пшілігін 

ішіндегі к�рікті адам екен, күйеуі 1937 
жылы ұсталып кетіпті. 4 жасар қызымен 
бар, аты – Шайда. Біздің үйдің балалары-
на тез үйреніп кетті. Кейін Смаилова боп 
мек тепке барды, тұрмысқа шықты, туған 
қарындасымыздай біздің ошағымыздың 
бір жағын толтыруға жарады. Айтыман 
анамыз да балаларды �з туғанындай бауы-
рына басып, ағайын-туыспен, елмен тез 
тіл табысты. Айтыман келгеннен кейін 
менің қызық к�ріп танысқан адамым – 
жынды Uбен. Сәкен Сейфуллинмен ата-
лас, бір ауылда �скен, оның қасында к�п 
жүрген, сайқымазағы, қалжыңқой серігі 
болған Uбен Айтыман түскеннен кейін 
«құтты болсын» айта келіп, бір ай жатты. 
Соның аузынан алғаш рет Сәкен жайында 
әңгімелер естідім. Аузына берік Uбен оңаша 
қалғанда, үй ішінде жас кезін, Сәкенмен 
бірге жүрген күндерін, күлкілі оқиғаларды 
есіне түсіреді. Сәкеннің дүрілдеп тұрған 
кезінде Алматыға да барыпты. Кейін Сәкен 
ұсталғанда, онымен байланысы бар деп 
Uбенді де тұтқындапты. Ауылдың сауат-
сыз шалы, сайқымазақ, қулығынан басқа 
қолынан келері жоқ, саясаттан хабарсыз 
адамның жаулығын дәлелдей алмай, бірер 
жылдан кейін босатып жіберіпті. Сонда 
қайтып келген Uбен: «Менің қадірімнің 
кетіп жүргені осы кез ғой. Uйтпесе, мен 
дәретке отырғанда екі жағымда екі ми-
лиция күзетіп тұрушы еді» депті. Осы 
с�зді �з аузынан естідім. Кейін Сәкен 
шығармаларын оқыған кезде Сәкеннің 
«Сол жылдарда», «Қызыл сұңқарлар» 
сияқт ы шығармаларында байдың жалшы 
жігіті, қуақы Uбеннің күлкілі оқиғаларын 

рия (1948) атты қарындасты болдық. 
Бірақ Совет тің �мірі ұзақ болмады, жаңа 
жүгіріп жүр ген кезінде �мірден �тіп кетті. 
 Майра мен Мария бойжетіп тұрмыс құрды. 
Балалы-шағалы. 

1942 жыл – біздің соғыс ауыртпа-
шы лығын қатты сезінген жылымыз. 
 Нанды карточкамен аламыз, оның �зі дү-
кенде үнемі бола бермейді. Uкей келісіп, 
аудандық асхананың буфетінен алатын 
етіп тіркетіп қойды. Оған мен барам. 
Нанды аз берген күні бізге жеткізбей, 
асхананы ғана қамтамасыз етеді. Басқа 
тамақ та карточкаға беріле бермейді. Ауыл 
да жүдеп біткен, одан келетін к�мек жоқ. 
Кейде есебін тауып, әкей мал сойған 
болады, басқа тамақ болмаған соң, бір 
етпен күнелту де оңай емес. 6-ауылда 
жүргенде етке салатын нанды илейтін ұн 
болмай, ауданнан келген бір �кілге таза ет 
асып бергеніміз есімде. Сол �кіл ертеңіне: 
«Смайылдың үйінде неғып ұн болмады 
екен?!» деп әрі таңырқап, әрі сенімсіздік 
к�рсетіп кеткенін естідік. Оның үстіне 1942 
жылдың к�ктемінен бастап әкейді қайта-
қайта әскери комиссариат шақырып, 
мазалай бастады. Сол жылы елуге шыққан 
адамды әскерге алады деген ойымызда жоқ 
еді... fзі кетсе, балалардың үлкені – салмақ 
маған түсетінін сезді ме, білмеймін. Жазғы 
мектептен бос кезімізде мені аудандық 
банкке ертіп әкеп, бухгалтердің шәкірті 
етіп орналастырды. Мен аз күннің ішінде 
банктің есеп-қисабын игере бастадым. 
Бір күні іссапармен келген облыстық банк 
бастығының орынбасары Мұхамедьяров 
деген кісі мені к�ріп, жүргізіп жатқан 
есеп-қисаптарды қарап: «Балам, талабың 
бар екен, Қарағандыда үш айлық банктің 
бухгалтерлерін дайындайтын курс ашып 
жатырмыз. Соған барасың ба?» – деді. 
Мен жасқаншақтап, жауап бере алмадым. 
Uрі оқу орыс тілінде жүретінін естіп, 
жүрексіндім. Uкеме айтып едім: «Тәуекел, 
бірдеңе ғып үлгеріп кетерсің, бар. Заман 
қиын боп барады ғой, қызметке үйренгенің 
дұрыс» деді. «Тәуекел» деп, Қарағандыға 
тартып кеттім. Қарағандыда баратын үйім 
– Рақымбектің Құлжан деген баласының 
үйі. Айтыман шешемнің жақын туыстары. 
Uкесі Рақымбек қажыға барған, кезінде 
беделді адамның бірі болған екен, кеңес 
тұсында балалары ел ішінде қуғын к�ріп, 
Қарағандының шахтасына түсіп, қара 
жұмыс істеп кеткен. 

Інісі Қойшыбай екеуі бір үйде қатар 
тұрады. Қарағандының шахтерлерге ар-
нап салған 16 пәтерлік, барак типтес үйі. 
Uр үй бір б�лмелік қана. Құлжанның 
бір б�лмелі үйінен қонақ үзілмейді. 
Мен барған тұста Шибұт деген туысы 
Қарағандының жұмысына шақырылып, 
елден сол әйелімен келіп жатыр екен. 
Шибұт, Нұрлыкен  Тиш мағанбетовтер 
біздің елдің бір қадірлі азаматтары еді. 
Айтыман түскеннен кейін олар мен 
туыстығымыз жарасып, к�п араластық. 
Ескі Қарағандының (ол кезде ескі қала, 
жаңа қала деп б�лінетін) арасына электр 
пойыз қатынайды. Шибұт оған қай жер-
ден, қалай міну керек екенін, нешінші 
аялдамадан түсетінімді айтты. Сол жо-
бамен барып, жаңа қаладағы облыстық 
банкті  таптым. Аудандық банктың 
берген жолдамасын тапсырып, оқуға 
қабылдандым. Соғыстың ауыр кезі ғой, 
алғашқы күндері адам жиналмай, оқу 
бір жетідей кешігіп басталды және үш ай 
емес, екі айда аяқталды. Орысша нашар 
білгендіктен, мұғалімдердің айтқандарын 
түгел түсініп те болғам жоқ, дегенмен, 
есеп жұмысының біраз сырына қанықтым. 
Ауылдан шықпаған маған Қарағандыда 
болған екі айым үлкен бір мектеп болды. 
Соғыстың шын ауыртпашылығын осында 
к�рдім. Қайда барсаң да жетіспеушілік, 
жоқшылық. Жатын үйімнің тұрмысы 
да жұпыны. Шахтерлер ақша табады, 
бірақ ақшаға сатып алар ешнәрсе жоқ. 
Кей күндері капустаның �зін турап, етсіз 
суға қайнатып, борщ жасап ішеміз. Нан 
�лшеулі, 500 грамм, әйтеуір уақытында 
береді. Есіктің алдында дүкен бар. Су да са-
тулы. Оны карточкамен шелектеп аламыз. 
Карточка да сатылады. Ескі Қарағандының 
екі қабатты пошта үйінің жанында Шмидт 
к�шесі, 32 үйде тұрамыз. Оның сырт 
жағында теміржол вокзалы («Караган-
да–Угольная» деп аталады), базар бар. 
Қатар салынған 8 пәтерлік (екінші беті 
де солай, түптестіріп салынған) үйдің бір 
жақ шетінде біз де, екінші шетінде Қайып 
Айна беков тұрады. 1929 жылы «Қырдың 
қызыл гүлдері» атты �леңдер жинағы шық-
қан, Сәкеннің қайнағасы, ақын, Сәкеннің 
к�мегімен сол тұстағы совдеп жұ мы сына 
араласқан Қайып Сәкен ұстал ған нан кейін 
бой тасалап, шахтаға түсіп кет кен екен. Бұл 
жайды маған Құлжан айтты. 

Сол кезде алпысқа жете қоймаған 
Қайып еңкіш тартып қалыпты, кірген-
шық қанда сыртынан қарап қалам. 
Оқуға барғанда, үзіліс кезінде, оқудан 
шық қан нан кейін Қарағандының жаңа 
қаласында к�ретін �мірім де сұрғылт, 
жүдеу. Uйтеуір түскі тамақты банктің 
ішінен ішеміз. Тойып емес, талғажау 
боларлық қорек береді. К�шеге шықсаң, 
тамақ ішетін жер таппайсың. Банктің 
қарсы бетінде әскери госпиталь бар. Неше 
түрлі соғыс мүгедектері есік алдындағы 
бақ ішінде отырады. Қолы жоқ, аяғы жоқ 
мүгедектердің талайын к�рдім. Бір жолы 
�тіп бара жатып, екі қолы жоқ бір жап-
жас жігіттің қасында екі-үш адам үйіріліп 
тұр екен. Мен де тоқтадым. Жігіт қолсыз 
�мірдің қиындығын айтады – не тамақ 
іше алмайсың, денеңнің бір жері қышыса, 
қаси алмайсың. Бұдан екі аяқты берген 
артық қой, – дейді. Қайбір жетісіп айтады 
дейсің, аяқсыз �мір де ауыр ғой. Жаның 
ашиды, қамығасың, к�ңілің жүдейді.

қазір ұмытыппын. 5-6-кластарда қазақ 
тілі  мен әдебиетінен Балғатайдың 
сабақ бергені есімде. Тарихтан Ақтай 
Ишмұхамедов берді. Сәнді киінетін, 
сыпайы, жас жігіт еді, қысқы демалысқа 
шығып қайтып келсек, аудандық комсо-
мол комитетіне хатшы болып кетіпті. Со-
дан �сіп, Қарағанды облыстық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы болды. Ол 
кеткеннен кейін тарих сабағын Дамыл 
Ысқақов жүргізді. Алаңғасарлау, тілін 
шайнап с�йлейтін, аузына келгенін айта 
салатын, балалардың алдында ұстаздық 
этиканы сақтай бермейтін... Геогра-
фия сабағынан берген жақсы мұғалім 
Т�леухан Хамитов есімде қалыпты. 
Картаны жақсы білетін және салмақты 
түсіндіретін еді. Соның арқасында гео-
графия менің жақсы к�ретін пәндерімнің 
біріне айналды. Соғыс кезінде әскерге 
алынып кеткен осы ұстазымды 1944 
жылы мен Қарағандыда кездестірдім. 
Жаңа қалада Киров к�шесінің бойымен 
келе жатыр едім, облыстық оқу б�лімінен 
қос қолтығына балдақ тіреген, аяғын 
баса алмай бір мүгедек адам шығып келе 
жатты. К�зіме жылы ұшырай кетті. Таны-
дым – Т�леухан ағай екен. Тоқтап сәлем 
бердім. Аты-ж�німді, �зінен оқығанымды 
айттым. Ол да есіне түсірді. Соғыста 
қатты жараланып, госпитальда ұзақ жа-
тып, елге қайтыпты. «Елде жұмыссыз 
жүруге болмайды ғой, оқу б�ліміне кіріп, 
Қарқаралыға жолдама алып кетіп бара жа-
тырмын» деді. Кейін кездескен емеспін. 
8-9-кластарда әдебиеттен сабақ беріп, 
менің осы пәнге деген ықыласымды 
оятқан мұғалім – Жарылғапов, атын 
ұмыттым. Uскерге кетіп, қайтпай қалды. 
Химиядан Мұқан (Мұқым) Қайыржанов 
дейтін мұғалім сабақ берді, ол да соғыстан 
қайтпады. Соның ілтипатымен мен хими-
яны да жақсы оқып едім. «Сенен химик 
шығады» деуші еді ол. Кейінгі жағдайлар 
(оқудан қол үзіп қалуым) оны бұзып кетті. 
Химия сияқты ғылым үнемі жаттығуды, 
зертханалық жұмысты талап етеді ғой. 
9-10 класта математикадан мектеп дирек-
торы Бименде Амалбеков сабақ берді. Бұл 
да адам ретінде де, ұстаз ретінде де аяулы 
азамат еді. Білімді, сыпайы, кісілігі бар – 
нағыз зиялы. 

Негізінен кісі үйінде жатып оқыдым. 
Қайда жататынымды әкей шешеді. Үш 
жылдай Uбдібектің Мәтісінің үйінде жат-
тым. Ол – әкейдің туған нағашысының 
жақын туыстары еді. Мәті, Күлшіман, 
жалғыз ұлы Қаратай – үшеуі-ақ, бастары 
шағын, Қаратайға серік болады, басқаша 
салмақ түсірмейді деп әкей келісіпті. Осы 
үш жылдың ішінде сол үйдің �з баласындай 
болып кеттім. Мәтекең әкемдей, Күлшекең 
анамдай, Қаратай ағамдай болды. Кейін 
олар �мірден �ткенше сыйластығымыз 
бұзылған жоқ. 6-ауылда біздің әкей 1942 
жылдың басына шейін істеді, 1941 жылдың 
сәуірінде Т�леупас апам қайтыс болды. 
Бүкіл отбасымыз, ағайын-туыстарымыз 
жетім қалғандай күй кешті. Аяулы кісі еді. 
Жаздың аяғына қарай әкей қайта үйленді. 
Айтыман деген жас келіншекті к�рші ауыл 
– «Жеткіншектен» алып келді. Отыздың 

жазғанын к�рдім. «Сол жылдарда» рома-
нында Uбен орындайтын «Қараторғай» 
әнінің нұсқасы жайында жазыпты. Оны 
мен де тыңдағам. Аудандық теміржол клу-
бында Қарағандыдан артистер келіп, біреуі 
«Қараторғайды» айтқанда, Uбен: «Қа-
рағым, «Қараторғайды» олай емес, былай 
айтады» деп орындағанының куәсі болғам. 

Шынында, Uбеннің «Қаратор ғайы», 
оның шиқылдап кеп қайыры латын 
қайырмасы ерекше әсерлі болатын. Сы-
зылып шығатын, әдемі жіңішке дауысты 
Uбен әнді аса шебер орындайтынын Сәкен: 
«Еққу-ее-е-е дегенде к�мейін бүлкілдетіп, 
дыбысты к�мейінен, тамағынан шығарып, 
қараторғайдың сайрағаны сияқтандырып, 
к�мейін, тамағын қылқылдатып, үнін 
қайырып, қысық к�здерін онан сайын 
қысып, жылтырата күлімдеп, мойнын 
қылқың еткізеді» деп суреттеген. Осы 
жіңішке дауыспен оның ұзатылған қыз 
боп сыңсығанын, толғатқан әйел боп 
зарлағанын мен Uбеннің �з аузынан 
естідім. Сәкен туралы әңгімелерге кей-
де Айтыман да қосылып, жас кезінде 
Сәкенді  ауылға келгенде к�ргенін, 
ауылдың қыздарына бір-бір иіс сабын, 
иіссу сыйлағанын, соны �зі ұзатылғанша 
сақтағанын айтады. Uбеннің тағы бір 
ерекшелігі – малжандылығы еді. fмірінде 
қолмен еңбек етпеген, мал бақпаған, егін 
екпеген, тек ерке боп ел үстінде жүрген 
Uбен, табиғатынан ба екен, малжанды еді. 
Ол бір ай жатқанда біздің үйдің таңертең 
ұстатпай, желіге байлаудан қашып жүретін 
құлындарын қолға үйретіп кетті. Бірдеңе 
деп олармен �зінше с�йлесіп, жалын 
қасып, еркелетіп бойына үйретіп алды. 
Бізден қашқан құлындар Uбенді к�ргенде 
алдына барып тұра қалатын. Халық 
 жиналып Uбеннің әңгімелерін тыңдайды, 
күледі, мәз-мейрам болады. С�зді сы-
пайы, �зі күлмей, ел күлетіндей тауып 
айтады. Юморы да, кекесіні де бай адам 
еді. Қақырынып, ж�ткірініп отырып, 
қақырығын есікке қарай атып жібергенде, 
ол �зіне ұнамаған біреудің бетіне сарт 
ете түсетін. Қақырығының �ткірлігіне, 
�зінің мергендігіне таңғаласың. Сол жылы 
соғыс басталды. Соғыс басталар алдын-
да күн тұтылды. Күн бетін ай түгелдей 
к�леңкелеп, қараңғы түсіп, ит үріп, сиыр 
м�ңіреп, қой маңырап, у-шу болған. Жұрт 
жаманшылыққа жорыған еді.

Мен ауданда оқығанмен, ауыл арасы 
таяу, оның үстіне анамыздың қайтыс 
болғаны бар, екі ортада жүргенім к�п 
болды. С�йтіп, әкей ауылдағы қызметінен 
ауысып, ауданға келгенше жүрдім. Uкей 
аудандық мемлекеттік сақтандыру б�ліміне 
бастық болып бекіп, қыс ішінде ауданға 
к�шіп келді. Айтыманның күйеуі әскерге 
кеткен немере сіңілісі (аты – Сәлкен) бар 
еді, соның үйіне кірдік. Үш б�лмелі үйдің 
бір б�лмесінде екі баласымен �зі қалып, 
екі б�л месін бізге берді. Осы үйде Айтам 
босанып, ұл туды, атын Сәбитке ұқсатып, 
Совет қойдық. Кейін Майра (1945), Ма-
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Қарқаралы петициясы... 
1905 жылы тағдырын қатерге тіккен 42 баһадүр бабамыз 

қол қойған бұл құжат Ресей патшалығын дүр сілкіндірді. 
Құдайсыз қоғамда �мір сүрмеуге тас бекінген Uлихан 
Б�кейханов пен Жақып Ақпаев жазған петицияның 47 
пунктін қайта қарап, рухтанып қалдық... 

Дала �лкесінің к�кейін тескен, мінезін к�рсетіп, мақсатын 
айқындап берген 47 талаптың мән берер кейбір тұстарына 
тоқталып кеткен абзал. Қол қойғандар патшаға: «...Біз қымбат 
құнмен есеп айырысамыз» депті. Дала халқының түйсігіндегі 
қымбат құн қайсы? 

Бірінші талап: «Қырғыз (қырғыз деген – қазақ ұлты) 
халқының аты мұсылман қырғыз деп аталып, әскери міндеттен 
босатылсын»; 

Тегінде петицияның осыдан басталуы тегін емес. Асы-
лында «мұсылман» с�зі «Аллаға бойсұнушы» дегенді білдіреді. 
Бірінші талап «біз, мұсылман қырғыз халқы әуелі Аллаға 
бойсұнамыз» дегенді меңзеп тұрғандай... Бұл – «Құдай жоқ» 
деген идеологияға қарсы бірінші қадам еді. 

Үшінші талап: «Қырғыздарға мешіт, медресе салуға рұқсат 
керек. Құдайға құлшылық етуге еркіндік болсын...»;

Асыл дінімізде мешіт пен медресенің орны айрықша 
мәнге ие. Мұсылманның �мірі мешітпен тығыз байланысты. 
Шыр етіп, дүние есігін ашқан сәтте сәбиге ең алғаш жаса-
латын діни һәм дәстүрлі жоралғының бірі – құлағына азан 
шақырып, ат қою. Uліпті «таяқ» деп үйрететін мекен – мешіт 
пен медресе. Үлкен �мірге қадам басқан жас жұбайлардың 
некесі мешітте қиылады. Отбасылық кеңестер мен уағыз-
насихат Алланың үйінде айтылады.

Алаштың ардақты тұлғалары ең алғашқы діни һәм дүниеуи 
сауатын мешіт-медреседегі молдадан ашқан. Сондықтан 
мешіт, медресе салуға рұқсат сұрау – мұсылманша �мір сүруді 
талап ету деген с�з.

Он екінші талап: «Халық сотынан, бидің билігінен алып, 
мұрагерлікті толығымен молда мен шариғатқа бағындырсын»;

Бұл талап-тілек иманды, жүректі адамның ғана қолынан 
келетін іс. Молда қай қоғамда �мір сүрмесін, оның ықпалы 
қашан да сол ортаға әсер ете бермек. Елдің үнемі к�з алдын-
да жүретін молдалар к�п жағдайда халықтың сынымен қоса 
алғысына да б�ленеді. Жалпы жұртты игілікке жұмылдыру 
оңай шаруа емес. Осынау ұлы істе халықтың қошеметіне 
кенелесің, сынына да ұшырайсың. Десе де, сот пен билікті 
молда мен шариғатқа бағындыруды талап ету – әділдікті 
аңсау, ізгілік пен игілікті тілеу деген с�з. 

Жиырма екінші талап: «Қажылыққа баруға шек қойыл-
масын, еркіндік берілсін»;

Аталарымыздың арманы, тектілердің тілегі бүгін орын-
далды. Аллаға шүкір дейміз. Алайда �жеттіліктен туған 
әрекеттерінің жемісін �здері к�ре алмай кетті. «Біз к�рмесек 
те, игілігін ұрпағымыз к�рер» деп дұға жасаған болар. 
Асылында мұсылманның ұрпағына жасаған дұғасы қабыл. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын) қасиетті хадис-шарифінде: «Үш түрлі дұға 
қабыл, оған күмән жоқ. Ол: мазлұмның (жәбір к%рушінің), 
мүсәпірдің (жолаушының) және ата-анасының баласына 
жасаған дұғасы». 

Жиырма т�ртінші талап:  «Қырғыз халқының ішіне 
миссионерлердің баруына тыйым салынсын»; 

Шығыс даналығы: «Терезені ашсаң, саф ауамен бірге 
шаң-тозаң да кіреді» дейді. Кезінде санаға да, салтқа да жат 
ағымды есігімізден кіргізіп алдық. Қазір соның зардабын 
к�ріп келеміз. Теріс пиғылды миссионерді елге кіргізбеу мә-
селесі қай заманда болсын �зінің �зектілігін жоғалтқан емес. 

Жиырма бесінші талап: «Қырғыздардың, әсіресе, кәмелетке 
толмаған жастардың басқа дінге �туіне тыйым салу керек. Ал 
басқа діннен мұсылман дініне �темін деушілерге егер олар сауат-
ты болса рұқсат ету керек...»

Ұрпақтың діни санасын қорғаудың дана жолы һәм 
т�тенше тәсілі осы болса керек. Сауатты болған жағдайда ғана 
�згелердің мұсылман дініне �тем деуіне қарсылық жоқ! Діни 
түсінігі толық қалыптаспаған жеткіншектің тағдырына қатты 
алаңдаған бабаларымыздың бұл әрекеті ерлік емей, немене?!  

Отыз екінші талап: «Мектептерде міндетті түрде мы-
надай шарт орындалуы керек: алдымен, қырғыз оқушыларына 
мұсылманның діни сабақтары оқытылады, кәмелетке жет-
кендерге діннің бес негізгі шартынан сабақ беріледі, ал одан 
кейін ғана орыс тілінен сауатын ашу сабағы жүреді. Мектепті 
бітіргенге дейін мұсылман діні сабағы негізгі болып есептеледі»;

Адамның �лшеулі �мірінде мектептің маңызы үлкен. 
Мектеп – ізгіліктің іргетасы. Оқу ордасынан рухани 
сусындаған оқушы діні мен тегінен ажырамайды. 

Шығыс елдерінде (әсіресе жапондар) баланы 7-8 сыныпқа 
дейін әуелі ана тілінде тәрбиелейді. Одан кейін шет тілін 
үйретеді. fйткені тіл – тәрбие құралы.

«Мектепті бітіргенге дейін мұсылман діні сабағы негізгі 
болып есептеледі»; Патшалық Ресейдің бодауында �мір сүре 
отырып, осындай талап қою – халқымыздың күрескерлік 
мінезінің бір к�рінісі.

Бұдан басқа пункттерде «мешіт пен медресенің пайдасына 
«Вакуф» құру» (28 талап), «шариғатқа сәйкес дүние мүлкінен 
алынатын зекет, пітірді кедейлерге үлестіру» (46 талап) сын-
ды мәселелер к�терілген. Бұл – мұсылмандық құқықтарға 
қатысты талаптар ғана. Тіл, әлеумет, сот, әкімшілік, басқару, 
т.б. мәселелер петицияда қамтылған. 

Қарқаралы петициясының 34 пунктінде мынадай жолдар 
бар: «...шындығында, патшаның қоластындағы – халықтың 
ішінде қырғыз халқы к�нбіс-күй талғамайтын, шыдамды, 
бәрін кешіре білетін, кек сақтамайтын, �те жоғары дәрежеде 
қарапайым, шын ықыласымен патшаға бағынған, әркезде оның 
діни әрекеттеріне ғана қарсы шығатын халық».

Біздің айтпағымыз: дінін, ділін, Отанын, дәстүрін, ар-
намысын, мал-мүлкін, т.б. құндылықтарды қорғау – мұсыл-
манның мызғымас міндеті. Ислам дінінен қуат алған ата-
бабаларымыз �з �міріне қауіп т�нсе де осынау күрескерлік 
жолды таңдаған. 

Ал бүгінгі бейбіт күнде дінді, ділді қорғаудың т�тенше 
тәсілі – біліммен қарулану...

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы 

Сейфолла ағаға телефон соғып,Темірбек 
Қараұлының туып-�скен жері туралы кеңес ал-
дым. Сейфолла ағадан бірер деталь алғанымды 
несін жасырайын: «Қырға қарай диқандар 
қауын егеді. Екі кісі жабылып арбаға әрең 
к�теріп салатын қауын �седі. Жап-жасыл 
қауын шытырлақ, пышақ ұшы тисе-ақ қақ 
айрылады. Тез пісетін қазақы қауын бар. 
Сары күләбі, қара күләбі, торлама, балдай 
дәмі таңдайды жарып жібереді. Қауын піссе, 
әуелі шалдар жейді. Содан кейін қауынды 
балалар жейді. Бала біткен тәтті шырыннан 
езуі жырылып, қанап жүреді. Күзде пісетін 
сарала д�ңкиген қауынды ақ жаулықты апа-
лары қысқа сақтайды. Т�рт ағашты қадаған 
шартаққа іліп, қауынды қақтап күнге кептіреді. 
Балалар жейтін кәмпит сол».Сейфолла аға ба-
лаша аңқылдаған жүрегі таза, пейілі жомарт, �з 
с�зін �згеден қорып қызғану пиғылы жоқ. Бала 
кезін еске алып, балықтардың уылдырық ша-
шар кезін суреттеп берді. «Арқа сүйер аруағым 
– туған жер» деп Қызылорда туралы талай 
мәрте тебірене �лең жазған ақын ғой, туған 
жеріне сағынышын солай білдірді:

Алтын орда, ақ  орда, орда, орда,
Ақ сәулесін санама құйған ол да.
Адам ата – Хауа Ана алғашқы рет,
Түскен жердей  құт-мекен Қызылорда.
Мұқабасы к�з тартар,  мазмұны бас 

алғызбай, жіпсіз матап қоятын «Мың бір түн» 
кітабының т�рт кітабы ауыл кітапханасынан 
табылмады, тегі теп-тегіс ұрланып кеткен. 
Ырысқайша тәтемнің үйінде бар «Мың бір 
түн» томдарын 6-7 класта үлкендерден жасы-
рып тығып оқитын едім. Бұл кітапты балаға 
оқуға тыйым бар тәрізді сезілетін. Мәңгілік 
сарынмен бір-біріне жалғаса беретін шы-
тырман оқиғалары шиыршық атып, теңіздей 
буырқанып т�гіліп жатқан қарас�з оқыс 
Иран бағы сияқты жұмбақ бәйіттерге жиі 
ойыса қоятыны керемет тартымды сезілетін. 
 Сейфоллла аға Қалтай Мұхаметжанов қапысыз 
аударған прозалық нұсқаның ішінде тоғайдағы 
қарақат бұталардай самсап тұратын �лең жол-
дарын аудару сырын ауызша айтып берді. Uкесі 
дін ұстаған молда екен, соның оң әсері тиген. 
Uлем әдебиетінің теңдесі жоқ классикалық 
туындысының к�не стиль-сарынын тәржімада 
сақтап, араб �леңіне тән мақамын әкесі үзбей 
оқитын Құран аяттары бала шақтан санасы-
на әбден сіңгендіктен талабы күшті жауһар 
дүниені аударудан қашпағанын айтты.

Атағым жоқ болғанмен 
                             аруағы бар ақынмын,
Сейфолла боп жүргені 
                             тегін емес атымның.
Анау-мынау қыспаққа 
                             жан емеспін жүнжитін
Жатқан болар тектілік 
                             ар жағында затымның.
Ақынның «fмір – толғам» атты �леңі заман 

мен адам, к�з к�рген �мір  құбылыстары, ізгілік 
қасиеттерді дәріптеп,  биік түйін жасайтын на-
сихат, ағартушылық, имандылық қағидалары 
сарыны бар жан сыры. Ақынның �зі туралы 
ойлары бірталай �леңіне �рілген. Сейфолла 

2019 жылды осындай жақсы жаңалықпен бастап отырған 
қаламгер кітабын жеке шығармашылығына арнаған. Кітап 
«Қырандар биікте самғайды», «fнегеге толы �мір», «Қаламы 
жүйрік қалғымайды», «Тәуелсіздік және туған ел», «Шуақты 
лебіздер», «Құттықтаулар, жыр-шашулар, марапаттар» сын-
ды алты б�лімнен тұрады.  

Кітаптың 1-3 б�лімдерінде автордың республикалық 
басылымдарда жарық к�рген материалдары, сұхбаттары мен 
портреттік мақалалары топтастырылған. Ал «Тәуелсіздік 
және туған ел» атты т�ртінші б�лімі Итен Қарымсақұлының 
қаламынан туған жыр шумақтары мен арнау �леңдеріне 
арналған. Бесінші б�лімде автордың әріптестері мен 
жазушылардың жылы лебіздеріне орын беріліпті. Онда 
автордың еңбектерін, жақсылықтарын жарыса жазған 
қаламгерлердің пікірлері Итен Қарымсақұлының азаматтық 

ақын  әкенің оң тәрбиесін, мұсылманшылық 
қалыбын бала жастан қабылдағанын бүкпей 
айтады: 

Қайталайтын әкем байғұс бір с�зді: 
 «Жан біткеннің айырма – деп – арасын. 
Батам осы, жуытпағай тіл, к�зді,
Не білесің, сен әзірше баласың.
Адам күні бір-бірінсіз болмайды,
Араға от тастағандар оңбайды. 
Тағдыр �зі бір есептен қолдайды,
К�з таса боп ештеңе де қалмайды».
«Түрім осы, қарапайым тұлғам бар. Uдетте 

жоқ �п-�тірік қылмаңдар»; «Ұнамайды 
ішмерездер оңбаған»; Қисыны күшті дүниеге 
ынтық ақынның тіршілік иелеріне, жан-
жануарға мейірбан жүрегі к�рінеді – «Құс, 
мақұлық еркіндікті аңсайтын. Торға түскен. 
Ашиды ғой жаныңыз»; «Мен ешкімді жек 
к�рмеймін қашанда,  Секемшілмін кей 
мінезден жараспас»; «Ақындарда айтылмай 
сыр қала ма,  Жырым осы жарқыраған самала». 

Сейфолла  ағаның телефон арқылы 
с�йлескенде қазақ прозасы туралы сұрыптап, 
ұшар биіктен бағалап айтқан аталы с�зі: «Қос 
алып Сәбит Мұқанов пен Мұхтар Uуезов. 
Сәбиттің тілі халықтың тілі, бүкіл бұқара 
халық ғасырлап жиған тілдің астарын Сәбит 
ұстап тұрса, сол уыздай халық тілінің құнарын 
әдеби тілге к�терген, шырқау биікке апарған 
Мұхтар, бір халықтың тілінің құдіретін Мұхтар 
тұтас ұстап тұр.Қазақ дүниесін жан-жүрегімен 
тебірене жазған осы екеуі. Мұхтар Uуезов 
бір халықтың жаратылысын күллі салт-
дәстүрімен бір кітапқа тұтас енгізген жазушы. 
Бір кітапқа бір ұлтты енгізген дүние жүзінде 
ондай басқа жазушы жоқ» объективті шындық 
к�зқарасымен к�кейіме ұялап қалды. Адалдық 
ұлы қасиет Сейфолла Оспанның жаратылы-
сында бар екенін шығармашылық қолтаңбасы 
айғақтайды:

Жазықсызды жәбірлеп кеп с�гетін,
Менмендерге қою керек шекара.
Жер бетінің ізгілігін іздейтін
Асыл жанда болмау керек шекара.
Ақынның стилінде шынайы жақсылықты 

қастер тұтқан уағызшылдық, философиялық 
толғау, насихат, �неге, дәстүршілдік сарында-
ры мол кездеседі: 

Табиғаттың �зі берген ырысты,
Б�лісе алмай сан шекелер тырысты. 
Сан қызғаныш іште зіл боп бүрісті,
Не дерсің-ау жазған адам бұл істі?!
Абай дәстүрі «Жалпаң мен қалбаң» атты 

�леңінде айқын тұр. Бұл сатиралық портреттер-

АДАЛДЫҚТЫ
пір тұтқан ақын

ӨМІР ЖАЙЛЫ 
ТОЛҒАНЫС

«Бетсіздің талай түрлерін к�рдім, Ой, Алла-ай! 
Тірлікте мына қадіріңе жете алмай, fткен соң, 
жоқтап асырып жатыр бағыңды». Мұқағалиға 
арналған «Жырға біткен алтын қазық» атты 
�леңі және бар. 

Жан едің сен жаның нәзік,
Жүрсең-дағы к�ңілің азып.
Адалдықтан бір танбадың
Жырға біткен алтын қазық.
Біздің әдебиетте кездесетін теріс құбылысты 

айқын берген ащы шындық: «Қанша жерден 
бәйге алғанмен арсыздық, Жетістірмес сол 
адамды қамсыз ғып».

«Жеті қазынаның бірі туралы �лең». Мұнда 
сарказм бар, иттер әлемі мен адамдар әлемі 
біте-қайнасып кеткен.Ежелде Эзоп тілімен 
жұмбақтап жазылған, мыңжылдықтарда 
�згермес адам психологиясын Иван Крылов 
шырқау биігіне к�терген мысал жанрында не 
түрлі адамдардың бейнесі ашылған. Кісілігі аз, 
қабаған ит сияқты адамдар бар, мейірімі адам 
сияқты иттер бар. Бұл ақынға тән бір мінез, 
адамзаттың мінез-құлық шеруін кей тұсында 
�леңін притча тәрізді жалғайды. 

«Жұмсақ адам жұртқа жем» бұлжымас 
мақал екен-ау. 

Содан иттер толастамай шұбырған,
Үлгере алмай дәрігерді «жын ұрған». 
Қатты шаршап білдіргенде кейістік,
Талапты оны бір ит сонда құтырған.
К�ңілшектік жетіп тынған түбіне,
Мәніне оның ой жіберсең үңіле,
Дүдәмалмен қарау керек сияқты
Сан күйге енген мүсәпірдің түбіне.
«Ой бүршіктері» – жанры бойынша дү-

ниеге философиялық к�зқарасты таны-
татын т�рттаған – рубаи болып құйылып 
түскен. Ежелгі парсы-түркі поэзиясына тән 
құбылыс, иман, даналық, адамшылық қағи-
да лары адамзатқа тән типтік портреттер пси-
хологиялық образдық кескінін нақты ашу 
арқылы қылға тізілгендей етіп ұзақ жырланған.

Қайда шіркін іріліктер баяғы,
Алақаны әлдилеген аялы?
Аяқ асты аға болып біреулер,
Інісіне алақанын жаяды. 
Бір «алақан» с�зі екі түрлі контексте қолда -

нылып тұр. Аз беріп, к�п алғысы келетін 
ашк�з, жарымаған ұсақ мінезді әшкерелейді: 

Жағымпаз да шарап сынды есті алып,
Жаныңды арбап жанады мың құбылып.
К�ңіліне ұяламай еш тамұқ,
Құрбан болар не азамат ұрынып.
Іш қулығы мол жағымпаз к�здеген ны-

санына моншадағы сулы жапырақтай жабы-
сып, шырмауықтай шырмап алатыны �мір 
шындығы, арбап алатыны рас. Бірақ бұл 
шумақта «тамұқ» деген с�здің орнына «күдік» 
деу орынды болар еді. Абайдың тылсымы түпсіз 
тұңғиық «Сегіз аяқ» атты �леңі жан сыры, �сиет 
пен дұға алмасқан, елдік қайғы мен ақсәуле 
үміт арбасқан, қисын-қазығы діни астарлы,  
қараңғы қазаққа бағышталған рух уағызы бола-
тын. Абай дәстүрінде кейінгі ақындар үндестік 
тудырып, жалғастыра беруі заңды:

Байқай білсең, әркім �зін білдірер –
Түр-тұрпаты, қимылы, ісі, күлдірер.
Ыңғайына құлай берсең әркімнің,
fміріңді опындырып бүлдірер.
«К�п айтса к�нді, Жұрт айтса болды. 

Uдеті надан адамның», бұл �леңде Абай мен 
үндестік к�рінер. Сейфолла Оспан адамның 
адамшылық қасиеттеріне ерекше мән беретін 
ақын. fлеңдеріне арқау етілген тақырыптар 
қанша айтылса да артықтық етпейді.

Пенделіктен к�теріліп кеткен паң,
fзіне-�зі к�ңілі толмай �ткен жан.
Менің мына қастер тұтар адамым – 
Адал жүріп мұратына жеткен жан.
Бұл Шығыс пен Батыстың бағзы ғұла-

малары айтудай-ақ айтып кеткен ақиқат, жаңа 

болмысын аша түскен. Алтыншы б�лімде авторға деген 
құттықтаулар, жыр-шашулар, марапаттар жинақталған. 

Белгілі ақын Ғалым Жайлыбай: «Қисапсыз мақалалары, 
бірнеше кітабы жарық к�рді. Соның бәрі деректерді тірнектеп 
жинаумен, к�з майын тауысып зерделеумен дүниеге келген 
құнды еңбектер» десе, журналист Т�реғали Тәшенов: «Қазақ 
журналистикасында құқық тақырыбының  жілік майын 
шағып, июін қандырған қаламгер некен-саяқ. Жалпы, құқық 
тақырыбын жеріне жеткізе жазу үшін  журналист болу аз, 
қосымша заңгер мамандығын игерген болуың керек. Осы 
тақырыпта �мір бойы қаламының �зегі еткен аздың бірегейі» 
деп бағалайды авторды.

Итен Қарымсақұлының бұл жинағына енген біраз дүниесі 
республикалық мерзімді басылымдарда жарияланған. Автордың 
кейіпкерлері еліне еңбек сіңіріп келе жатқан белгілі тұлғалар, 

олардың �мір жолындағы ізгілікті оқиғалар, тағылымды 
құбылыстар  оқырманды �зіне баурап алады. 

Автор бұған дейінгі бір сұхбатында әрбір тақырыбы шынайы 
�мірден алынатынын айтқан болатын. Журналист-жазушы 
И.Қарымсақұлы тақырып таңдамайтын, сан қырлы қаламгер. 
fмірден к�ріп-түйгендерін қағаз бетіне түсіріп отыруды да 
дағдысына айналдырған. Оның «Тойымы жоқ адам тойғанын 
білмейді», «Балаң жақсы болса қадіріңді асырады, жетесіз 
болса берекеңді қашырады», «Басыңа бақтың қонуы қиын, 
таюы оңай» сынды қанатты с�здері бүгінде афоризмге айналып 
үлгерген. 

«Жақсының жарығы» – автордың т�ртінші кітабы. Оның 
бұған дейінгі «Қоңыр қалам», «Адамдар, жылдар, тағдырлар» 
және «Жүрек жазбалары» атты кітаптары шыққан. Ал бүгінгі 
с�з қылып отырған «Жақсының жарығы» кітабы ұлт тағдыры, ел 
қамы үшін тер  т�ккен арыстардың ұлы істерін ұрпаққа үлгі етуді 
мақсат еткен. Ұлттық журналистикада жарты ғасырдан астам 
уақыт тер т�гіп келе жатқан Итен Қарымсақұлы к�пті к�рген, 
к�ңілге ой мен сыр түйген, түрлі тағдырларға белсене кірісіп, 
батыл араласатын, шешімі қиын мәселелерге шешіле кірісетін, 
кейіпкерлерінің �мірін с�збен шебер �рнектейтін азамат. 

Қаламгер бұл кітабында да �мірі мен еңбегі к�пке үлгі бола-
тын тұлғалармен сұхбаттасады, қаламдастары мен әріптестерінің 
әлеміне үңіледі.  Бұған дейінгі үш кітаптың жалғасы ретінде 
басылған «Жақсының жарығы» автордың жүріп �ткен �мір 
жолының �ткелдері. Біз кітаппен таныса келе, автормен бірге 
сол жолдарды жүріп �ткендей болдық.

fмірі мен еңбек жолының айнасы іспетті кітапқа құтты 
болсын айтып, қаламгер Итен Қарымсақұлына шығармашылық 
табыстар тілейміз!

А.ҚУАТ

ден қазақта терең орныққан, бір-біріне кереғар 
қос мінезді айнытпай к�ресіз:

Бір с�з деп ойламаңыз сіздер босқа,
Жалпаң, қалбаң – екеуі екі басқа.
Жалпаң – залым бар сырын ішке бүккен,
Қалбаң – адал, ақ ниет, жақын досқа.
...Ішкі есебі қайтпаса Жалпаңдардың,
Бір ұрты қан, жібермес нағыз таспа.
...Майда тіл, мамық т�сек, мысық табан,
Жалпаңның жан дүниесі бәйек саған.
...Қалбаң байғұс білмейді зұлымдықты,
Сыйламаса адамды, к�ңілі күпті.
Аңқылдаған қалпымен алып ұшар
Ұрынса да пәлеге іші түкті. 
Бар жақсылық тілейді адамзатқа,
Б�ленсе деп жүреді ғалам баққа. 
Жалпаң менен Қалбаңды айыра алмай
Адастық-ау тал түсте,
Қайран жолдас. 
«Ақиқат сыры �мірдің» атты циклді 

�леңінде ақын әдебиеттегі екіжүзділікті 
әшкерелейді. «Мұқағали ақынмен мұңдасу» 
атты �леңі әдебиеттен арылмас шындық деу-
ге болады. Талантты адамдар �з заманында 
қашанда артық, болмыс-танымы жат к�рініп 
тұрады. Ол оңай мойындалмайтын ақиқат. 
Расында олар кейінгі замандар үшін туған. 

заманда Сейфолла ақын мұны �зіне тән шы-
найы үнмен айтса жарасып тұр. «Санасымен 
кейін адам айырар, Ақ пейілді адалдың да, 
арамның». Бұл балталаса кетілмес шындық. 
Басында сырын айқын ұқпағанмен сана адас-
тырмайды, кімнің не мақсатпен іс қылғанын, 
оның ағы мен қарасын айырып, диагностика 
сияқты ашып әшкерелеп қояды. «Ашық  достар 
кейде жаудай к�рініп, Іші тарлар жан досыңдай 
емініп». Артынан аярлық мәлім болып, опық 
жейтін сәттерді анық к�реді. Сондықтан 
мына �мірде адамдар не біржола кетісіп, не 
шынайы келісіп жататындары.  Сейфолла 
аға әр т�рттаған сайын философиялық түйін 
жасап отырады. Ол адамзат ес білгелі айқын 
шындық болса да �те тартымды естіледі, 
�йткені ақынның жан дүниесінің тазалығы р�л 
атқарып тұр деп ойлаймын. 

Кейбір жайда артық айттық десек те,
Біздің қазақ сенгіш халық �секке.
Кейде опынып жазғырмайды �з-�зін,
Теріс мініп бара жатып есекке.
Қазақты сүйгендіктен күйікпен сынауды 

Абай хакім үйретіп кетті, сын тек �сіреді, құр 
мадақ кері кетіреді. К�з алдыңа масқара болған 
жайын түсінбеген ағайынды елестетіп к�ру 
қиынға соқпайды. Ондайлар аз кездеспейді. 
Сейфолла аға парасат билеген ақыл мен 
адалдықты пір тұтуы шынайы. «Талай қыспақ 
к�рсем де  / сілкіп тастап келемін / Т�рден 
шығар т�зім мен / арқасында ақылдың»(«fмір 
– толғам»). Қайрылып кеп ой ұшығын ақын 
адалдыққа тірейді. Соның үшін мысық қимыл 
жылпостықтан жиренеді, оны дәл таниды. 

Тұтыларсың қанша айлакер болсаң да,
Құтыларсың адал болсаң ғайыптан. 
...Халқымыздың қасиетін ұмытса,
Ұлылықты қайдан іздеп табады?
...Қанша жерден қара аспан, тау құласын,
fнер �лмей халқың да әсте �лмейді. 
...Артық нәрсе түбі �зіңді соғады,
Пір тұтқызып шүкірлік пен тобаны. 
...Қалыптасқан дәстүрінен айыру –
Елді �зінің қанатынан қайыру. 
Адам баласы �з басынан кешпей, күйініп 

барып тазармай �мір сырын мақаудай түк 
ұқпайды. Ақындық дарын шын с�зді халыққа 
жеткізуші абыздық қасиет болғандықтан  
психо логиялық танымға негізделген құнар лы 
білім қоры әдебиет арқылы беріліп тұруын 
Тәңірі сыйы деп қабылдау керек. 

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы
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Жұмекеннің азан шақырып қойған 
аты – Жұмеден.  Uкесінің аты – 
 Сабыреден, кейін Сабыр, Сабыржан 
деп, ал Жұмеденді Жұмекен деп кетіпті. 

Дүниеге 1934 жылы 28-қарашада 
келді, бірақ біраз жыл қате жазылып 
жүрді. Бірде әжемнің: «Сен соғымға 
екі күн қалғанда тудың, ол қарашаның 
28-і болатын, неге қате жазып жүрсің?» 
дегені бар. Атырау жақта желтоқсанды 
«жеді» деп атайды. Атамыз соғымға 
соятын малды б�лек  күт іп,  дәл 
1-желтоқсанда соятын. Uжеміздің 
әңгімесі осыдан шығып отыр. 

Жұмекен 1-сыныпқа 1944 жылы ба-
рып, мектепті 1954 жылы бітірді. Мектеп 
бітірген соң жетіжылдық «Жас қайрат» 
мектебінде мұғалім болды. 1955 жылы 
әскер қатарына шақырылғанымен, ата-
сы алып қалыпты. Сол жылы Алматыға 
оқуға барып, �те алмай, Қарағандыдағы 
№ 3 3 / 3 4  ш а х т а д а  к о м б а й н е р д і ң 
к�мекшісі болып жұмыс істеді.

1957-1959 жылдары консерватория-
да оқыды. 1959 жылы к�ркем әдебиет 
баспасында екінші (кіші) редактор, 
1967 жылы «Лениншіл жас» газетінде 
әдеби б�лім меңгерушісі, 1970 жыл-
дары КСРО Баспа және кітап сауда-
сы ж�ніндегі мемлекеттік комитетте 
(Госкомиздат) редактор болды. 1971-
1973 жылдары Мәскеудегі әдебиет 
институтында оқып, 1973 жылдан 
 бастап �мірінің соңына дейін «Мектеп» 
баспасында б�лім бастығы қызметін 
атқарды.

Жұмекен әдебиеттің барлық жан-
рын қамтыған. Поэзия, проза, сықақ, 
сатира, аударма салаларында да талмай 
еңбек етті. Біраз �леңдері шет тілдерге 
аударылды. Соңында 10 томдай жыр 
жинағы, 7 том роман, повесть, 3-4 том 
аудармалары қалды. fзінің орындаған 
күйлері аудиокітап болып шықты.

Алдымен әдебиетімізге ақын ретінде 
танылды. Мектеп қабырғасынан, 1952 
жылдан бастап �лең жазды. 1956 жыл-
дары �леңдері республикалық газет-
журналға шығып тұрды. 1961 жылы 
«Балауса» атты алғашқы жыр жинағы 
шыққанда, оқырмандар іздеп жүріп 
оқыды.

Ол жылдары Uбіш Кекілбаев, 
Д ү к е н б а й  Д о с ж а н о в ,  О р а з б е к 
Сәрсенбаевтар әдебиетке �леңмен 
келген еді. Кейін «�лең жазбай-ақ 
қояйық» деп прозаға кетті ғой.

Жұмекеннің �леңіне баға бер-
г е н  а ғ а л а р ы н ы ң ,  д о с т а р ы н ы ң 
ж а з ба л ары н ы ң бір - екеу і н а й т а 
кетейін. 1987 жылы зерттеуші, та-
рихшы Мақсот Жолжанов «Қарағым, 
у а й ы м д а м а ,  Ж ұ м е к е н  т ү б і н д е 
к ү й ш і л і г і мен де, ақ ы н д ы ғ ы мен 
де аңыз болады» деп пікір білдіріп 
еді. Рас, Жұмекен �з бағасын білді. 
С�йтіп жүріп 1983 жылы 22 қарашада 
мәңгілік ұйқыға кетті. 

Нәсіп НӘЖІМЕДЕНОВА

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

Жұмекеннің әжесі Бақытжамал 
апамның жадыма жазылған бір әңгімесі 
былай сабақталып еді: 

«Қарағым, біз Жұмекенді әулет бо-
лып, Құдайдан сұрап алдық. Ол кісіні 
жақсылап күтіп, ойынан шығып жүруге 
тырыс деп, әңгімесін әріден жалғады. 

Мүслима (келіні) келін болып 
түскеннен, атаң бізге: «Келінге ауыр 
к�тертпе! Самаурынды �зің к�тер, те-
зек теруге жалғыз жіберме» деп үнемі 
айтып отыратын. Соғымға екі күн 
қалғанда Жұмекен жарық дүние есігін 
ашты. Толғақ басталғанда Хабира деген 
к�рші әйелге бала жіберіп, шақыртып 
алдым. Жақсы әйел еді. Атаңды «далаға 
шыға тұр» деп, басқа б�лмеге жібердік. 
Хабира құрды бақанға байлап, келіннің 
белін ұстай бергенде, бала шыр етіп 
дүние есігін ашты. «Ұл бала, атаңнан 
сүйінші сұра» деп, Хабираны атаңа 
жіберіп, �зім белін ұстап тұра беріппін. 
Атаң қуанғаннан: «Сүйіншіге бота-
лы інгенімді беремін» депті. Міне, 
қарағым, Жұмекеніміз �мірге осылай 
келді.

Атаң екеуміз баланы қасымызға 
алып, анасына тек емізуге ғана апа-
рамыз. Атаң Жұмекенді бесікке са-
ларда ат шаптырып той жасады. Бұл 
қуанышымыз ел аузында аңыз болып 
тарап, «тіл-к�зден сақтағай» деп, Аллаға 
сыйынумен болдық» деп әжеміз оның 
амандығын тілеп отыратын.

Жұмекеннің кіндігін кескен Хабира 
шешемді мен 1960 жылы Жұмекеннің 
к е н ж е  қ а р ы н д а с ы  Ж а ң ы л с ы н д ы 
ұзатқанда к�рдім. Ол кісінің қолы құтты 
деп бас құдағи болып барды. Жанын-
да бірнеше күн бірге жүріп, әңгімесін 
тыңдадым. «Бала кіндік шешесіне тар-
тады» деген рас екен. fте жайлы кісі. 
Расында, Хабира шешеміздің қолы құт 
болып, қайын сіңлімнің қазір бес ұл, бес 
қызы бар. Батыр ана Атырау облысының 
Құрманғазы кеңшарында тұрады. Ал 
Хабира шешемнің туған немере келіні 
мен немересі осы қалада. Немересі 
 Жарас, келіні Клара Бижанқызы – 
ұстаз-психолог.

Бақытжамал әжеміздің айтуынша, 
Жұмекен �те ерте еңбектеген. Есту 
қабілеті де жақсы болыпты. 

«Бесікте жатып, атаңның таңғы 
намазының үнін естігенде жылауын 
қоя қоятын. Естіген дауысын айныт-
пай келтіретін. Түйенің боздағанын, 
жылқының кісінегенін, иттің үргенін, 
сиырдың м�ңірегенін, қой-ешкінің 
маңырағанын салатын. «К�з тиеді» деп 
ешкімге айтпаймыз, тіпті қорқатын 
болдық. Қанша жасырғанмен, к�рші-
к�лем естіп қалады ғой.  С�йтіп, 
Жұмекен жарық дүниеге аңыз болып 
кірген.

Қарағым, бұл бала тегін емес, тек 
сұқ к�зден сақтағай. Шамаң келгенше 
күт! Бағала! Күйшілік қасиет нағашы 

арманымды арқалап оқуға тапсы-
рып, түсе алмағаным. Екіншісі – 
Жұмекеннен айырылып қалғаным... 
Жұмекен де қуаныш пен реніштің та-
лайын к�рді ғой. Мағжан туғанда ол да 
т�бесі к�кке бір елі жетпей қуанып еді. 
Uбіш Кекілбаевты әскерге әкеткендегі 
реніші де есімде...

Жұмекеннің Uбіш туралы «Мен 
данышпан адамды к�рген жоқ едім, 
с�йтсем ол Uбекеңдей екен ғой» де-
гені бар. Бұл оның Uбіштің шы ғар-
ма  шылығымен әлі жіті таныс паған 
шағында �зімен ұзақ отырып әңгімелес-
кеннен соң, с�з саптасынан-ақ түйіп 
айтқаны еді.

Қазір ойлап отырсам, Uбіштің дана-
лығын, ұлылығын, данышпан ды ғын 
бірінші байқаған да Жұмекен екен...

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ 
ЖАРЫНАН БАТА АЛДЫҚ

1966 жылы ұлымыз Мағжан 1 
жасқа толғанда Жұмекенге «К�ркем 
әдебиет» баспасында бірге істейтін 
Uмина Шалабаева деген ақын апа-
мыз: «Балаңды Мағжан Жұмабаевтың 
жары Зылиха апайға апарып бата-
сын алайық, мен үйін білемін» депті. 
Кішкентай Мағжанды алып, апайға 
бардық. Үйі қазіргі  «Атакенттің» 
маңында екен. Ол кісі дене тұрқы 
толықтау келген қараторы, �ңді кісі 
болатын, ұлты – �збек. Бір б�лмелі үйде 
жалғыз тұрады екен. Мағжанды қолына 
алып, маңдайынан сипап отырып: 
«Маңдайың менің Мағжаныма ұқсайды 
екен, Мағжан атаңның бейнетін емес, 
талантын берсін» деп батасын берді. 
Сол кезде шешейдің жай-күйі жаныма 
қатты батты. «Мағ жан ның жарына неге 
дұрыс үй бермеді екен» деген ой келді. 
Күтуші берсе де болар еді ғой. Балалары 
жоқ екен...

Жұмекен – ұлына Мағжанның 
есімін ақын ақталмай тұрып, 1965 
жылы берген бірінші адам. Содан кейін 
Мағжан есімді бүлдіршіндер к�бейді...

ҚҰДАЙ ҚОСҚАН 
КHРШІЛЕР

Uбу Сәрсенбаевпен 40 жылдай 
к�рші тұрдық. Ләзиза апамыз екеуі 
үнемі бірге жүретін. Қатарластарына 
да, кейінгілерге де үлгі болды. Талай 
мұқтаж жандарға қол ұшын созғаны 
елге аңыз болып тараған. Ешкім 
к�мек сұрап бармаса да, �здері тауып 
алып к�мектесетін еді. Береке-бірлігі 
жарасқан жанұя болды.

Ләзиза апай – Uбу ағамыздың 
әулетінің тұтқасы, журналшылардың 
асыл анасы, ұстазы еді. Дастарқанынан 
кісі үзілмейтін. Uңгімелескісі келген 
адамдар сол үйде жиналатын. Балала-
ры, немере-ш�берелері Ләзиза апайды 
«Бабажан» деп айтатын. Қызы Райхан-
ды «Мама Рая» дейтін. Апайдың екі 
құрбысы: Гүлсім апай мен Сара апай 

үйлеріне жиі келетін. Сондай кезде 
апам маған телефон соғып: «Қарағым, 
бізге келші, бір қол жетпей тұр» дейді. 
Шығармашылықтың адамдары ғой, бір 
мезгіл демалғысы келетін болар... Менің 
де үйде істейтін шаруам шаш етектен. 
Жұмекеннің жазғандарын басам, ісім 
бар. Енем ауырады, ол кісінің жағдайын 
ойлаймын. Сонда да апамның к�ңілін 
қимай барамын. Кейде к�п отырып 
қаламыз. Ағай басқа б�лмеде жазып 
отырғанда біз мына жақта 5 тиындық 
қара бақыр салып ойнаймыз. Ондай-
да Жұмекен мені мазақтап: «Оларға 
ұтылатын кісі керек болған ғой» деп 
күлетін. Кейде бір нәрсеге келіспей 
қалып, шулап кетеміз. Сара апай мен 
Гүлсім апай к�бірек с�йлейтін болу 
керек. Ағай біз отырған б�лмеге жайлап 
келіп, жайсаң дауыспен: «Осы жесірлер 
неге к�п с�йлейді?» дейтін. Ол кезде 
түсінбейтін едім. Кейін �зім жесір 
қалғанда ағаның сол с�зі есіме түсіп, 
к�п с�йлемеуге тырысатын болдым.

Енді сол кісілердей адамдар қайта 
тумайтындай...

Uбу ағамыз келіндері Ғайни мен 
Тайра апайларды үнемі «Менің ақ 
келіндерім» деп айтатын. Жұмекенді 
«ұлым», мені «қызым» дейтін. Біз 
де Қанішкенде тудық қой, ағамен 
жерлеспіз. «Жақсы к�рші – саяң» деген 
рас екен. Жұмекен қайтыс болған соң, 
аға біздің ішкі шаруамызды сырттай 
бақылап жүретін болды. Жұмекеннің 

Жұмекен ұлымыз �мірге келетін 
жылы М.Романенко деген белгілі ше-
берге арнайы тапсырыс беріп, футля-
рымен домбыра жасатты. Малғаждар 
Uубәкіров екеуі үйге алып келді. Ол 
�те сәтті жасалған домбыра еді. Себебі 
Нұрғиса Тілендиев, Жұмекеннің 
ұстазы Құбыш Мұхитов сынды үйге 
келген қадірлі қонақтардың сыны-
нан �ткен. Дыбысы таза шығатын. 
Қаршыға Ахмедияров қайтыс бола-
рынан екі-үш жыл бұрын біздің үйде 
қонақта отырғанда сол домбыраны 
қолына алып бірнеше күй орындады. 
«Мұндай домбыра менде де жоқ, мінсіз 
екен, бірақ домбыра деген тартылып 
тұру керек, пернесін қайта байлатып 
тартып тұрыңдар» деді.

Ондай �нер ұлым Мағжан мен не-
мерем Мақсаттың да бойына дарыған. 
Екеуінің де �з домбыралары бар. Бірақ 
Жұмекеннің домбырасын баласына 
да, немересіне де к�п ұстатпаймын. 
Себебі ақын тебіреніп, шабыты келген 
шағында қолына домбырасын алып, 
шерін тарқататын. Екі жыл Мәскеуде 
оқығанда да домбырасы қасынан 
қалған емес. Ол консерваторияда 
оқығандықтан бұлай істеген жоқ. 
Керісінше, бойындағы тума таланты 
консерваторияда білім алуына себепші 
болды. Жұмекеннің домбыраға деген 
шексіз махаббаты сол күрең домбыраға 
сіңіп қалған секілді. К�зінің тірісінде 
домбырасының киесін, қасиетін 

надым. Келгендердің ішінде Uзидолла 
Есқалиев бар еді. Осы жерде мынадай бір 
естелік әңгімені айта кетудің ж�ні келіп 
отыр. Uзағаның әкесі мен Жұмекеннің 
атасы к�п араласқан достар екен. 1962 
жылы Uзағаңның әкесі мен анасы 
Алматыға келген сапарында үйімізде 
болғанда Жұмекеннің атасы туралы 
едәуір әңгіме айтты. Ол жылдары Uуезов 
к�шесінің бойында «Дом баптистов» 
деген болды. Біз сол жерде бір б�лме 
жалдап тұрдық. Қолымызда апам бар, екі 
қызымыз бар. Біздің үйден қысы-жазы 
қойдың құйрығы мен түйенің �ркеші 
үзілмейтін. Uйтеуір апам жаз болсын, 
қыс болсын тұзға к�міп сақтап, қонақ 
келгенде к�п етіп етке қосып асады. 
Сонда Есқали атамыздың айтқан с�зі 
әлі есімде. «Мұндай қызыл �ркеш пен 
қызыл құйрық тек қана Нәжекеңнің 
дастарқанында болады» деп бәрімізге 
қолынан ет асатқан. Ол кісі келген сай-
ын талай үйде қонақ болып жүрсе де 
Нәжекең шаңырағында отырып жеген 
дәм ерекше болып к�рінген болса керек. 
Uлде, сонау �ткен қимас жылдары есіне 
түсті ме екен...

Жоғарыда атап �ткен дастарқан 
арасындағы үзілісте  молда құран 
оқығаннан кейін домбыраның зарын 
қонақтарға айтып бердім. Олардың 
біразы тірі ғой, естерінде болар. Айсәуле 
апай «Домбыра иесін жоқтап жүр ғой. 
Домбырасын жалғыз ұлы тартуы керек 
болар. Домбыра киелі екен. Домбыраның 
иесі де, ағашы да киелі болуы керек. 
Кілтте ұстама, ұлына бер, тартсын» 
деді. Содан соң домбыраны футля-
рынан шығарып, Uзағаңның қолына 
ұстаттым. «Uзаға, Жұмекенде аға жоқ, 
Сіз �з ағасындай едіңіз, �з қолыңызбен 
Мағжанға табыс етіңіз» дедім. Жиырма 
шақты адам кабинетте жағалай отыр 
еді. Дастарқан арасындағы үзіліс кезі 
болатын. Б�лменің т�рінен домбыраны 
Uзағаң қолына ұстап, б�лмеге кірген 
Мағжанға қарай жүрді. Үн-түнсіз ағаның 
екі к�зінен тамған жас үзіліп түсіп жат-
ты. «Қарағым, әкеңнің домбырасына 
енді сен ие бол» деп, Мағжанға табыс 
еткенінде даусы дірілдеп, әрең с�йледі. 
Отырғандар түгел жылады. Осы отырыс-
тан кейін Мағжан әкесінің домбыра-
сын тартатын болды. Құлағыма естіліп 
жүрген әлгі дыбыс та тыйылды. Дүниеде 
мұндай тылсым құбылыстың болатыны-
на �зім к�з жеткіздім. 

Домбыраның киесіне  қатысты 
Жұмекеннің мынадай бір қылығы 
есіме оралды. Ол кезде Жұмекен сту-
дент болатын. Консерваторияда бірге 
оқитын Бағашар деген курстасы үйге жиі 
келетін. Есіктен кірген бойда домбы-
расын босағаға сүйей салатын әдеті бар 
екен. Мұнысына Жұмекен қатты ренжіп, 
«домбыраны ешқашан босағада телміртіп 
қалдырушы болма, киесі шамдана-
ды» дейтін. Бағашар мінезі тұйық, к�п 
с�йлемейтін жігіт еді. fнер адамдарына 
тән ой үстінде жүретіндігінен ба, әлгі 
ескертуді ұмытып кетіп, Жұмекеннен 
бұдан кейін де с�з естігені ойыма ора-
лып отыр. Бағашар келгенде Жұмекен 
�зі алдынан шығып, алдымен қолынан 
домбырасын алып, т�рге шығарады. 
«Домбыраның киесі шамданады» деген 
с�зі к�кейімнен кетпейді!

Жұмекеннің нағашысы сынай қарап: 
жиенім берішке тартса батыр болар, 
алашаға тартса ақын болар дегендей, 
Жұмекен мектепте оқып жүргенде бүкіл 
Қошалаққа палуан аты шыққан Шәмер 
деген баламен жатақхананың алдында 
күресіп Шәмерді еркін жыққанын к�зім 
к�рген.

Жалпы домбыраға әуестігі Жұмекен-
нің бойына біткен �нер атаулының ішін-
дегі оған тым жас кезінде дарыған. Ба-
лалық шағы бірге �ткен Идаят Қонысов 
айтқан естелігінде Жұмекен нің күйшілік 
�нерге жастайынан бейім ді лігін растай-
тын мынадай бір әңгімесі бар:

«Мен жылқышының баласы едім. 
Жастайымнан тай үйрету, асау үйрету 
дегенді к�зіміз к�ріп �стік. Буыны-
мыз қатар-қатпастан тай үйретуге 
дағдыланғанбыз. Жұмекеннің атасы 
Қошалақ �ңіріне танымал ақсақал еді. 
Немересінің домбыраға құштарлығын 
байқаған атасы осы �нерді меңгеруіне 
ден қойды. Балалық шақтың бір қызығы 
– Жұмекен екеуміз біздің үйдегі па-
тефонды үлкендер ұйықтап қалғанда 
шағылға алып барамыз. Шағылда оты-
рып күйтабақтардан күй тыңдаймыз. 
Жұмекеннің зеректігіне қайран қалатын 
едім.  Бір  тыңдаған күйін айныт-
пай домбыраға сала беретін. Кейде 
үлкендер сезіп қалса, патефонды бұзып 
тастайсыңдар деп, рұқсат етпей қояды, 
біз әйтеуір амалын тауып, Қошалаққа 
келген жаңа күйтабақты ойнатып, 
тыңдайтынбыз. Жұмекен зердесіне 
тоқып, дереу домбырамен орындап 
шығатын...»

Күйтабақ демекші, маған к�кем 
Астраханнан әкеліп берген ашық 
к�гілдір түсті патефоным болды. Біз 
Алматыға жол жүрер алдында Жұмекен 
біздің үйге келгенде патефонды к�ріп, 
күйтабақтары қайда деп сұрады. Мен оған 
әдемі тысталған күйтабақ салынған аль-
бомды әкеліп к�рсеттім. Чайковскийдің 
«Аққу к�лдері», әлем классиктерінің ту-
ындылары, Ғарифолла Құрманғалиевтің 
орындауындағы Мұхиттың әндері, 
татардың әні «Сандуғаш», Мағауия 
Хамзиннің орындауындағы «Қоңыр 
қаз» күйі, халық әні «Тілеуқабақ» т.б. 
болатын. Оларды к�рген Жұме кен 
қатты қуанды, күйтабақтарды түгелдей 
�зімізбен бірге Алматыға ала кеткенбіз...

!

жағында бар еді. Сол дариын деп жүрген 
болар» деген Бақытжамал әжеміз: «Сен 
бала жұмсамайды екенсің. Жұмекен 
мына Мағжанның жасында пішен жи-
нап, орақ шабатын, құдық қазатын. Асау 
тайларды үйрететін. Баланы жұмсау ке-
рек» деп ақыл-кеңесін айтып отыратын.

Uжеміздің бұл әңгімесіне �з басым 
сенемін.

Қазір Астанада, Алматыда,  Атырауда 
Жұмекен атында к�ше бар. Атырау 
қаласында еңселі ескерткіш қойылды. 
Туған жері Құрманғазы ауданында 
мүсіні және Жұмекен атында алаң бар. 
Атырау қаласында және туған жері 
Қызылобада Жұмекен атында мектеп 
бар. Осының бәрін келешек ұрпақ біліп 
жүрсін деген ниетпен жазып, айтып 
отырмын. 

ЕКІ ҚУАНЫШ, 
ЕКІ РЕНІШ

Екі қуаныш деп отырғанымның 
біреуі – ұлым Мағжан дүние есігін 
ашқан сәт еді. Екіншісі – Жұмекеннің 
толық шығармалар жинағы шыққан кез. 
Ол – Темірғали К�пбаев деген ақынның 
үлкен азаматтығының арқасында жарық 
к�рді. Жинақты шығаруға демеуші 
тауып, «Қазығұрт» баспасынан шы-
ғарды, оған ризамын. Бұл қуанышты 
Жұме кеннің �зіне к�рсетпесе де, менің 
к�руіме жазған Аллаға мың да бір шүкір.

Ал ренішімнің бірі – мектеп бітіріп, 

байқамаған болуымыз керек. Бірақ 
кейін күрең домбыраның иесін жоқтап 
күңіренгенін естідім. Олай дейтінім, 
Жұмекен қайтыс болған 1983 жылдан 
бері ол иесін бізбен бірге жоқтады. 
Футлярына салынып, есігі кілттеулі 
киім с�ресінде тұратын. Жұмекен 
қайтқалы оны ешкімнің қолына 
ұстатпақ түгілі, маңына жолатпа-
дым. Жұрт к�зінен қызғанып, тығып 
ұстауымның сыры осы.

Ұлымыз Мағжанға Бақыт  Қараба лина 
туған күнінде сыйлаған жақсы домбы-
расы бар. fзі соны  тартады. Uкесі тірі 
кезінде қолына домбыра ұстаған бала 
емес. Баламыздың ес білгелі ермегі 
кітап оқу. Сабақтан келгенінде оқулық 
оқығанын к�рген емеспін, к�біне тари-
хи, әдеби кітаптарды оқиды. Uкесінің 
жинаған дүниежүзілік әдебиеттің 200 
томдығын оқып шықты. Ал домбыраға 
қызығушылық білдіргенін байқамаған 
екенмін. 

Апам екеуміз қай б�лмеде отырсақ 

Оны әуелі пластилиннен жасайды 
екен. Барып к�рсем, Жұмекеннің ша-
шын басқаша қайырып, қыр мұрын 
етіп қойыпты. Мүсінші орыс жігіті 
екен, ол алдындағы фото мен ағаның 
суреттеп айтқанынан түйгенін түсіре 
беріпті. Бұздырып, қайта жасаттым. 
Қазір Кеңсайда тұрған мүсіні – менің 
айтуыммен жасалған нұсқасы. Аға соған 
ренжіп, мүсіннің (бейіттің) барлық 
құжатын �зінде қалдырды. Кейін 
ұрпағына керек болғанда ол қа ғаздарды 
қалай табамыз деген ой маза бермей 
жүр. Ол жерден апам (енем) екеуіміздің 
де орнымыз алынған еді...

КҮРЕҢ ДОМБЫРАНЫҢ 
КҮҢІРЕНІСІ

Жұмекен бала кезінен ән салып, 
домбыра шертетін. Кішкентай кезінде 
қолына түскен ағашты домбыра етіп 
ойнайтыны туралы әжесі айтып бер-
ген. Содан кейін атасы Қошалақтағы 
белгілі күйшілер Баһу мен Тесік тамақ 
Сабырды үйге шақыртып, шеберге 
домбыра жасатып, 4-5 жасынан бастап 
домбыра үйретіпті. С�йтіп Жұмекен 
мектеп табалдырығын домбырада ше-
бер орындайтын дәрежеде аттаған. 
Бұл туралы оның ұстаз ағасы Хами-
долла Қабдешов естелігінде айтқан 
болатын. Ол «Жұмекеннің жүрегі» атты 
естеліктер жинағында да жарық к�рді.

та күрең домбыраның дыбысы құлағыма 
келеді. Күнде солай. Апамнан, бала-
лардан сұраймын, олар естімейді. Апам 
кейде «�зің Жұмекенді сағынғансың 
ғой, содан болар» дейді. Бұл күндердің 
ауыртпалығын домбыра екеш домбыра 
да к�тере алмай тұрғандай к�рінетін. 
А п а м н ы ң  б � л м е с і н д е  Қ а р л ы ғ а ш 
пен Тоғжан жататын. Күнде кеш-
ке ұйықтар алдында Тоғжанның к�з 
жасы құрғамайды. Күндіз сабақ, ойын 
деп жүретін балалар жатар алдында 
әкелерінің мейірімін аңсайтын болса 
керек. Жұмекеннің Тоғжанды «ақ тоқам» 
деп басынан сипайтын, Саиданың 
маңдайынан иіскеп барып т�сегіне жа-
татын әдеті бар еді. Кенжесі де сол әке 
алақанын сағынып, екеуі екі б�лмеде 
жылап жататын. Апам екеумізде ұйқы 
жоқ. Екеуміз балалар ұйықтағаннан 
кейін ас үйге барып, оңаша жылаймыз. 
Мағжан әкесінің кабинетінде кітап 
оқумен болады. Оны мазаламаймыз. 
Қандай күйде жатқанын бір Алланың 
�зі біледі. 

Анда-санда �з-�зінен шертілген 
д о м б ы р а н ы ң  д ы б ы с ы  к е л е  б е р д і 
құлағыма. Осының себебін күні бойы 
ойлаймын. Мүмкін, осы домбыраны 
біреу тарту керек шығар деген ой келеді, 
сонда да ешкімге ұстатпаймын. С�йтіп 
жүріп арада он жыл �тті. Он жылдығында 
үйден құран оқытып, ас беруге достарын, 
ағайын-тума, құда-жекжаттарды жи-

басын қарайтар кезде 
аға бейіттің үстіне екі-

үш мәшине қиыршық тас 
т�сетті. Неге олай істеп жат-

қанын сұраған едім. «Жылдар �теді, 
бір кезде Жұмкеннің бас сүйегін іздейді. 
Тас бейіт ішіне дымқыл кіріп, бас 
сүйегінің пішімі бұзылмас үшін керек» 
деді. Ол айтқанын бертін келе түсіндім. 
Сол бейіт басындағы белгіні жасар кез-
де ағамен жиі келіспей қалып жүрдім. 
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Андраш КЕЛЕМЕН 

МАНДОКИ ҚОҢЫРДЫҢ ТУҒАНЫНА 75 ЖЫЛ
Бүгінгідей атаулы оқиғада Мандоки Қоңыр Иштванның жан жолдасы 
Андраш Келеменнің %мірі мен шығармашылығының к%пке беймәлім 
қырларын баяндаған, досының рухын еске алу жиынында айтқан 
естелігін ұсынуды ж%н к%рдік.
Білікті дәрігер қызметімен бірге, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін 
ұлтшыл бағыттағы қауымның белді мүшесі болған Андраш  Келемен 
коммунистік жүйе дағдарысы тұсында Мадияр Демократиялық 
Форумы саяси қозғалысын құрушылар қатарында болған. 1990-2010 
жылдары Мажарстан Парламентінің мүшесіне сайланған. Ол – 1990 
жылдан мемлекеттік қызметке ойысып, Мажарстан �леуметтік 
қамсыздандыру министрлігінің, кейін Сыртқы істер министрлігінің 
жауапты хатшы қызметтерін атқарған, к%птеген қоғамдық және 
ұлт %міріндегі маңызды бастамаларды жүзеге асыруға атсалысқан аса 
ықпалды, салиқалы саясаткерлердің біріне айналған тұлға.

Бүгінг
Андраш
қырлар
естелі
Білікт
ұлтшы
комму
Форум
жылда
жылда
қамсы
жауап
ұлт %м
ықпал

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
ӨМІРШЕҢДІГІНЕ 

КҮМӘН КЕЛТІРМЕДІ

»

)

ТҮРКІШІЛ 
ТҰЛҒАНЫҢ 
МҰРАТЫ

Қоңыр әкесі Мандоки Шандор, анасы Кочкор Карас Ержебетпен. 1950 ж.
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Әлден уақытта 
Қаныш ағамыздың 

өзі залда қалған 
студенттердің қасына келіп, 

әрбірінің қолын алып, амандасып, 
жағдайларымызды сұрады, көбіміздің 

әке-шешелерімізді біледі екен, олардың 
хал-ахуалдарына ерекше назар 

аударды. Елдің амандығын, жұрттың 
жаңалықтарынан хабардар болғаннан 

соң, институт ректорына жүз бұра: 
«Мына студенттер оқудан шығып 

қалмасын, бұларға барынша 
жағдай жасалсын» деп 

тапсырды. 

Т Ұ Ғ Ы Р Л Ы  Т Ұ Л Ғ А

Жерінің асты толған қазына, үсті 
 ырысты, кенді �лке – Жезқазған �ңірінің ен 
байлығын ел игілігіне айналдыру, кемелді 
келешегіміздің негізін бүгіннен қалап, 
экономикалық қуатын арттыру арқылы 
тәуелсіз мемлекетімізді дүниежүзіндегі 
дамыған елдермен терезесі тең, �ркениетті 
елге айналдыруға сүбелі үлес қосу – елін 
сүйер, Отанының баянды болашағына 
деген сенімі мол әрбір азаматтың қасиетті 
борышы.

Uкемнің туған інісі «Сүтемген Бүкіров 
(1921-1996жж.) Жезқазған қаласында 
к�п жылдар елеулі еңбек етті. Жазу-
шы-ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Ақселеу Сейдімбеков естелігінде: 
– Сүтекең туған �лкесінің тірі шежіресі 
еді. Киелі де қасиетті Ұлытау �ңірінің екі 
ға сыр лық тарихын кішкентай к�кірегіне 
сыйдырған алып қойма еді. Сүтекеңнің 
пайымы, Сүтекеңнің дерегі біз түгіл, 
кешегі Қанекең (Сәтбаев), Uлекеңдерге 
(Марғұлан) нағыз компас іспетті бол-
ған дығы белгілі.  Ұлытау-Жезқазған 
жақтан жол іздегендерге, жоқ іздегендерге 
 Сүтем ген аға бағыттаған тайдырмас бағдар-
шам қызметін атқарғандығын ғылымның 
�лкетану атты ауқымы кең саласымен 
айналысатындардың ешқайсысы да жоққа 
шығармаса керек. Сүтемген Бүкіров �з 
халқының нағыз патриоты, адал ұлы болды. 
Оның бүкіл саналы ғұмыры к�мескіленген 
тарихымызды, к�зден кетсе де к�ңілден 
�шпеген к�не мағлұматтарды іздеумен 
�тті» деп толғана жазған. 

К�зінің тірісінде «Музей ата» атанған 
Сүтемген к�кемнің Қаныш Сәтбаевқа 
деген сүйіспеншілігі ерекше болатын. Uлі 
есімде, Қаныш аға дүниеден �тті деген 
суық хабарды естігенде ол кісінің балаша 
жылағаны. Қ.Сәтбаевтың үлкен портреті 
к�кемнің б�лмесінің т�рінде ілулі тұратын. 

1970 жылы Алматыда жүргенімде 
Сүтемген к�кем мені  қасына ертіп 
Қ.Сәтбаевтың үйіне  апарды.  Бізд і 
 Таисия Алексеевна қарсы алды. Шай 
іштік. Сол кездесуде ерекше есте қалғаны 
Т.Алексеевнаның: «Сүтемген, мен саған 
қолымдағы Қаныш туралы деректерді 
тапсырайын, кітап етіп жазшы? Осы 
деректерді (құжаттарды) талай адам 
сұрады, соңғы кезде Медеу Сәрсекеев 
деген жазушы қайта-қайта келуде, тіпті 
араға таныстарымды да салды, бермедім. 
Тағы да айтамын сен Қаныш туралы де-
ректер жинап жүрсің ғой, саған берейін 
қолымдағыларды, кітап етіп шығаршы» 
деп �тінгені.  К�кем ойланды. Жүзі 
күреңітіп, сәл уақытқа тынысы да тоқтап 
қалғандай әсер берді. Ақырында: «Таисия 
 Алексеевна, сеніміңізге к�п рақмет, бірақ 
мен Қаныштай зор тұлғаны дұрыстап 
суреттей алмаймын ба деп жасқанамын. 
Сондықтан Қанышты �зі сияқты үлкен 
шебер жазушы жазғанын ж�н к�ремін» 
деді күрсіне. Мұның �зі Сүтемген к�кемнің 
әр нәрсеге үлкен жауапкершілікпен 
қарайтынын байқататын. Шай үстінде 

Шайхслам екі ағайынды болған кісілер. 
Осы әулеттің үлкені болғандықтан оған бүкіл 
тұрмыстық жауапкершілік жүгі артылған еді. Соны 
жете түсіне білген Шайхслам жастайы нан қол 
еңбегімен күн к�ріс қамына кірісті. Ағайындары 
оның атын қысқартып Шайхы деп атайтын. 
Шәкең �ткен ғасырдың қиын-қыстау кезеңінде 
�мір сүріп, колхоздастыру қозғалысының ал-
дында әртүрлі артельдерде жұмыс істеді. Кол-
хоз шаруашылығы ұйымдасқаннан кейін ағаш 
ұсталығын меңгерді. Жұбайы Базар екеуі �сіп 
келе жатқан екі ұлына жақсы тәрбие бере оты-
рып, қатарынан қалдырмауға к�п күш жұмсады. 
К�п ұзамай кенеттен Ұлы Отан соғысы бастал-
ды. К�здің қарашығындай болған екі ұлының 
бірінен кейін бірін соғысқа алып кетті. Жасы 
ұлғайған шағында бұл жағдай Шайхы ағаға 
қиын соққы болды. Қос ұлынан айырылған бұл 
кісілер к�здерінен жас сорғалап, т�сектерінен 
тұрмай қалған кездер к�п болды. fзіне тетелес 
інісі Дінислам және ағайындардың үлкендері 
келіп, бұларға жұбату с�здерін айтып к�ңілдерін 
к�теруге тырысатын. Екі ұлы сол кеткеннен 
соғыстан еш хабарсыз оралмады.

Алла тағала к�з жастарын к�рді ме, арада 
біршама уақыт �ткенде Шайхы әулетіне ұл 
келді. №16 ауылдың ағайындары жиналып 

Таисия Алексеевна Қанаға туралы біраз 
әңгімелер айтты. 

Кейінде «Ұлы адамдар �мірі» серия-
сымен Медеу Сәрсекеевтің Қ.Сәтбаев 
туралы кітабы жарық к�рді. Сол жылы 
Жезқазғанда аталмыш кітаптың тұсау-
кесерін М.Сәрсекеевтің �зі қатысып 
�ткізді. Кешкісін Медеу, қасында жезқаз-
ғандық инженер-геолог Мәлік Омаров бар, 
к�кемнің үйінде дәмдес болдық. 

1978 жылы жаз айында Мейіз Қаныш-
қызы Жезқазғанға арнайы келді. Сол жолы 
к�кем мені қасына ертіп, Мейізбен бірге 
Қарсақбайға алып барды. Қарсақбайда 
Қ.Сәтбаевтың үй-мүзейінде болдық, к�п 

Бұл әкемді шығарып салу құрметі бола-
тын. Отырыс �те мәнді �тті. Түнде үйге 
келіп жатып дем алдық. fкінішке қарай, 
ертеңіне соғыс басталды деген суық хабар 
құлағымызға тиді. С�йтіп, біздің Алматыға 
к�шуіміз екі айға кешікті». 

Сүтемген к�кемнің артында �зі ұйым-
дастырып, к�п жыл басқарған «Қазақмыс 
Корпорациясы» ЖШС-нің Қ.И.Сәтбаев 
атындағы мұражайы, бірінші басқарушы 
әрі ұйымдастырушысы болған Жезқазған 
аймақтық мұражайы жұмыс істеп тұр. 
fкінішке қарай, қаланың балалар ойын 
алаңының қасына орналасқан «Космо-
навтар» мұражайы жабылып қалды. К�кем 

теу, кен құрамындағы рений және осмий 
сияқты құпиясы мол металдардың үлесін 
анықтап, оларды �ндіруді жолға қою 
бағытында к�птеген ғылыми мекемелер 
мен институттарда ғылыми ізденістер 
мен зерттеу шаралары үздіксіз жүргізіліп 
отырды. Жезқазған кен қорында ре-
ний, осмий сияқты бағалы металдардың 
бар екендігін зерттеп, алғаш анықтаған 
Қ.Сәтбаевтың серіктестері, к�зі қарақты 
ғалымдар С.Калинин, Т.Кошкина, Э.Файн 
кендегі негізгі минералдардың к�лемі 
ұлғайған сайын ренийдің м�лшері нің 
де �сіп отыратындығын ғылыми негізде 
дәлелдеді. Кейіннен осы мәсе лені зерттеу 
ісіне ғалымдар Е.Аркаев, К.Жаминов, 
Л.Наркелюк, Е.Поплавка, М.Сәтбаевалар 
да ден қойды.

 Ал, енді осмий жайында с�з қозға сақ, 
мыс кені құрамында кездесетін бұл сирек 
металдың ерекшеліктерін алғаш зерттеген 
ғалым, Қазақстан Ғылым академиясының 
академигі, геология және минерология 
ғылымының докторы С.Калинин мен 
химия ғылымының докторы Э.Файын 
болатын. 

Осмий Жезқазған мыс кені жыныста-
рының құрамында рений изотоптарының 
бір түрі ретінде кездеседі. Ренийдің екі 
изотоптан, рений-185 және рений-187 
изотоптарынан тұратыны, олардың 
табиғи ренийдің құрамында тиісінше 
37,07 және 62,93 пайыз болатындығын, 
рений-187 изотопы 75-атомнан кейін 
ыдырап, 76 -атомында осмий-187 изотопы 
құрылатындығын дәлелдеген ғалымдар, 
оны �ндіріске енгізу технологиясын 

игеру қажеттілігіне назар аудартқан. 
Бірде Жезқазғанға іссапармен келген 
С.Калинин осы зерттеулер жайлы 
айта келіп, «Жезқазған мыс кенінің 
құрамындағы сирек металдар мұндай 
м�лшерде басқа жерлерде кездесе 
бермейді. Бұл табиғаттың сендерге 
беріп отырған сыйы» деген еді. 

1973-1975 жылдары Жезқазған мыс 
зауытында тәжірибелік қондырғылар ор-

натылып, шайылған күкірт қышқылынан 
аммоний перренатын (рений тұзы) �ндіру 
қолға алынды. Ал 1976 жылы сирек метал-
дар цехы іске қосылды.

Мен 40 жылдан аса Жезқазған мыс 
заводында металлург болып қызмет атқар-
дым, соның ішінде 1991-2001 жылдар 
аралығында сирек металл �ндірісіне бас-
шылық жасадым. Осы кезеңдері  сирек 
металл цехы ғылыми-тәжірибелік алаңға 
айналды деуге  толығымен болады. 
Кәсіпорын да �ндіріс қалдықтарынан сирек 
металл �німдерінің жаңа түрлерін �ндіру 
жолында ғылыми-зерттеу іс-шаралары 
одан әрі жалғасып, тоқтаусыз жүруіне 
Қазақстан ҒА академигі Е.Пономарева, 
т.ғ.д. З.Uбишева, х.ғ.д. Загородняя, т.ғ.к. 
Л.Агапова, геология институтынан т.ғ.д. 
Э.Файн, т.ғ.к. М.Мадин, Қарағанды хи-
мия-металлургия институтынан т.ғ.д. 
Т.Оралов, т.ғ.к. Б.Хасен, т.ғ.д. С.Исабаев, 
т.б. к�п еңбек сіңірді, жетекшілік жасады. 
Сирек металдарды �ндіру к�лемін арттыру, 

сапасын жақсарту туралы үлкен бағдарлама 
жасалып, бекітілді. Тоқтаусыз жүргізілген 
жұмыстарымыз �зінің нәтижесін берді, 
атап айтар болсам: 

1991 жылы қазан айында электоро-
диализ қондырғысы орнатылып, �ндіріс 
қал дығынан рений қышқылы бірінші рет 
алынды; 

1 9 9 2  ж ы л ы  қ о р ғ а с ы н  ш а ң ы н а н 
қорғасын суригі алынды; 

Бірінші рет Жезқазғанда 1995 жылдың 
15 мамырында таза осмий-187 металы 
алынды; 

1998 жылы желтоқсан айында бірінші 
рет ренийдің таза металы алынды; 1999 
жылы �ндіріс қалдығынан (свинцовый 
кек) үш негізді қорғасын сульфаты алынды 
және осы қалдықтың құрамындағы рений 
мен осмийді қосымша алуға қол жеткізді; 

2000 жылы мамыр-маусым айларында 
шайылған күкірт қышқылынан ренийді 
�ндіру (извлечение) к�лемі жоспардағы 
45%-дан 67%-ға жеткіздік, сол кездегі бұл 
үлкен �ндірістік к�рсеткіш болатын.

 Республикамыздың ғылыми-зерттеу 
институттарының ғалымдары және  сирек 
металл �ндірісінің қызметкерлерінің 
бірлесіп атқарған ғылыми жұмыстарының 
нәтижесі бойынша 22 жұмысқа Қазақстан 
Республикасының авторлық куәлігі 
беріліп, патенттелді, 70 аса ғылыми 
мақалалар мен баяндамалар отандық 
және шетелдік басылымдарда жария-
ланды, �ндірістен қол үзбей жүріп т�рт 
сирек металл қызметкерлері техника 
ғылымының кандидаттығын қорғады: 
Н . П е р ф и л ь е в  ( 1 9 9 2 ж . ) ,  Т . Б ү к і р о в 
(1998ж.),  З.Абдрахманова (1998ж.), 
М.Абайдильдинов (2001ж.).

Тәуелсіз Қазақ еліне ғана емес бүгінгі 
күні сапалы рений �німдері мен осмий 
металын шығару арқалы сирек металл 
кәсіпорыны әлемге танымал болды. Ғылым 
мен техника дамыған заманда егеменді 
елімізде �ндірілетін негізгі металдармен 
бірге кен жыныстарының құра мында 
кездесетін сирек металдарды толы ғымен 
�ндіру және оны �ңдеу заман талабы.

Ғұлама ғалым Қ.И.Сәтбаев жер қой-
науынан �ндірілетін кендерді кешенді 
түрде �ңдеп, оның құрамындағы негізгі 
металдардан басқада элементтерді концен-
трат, қышқылдар, түрлі қоспалар, металдар 
түрінде толығымен �ндіріп, халық игілігіне 
жарату керектігін жазып, кейінгі ұрпаққа 
аманат ретінде тапсырған. Ғалым амана-
тын орындау бүгінгі ұрпақ міндеті.

Сәтбаев қаласының 45 жылдығы 
аясында, қыркүйек айының 4-де, №27 
лицейінің акт залында «Қ.И.Сәтбаев 
–  Т ұ л ғ а .  П а т р и о т .  Ғ а л ы м »  т а қ ы  -
рыбында халықаралық симпозиум �тті. 
Симпозиумға Қазақстаннан, Ресей-
ден арнайы келген ғалымдар баяндама 
жасады. Баяндама жасаған ғалымдар 
мен жарысс�зге қатысқандар Қазақтың 
ұлы тұлғасы Қ.Сәтбаевтың еңбектеріне 
лайықты бағасын берді. Симпозиумға 
мен де қатынасып с�з с�йледім. Сон-
да «Қаныш Сәтбаевпен әлемнің бар 
қазағы мақтанады. Кеңес заманында 
Қ.Сәтбаевтың еңбегі әртүрлі себептер-
мен �зінің лайықты бағасын алмағанын 
білеміз. Ұлт мақтанышына айналған 
тұлғаға Егеменді Қазақ елінің жоғары ма-
рапаты «Халық қаhарманы» атағын беру 
қажет» деген ұсыныс жасадым.

Жылдар �ткен сайын Қаныш шыңы 
биіктеп, Қаныш жұлдызы жарқырай бер-
мек. 

Т=леген БҮКІРОВ, 
техника ғылымының 

кандидаты

бала ның атын Жеткерген қойды. Амал қанша 
ұлын дүниеге әкелген анасы Базар баласының 
қы зығын к�ре алмай, �мірден ерте озып кетті. 
Шайхыға бұл �те ауыр соққы болды. Тағдыр 
жазған қиындықты ақсақал к�тере білді. Кейін 
інісі Дінислам да �мірден озып, екі үйдің тұрмыс-
тіршілігі Шайхының мойнына артылды. 

Жеткерген Қазалы стансасындағы №420 
қазақ орта мектебінің интернатында жатып, 
оныншы класты бітіргеннен кейін әртүрлі 
қызмет атқарды. Алматыдағы Ташкент темір жол 
к�лік ин же нерлері институтының филиалына 
оқуға түсіп, азаматтық құрылыс мамандығын 
алды. Аудандық партия комитеті шақырып, 
оған орталық  тағы ком муналдық шаруашылық 
б�лімінің басшы лығына келуге ұсыныс жа-
сады. К�п салалы шаруашылық қызметтің 
ауырлығына қарамастан Жеткер 5 жыл абырой-
лы жұмыс істеді. Кейін �зінің негізгі мамандығы 
бойынша Ақт�бедегі теміржол торабына 
қарасты құрылыс бірлестігіне шақырылып, ол 
Қандағаш стансасындағы темір бетон зауыттың 
директорлығына ұсынылды. 37 жастағы Жет-
керген зауыттың директорлық қызметіне 
жоғарылады. Бұл 1980 жылы болатын. 

22-ден 23-ке қараған шағында Жеткерген кешкі 
астың үстінде әкесіне келін әкелу ж�нінде �з ойын 

ұялыңқырап жеткізеді. Шайхы ақсақал баласына 
қарап, қуаныштан к�зінің жасын т�гіп жібереді.

«Айналайын-ау, менің күткен арманым осы 
ғой» деп баласының бетінен емірене сүйіп ала-
ды. Болашақ келінінің қай жерден екенін біліп, 
ағайындарына жеткізуге асығады. К�п ұзамай 
үйге келін түседі. Салт-дәстүр бойынша рәсімдері 
жасалып екі құда бір-бірімен құшақтасып, дос бо-
лады. С�йтсе құдасы колхоздың белгілі темірден 
түйін түйген ұстасы және ағаштан киіз үй жасау-
шы Ыбырай еді. Шайхыдан 10 жас кіші болса да 
той-томалақтарда дастарқан басында ақсақалдар 
Ыбырайды қолқалап т�рге оздыратын. fйткені 
ол кісі Жанқожа бабаның ұрпағы еді. Сол Ыбекең 
�зінің ең сүйікті қызын Шайхыға келін етіп 
бергенінде аса қуанышты екенін жасырған емес. 

Той тарап, ақсақалдар мен әжелерді дас тарқан 
басына шақырып дәстүр бойынша келіннің 
қолынан шай ішкізіп үлкендердің батасын алу 
рәсімі жасалады. Дастарқан басындағы ең үлкені 
Ұзақбай ақсақалға бата беруін �тінеді. Жаңа 
түскен келін Салиха т�рде отырған кісілерге ал-
дыменен сәлем салады. 

– Балаларым алақандарыңды жайыңдар, 
үлкендік батамды берейін. Екеуің де баламсыңдар. 
Салиха айналайын, осы ауылдың қызысың. Мы-
нау акушерка қызметті атқарып, талай адамға 
ем жасап, жастығыңа қарамастан кіндік шеше 
болып жүрсің. Бүгін Шайхының табалдырығына 
оң аяғыңмен кіріп келін болып отырсың. Қазақта 
жақсы с�з бар. «Жақсы әйел ырысың, жақсы келін 
тынысың» деген. Шайхы, келін түсіріп тынысың 
ашылып отыр, шүкіршілік деп ойла. Балаларым, 
қосақтарыңмен қоса ағарыңдар. Жақтарың 
түспей жамандық к�рмеңдер. Жұптарың жазыл-
масын. Үбірлі-шүбірлі болыңдар. Бір әулеттің 
емес елдің келіні бол, – деп Ұзақбай ақсақал 
орынынан тұрды.

Сол Салиха келін бүгінде Шайхы әулетінің 
анасы. Үлкен әжесі 5 ұл 1 қыздан 5 келін түсіріп, 
қызын ұзатып, олардан 15 немере, ш�бере к�ріп 
отырған ұлағатты ата мен әже. Салиха 33 жыл 
акушерлік қызмет атқарып, талай жанның алғысын 
алды.

***
Қараша айының басы. Күн салқындау. Жетінші 

карашада Ақтау қаласынан к�п жер қашықта 
тұратын Жаңа�зенге баруға жол түсіп, ұшаққа 
Қызылордадан билет іздедік. 4 адам едік. Бұл осы-
дан 36 жыл бұрын болған еді. Ұшақтарға керосин 
майы болмағандықтан ұшпай қалған уақыт. Амал-
сыздан Атырау арқылы пойызға отыруға тура келді. 
Пойызға тіркелген вагон Қандағаш стансасында 
ағытылып, 10 сағат тұрып, Атырауға қарай жүретін 
пойызға тіркеледі екен. Қандағашқа таңертең сағат 
бестен �те жеттік Дала едәуір салқын вагонда жо-
лаушылар к�п. Біз т�ртеуміз, бір купедеміз. Вагон 
вокзалдан едәуір қашық тұйық жолға қойылған. 
Біраз отырғаннан кейін қалтамдағы блокнотты 
ашып отырсам, Жеткергеннің телефоны жазылып 
тұр екен. Қазалыға келген бір сапарында кабинетіме 
келіп, сәлемдескенде осы телефонын беріп кеткен 
болатын. Сол жерде ұзақ болғандықтан, «теле-
фонмен хабарласайын» деп вокзал ішіне бардым. 
Сағат таңертенгі алты. Телефон н�мірін теріп 
едім, тұтқаны �зі к�терді. Атымды айтқаннан 
қай жердесің, қозғалма деп �тініш жасады. Лез-
де «Жигули» к�лігімен жетіп келді. Жағдайды 
сұрасып, сәлемдесіп болған соң вагонда отырған 
аға-жеңгемізді жүгімен үйге алып кетті. Барсақ 
Шайхы ақсақал құманы қолында, шарбақ ішінде 
жүр екен. Сәлем бердік. Қазалыдан келдім дегенде 
білегімнен ұстап тұрып, ауылға деген сағынышын 
жасырмай, қайта- қайта сұраумен болды. Дастарқан 
жайылып, стол үстін ас мәзірге толтырып,  Салиха 
бәйек болып жүр. Ортамызда отырған ағамыз 
Ақт�беге телефон шалды. Біреулермен с�йлесіп 
болғаннан кейін, телефон н�мірін беріп жатты. 
Сәлден соң телефон қайта шырылдады. Содан 
кейін ол кісі сағат он екіге таяу К�кшетаудан бір 
ұшақ келе жатқандығын, соған мүмкін болғанша 
т�рт адамға билет алатындығын жеткізді. Бір сағат 
шамасында сол хабарды беру керек дегенді ескертті. 
Үй иесі Жеткер:

– Мал сойылып, қазанда қайнап жатыр, асты 
тастап қалай кетесіздер, – деген с�зді айтқанда:

– Жеткер, келін екеуіңе к�п рақмет. Ұйқыла-
рыңызды б�ліп, таң сәріден бізге қызмет жа-

сап жатырсыңдар. Рақмет, сіздерге. Үлкен кісі 
аман болсын. Мына баларыңның қызықтарына 
жетіңіздер. Асты тастамаймыз. Ұшаққа билет бо-
лып жатса, бізді Ақт�беге к�лікпен жеткізуге қалай 
қарайсың, – деді ағай. 

Жеткер ол жағын ұйымдастыратынын уәде етті. 
Сағатқа жетпей ұшаққа билет алынды деген хабар 
жетті. Қазандағы асылып жатқан ет машинаға са-
лынды. Біз айтқан уақытта Ақт�бе әуежайына 
жеттік. Сол жылдың аяғында Жеткерген әкесінің 
с�зін жерге тастамай, Қандағаштағы директорлық 
қызметінен �з еркімен босап, елге оралды. Келген-
нен кейін «НГЧ»-ға бас инженер қызметін атқарып 
жүріп, Қазалы қаласындағы №42 ПМК-ның 
басшылығына жоғарылатылды. Мұнда да абыройлы 
қызмет жасады. 

1993 жылы Алматыға қоныс аударды. С�йтіп, ол 
Шамалған ауылында кәсіптік құрылыс мектебіне де 
мұғалім, кейін директордың орынбасары қызметін 
атқарды. Сол мектепте он үш жылдай еңбек 
атқарып, зейнетке шықты. 

Балаларының бәрі жоғары білімді маман иелері. 
Uрқайсысы бүгінгі заманның ыңғайына қарай �з 
кәсіптері бар. Солардың ортасында Жеткер мен 
 Салиха жас кезінде к�рген азын аулақ бейнеттерінен 
арылып, бүгінгі күннің жақсы зейнетін к�ріп 
отырған азаматтардын бірі. 

Uкесі Шайхы 96 жасында �мірден озса, келіні 
Салиханың әкесі Ыбырай бір жылдан кейін 87 
жасқа қарағанда қайтыс болды. Екі құданың бір-
біріне деген сыйластығын ауыл адамдары бүгінге 
дейін жақсы жағынан ауыздарынан тастамай 
айтып келеді. Шайхының інісі Дінисламның ба-
лалары, Uбуша күріш �сіруден рекордтық �нім 
алып Соцалистік Еңбек Ері атағын алса, ал ағасы 
Жаһанша «Құрмет белгісі» орденімен марапатталған 
еді. Амал не, осындай азаматтар �мірден ерте озып 
кетті.

Ата-анаға құрмет к�рсете білген Салихадай 
келіннің ел алдындағы абыройын қолындағы 
келіндері де үлгі тұтып, игі жақсылығын сеніммен 
жалғастыратынына еш күмән жоқ.

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ

ШАҢЫРАҚ

ЖАҚСЫДАН 
шарапат

Л Ы  Т Ұ Л Ғ А

ҚАНЫШ АҒА
естеліктер айтылды. Uңгіме арасында 
Қарсақбай зауытында еңбек ететін ин-
женер-металлург Т�леш Ермағанбетов 
деген кісінің мына с�зі есімде қалды: 
«Алматыда, Политехникалық институтта 
оқып жүрген кезімде, институттың акт 
залында үлкен жиналыс �тіп, оған Ғылым 
академиясының сол кездегі президенті 
Қ.Сәтбаев қатысып с�з с�йледі. Жина-
лыс аяқталар шамасында жиналысты 
жүргізуші: «Жезқазғаннан келген сту-
денттер залда қалсын» деген хабарлама 
жасады. Бірнеше жігіттер солай істедік, 
жұрт тарап жатқанда орнымызда қала 
бердік. Uлден уақытта Қаныш ағамыздың 
�зі залда қалған студенттердің қасына 
келіп, әрбірінің қолын алып, амандасып, 
жағдайымызды сұрады, к�біміздің әке-
шешелерімізді біледі екен, олардың хал-
ахуалдарына ерекше назар аударды. Елдің 
амандығын, жұрттың жаңалықтарынан 
хабардар болғаннан соң, институт ректо-
рына жүз бұра: «Мына студенттер оқудан 
шығып қалмасын, бұларға барынша жағдай 
жасалсын» деп тапсырды. Қанекеңнің 
осы қамқорлығына қуанғанымыз сон-
ша, т�беміз к�кке екі елі жетпей қалды. 
Т�леш ақсақалдың осы с�зі Қаныш ағаның 
қандай биікте тұрғанының дәлелі еді.

Қарсақбайдан қайтып келе жатып 
жолай Бала-Жезді дейтін жерге тоқтадық. 
«Uлі есімде, – деген-ді, сонда Мейіз 
Қанышқызы, – 1941 жылғы 21 маусым 
күні папамның Алматыға жаңа қызметке 
тағайындалуына байланысты жергілікті 
кісілер осы жерге киіз үй тігіп, дәм берді. 

космонавтардың к�бімен таныс болатын. 
Жұлдызды қалада бірнеше рет болған. 
С.Королев, Ю.Гагарин медальдарымен 
марапатталған. «Жезқазған қаласы-
ның құрметті азаматы», бірнеше ор-
ден, медальдардың иегері. Жезқазған 
қаласында Сүтемген Бүкіров атында 
к�ше бар.

Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясының тұңғыш президенті, 
ғұлама ғалым Қаныш Имантайұлы 
Сәтбаев Орталық Қазақстанның 
прогноз-металлогениялық картасын 
жасағанда Жезқазған �ңірінде мол мыс 
қорынан тысқары, оның сарқылмас 
қазынасы – кен жыныстарының құра-
мында сирек кездесетін түсті металдардың 
қоры бар екеніндігін ғылыми жолмен зер-
делеп шыққан еді. Яғни 21 түрлі химиялық 
элементті, атап айтқанда қорғасын, мы-
рыш, алтын, күміс, молибден, сурьма, 
селен, теллур, рений, осмий сияқты 
бағалы металдарды �ндірістік жолмен 
б�ліп алу арқылы, кен �ндіруден түсетін 
қыруар байлықты еселей түсуге бола-
ды. Осы аталғандардың ішінде, ғалым-
геологтардың деректері бойынша, әлемдегі 
жер қойнауындағы ренийдің 30%, ал 
осмий – 187 изотопының 99% Жезқазған 
мыс кендерінің құрамында шоғырланған 
екен. Ендеше басқасын былай қойғанда 
осы екі металдың қоры бойынша әлемдегі 
монополист – Жезқазған.

Еліміздің сан-салалы �ндіріс орын-
дарына қажетті осы сирек металдардың 
химиялық таралу заңдылықтарын зерт-
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Заманға лайықты өркенді өзгерістер

Азат ӘКІМ

– Пай-пай, әкеміз Uкімнің шамшы-
рақ тары! Жаман-жәутік к�шемізге ажар-
к�рік бітіріп тұрсыңдар, бар екенсіңдер 
ғой, алтауыңның бастарың қосылғанын 
баяғыдан бері к�ріп тұрғаным осы, – деп 
орнынан тұрды. Кезек-кезек құшақтасып 
амандастық. – Үйге жүріңдер, сыбаға 
малдарың дайын, – дейді жік-жаппар 
болып. Ағамның мерейтойына Сағындық 
шақыру алыпты, шешесі де аман-есен 
екен. Майсара шешеміз ауладағы сәкіде, 
тал-терек к�леңкесінде кішкентай, 
сүйкімді ш�бере қызымен бірге отыр. 
Жасы тоқсан алтыда, бір к�зі ғана жүрер 
жолын шамалайтын секілді. Жапатармағай 
сәлем бердік.

– Алтауы да бірге жүр ме? – деп баласы-
нан қайыра сұрады. – Ендеше бір мал сой, 
Uкім мен Зағипаның алты ұлы күнде келіп 
жатқан жоқ, – деді қадап айтып. Келістің 
мән-жайын түсіндірген, шешемізді тойына 
шақырған ағам базардан тәтті-дәмді алды-
рарсыз деп қалтасына ақша салды.

– Менің жүріп-тұруым қиын ғой, 
ана құрдасың барар бәйбішесімен, – 
дейді. Сағындықты айтып отырғаны 
түсінікті. Қолдан пісірген ыстық наннан 
ауыз тигесін жүз жасаған кейуананың ақ 
батасына әуминімізді жарысып айтып, 
бет сипастық.Жолда кездескен жастар 
біреуімізді таныса, бәрімізге сәлем береді. 
Інілерім сәлемшілердің ата-анасынан 
таратып түсіндіруде. «К�п жаса, қарағым, 
бақытты бол!» дейміз ұлына да, қызына да.

Қара шаңырағымыздың ауласында 
ойнап жүрген бала-шаға мәз-мейрам, 
кімнің кім екенін біреу айтпаса, ажырата 
алмайсың.Қарсақбай інімнің әйелі Анар 
бастаған к�рші-қолаң келін-кепшіктер 
бәрімізге иіліп сәлем берді. Інім осы жаз 
бұрынғы үй-жайымызды ұлғайтып, шаты-
рын қайта жауып, іші-сыртын жаңалап, 
еденіне дейін қайта т�сеп, бояп-әрлеп 
қатырып қойыпты. Қыста бұрынғыдай 
к�мір жақпайды,  табиғи газ.fкпе-
бауыр, ішек-қарын, жас картоп қосқан 
қуырдақпен бірге шай ішкесін сыртқа 
қайта шықтық. 

Қазанда ет асылуда. Бәріміз келісіп 
алғандай әке-шешеміздің басына ба-
рып қайтқымыз келді. Екі жеңіл к�лікке 
ж а й ғ а с т ы қ ,  к � р ш і м і з  К ү л м ә р ә ш 
жеңгемізді, Жанқожа мешітінен бір молда-

Қазақстанымыздағы үлкен оқу орны, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің іргетасы қаланып, =з ал-
дына отау тіккеніне биыл 85 жыл толды. 
Енді университетіміздің =ткен тарихына 
к=з жүгіртсек. Алғашқы кезде екі факуль-
тет – физика-математика және биология 
факультеттеріне студенттер қабылдаудан бас-
талды. 

Ең алғашқы 54 студент 19 қаңтарда сабақ 
кестесі бойынша бірінші сабағына қатысты. 
Бірақ жаңа университеттің қалыптасуы қиын 
жағдайда �тті. Жұмыс барысында к�птеген 
қиыншылықтарды бастан кешіруге тура келді. 
Биология факультетінде ол кезде 22 студент 
білім алып, ботаника және зоология кафедрасы 
ғана жұмыс істеді. Біздің факультетіміз «жасы» 
жағынан университетпен «құрдас» деуге болады.

Оқу жүйесі басталуының алғашқы жылда-
ры оқытушы-профессорлар құрамы қалыптаса 
 бастады. Солардың ішінен мына ұстаздардың 

есімін атап �ткенді ж�н к�рдім. Олар: А.Н.Бартенев, 
Б.А.Домбровский, Н.В.Павлов, Т.Б.Дарқанбаев, 
Н.З.Хусайнова, М.Ф.Авазбакиева, Г.З.Бияшев, 
А.Л.Полосухин,Т.М.Масенов, В.М.Фурсов, 
М.Х.Шигаева, Н.Л.Удольская, И.О.Байтулин 
В.С.Корнилова, т.б. 

Университетіміздің қалыптасуы және 
�ркендеп-�суі жолында аянбай еңбек еткен 
басшыларды еске алып, атап �ткім келді. Егер 
университеттің дамуын, қалыптасуын кезең-
кезеңге б�ліп қарастыратын болсақ, алғашқы 
жылдары, яғни 1943-1946 жылдары универси-
тетте оқу ісінің проректорлығы, содан кейін 
1955-1961 жылдары ректоры болған академик 
Темірбай Байбосынұлы Дарқанбаев. Осы кісінің 
бастамасымен 1958 жылы университеттің жаңа 
оқу ғимаратының жобасы бекітіліп, қала ішінен 
құрылыс орнын беру жайлы үкіметтің қаулысы 
қабылданды. Алайда ректор ғимараттарды 
қаладан тыс – Қарғалы деген жерден салуға 
келісім бермеген к�рінеді. Сол жоба 13 жыл бойы 
тоқталып, тек 1971 жылы академик fмірбек 

Арысланұлы Жолдасбековтың ректорлық 
қызметке келген күнінен бастап қолға алынды. 
Қазіргі таңда 90 гектар жерге орналасқан «Каз-
ГУград» деген қалашыққа айналуына 15 жылдай 
уақыт кетті (1971-1986). Келесі есте қаларлық 
кезең ол – еліміз егемендік алған алғашқы 1991 
жылдар. 

Сол жылдары университет басқарған ака-
демик К�пжасар Нәрібайұлы Нәрібаевтың 
іскерлігін, атқарған еңбегін мынандай дәлелдерді 
келтіріп айтуға болады. Сол кезде оқу орында-
рына б�лінген қаржының тапшылығы барлық 
ЖОО айтарлықтай әсерін тигізді. Соның сал-
дарынан оқу ғимараттары, жатақханалар саты-
лып немесе ұзақ жылға жалға беріле бастады, 
нәтижесінде студенттердің, қызметкерлердің 
арасында қобалжу орын алды. Ал біздің ректоры-
мыз университет меншігіндегі оқу ғимараттарын, 
жатақханаларды, биология факультетінің 33 
гектарға жуық оқу-тәжірибе учаскесін, Ыстықк�л 
жағалауындағы студенттер мен мұғалімдердің де-
малыс лагеріне дейін қызғыштай қорғап, әртүрлі 

қыспақтарға қарсы тұра білді. Осының �зі ҚазҰУ 
қалашығының одан әрі к�ркеюіне, университет 
ұжымының табысты еңбек етіп, дамуына, универ-
ситетке келіп, білім аламын деген талапкерлердің 
қызығушылығын туғызуға ықпал етті.

Uлі есімде, сол кезде университет қызметкер-
лерін тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі де 
күрт тоқталған болатын. Сонда да болса К�пжасар 
Нәрібайұлы 20-ға жуық оқытушыларға, оның 
ішінде 15-20 жыл бойы кезекте тұрғандардың үй 
алуына қамқорлық жасады. 

Uрине, �мір бір орында тұрмайды, дамиды, 
сонымен бірге қоғам да, ғылым да, әлеуметтік-
экономикалық жағдай да �згерді. 

Қазіргі оқу жүйесінде бұрынғы кезеңдермен 
с а л ы с т ы р ғ а н д а  с ү й с і н е р л і к  � з г е р і с т е р , 
жетістіктер бар. Осы бағыттағы университеттің 
алдына қойған мақсаты – білім беру, ғылым 
мен инновацияның тиімді ықпалдастығы 
негізінде, еліміздің даму стратегиясына сай кад-
рлар даярлау. Осыған орай, университетімізде 
инновациялық білім беру үдерісі жанданып, 

басқарудың бірыңғай жүйесі қолға алынуда. 
Академиялық ұтқырлық бойынша шет елдің 
үздік университеттерімен бірігіп, қос дипломдық 
білім беру тәжірибе жүзінде іске асырылып жа-
тыр. Осы айтылған іс-шаралардың іске асуы, 
оқу ордасының беделі артуы жолында ректоры-
мыз академик Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтанов 
барлық күш-жігерін салуда. Біздің университет 
жаһандық білім-ғылым беру рейтингі бойынша 
220-орынға к�теріліп, әлемдегі экологиялық 
үздік 200 ЖОО қатарына ендік. Университет 
ғалымдары ғарыш технологияларының кластерін 
қалыптастыруда. Міне, осындай жетістіктер 
�здігінен келіп жатқан жоқ, ол біздің ұстаздар 
мен ғалымдарымыздың және университет 
басқарушы менеджерлерінің ерен еңбегі деп 
білеміз.

Н.ТОРМАНОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

биология және биотехнология факультеті 
кафедрасының профессоры 

ны қосып алдық. Молдамыз қорымға кірер 
қақпа алдында ұзақ сүре оқыды, мәңгілік 
ұйқыға кеткен үлкен-кішіге ізгі тілектерін 
қосқан құдайшылық с�здері жолымыз-
ды ашты. Орнымыздан тұрғасын к�ше-
к�ше болып созылып жатқан қорымды 
асықпай аралап келеміз. Uке-шешеміз 
алты ұлының келе жатқанын біліп-күтіп 
жатқаны анық. Кейде адам сана-сезімін 
елестер билеп-т�степ алады, бір к�шенің 
екі бетінде қарама-қарсы жатқан ата-
анамыз жол үстінде қарсы алатындай. 
«Жарықтарым-ау, сендерді аман-есен, 
бәріңді бірге к�ретін күн болады екен-ау» 
деп жарысып тіл қататындай. 

Ата-анамыздың құлпытастарын ке-
зек-кезек сипалап жүрміз, әрқай сысымыз 
сәлем беруге келгенімізді іштей айтып 
жатқан болармыз. Ағам �зімізге ерекшелігі 
бардай к�рінетін екі зиратқа келген  сайын 
к�зіне жас алады. Егде жастағы мол-
дамыз әкеміздің басында күбір-сыбыр 
тыйылғасын, бір сәт үзілістен кейін аяты-
на кірісті, әуезді, қоңыр дауысы ақыретті 
еске салатындай, шешемізге бір б�лек 
құран оқыды. Uкеміздің құлпытасы ор-
нында бас жағында бір кесек тасы бар 
сорайған темірі қалыпты. Ойымыз осы 
келгенімізде жаңартып кету, сол арада 
ағам Ақт�бе қаласында тұратын кенже ұлы 
Сағитжан атасына құлпытас соқтырып 
әкеле жатқанын айтты. Бүгін кешкісін 
жеңіл к�лігімен келмекші. Мына жаңалық 
к�ңіл-күйімізді қайта серпілтті. Күлмәрәш 
жеңгеміздің ізіне еріп, әкемнің қарындасы 
Раха апамның зиратына, басқа да ілгеріде 
марқұм болған ағайын-туыстар басына тізе 
бүктік. Қорымда тыныштық тапқандардың 
қатары қалыңдапты, іздеген бейітті білетін 
адам к�рсетпесе, жадыңа сеніп табу қиын.

Қасекеңнің қосағы Інжігүл теміржол-
дың арғы бетіндегі қорымда. Ауыл арасы 
к�лікке тиіп тұр. Аруақты сыйлаудың 
барлық ж�н-жоралғысы сақталды. Қайран, 
жеңеше! Бала-шағасын ел қатарына 
қоспақшы болып жүргенінде �зінің 
денсаулығына мән бермеген, асқынып 
кеткен қатерлі ісік ақыры алып тыныпты. 
Бәріміз еңсеміз түсіп қорымның сыртында 
күтіп тұрмыз, ағам жеңешемізбен бірге 
қалды. Uлден уақытта қорым қақпасының 
арғы жағынан ағам к�рінді, бет орамалы-
мен екі к�зін кезек-кезек сүртіп келе жа-
тыр. Бәйбішесімен с�йлесіп, бәлкім, жүрек 
түкпіріндегі сырын қозғап, к�ңілі босаған 
сияқты. Бала-шағасы күтіп-баққанымен 
ойындағысын қас-қабағынан-ақ түсінетін, 

ақылдасатын Інжігүлдей бола алмайды ғой.
Қасекеңмен бірге бір к�лікке мінгендеріміз 
қашан �зі тіл қатқанша үн-түнсіз отырдық.

Барған қорымдарымыздың бәрі бос 
аумақтарымен бірге мұқият қоршалған, 
үлкен қақпалар орнатылған, �лі разы 
болмай, тірі байымайды. Қырымбек 
К�шер баев тың тапсырмасы бойынша 
жергілікті әкімшіліктің, негізінен жеке 
кәсіпкерлердің иманды ісі к�рінеді. 
 Ит-құс, мал кірмесін, бақи жамағаты 
тыныш ұйықтасын деген ой. Қырымбек 
Елеуұлы келіп-кететін басшы емес, осы 
�ңірдің азаматы, бірқатар ірі жобалар-
ды жүзеге асырғанынан және к�пшілік 

тілдестім. «Uке-шешеміз армандағандай 
қайырымды, жақсы адамдар бола алдық 
па?» деген ой түседі. Алдағы күндеріне 
кімнің к�зі жетіп тұр. Қоштасып кеткім 
келсе де �зімді �зім тоқтаттым, үмітсіз 
шайтан, мүмкін, тағы жол түсер.

Ауысқан цемент, ұсақ тас, темір-
терсекті ұқыпты түрде жинастырып, 
қаңылтырмен бетін жауып, ауыр таспен 
бастырып, қалдырып кеттік. Бейіт соғып 
жүргендер мүмкін пайдаланар, ортақ 
тәртіп осындай. Ескісін қозғамастан жаңа 
құлпытасы алдына орнатылды. Тағы да 
кезек-кезек Құран оқылғасын ата-ана-
мыздан ұлықсат сұрап аттандық. Қасекең 
теміржолшы ғана емес, кәсіби ұста, кезінде 
�зі тұрғызған үйі сырын да, сынын да 
бермегенімен қолындағы баласы Бақытжан 
ауласынан екіқабатты жай салуда. Жүзім 
жапырағының к�леңкесінде отырмыз, 
қасапшы құлқын сәріде бір қашар сойып-
ты, келіндер қонақтарды қарсы алудың 
қамында. Uуелі жеңіл-желпі тағам мен 
шай беру ұйғарылды, одан кейін үлкен 
дастарқан. Елгезек қызмет пен тұз-дәмге, 
ниетке бата оқырға жиналған қауымның 
алғысы к�л-к�сір.

Ертеңіне Киікбай інім ерте оятты. Ке-
шеден бері ойымыз ағам үшеуіміз жарық 

әңгіме құлағымызда. Мұндай �згерістің 
әлеуметтік астары, әрине, ескерілуі қажет, 
сондай-ақ аудан орталығы стансаның қала 
мәртебесін алғаны және туған жердің та-
рихи атауы сақталғаны дұрыс. Оның тағы 
бір себебі қос тараптан бір-біріне ұмтылған 
станса мен Қазалы қалашығы күндердің 
күнінде кірігіп-қосылуы бек мүмкін.

Қазалы қалашығының к�шелері 
жай қалған тал-теректер, жаяу жүрміз. 
К�шелердің бірінде қатар орналасқан 
Жастар алаңы (демалыс орны), ста-
дион к�зге түсті, бұрын жоқ еді. Жол-
ж�некей Нұралы мешітінде қызметкерлері 
Қонысбай, Кінәзбек атты жігіттермен 
азды-к�пті сұхбаттастық. Мешіт кеңес 
заманында емхана, қойма болған, кейін 
жергілікті кәсіпкерлердің к�мегімен 
қалпына келтіріліпті. Біз барғанда тағы да 
�ңдеу-әрлеу жұмыстары қолға алыныпты. 
Осы істің басы-қасында жүргендер он 
бес күн бойы сыртта жұмыс істегесін он 
бес күн елде демалатын жергілікті жас-
тар. Аталарына мың да бір рақмет, ақы-
пұлсыз �з еріктерімен мешітті к�ркейтіп 
жүргендері  имандылықтың белгісі . 
Кінәзбек ата-бабамызға, әжелерімізге, 
әке-шешемізге Құран оқыды, қарапайым 
жұрт қиналғанында жұбаныш табатын жері 

ара мызда кішкентайларымыз �ріп жүр. 
Ойы мыз немерелер осы бастан бірін-бірі 
танып �ссін, бірін бірі іштартсын деген 
тілек. 

Қайырымды, бауырмал ағаекем! 
Еңбекке ерте араласты. Алған мамандығы 
теміржол к�ліктерінің жүргізушісі. Мінезі 
– сабырлы, кең. Жас кезінде Қасқырбай 
ағам дүниеден ерте �ткен әкеміздің орнын 
басты, бәрімізді бақты, оқытты-тоқытты, 
ер теңгі күнге сенімімізді оятты. Бір ауыз 
демеу с�зі әліге дейін к�ңілімізге қанат 
бітіреді. Адам – тойымсыз. Дүние жалған-
дығы, үлкендеріміз (оның ішінде �зім 
де бармын) енді қанша уақыт жер басып 
жүретіндігі туралы уайым бір бүйіріңде 
жатады. Ақырында ел, халық аман болсын 
дейсің ең басты тілегіңе қайта оралып. 
Іштей айтып жүрсе осы ақжолтай тілек 
жал ғыздық тауқыметін тартқанның да, 
жетім-жесірдің де шаңырағына бір күні 
ра қым нұры болып түседі. К�неден жеткен 
с�з.

* * *
Той дүркіреп �ткесін бір күн бойы 

Қамбаш к�лінде демалдық, сол баяғы 
к�з тоятын Батыс Қытай – Батыс Еуро-
па күрежолы. Қамбаш к�лі Арал қаласы 
бағытында жарты сағаттық жол. Жол-
да бірқыдыру қашықтықта тал-терекке 
к�мкерілген шағын «Ақбай» елді мекені 
к�зге түсті. «Ақбайдың» қауын-қарбызы 
Қазалы-Арал жұртына әйгілі к�рінеді. 
Биыл к�ктем кеш шығыпты, шытырлақ, 
торлама, қара қарбыздың алды тамыздың 
басында піспекші. Сарғайған әңгелек бал-
шекер татиды, бағасы құдайы, бақшасынан 
таңдап жүріп әңгелектер жұлып берген 
бойжеткенге ризашылығымызды білдірдік.

Бір әттеген-айы, станса сыртындағы 
су к�здеріне қармақ сала алмай-ақ кет-
тік. Уақыт тапшы.Майсара шешеміз, 
Күл мәрәш жеңгеміз сияқты қонаққа 
шақы ратындар бірталай, шақырған жер-
ге бару парыз, осындай бас қосуларда 
ата-анамыздың балажандығы, қанағат-
шыл дығы, ағайын-туыспен сыйластығы 
әңгіме �зегі, сондай-ақ бала күнімізде 
ба сы мыздан �ткен түрлі қызықты оқиға, 
сырт к�зден естігесін бе, жанымызды жа-
дыратты.

Бір апта бір күндей болмай �те шықты. 
Uуелі Құдай, әрине, сонда да інілері, 
келіндері тұс-тұсынан шаужай лағасын 
ағамның жетпіс бес жасын тойлай-
тын уәдесін алып, ағайынды алтауы-
мыз Қызылорда қаласына жиналдық. 
Киікбай інімнің к�здегені бір мал шалу, 
бәрімізді қонақжай шаңырағына ша-
қырды. Қызылордадағы туған-туыспен 
тағы бір рет дидарласқасын, алдын ала 
ұшаққа алған билеттеріміз қалтамызда, 
Алматы, сондай-ақ Астана бағытында 
ұшамыз. Шаңырақтың кенжесі Арман, 
бәріміз жақсы к�ретін Арманжан келіншегі 
қырғыз қызымен бірге Алматыдан әрі 
қарай Бішкекке сапар шегеді. Бішкекте 
есік алдында бау-бақшасы, жеке үй-жайы 
бар, �здеріне тартқан ұл-қыздары ажарлы, 
инабатты балалар.

Стансадағы орталық к�шенің аты 
ілгеріде �згеріпті, Uйтеке би атында. 
Вокзал алдындағы бақ ішінде Uйтеке би 
бабамыздың еңселі, зәулім ескерткіші 
қайратыңа қайрат қосатындай. «Жүргенге 
жол жақсы, Қалғанға үй жақсы». Осы 
емеурін талай ұрпаққа ес-пана болған туған 
жердің қайыр-қош с�зіндей. Алтын бесікке 
туын тіккен, қуанышы мен қайғысын 
бірге к�ріп келе жатқан перзенттері аз 
емес. Солардың аман-саулығы, үстем 
мерейі – атамекеннің үлкен тілегі секілді. 
Стансада базарлы балалығымыз �тті, адам 
ғұмырының ең бір қымбат, қимас шағы 
ғой ол. Сол дәуреніміз к�лігіміз жылыстай 
бастағанда вокзал алдында қол бұлғап 
қалып бара жатқасын жүрек, шіркін, бір 
бұлқынып, қатты қағып кетті. Құс екеш 
құс та к�ктемді қанатына ілестіріп ұшқан 
ұясына оралады. Кім біледі, алдамшы үміт 
шығар, алайда алдағы уақытта да к�ңіліміз 
алып-ұшып келетіндей к�рінгесін жолау-
шы пойызының терезесі алдында к�кейдегі 
бір с�зді дұға қайырғандай күбірлеп 
қайталаймыз. 

– Қайта айналып келгенше, аман-есен 
бол, айналайын, Атамекен!

ТАМЕКЕН
к�ңілінен шығатын игілікті істері жалғасып 
жатқаны нан хабардармыз. Облыс әкімі ту-
ралы ел пікірі �те жақсы.

Uкеміз шілде айында қайтқан, ертеңіне 
Қарсақбай інім дастарқан жайды. Uлі 
тың, сергек Күлмәрәш жеңешемізді 
аулада алдынан шығып қарсы алдық. 
Күлмәрәш Раха апамның үйіне келін 
болып түскенінде ағам да, мен де мек-
теп оқушылары едік. Жап-жас жеңгеміз 
басқаларына с�зі �тпегенімен кішкентай 
қайнылары ағам екеуіміздің екі аяғымызды 
бір етікке тығатын, әлдеқайда жұмсаса 
құстай ұшып кетеміз. Кәделеп т�рден орын 
ұсындық. «Ұл, т�рге отырсайшы» деп ағама 
қайрылғанымен Қасекең ыңғай білдірмеді.

– Онда басты �з ің  ұста,  – деді 
 Күлмә рәш жеңгем. Иә, зымырап �тіп 
жатқан уақыт, кеше бар адам, бүгін жоқ. 
Күйеуі Сағи долла ағам қайтыс болып кетті, 
әрдайым сәлемі түзу балалары ержетті. 
 Аяулы, асыл жеңгеміз әулеттің ендігі 
үлкені болып қалыпты.

Есік алдындағы к�шеге асфальт 
т�селген, біз тұратын к�ше басында қаз-
қатар тізілген сәулетті үйлер. Стансада жеке 
коттеждер де баршылық, жерлестеріміз 
сыңғыраған жай салуға т�селіпті. Қара 
шаңырақтағы бау-бақшаны ара-тұра 
аралаймын. Бақшадағы түрлі к�к�ніс, 
жеміс-жидек дәмі адам �мірбаянымен 
тығыз �ріліп жатыр. Қияр мен қызанақтың 
дәмі кейде күлкілі, кейде жаныңды бау-
райтын әрнәрсені еске түсіреді. Туған 
жерге табанымыз тиген күннен бастап 
кешкісін алтауымыз да қара шаңырақта, 
ауладағы сәкіге т�сек салдырып жатамыз, 
қашан қайтқанымызша осы әдетімізден 
жаңылмадық. Бұрын маса бар еді, бір 
түйір маса жоқ.Іңірден бастап аулада 
ұсақ жарқанаттар ерсілі-қарсылы ұшып 
жүреді, қоректері маса, шыбын-шіркей. 
Аға-інілеріңді сағынып жүресің, ты-
ныш, к�ңілге ыстық, к�з жауын ала-
тын жұлдыздары да ілгеріден таныс ауыл 
кештерінде бірталай әңгіме айтылады.

* * *
 Ертеңіне таңертең ата-анамыздың 

басында жиналдық. Ағамның кенже 
баласы, кәсіпкер Сағитжан ақ мәрмәр 
 тастан құлпытас жасатып әкеліпті. Жас 
болғанымен әңгімесі орнықты, кезінде 
діни медресе бітіргесін молдамыз осы 
Сағитжан баламыз. Балалар, күйеу бала-
лар, інілеріміз ынта-шынтымен жұмысқа 
кірісіпті. Uуелі шешемнің басында, одан 
әкемнің басында ата-анаммен іштей ұзақ 

дүниеге келген, станса іргесіндегі Қазалы 
қалашығына барып қайту. Жүргізуші 
Нұржан. Сырттан келген басқа да бауырла-
рымның біраздан бері к�рмеген қатар-
құрбыларымен �з қызықтары �здерінде.

Uуелі стансадағы Қашақбай Пірімов 
атындағы к�шеге ат басын тіредік. Жол 
жиегіндегі жұрт серуендейтін, таскірпіш 
т�селген табан жолы кең, таза, жауын-
шашыннан қалқа орнатқан к�рікті жаппа-
лары әңгіме-дүкен құруға шақыратындай.
Орта  ғасырларда  �мір  сүрген,  жар 
 махаббатына адалдығы аңызға айналған 
Бегім анамызға,1930-шы жылғы Асан 
к�терілісіне, тағы бір тұста қобыз аспабы-
на к�рнекті ескерткіштер соғыпты.Осы 
к�ше бойындағы «Қазалының даңқты 
перзенттері» тақтасында келбеттері бедер-
ленген Қорқыт баба, Жалаңт�с баһадүр, 
Uйтеке би, Жанқожа батыр және т.б. әйгілі 
есімдер атамекеннің ортақ мақтанышы. 
«Қазалының құрметті  азаматтары» 
тақтасында бірқатар жерлестерімізбен 
қатар Мұстафа Матаев, Сейіл  Боранбаев, 
Uлмәмбет Uлішев, Молдахмет Қаназ 
бейнеленіпті. fмірден �ткені бар, ор-
тамызда жүргені бар, жас күнімде осы 
кісілердің азды-к�пті тәлім-тәрбиесін 
к�ріп едім, к�зіме оттай басылды.

Таяу болашақта стансадағы теміржол-
дың арғы бетін Uйтеке би ауданы, бергі 
бетін Қазалы қаласы атайтындығы туралы 

мешіт, кейбір Құдай үйі кейде түсіңе енеді.
 Ұлы сәскенің кезі. Анықтап-пысықтап 

сұрайтын жасы үлкендер кездеспегенімен 
әлдекім қолымыздан жетектеп жүргендей 
іздегенімізді тауып алдық. Ілгеріде осы 
тұста, екі к�ше қиылысында �мірге 
келгенбіз, бірақ баяғы тоқал тамымыз жоқ. 
Тоқтап тұрғанымыз еңселі тұрғын жай, 
ашық қалған қақпасынан бау-бақшасы 
к�рініп тұр, ауласындағы шатыр жиегіне 
қарлығаш ұя салыпты. Үйінің кіреберіс 
баспалдағы биік, есігі алдына шыққан түсі 
игі әйел бізге біраз қарап тұрғасын, қайта 
кіріп кетті.

 Қайда барасың? Кімге сырыңды айта-
сың? Сенімді ақпаратымыз бойынша, 
біз білетіндерден, танитындардан ешкім 
қалмаған.

«Қош бол, кіндік кескен, әлдилеп 
аялаған, арман мен үміт сыйлаған ескі 
жұрт» деп толқып тұрдық.

Сол күні  орталық мейрамханада 
ағамыздың жетпіске толған мерейтойын 
атап �ттік. Т�рде ағамның құда-құдағилары 
екі үстелде отырды, жеке-жеке үстелдерде 
Арал мен Қызылорда қалаларынан кел-
ген нағашыларымыз, ағамның қайын 
жұрты, теміржолшы әріптестері, к�рші-
қолаңы, �зіміздің ағайын-туыстарымыз, 
балаларының қатар-құрбылары рет-
ретімен жайғасты. Бізге, бауырларына да 
әйел дерімізбен бірге оңаша үстел тиісті, 

БІЛІМ
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Сол күннен бастап Сүлеймен тау 
арасында банды болып, асауды ерт-
теп, мылтығын сайлап, ауылға тек 
түн кезінде ғана келіп жүріпті. Ата-
мыз fзбекстан мен Тәжікстан жаққа 
дейін жортуыл жасапты. Содан тек 
1938 жылдан кейін біздің Ащысай-
Хантағыда шахта ашылып, ТЭЦ салы-
нып жұмысшы күш тапшы уақытта, 
жаппай амнистия жарияланғаннан 
кейін ғана атамыз Қырықкепеге 
(Хантағы маңындағы ауыл) қайта 
келеді. ТЭЦ-ке «к�мір күреуші» боп 
қызметке тұрған. Сол Сүлеймен ата-
мыз 70-ке келгенше Қырықкепеде 
к�кпар тартты. 1895 жылы туған 
Сүлеймен атам 90 жасады. 

Біздің апамыз сол Сүлейменнің 
қырықтан асқанда к�рген кіші қызы. 
Айналасындағы жігіт-желең к�ңілінен 
шықпай, апамыз 18-ден асқанша жү-
ріпті. Ақыры атамыз Тұрсынбай екеуі-
нің с�зі жарасып, шаңырақ құрған.

Апам жоғарғы оқу орнын оқымаса 
да білімге ерекше құштар жан еді. Апам 
қайтқан соң үйдегі оқыған кітаптарын 
санадық, тек үйде тұрғаны 2000 кітап 
екен. Uсіресе соңғы жылдары апам 
ерекше к�п оқыды. Соңғы 10 жыл Ал-
матыда, қыздарының қолында тұрды. 
Күйбең тіршілік, жиі бара бермейміз, 
бірақ барып қалған күні апам бірден 
кітап сұрайтын: «Uй Дәурентай, маған 
беретін кітабың бар ма? Келесі жолы 
ала келші!» деп �тінетін. Соңғы жыл-
дары апаммен ұзақ әңгімелесе ал-
мадым... Қу, тіршілік қой... Қазір 
соған іштей �кінем. Десе де бірнеше 
жыл бұрын апамның жинақ кітабын 
шығардық. Онда �зінің �ткен �мірін, 
�з жұрты мен т�ркінінің шежіресін, 
бала-шағасын, жазған �леңдері мен 
естеліктерін жинақтадық.

Апамыз он құрсақ к�терген, үш ұл, 
жеті қыз. Бірақ тағдырдың жазуымен 
бір ұлы Асекең бала күнінде шетінеп, 
екінші ұлы Үсекең ер жетіп, әскерден 
келгенде қайтыс болды. Ал үлкен ұлы 
Насырла нағашымыз, Бапан деген 
атымен Кентауға аты белгілі, айнала-
сына сыйлы, ортасына қадірлі кісі еді. 
Т�рт қызын бой жеткізіп, �з қолынан 
ұзатып қияға қондырған бақытты әке 
еді. Ол кісі былтыр 60 жасқа қараған 
шағында �мірден озды. Апамызды осы, 
үлкен ұлының �лімі қатты есеңгіретті. 
Нағашымыздың жылынан кейін апа-
мыз тұралап, енді қалған �мірді мәнсіз 
деп тапса керек... Одан басқа апамның 

«Жанашырлыққа – жан риза» дегендей, жүрек 
жылуын ұсынып, мейірімділік танытып, сүйеніш 
болып, адамгершілікті биік ұстап, кісілікті ту етіп, 
к=ңілі қаяу жандардың жанын түсініп, қол ұшын 
созатын, игілікті істің басы-қасында жүретін 
қайырымды жандар үшін 10 қаңтар мен 10 ақпан 
аралығын қамтитын республикалық «Қамқорлық» 
акциясы к=пшілік қауымның балаларға деген 
мейірім-шапағатымен дәстүрге айналып, жара-
сымды жалғасын тауып келе жатқанына да біраз 
жыл болды.

«Қайырымдылық» акциясы әлеуметтік аз 
қамтылған отбасыларға қайырымды к�мек ретінде 
�ткізіледі. Бұл іс-шара ата-аналар және әртүрлі са-
лада қызмет атқаратын белсенді, жомарт адамдар 
тарапынан қолдау тауып, бүгінгі күні бірнеше балаға 
жылулық пен мейірім сыйлап отыр.

Осы қайырымдылық акциясының к�птеген 
отбасыларға септігі тиіп жатқаны қуантарлық 
жағдай. Атаулы акциядан мектебіміздің ұстаздары 
мен ата-аналары да шет қалмады.

Біздің №173 мектеп-лицей оқушылары да осын-

дай қайырымдылық айында бастама к�теріп, 
«Қамқорлық менен және сенен басталады» атты 
жәрмеңке �ткізіп, бір-біріне мейірім мен қуаныш 
сыйлай алды. 

«Қамқорлық» акциясында 437 мың теңге жи-
налды. Uлеуметтік жағдайы т�мен отбасындағы үш 
балаға 50 мыңнан ақшалай к�мек к�рсетілсе, 80 
мың теңге әлеуметтік тұрмысы т�мен отбасындағы 
т�рт балаға б�лінді. 64 мың теңгеге үш оқушыға 
«Гласман» жеке кәсіпкерлік тігін сауда мекемесінен 
оқушылар киімі алынды. Ата-аналар тарапынан 
жиналған 143 мың теңге әлеуметтік жағдайы т�мен 
отбасында тәрбиеленіп жатқан балаларға киім-
кешек және кеңсе заттарын алуға жұмсалды. 

Қайырымды жандар жанымыздан табылып 
жатса бұл жақсылық. Осындай қайырымды игі іс 
басында жүрген жандарға ризалығымыз шексіз. 
Жақсы адамдардың игілікті істерінің арқасында 
балаларымыз алаңсыз білім алуда. Мемлекет та-
рапынан ұйымдастырылып отырған осындай 
шараларға белсенділік танытып отырған №173 мек-
теп-лицей ұжымы мен ата-аналарына, оқушыларға 
алғысымызды білдіреміз.

Жамал ЖАПАРОВА, 
Гүлмира ПІРІМБЕТОВА,

№173 мектеп-лицей директорының 
тәрбие ісі ж=ніндегі орынбасарлары

7 қызы бар. Ана жүрегі �з құрсағынан 
қанша бала шықса ұл-қыз демей соның 
бәріне бірдей к�ңілі б�лінеді. Біз үлкен 
қызынан туған жиен немерелеріміз. 
Uкеміз ерте кетіп, нағашымыздың, 
осы апамның қолында �стік. fзінің 
тәрбиесімен �сиетіне сәйкес, әсіресе 
Алматыда тұратын жеті қызы �зара 
тым жақын, әркез бірге, жұмыстары 
да ортақ. Апамыз еш баласына ба-
рынша ауыртпалық салмауға тырыса-
тын, Алматымен Кентаудың арасын 
автобус пен еңсеріп, �зі сүйетін той-
томалаққа жиі барып-келіп жүрді. Жаз 
шықса Кентауына асығып, ондағы �з 
үйіне барып, есігін ашып отыратын. 
Кімнен болса да сұрағанды, қатты 
кішірейгенді тым ұнатпайтын. Бір ұлы, 
жеті қызы, отыз немересі дүркіреп 

тұрса да �тініш қылар кезін мың са-
ралап, еш шатаспай, асқан сақтықпен 
келтіретін.

Апамыздың мінезі тым �ткір еді, 
біздің жақта жиі болатын қариялардың 
жиын-мерекелерінде ақсақал-қара-
сақалдармен теңдей әңгіме құрып оты-
ратын. Тарих пен әдебиетке құштар. 
Апамның апа болып, ертегі айтатын 
жасына келген кезінің барлық рахатын 
Дархан ағам екеуміз к�рдік. Оқығанын, 
�мірден тоқығанын әдемілеп, майын 
тамызып тұрып айтатын. Ал кешқұрым 
апамыздың немерелерімен ойнайтын 
басты ермегі «Хан талапай» ойыны. 
Қызылға боялған сақа асық, апамның 

...Арманым алда бұлыңғыр,
Орманым ол да сылыңғыр.
Жапырақтарын жанымның,
Білдірмей біреу жұлып жүр, – деп 
жырлаған қазақтың айтулы ақыны 
Есенқұл Жақыпбеков арамыз-
да жүргенде 65 жасқа толар еді. 
Есенқұл телевизиялық ақындар 
айтысының тұңғыш лауреаты, 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Мәдениет саласының үздігі. 
«Бұл жаз да =тер...», «Біз екеуміз», 
«Бастау», «Жанқисса» сынды 
бірнеше жыр жинақтарының авторы. 
Hлеңдерінен =мірдің =зі, сезімнің 
шынайылығы т=гіліп тұратын 
 Ес-ағаның жырлары талай жанның 
жүрек қылын шерте түседі. 

Ақынның табиғаты К�к пен Жердің 
арасындағы дүниенің �ткінші екенін, 
пенденің сабыр мен қанағатқа кемшін 
кездерін баяулап меңзеп, д�п баса-
ды. Даңқ пен дақпыртқа елең етпей, 
�з туған жерінің аяулы топырағында 
қоңырқай тірлік кешкен ақынның 
тіршілік мекенінен алыстағанына да 
алты жылға жуықтапты. Осы орайда, 
түрлі мәдени орындарда ақынды еске 
алу кеші �тті. Соның бірі орталық 
мемлекеттік мұрағатта жалғасын тапты. 
«...Сары ала қаздар саңқылдап, сары 
ала күздің �ткені-ай...» деген атаумен 
ұйымдастырылған кешке ақынның 
әулеті мен достары, шығармашылық 
ортаның �кілдері қатысты. Жанат 
 Ахмади, Исраил Сапарбай, Тұңғышбай 

Салтанатты жиынға Маңғыстау 
о б л ы с ы  ә к і м і н і ң  о р ы н б а с а р ы 
Нұрдәулет Қилыбаев, білім саласының 
ардагерлері, зиялы қауым �кілдері мен 
мектеп оқушылары қатысты. Uсем 
безендірілген мектеп дәлі зінде басталған 
салтанатты жиын ұлттық киім киген 
�нерлі оқу шы лардың биімен ашылды. 
Жүр гізушілер осы шараның мақсатын 
түсіндіріп, қаламгердің �мір жолы мен 
шығармашылығын таныстырып �тті. 

Б.Т�леуғалиев – Маңғыстау об-
лысының, Маңғыстау ауданы мен 
Ақтау қаласының Құрметті азама-
т ы ,  « Қ ұ р м е т »  о р д е н і н і ң  и е г е р і , 
Қазақстан Республикасының мәде-
ниет қайраткері,  облыстың ауыл 
 ша руа шылығы саласында ұзақ жылдар 
қызмет етіп, елдің �ркендеуіне елеулі 
еңбек сіңірген. Ол елу жасынан бастап 
жазушылық жолға бет бұрды. Ұлт та-
рихына деген құрмет пен с�з �неріне 
деген қызығушылықпен ол ілкіде 
к�ркем шығармалар туралы, тіл мен 
әдебиет жайындағы ойларын мерзімді 
баспас�з беттерінде жариялап, бай-
ыпты талдауларымен к�пшілікті елең 
еткізді. Кейін әдеби-к�ркем, танымдық 
еңбектер жазған қаламгердің «Балдағы 
алтын ақ болат», «Бас сардар» және 
«Адай тарихы сыр шертеді», «Ғасырлар 
құндылықтары» атты кітаптары дүниеге 
келді. Сондай-ақ «Салт-дәстүр және 
қазақ тілін оқыту» әдістемелік құралын 
жазуға қатысып, «Маңғыстау» және 
«Маңғыстау облысының ауылшаруа-
шылығы» энциклопедиясын дайындау 
жұмысына тікелей басшылық жасап, 
жан-жақты сапалы еңбек жарық к�рді. 

Бекең к�п жылдардан бері Ақтау 
қалалық және Маңғыстау облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамын басқарып келеді. 
Аталған қоғам жыл сайын оқу шылар 
а р а с ы н д а  ш ы ғ а р м а л а р  б а й қ а у ы , 
ақындар мүшәйрасы, аудармашы лар 
сайысы секілді түрлі шаралар ұйым-
дастырып, ана тіліміздің мәртебесін 
к�теруге зор үлес қосып жүр.

Жиында с�з алған облыс әкімінің 
орынбасары Н.Қилыбаев мұндай оқу 
кабинетінің ашылуы оқушылардың 
әдеби, тарихи тұрғыдан терең білім 
алып, туған �лкенің тарихын зерде-
леп, �з елінің нағыз патриоттары бо-

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжымдары Алаштың ардақты перзенті Темірбек Жүргеновтің туған қарындасы, ұзақ 
жылдар ұстаздық қызмет атқарған

Зағипа ҚАРАҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к�ңіл айтады. 

уысынан алшысымен түскенде «Хан 
талапай!» деген айғаймен асыққа бас 
салатын едік. Кентауда шілде түскенде 
түннің �зі ерекше қапырық, ыстық 
болады. К�п қабатты үйде тұрдық. 
Кентаудың әдеті бойынша жұрт, 
панельді этаж үйлердің ауласын ауыл 
деп атайтын, ал түнделетіп апам, ағам 
және мен үйдің артына кетіп, к�галда, 
далада ұйықтайтынбыз. Кентау жұрты 
үшін бұл ерсі емес-тін. Аспандағы 
жұлдызы жарқыраған әңгімеге толы 
сол түндер, біздің Қаратаудың тари-
хымен басталып, Хантағыда тұрған 
к � р ш і - қ о л а ң ,  а ғ а й ы н - т у ы с т ы ң 
шежіресімен жалғасып жататын. Бірде 
Дархан ағам екеуміз сүндетке отыра-
тын болып, Бауыржан жездеміз Урал 
мотоциклымен біздің к�ңілімізді аулап 

қыдыртып, шаппасы �ткір ақсақал 
қожаны үйге әкеліп, сүндеттеліп 
болған соң далаға шықсақ, апамыз 
үлкен қара ат әкеліпті. Қай кезде де біз 
атқа отырып, тәкаппарланып, к�птің 
алдында �ктем с�йлеп, сенімді с�з 
бастасақ қуанып отыратын. Бірінші 
болып с�з алғанды, асырып айтқанды, 
мерей-мәртебең үстем болғанын апам 
қатты ұнататын. Жоғарыда әкесі тура-
лы жазып кеттім, апама мінез әкесінен 
дарыса керек. С�з арасында «арғы ата-
мыз Uлдекей, Түркістан мен Теріскей 
арасында болыстыққа таласқан адам» 
деп отыратын еді, жарықтық.

Сосын Uзірет Сұлтан! Оңтүстік 

Жаманқұлов, Жанарбек Uшімжан, 
Есей Жеңісұлы, Сәкен Майғазиев 
сынды ақын-жазушылар, �нер иелері 
естеліктерімен б�ліссе, Қ.Мандоки 
а т ы н д а ғ ы  № 1 5 4  о р т а  м е к т е п т і ң 
оқушылары ақын поэзиясын оқып, 
к�пшілікті толғандырды. Uсіресе айтыс 
сахнасында үзеңгілес, �мірде дос болған 
Шорабек Айдарбеков екеуінің қалжың 
айтыстарынан үзінді келтіріп, �ткен 
күннің сәулелі шақтарына шегініс жаса-
ды. Есенқұлдың қиыннан қиыстырып, 
с�з тауып кететін тұстарын, айтыс ала-
манында қазақы дәс түр дің шеңберінен 
шықпай, ұлттық құндылықты насихат-
тай отырып, халыққа жағымды әсерлі 
айтыс жасай білетін тапқырлығы, ел 
ішінде таралған түрлі қалжың, қағытпа 
с�здері туралы да сыр шертілді. Ақын 
ғұмырының басым б�лігін шәкірт 
тәрбиелеп, �нерге баулығандығы 
аңғарылды. Қолына қағаз бен қаламын 
серік еткен жас буын �кілдері ақынның 
шығармашылығын пысықтап, жарыққа 
шықпаған жырларын жинап, кітап етіп 
шығаруды міндет етіп отыр. 

...Жырымды қабыл алыңдар, 
fзімнен менің аумаған.
Жауқазын мұнда жаным бар,
Жазғы бір таңда жаураған...
Сағыныш пен мұң адам баласының 

әсем әлемі іспетті. Осының бәрін �лең 
құдіретіне сиғыза білген ақынның жыр-
лары елдің жүрегінде мәңгі тербеліп 
тұрары анық.

Динара М�ЛІК

лып �суіне ықпал ететінін айтып �тті. 
Қазіргідей мол мүмкіндік жасалып 
отырған кезде оқушылардың жақсы 
оқып, білікті азамат болып шығуларына 
тілек білдірді. 

Бұдан кейін Б.Т�леуғалиев с�з 
с�йлеп, �зінің шығармашылығы ту-
ралы айтты. Оқушылардың әлемдік 
және отандық ақын-жазушылардың 
шығармаларын оқып-үйренулерінің 
маңыздылығын, мәдениетті адам бо-
лып қалыптасудағы әдебиет пен та-
рихи білімнің қажеттілігін атап �тті. 
fзінің шығармашылығына назар 
аударып, осындай игілікті істі қолға 
алып отырған мектеп ұжымына алғыс 
білдіріп, мектеппен тығыз байланыс 
жасап, шығармашылық жолы мен қазақ 
тарихы, салт-дәстүр тақырыптарына 
әңгіме-дәрістер жүргізіп отыруға дайын 
екендігін жеткізді.

– Елбасымыздың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақала ларында 
к�рсетілгендей, жас ұрпақты рухани 
жағынан шыңдап, туған �лкеміздің тари-
хы мен әдебиетін тереңірек меңгертуде 
Бектұр ағамыз секілді  жергілікті 
к�рнекті қаламгерлердің шы ғар маларын 
оқытудың маңызы зор. Сондықтан 
мектептің педагогикалық кеңесінің 
шешімімен осындай оқу кабинетін 
ашып отырмыз. Болашақта бұл каби-
нетте оқушылар қаламгер дің еңбектерін 
оқып-зерделейтін болады. Сонымен 
қатар тұлғаның дәрістерін �ткізу, кезде-
сулер мен басқа да танымдық-тәрбиелік 
шаралар ұйымдастырып тұру жоспары-
мызда бар, – дейді мектеп директоры 
Жәния Қабылқақова. 

Оқу кабинетінің лентасын облыс 
әкімінің орынбасары мен қаламгердің 
�зі қиды. Эстетикалық талаптарға сай 
безендірілген оқу кабинетінде қалам-
гер шығармашылығының тақырып-
тық-идеялық ерекшеліктері к�рініс 
тапқан. Uсем жасақталған стенділер 
жазушының тарихи романдары мен 
эсселері туралы сыр шертеді. Кітап 
с�релеріне қойылған шығармаларын 
к�ріп-танысуға, оқу үрдісінде қол дануға 
мүмкіндік жасалған.

�ділет ҚАБЫЛОВ 

халқы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін 
осылай атайды. Бала күнгі барлық 
әңгіме, барлық тарих және шежіре 
осы Uзірет Сұлтаннан басталады. 
Апамның рухани дем берушісі де, 
Алладан кейінгі бар сыйынары да 
Uзірет Сұлтан. Түркістанға барған 
күні міндетті түрде кесенеге баратын-
быз. Отбасына қауіп т�ніп, шешуі 
жоқ күрмеулі мәселе болса апамыз 
Uзірет Сұлтанға тартатын да тұратын. 
Бірде үлкен ұлы Бапан қатты ауы-
рып, ота жасалса да ем қонбай қойған 
қиындықта апам Арыстан баб пен 
Uзірет Сұлтанда түнеп, оларды неше 
он рет айналып келгені бар.

Uжем әдемі қартайды. Он екі жыл 
бұрын қант диабеті деген диагноз 
қойды. Бірақ болмысынан �жет апам 
сол күннен бастап диетасын ұстап, 
тәніне ерекше сақтықпен қарап, ешбір 
жеріне хирургтың пышағы тимей �тті 
�мірден. Апам к�йлектің әдемісін, 
шайдың үндісін, сорпаның майлы-
сын, еттің семізін ұнататын. «Құдай 
ешкімге күнімді қаратпасын, ақтық 
демім шыққанша �зім жүрейін» деп 
отыратын. Сол дегені болды. Бір апта 
ғана емханада жатып, кейін үйге келіп 
бақилық болды. 

Біреуден к�рген жақсылығы ешқа-
шан қайтарымсыз қалған емес. Ең 
құрығанда үйіп-т�гіп батасын беретін. 
Туған баласынан жақсылық к�рсе де, 
тап сол сәтте ең тәтті с�здермен бата-
сын беріп жататын.

Ж а с т а й ы н а н  ж е д е л  ш е ш і м д і 
қабылдап, �ткен күнге �кінбей, ке-
лер күнге қам жасайтын алғыр, прин-
ципті кісі еді. Күні кешеге дейін Са-
лиха қызынан туған екі кішкентай 
немересін бағып, мектепке дайындап, 
сабағын оқытып, �зінің қоғамдық р�лін 
қалтқысыз орындап келді. Uкесі қайтыс 
болғанда да �з перзенттеріне �зі тоқтау 
салып, �зі қайтарда да бізге: «Ұлға 
бергісіз 7 қызым бар, олардан тара-
ған арыстандай немерелерім бар. Мен 
�лгенде жетісінде де, қырқында да, жы-
лында да қасқайып тұрыңдар! Іштеріңде 
с�з қалмасын, айтыңдар! Қайғырып ах 
ұрмай, міндеттеріңді атқарыңдар» деп 
қысқа қайырған. Қалай күйзелмейсің, 
десек те ақтығын немерелері қатар 
тұрып қасқайып атқардық.

Кентауда жұма күні қойылатын 
кісі лердің жаназасы Орталық мешіт-
тен, жұма намаздан кейін шығарылады 
екен. Апама сол күн бұйырыпты, 
жана засында мың адам сапта тұрды. 
Апам 79 жыл жасады. Ұзақ жылдар 
бух гал терлік қызмет атқарып, автопар-
кте есепші-кассир болды. 

Бүгінде артында 7 қыз, 1 ұлдан 
тараған 30-дан аса немере, 20-дан аса 
ш�бересі қалды. Аллаға сансыз шүкір 
дейміз!

Мен қоғамдық жұмыста да, жеке 
�мір дағдымда да шешім қабылдар 
сәтте әжем айтқан даналық әңгімелері 
құлағымда жаңғырып тұрады...

Дәурен БАБАМҰРАТОВ 

ӘЖЕМНІҢ 
әңгімесі

ЕСЕНҚҰЛДЫ 
ЕСКЕ АЛДЫ

ҚАЛАМГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

Қайырымдылық – игі іс 

Әкем ерте кетті, мен әкелік мейірімді әжемнен 
алдым. Есейгенше. Кейін оқу іздеп қалаға кеттім. Ар-

тымнан іздеп қалаға келді. Өмірдің сантүрлі тағдырын бастан 
кешкен апам, сол қиындықтарды жеңе білген аяулы әжем – Зерікүл 

Сүлейменқызы 1940 жылдың көктемінде дүниеге келіпті. Әкесі Сүлеймен 
деген кісі, өр, өжет, сөзге шешен, бес уақыт намазын қаза қылмаған барша 

Жиембет-Қоңыршұнақтың даңқы асқан батыр кісі болыпты. Батырлығы сол, 
1920-1930-жылдардағы аласапыранда Қаратаудың Теріскейі мен Күнгейінде орын 
алған кезекті толқуда топ кісімен жазалаушы отрядтың қолына түсіп, 40-тан аса кісі 

тау арасымен Теріскейден Шымкентке айдалыпты. Айдап бара жатқан екі орыс-казак 
екен. Тоз-тозы шыққан тұтқындар көшті баяулатып, сусыз және тамақсыз біраз күн 

жүрген соң тіпті халдері нашарлаған. Әлгі екеуі бұларға: «Бәрібір Шымкентке барған 
соң атыласыңдар, одан да біз сендерді осында-ақ ата бастайық» деп, еріккен екеу 
реттік санға қойып, сол санға сәйкес келгенін біртіндеп ата беріпті. Түн ортасында 
тұтқындар арасындағы жасы үлкен бір ақсақал Сүлеймен атамызды өзіне тартып: 

«Шетімізден қырыла береміз бе? Қайратты жігіт едің! Бүгін түнде бір амалын 
тауып екі айдауылды қолға алудың қамын жаса!» депті. Сол түні атамыз 

қос солдаттың орайын тауып қолындағы кесек таспен екеуін кезек 
жайратыпты. Айдауылдардан айласын асырған атамыз әлгі 

ақсақалды арқалап тау асып қашқан екен, өзге жұрт та 
басы ауған жаққа кетіпті...

МЕРЕЙ

ШАРА
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасының ая-
сында  Ықылас Дүкенұлы атындағы Тараз 
қалалық мәдениет сарайында �ткен еске алу 
кешіне Қазақстан Жазушылар одағы Басқарма 
т�рағасының орынбасары, Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері Бақыт  Беделхан 
қатысты. Сондай-ақ ақынның рухына арналған 
шараға Алматы мен Шымкент қаласының, 
Қызылорда  мен Түркістан облыстарының 
ақындары мен зиялы қауым �кілдері қатысты. 

Кешті белгілі ақын, «Shalqar» радиосының 
директоры, «Дарын» мемлекеттік жастар сый лы-
ғының лауреаты Қалқаман Сарин жүргізді.

Uуелі ақынның «Сенің к�зің» атты лирикалық 
�леңінің желісімен ақын �мірінен к�рініс сахна-
ланды. Содан кейін сахнаға Жамбыл облысы 
әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбе-
ков шығып, ақын туралы с�з с�йледі. Сондай-
ақ ол ақынның ұлы Жұлдыз Мұқағалиұлы мен 
келіні Бақытгүл Айдароваға облыс әкімінің аты-
нан қазақы салт бойынша сый-сияпат к�рсетті. 

Ал ақын Бақыт Беделхан Мұқағали шығар-
ма шылығы жас ұрпақты отаншыл етіп тәрбие-
лейтінін айтса, Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері, жазушы Несіпбек Дәутайұлы 
Мұқағали поэзиясы �зге ақындардан несімен 
ерекше екенін әңгімеледі. Сонымен қатар 
ақын, Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері 

Жігерлі 
жастар алаңы

Балабақша және 
ұлттық тәрбие

БАҒДАРЛАМАҒА 
БАСПАНА ҮШІН 
ҚАТЫСТЫМ...

«Есіңе мені алғайсың...»

Ғайса ҚАЛЫМБЕТОВ: 

-

Қайырбек Асанов Мұқағали Мақатаев туралы 
естелігімен б�лісіп, �зінің жүрек жарды лебізін 
жеткізді. 

Бұдан кейін жас ақын Нұржан Қадірәлі мен 
Марал Хант�ре сахнаға шығып, ақиық ақынға 
арнаған �леңдерін оқыса, Мәдина Сағымбекова, 
Жазира Сметова сынды �нерпаздар ақын 

�леңдеріне жазылған әндерді шырқады. Ақын 
кешіне арнайы келген Мұхтар Ниязов, Рүстем 
Қайыртайұлы, Біржан Байтуов сынды танымал 
айтыс ақындары да сахнаға шығып, �зара тар-
тымды айтыс ұйымдастырды. 

Кеш соңында Жұлдыз Мұқағалиұлы мен 
Бақытгүл Айдарова әулиеаталық әлеуметке 

– Ғайса, сіздің «Миллион кімге бұйы рады?» 
бағдарламасындағы ойыныңыз к=пшілікті тәнті 
етті. Білімді, қарапайым жігіттің кім екені 
к=пшілікке қызық. Hзіңіз туралы тарқата айтып 
берсеңіз?

–Мен 1992 жылы Алматы қаласында 
дүниеге келдім.  №161 жаратылыстану 
бағытындағы мектеп-гиназиясының хи-
мия-математика сыныбын тәмамдағам. Осы 
мектептегі химия пәнінен беретін мұғалімім 
Uлия Темірболатқызы менің химияға, жараты-
лыстану ғылымына деген қызығушылығымды 
оятып, негіз салып берді. Мектеп бітірген соң 
Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
университетінің «Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы» мамандығына оқуға 
түстім. Мамандығым мұнай �ндіруге байла-
нысты болғандықтан, негізінен мұнай-газ 
саласында жұмыс істеуім керек. 2014 жылы 
жоғарғы оқу орнын бітірген соң, �зім үшін 
бір жыл үзіліс алдым. Мамандықты дұрыс 
таңдадым ба, болашағыма қандай қадам жа-
сауым керек, осы сауалдардың жауабын табу 
мақсатында бір  жыл �ндірісте жұмыс істедім. 
Сосын бір жылдан кейін �з салам бойынша 
магистратураға оқуға түсуге құжат жинай 
бастадым. Осы кезде Қ.Сәтбаев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық университетіндегі 
оқытушым Uлия Байқоңырова университеттің 
Мәскеу технологиялық университетімен 
келісімшарт жасасқанын, қазақ студенттеріне 
Мәскеуде оқуға мүмкіндік барын айтты. 

Мемлекет басшысы «Жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауын-
да: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пай-
даланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға 
тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 
тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі 
– жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» 
деген болатын. Демек, б=бектер мекенінің тілдік 
жағдайын жақсарту =зекті мәселенің бірі. 

Елбасымыздың «Тілдердің үштұғырлығы» 
мәдени жобасын жүзеге асыру мақсатында 
балабақшаларда бірқатар жұмыстар атқарылып 
келеді. Uрине, үштілдік саясатты ұстансақ та, �з ана 
тілімізді ұмытпағанымыз ж�н.

Қазіргі таңда �зге этнос �кілдері �з балаларын, 
немерелерін қазақ балабақшасына бере бастауы 
қуанарлық құбылыс. Бұл үрдістің жалғасын таба 
беруі осы мекемелердегі ұлттық тәрбиеге байла-
нысты. Сондықтан қазақ балабақшаларындағы 
бүлдіршіндерге қазақ тілінде тәрбие берудің де 
сапасына барынша к�ңіл б�лудің маңызы зор.

Тәрбиеленуші бүлдіршіндерді рухани ізгі 
қасиеттерге баулып, тәрбиенің к�зі – ана тілі мен 
әдебиетін, тарихы мен халықтың салт-дәстүрін 
сақтап, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді 
балабақшадан бастау қажет. Себебі қазақ тілін 
қастерлеуді үйрету келешекке апарар ізгі жол. 
Бүгінгі жаһандану кезеңінде ұлттық құндылықтарға 
назар аудару ұлттық сананы байытады. Сондықтан 
ұлттық тәрбиенің мәні ерекше. Бұл ж�нінде та-
рих ғылымының докторы Секен Дорженов �зінің 
«Ұлттық тәрбиенің тәлімі» деген еңбегінде: «Қазақ 
халқының тұла бойы жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, 
істеген ісі – тұнып тұрған тәрбие. Сондықтан біздің 
алға қойған міндетіміз балабақшада ұлттық тәрбие 
жұмысындағы салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды 
жинақтап, саралап пайдалану арқылы болашақ 
ұрпақты адамгершілік қасиеттерге баулу» деп атап 
к�рсеткен. Барлық дәстүр, әдет-ғұрыптар ұлттық 
тәрбиеге байланысты. Сондықтан қазіргі кезде 
халқымыздың ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын қымбат 
қазына ретінде бағалап, балабақшадағы тәрбие 
жұмысы мен тілдік қолданысына к�ңіл б�лгеніміз 
ж�н. 

 Сабина ОЛЖАБИ,
І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университеті, 
журналистика мамандығының 

4 курс студенті

Бірден Мәскеуге аттанып, емтиханнан 
сүрінбей �ттім. Аталған университетте екі 
жыл магистратураны оқып келдім. Былтырдан 
бері «Еуразия» бизнес мектебінде үйлестіруші 
болып қызмет атқарып келемін. 

Ата-анам да қарапайым адамдар. Uкем 
Пернебек Қалымбетов – техника ғылымының 
кандидаты еді. fкінішке қарай, 2008 жылы 
�мірден озды. Анам Қаламқас Жеткергенова 
– �мір бойы «Қазақфильм» киностудиясының 
монтаж б�лімінде жұмыс істеді. Бала кезімнен 
үйде с�ре-с�ре кітаптар болатын: әлем әдебиеті, 
қазақ классиктері, ғылыми әдебиеттер және 
т.б. Ғылымға деген қызығушылығым осы кез-
ден басталған болуы керек (күліп). 

– Қанжығаңызды майлап берген бағдарламаға 
қатысу туралы ой қайдан келді?

– fзім атақ-дәрежеге қызықпайтын, 
керісінше одан қашатын адаммын. Мыса-
лы, әлеуметтік желілерде к�п отырмаймын, 
к�п сурет салмаймын, пікір де жазбаймын. 
Бағдарламаға қатысарда �з біліміме сеніп, 
жақсы ұтыс болатынын білсем де, әлеуметтік 
желілерде мұншалықты қызу талқыға түсемін 
деп ойлаған жоқпын. Бір жыл бұрын �зіме 
жеке баспана алғым келіп, алдағы 1-2 жылда 
баспанаға қол жеткіземін деп мақсат қойдым. 
Тура сол кезде «7-20-25» бағдарламасы туралы 
шешім шығып, бұл маған берілген мүмкіндік 
деп ойладым. Ақша жинау керегін түсіндім. 
Ақша деген оңай келмейді ғой. Қалай қосымша 
табыстарды арттыруға болатынын қарастырып 

жүрдім. Сосын осы бағдарламаға неге қатысып 
к�рмеске деген ой келді. Талаптарын орын-
дап, қатысушы боп шыға келдім. Алғашқыда 
қобалжығаныммен, мүмкін бағым шығар деген 
ойдан арылмадым.  Бағдарламаға қатысу үшін 
арнайы дайындалып та жатпадым. Қандай 
сұрақтар келетінін де білмейтіндіктен тек 
білім мен сабыр алып шығатынына сендім. 
Мәселен, ғарыш денелері туралы сұрақ  кел-
ген кезде, астрофизика деген жауап нұсқасы 
болды. К�п адам осы нұсқа деп ойлады. Бірақ 
мен оған астрофизиканың қатысы жоқ екенін 
біліп тұрдым. Сосын космогонияны таңдадым. 
Және менің таңдауым дұрыс нұсқа болып 
шықты. 

– О й ы н  б а р ы с ы н д а  б а р л ы қ  с а л а д а н 
хабарыңыз барын байқаттыңыз. Физика-химия, 
астрономия, спорт, тарих, әдебиет салаларының 
бәрін қамтыған сұрақтарға дұрыс жауап беріп 
отырдыңыз. 

– Адамның білімді  болуы бала кез-
ден бас тау алады. Оның іргетасы мықты 
қалануы керек. Мен оқыған мектепте әр 
пәннен білімді, білікті ұстаздар сабақ берді. 
Uр мұғалім сабағын қызықты етіп, балаға 
оңай қабылданатындай әдістерін білетін 
еді. Мектептен солай қалыптастым. Ары 
қарай адам �зін-�зі дамытуы керек. Мыса-
лы мен бос уақытымды ізденуге арнаймын. 
Ғылыми әдебиеттермен қатар, әлем әдебиетін, 
ғарыштық тақырыптарды қызығып оқимын. 
Онымен қоса, әрине, салалық кітаптарды 

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ЖҮЗДЕСУ

оқып, �зін-�зі дамытып отыру әр маманның 
міндеті деп білемін. 

– Бағдарлама соңында ұтысқа алған 2500000 
теңге қаржыңызды үй салуға жұмсаймын дедіңіз. 
Ал жоғарыда «7-20-25» бағдарламасы тура-
лы тілге тиек еттіңіз. Сонымен, нақты қандай 
шешімге келдіңіз? Яғни ұтысыңызды қайда 
жұмсайсыз?

– Қазір осы мәселені ойланып жүрмін. 
«7-20-25» бағдарламасы бойынша пәтер 
алуға қаржым жеткілікті болып тұр. Бірақ бір 
жағынан жеке үй салғым келеді. Бала кезден 
жер үйде туып-�скендіктен болар, жер үйдің 
пәтерге қарағанда к�п артықшылықтары бар 
деп ойлаймын. Сондықтан тағы да кішкене 
ақша жинап, қалауымша үй салсам деймін. 

– Биыл елімізде «Жастар жылы» деп жария-
ланғаны белгілі. Бұл жылда жастарға қандай 
мүмкіндіктер берілу керек деп ойлайсыз?

– «Жастар жылында» біріншіден да-
уыс құқығын беру керек. Яғни жастарды 
ести білу керек. Қазіргі таңда �те талантты,  
мықты жастар �те к�п. Бірақ олардың күш-
қуаты қолданылмай жатыр. Біз сол жастарға 
мүмкіндік беріп, оларды тауып, жастардың 
арасында �зара бәсекелестік орнатып, оларды 
дамытуымыз керек. «Жастар жылы» жай атау-
мен қалмауы керек. Құр дүркіретіп �ткізбей, 
жастардың �зекті мәселелеріне к�ңіл ауда-
руымыз және оны шешуге атсалысуымыз 
керек. Жастардың шетелге кету үрдісі артып 
отырғаны жасырын емес. Оларды жазғыра 
да алмаймыз. Мәселен, салыстырмалы түрде 
қарасақ, біз бірдей жұмыс істеп, бірдей уақыт  
жұмсағанымызбен, шетелдегі мамандар бізден 
10-15 есе үлкен еңбекақы алады. Ал бізде бүкіл 
салада мемлекеттің қадағалауы �те к�п. Uр 
салада мемлекеттік қолдау болғанымен, ол 
бизнестің ары қарай дамуына кедергі келтіреді. 
Жеке ашылған компаниялар мемлекеттік 
қолдауға ие болған ұлттық компанияларға 
бәсекелес бола алмайды, артта қалады. Себебі 
олардың дамитын күштері, жағдайлары жоқ. 
Олар дамымаған соң жастарға жұмыс орын-
дары ашылмайды. Тек қана сол мемлекеттік 
компанияларға қатысты адамдарға ғана орын 
табылады. Қалғандары, �кінішке қарай, 
шетелге кетуге мәжбүр болады. Сол үшін 
бизнеске жол беріп, экономикалық бағытқа 
�згерістер енгізу керек деп ойлаймын. Себебі 
елдегі экономикалық мәселелер шешілсе, 
ол бізге әлеуметтік мәселелердің шешілуіне 
жол к�рсетеді. Ал биылғы «Жастар жылын-
да» осындай мәселелер шешімін табуы үшін 
жастарға мүмкіндік берілуі керек.

– �ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ақын кешін ұйымдастырғаны үшін алғыс айтып, 
�з сый-сияпатын жасады. Нақтырақ айтсақ, 
«М.Мақатаев атындағы Халықаралық қор» 
атынан ақын Қайырбек Асанов, облыстық ішкі 
саясат басқармасының басшысы Берік Уәли, 
ақын Қалқаман Сарин мен жас ақын Нұржан 
Қадірәліні «Мұқағали Мақатаев медалімен» 
марапаттады.

Бұдан б�лек ақынның туған күні құрметіне 
оңтүстік аймақтық ақындардың арасында 
«Ақынға парыз к�п ойлау, Артық та емес доп 
ойнау» атты кіші футболдан жолдастық кез-
десу �тті. Доп додасына Алматы, Шымкент 
қалалары мен Түркістан, Қызылорда, Жамбыл 
(3 команда) облыстарынан 7 команда қатысты. 
Қызыққа толы жолдастық кездесуде 3 орын-
ды Ербол Қамбатыров бастаған әулиеаталық 
айтыс кер ақындар иемденсе, екінші орын  
Мұхтар Ниязовтың «Ақмешіт» командасына 
бұйырды. Ал бас жүлдені айтыскер ақын Тұрар 
Тілеулиевтің командасы (Түркістан облысы) 
жеңіп алды.

Серік ЖОЛДАСБАЙ
Суреттерді түсірген 

Алтынбек ҚАРТАБАЙ
ТАРАЗ

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 
«Халықаралық қысқы мектеп-2019» =з 
жұмысын бастады. Салтанатты мәжілісті 
университет ректоры, ҚР ҰҒА вице-прези-
денті, академик Тілектес Есполов кіріспе 
с=збен ашып, қазақстандық және шетелдік 
ғалымдардың осындай маңызды шараға 
қолдау танытқандарына ризашылығын 
білдірді. 

Дәстүрлі шараның басты мақсаты – жастар-
ды әлемдік білім-ғылым кеңістігіндегі жаңа 
технологияларға үйрету, білікті ғалымдармен 
байланыс орнату.

– Биыл «Қысқы мектептің» ашылуы 
 Қазақ стандағы Жастар жылымен сәйкес келіп 
отыр. Университеттің жастар саясатының басты 
мақсаты жас буынның рухани, мәдени, кәсіби 
және физикалық толыққанды дамуына жағдай 
жасау, олардың әлеуетін еліміздің дамуына пай-
далану болып табылады. Бүгінде Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті аграрлық-�неркәсіптік 
кешен саласында маман даярлайтын ең ірі 
ғылыми-білім беру орталығына, білім мен 
�ндірістің, аграрлық ғылымның үйлестірушісіне 
айналып отыр. ЖОО-да жүргізілетін бүкіл 
жұмыс Қазақстанның ауыл шаруашылығы 
саласының дамуын жеделдетуге бағытталған, – 
деді �з с�зінде ҚазҰАУ ректоры Т.Есполов. 

Халықаралық қысқы мектеп бағдарламасы 
студенттер, магистранттар, докторанттар мен 
жас ғалымдардың жаңа білім мен тәжірибелік 
дағдыларды, инновациялық технологиялар 
мен ғылыми зерттеу әдістерін игеруге жаңа 
мүмкіндіктер бермек. 

Қысқы мектепке қатысушы жас ғалымдар 
Шығыс Финляндия университетінің профес-
соры Атте Вон Райт Йоханнес, Варшава Ауыл 
шаруашылық университетінің профессоры 
Ярослав Чорманский, Наварра университетінің 
профессоры Мария Фернандес, Познань жара-
тылыстану университетінің профессоры Януш 
Маевский және т.б. ғалымдардың дәрістерін 
тыңдап, ғылыми жобалармен жұмыс істейді. 
Айта кетерлігі, жиында шетелдік ғалымдар Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің нәтижелі 
жұмыстарына оң баға беріп, жас ғалымдарға 
жасалып отырған қамқорлықтың мемлекеттік 
деңгейде қолға алынғанын ерекше атап �тті.

11-23 ақпан аралығында 12 бағыт бойын-
ша �тетін қысқы мектеп жұмысына әлемнің 
10 мемлекеті мен Қазақстанның 14 аймақтық 
жоғары оқу орындарынан 300 тыңдаушы келді.
Шара аясында жас ғалымдар «start-up» жобалар 
байқауына қатыса алады және үздік жұмыстар 
қысқы мектептің жабылу салтанатында арнайы 
марапатталады.

Дина ИМАМБАЕВА
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БАЛ КҮНІН БІРГЕ КЕШКЕН...
fңгеріп екі басын қыпша белге, 
Жатады к�тергенше сұлап жерде.

(Зілтемір)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Тұмау да, суық тию де – жоғарғы тыныс 
жолдарының шырышты қабатын зақым-
дайтын вирустық сырқаттар. Бұлар дене 
қызуының к=терілуіне, тұмауға, тамақтың ау-
руына, ж=телге алып келеді. Тұмауды А,В, С 
типті вирустар тудырады. Бұлардың белгілері 
үнемі =згеріп отырады. 

Сондықтан тұмаумен бір рет ауырып, 
келесі жолы оның басқа түрімен сырқат-
тануымыз мүмкін. А типті вирустар ауыр 
індеттер мен пандемияларды тудырады. 

В типті вирустар бұлай кең жайылмайды, шағын топ арасында 
тарайды. Бұлар тек адамдарға жұғып, к�біне балаларды зақым-
дайды (А типті вирустар болса, кейбір жануарларда да болады). 

С типті вирустар әзірге аз зерттелген. Uдетте «суық тию» деп 
аталатын сырқат – ЖРВА – жіті респираторлық вирустық ауру. 
Оны к�птеген вирустар тудырады. Ғалымдар олардың саны 200 ша-
масында деп к�рсетеді. Олардың ішінде кең тарағандары – тұмау, 
аденовирустар, риновирустар. 

�р мінезді Бәтиманың адуынды, рухты, асқақ 
жырларынан дүр сілкінетінбіз. 

Сосын Күләш (марқұм) Л.Зыкинаның 
 даусына салып, орысша әндер айтады. 
Шәйзада халық әндерін, Клара сол кезде 
атағы дүрілдеп тұрған Жақсыгелді Сейіловтың 
әндерін сызылтқанда, Оразбибі баянда ойнай-
тын. Арасында нешетүрлі күлкілі әңгімелердің 
тиегі ағытылып, ду-ду күлеміз...

Біз үшін ұйымшылдықтың эталоны – 
қызылордалық қыздар екенін айту парыз. 
Г.Жұмағұлова оларға «Қызылдар!» дейтін. 
Бастапқыда біртүрлі болғанымен, кейіннен 
үйреншікті болып кеткені сондай, �здері де: 
«Біз, «қызылдар»...» деп отыратын. Бастықтары 
– Гүлжан. Болатындай ж�ні де бар: еңбек �тілі 
к�п, ақыл тоқтатқан қыз. Басқаларды тырп 
еткізбейді. Ас-суды бір жерден ішіп, сабаққа 
қаздай тізіліп бірге барып, бірге қайтады. 

Біраз курстастар ақшасы бітіп, қарны ашқан, 
азық-түлігі таусылған кезде «қызылдардың» 
б�лмесіне барып, ес жиғанын, маңдайы терлеп, 
шай ішкенін еске алады бүгінде. Бір жақсысы, 
«қызылдардың» ауызбіршілігі күні бүгінге дейін 
сол күйінде сақталған. Бақтарына қарай жақсы 
жігіттерге жар болып, оларды да �зара туыс-
тастырып жіберген. Бір-бірінің қуанышына 
ортақтасып, �здері тұратын аудандардың ара-
сын жол қылып келеді. 

Ал егер, Сыр еліне біреуіміз бара қалсақ, 
хан к�теріп қарсы алады.

МАҚТАНАМЫЗ! 

Осыдан бес жыл бұрын да кездесуіміз 
болған. Онда университет ғимаратында бас 
қосып, әл-Фараби бабамыздың ескерткіші 
алдында суретке түскенбіз. Кешкі дастарқанда 
кездесуді ұйымдастырушылар атынан с�з 
алған Uмірхан Меңдеке курстастарға түрлі ата-
лымда сыйлықтар бар екенін айтқанда, к�бі: 
«Арамыздағы үздік ұстаздар, ғалымдар, ақын-
жазушыларды атап �теді» деп ойлапты. Ал 
Uмірхан әдетінше лекіте күліп алып, «Бірінші 
номинация! – деп хабарлады, – Ең к�п балалы 
курстасымызға!»

Ырымшыл қазақ баланың санын айт-
пайды ғой, біз де жария етпей-ақ қоялық. 
Бірақ қуа ныштысы сол – біздің курста алтын, 
күміс алқалы аналар баршылық екен! Және 
мақтанарлығы сол, олар бала тәрбиесі мен 
ұстаздығын қатар алып жүрген. fз �ңірлерін 
былай қойғанда, салалық министрліктің гра-
моталары мен алғыс хаттарын, т�сбелгілерін 
алғандар қаншама!

Ғылым жолына түскен курстастар тура-
лы әңгіме �з алдына б�лек. Мақтанарлығы 
– олардың жолдамамен барған оқу орнында 
кішкентай маман болып бастап, майталман 
оқытушыға, сол �ңірдің айтулы азаматына 
айналғандығында. Манасбай Қожанов пен 
Гүлнәр Уайсова – Атырауда, Гүлзия Uбдірова – 
Таразда, Тасболат Медетбаев – Қызылордада, 
Бикамал Тоқтағұлова – Шымкентте, Uділғазы 
Қайырбеков, Гүлбаршын Жұмағұлова – Ал-
матыда, осы жолдардың авторы Астанада дис-
сертация қорғап, �з саламыздың дамуына үлес 
қостық.

Сонау 90-шы жылдары шет елдерде тұратын 
қазақ диаспораларының гимніне айналған «Ел 
к�шкенде» деген әннің с�зін жазған курста-
сымыз Мұрат Пұшатай екенін мақтан етеміз. 
Және ол әнді кездескен сайын қосыла шырқап, 
досты еске аламыз.

fлеңдегі идеяны іске асырып, монғолия-
лық қазақтардың к�шін атажұртқа бұру жо-
лында ерен еңбек еткен Ботаг�з Уатқан, 
 Қа зақ стан азаматтығына �тсе, ана жақтағы 
мол зейнетақысынан айырылатынын біле тұра 
к�шкен Гүлнәр Рүстем сияқты достарымызды 
қалай мақтан етпейсің?!

Ал қазақтың мұңын мұңдап, тілінің намы-
сын қорғап жүріп, әдебиет сыны саласының 
мықты тұлғасына айналған Uмірхан Меңдекені 
біз ғана емес, бүкіл әдеби орта мақтан етеді. 
Айтқандай ол да – халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты. fз кезегінде ол курстан 
Қазақстан Жазушылар одағының т�рт мүшесі 
шыққанын айтып, мақтан етіп жүреді. 

Камал �ЛПЕЙІСОВА, 
жазушы

Қазіргі кездегі теңізшілер «=кіріп тұрған қырқыншы» ендікке 
құрметпен қарайды, онда үнемі боран мен күшті дауылдар соғып 
тұрады. «Жылқы ендігі» деп аталатын бұл аудандар теңізші 
балаларымыздың жүректерін үрейге толтырған. 

Ендіктің тарихы испандардың жаңа әлемге Атлантика мұхиты 
арқылы топ-тобымен �з аттарымен бірге �тіп жатқан сонау 
 заманнан басталады. Баяу жылжыған кемелердің керуен тобы 
тымық субтропик алқабын (шамамен 35 градус солтүстік ендікке 
таяу) кесіп �тулері керек. Ол кездердегі кемелердің механикалық 
қозғағыштары болмағандықтан олар бұл маңда жел шығуын 
күтіп, ұзақ уақыт аялдап қалатын. Бір орында қалқып тұрып алған 
кемелердің тұщы су қоры азаю қаупі т�нгенде, оны ең алды-
мен жануарларға беру тоқтатылатын. Ш�лден есі шыққан аттар 
байлаған жіпті ауық-ауық үзіп кетіп, суға секіріп түсетін. Бүгінгі 
испан теңізшілері арасында теңізде сол жылқылардың аруағы күні 
бүгінге дейін жүр деп сенетіндері бар. Сондықтан осы аудандар әлі 
де «Жылқы ендігі» деп аталады.

Ең ерте кездерден бастап осы заманға 
дейін суретшілер монументтік бейнелеу 
=неріне фреска әдісін кеңінен пайдаланады. 
Фреска жаңа ғана әктелген сыз қабырғаға 
суға езілген бояумен салынады. Кепкен кез-
де, сылақтың әгі бояумен қосылып, біртұтас 
қабатқа айналып кетеді. 

Ежелгі Русь фресканы ертеден білген. 
Ол кезде шіркеудегі суреттерден басқа бей-
нелеу �нері болмаған. Ал әлгіндей суреттер 
шіркеулердің қабырғаларына салынатын. 
Орыс монументтік бейнелеу �нерінің бізге жеткен ең ежелгі 
нұсқасы – Киевтің Десятин шіркеуіндегі Х ғасырда салынған 
фресканың жұрнағы. ХІІ және ХІІІ ғасырлардағы Ежелгі Русь 
фрескалары жақсы сақталынған. 

Шіркеу қабырғаларына етегінен т�бесіне дейін кілем ілгендей 
қып, тұп-тұтас суреттер салынатын. Uр княздіктегі суретшілер 
оны әр қилы әдіспен салған. Мәселен, Суздальда қабырғалар 
�сім діктердің суретімен не геометриялық ою-�рнектермен әше-
кей ле нетін де, әулиелердің суреті солардың ара-арасына ғана 
салы натын. Фреск салумен атақты орыс суретшілері Андрей 
 Руб лев, Дионисий сол сияқты Ресейде тұрған византиялық суретші 
Феофан Грек к�п шұғылданған. Белозер алқабындағы Ферапон-
тов монастыріндегі фрескаларды Дионисий ХV-XVI ғасырлар 
аралығында салыпты. Аты аталған суретшілердің әр қайсысының 
�з машық, �з қолтаңбасы болған. 

Жердің ауа қысымы 1013 миллибарға тең. 
Ал Жерден Күнге дейінгі орташа қашықтық – 
149 миллион 597 мың 870 шақырым. Күннің 
жасы 8-10 миллиард болса, жердікі 5-6 мил-
лиард жыл. 

Жерден Айға дейінгі орташа қашықтық, 
384 мың 400 шақырым. fз орбитасындағы 
жердің орташа жылдамдығы 1 секундта 
29,76 шақырым. Жердің шар күйіндегі 
орташа радиусы + 6 мың 371,2 шақырым. 
Жер бетінің к�лемі шамамен 510 миллион 
100 мың шаршы шақырымды құрайды. Теңіз деңгейінен санағанда 
жердің биік нүктесі – 8848 метр (Джомолунгма шыңы). 

Мұхиттың ең терең шұңқыры Тынық мұхитындағы Мариан 
 науасында орналасқан. Оның тереңдігі 11 мың 22 метр екен. 

Жер бетіндегі құрғақ жер к�лемі – 149 миллион шаршы 
шақырым, ол бүкіл ғаламшар аумағының 28,888 пайызын қамтиды. 
Ал судың к�лемі – 361 миллион шаршы шақырым, яғни 71,111 
пайызды құрап тұр. 

Сан алуан және тұрақсыз

«Жылқы ендігі» 

Фреска

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚЫЛҚАЛАМ

Ғаламшардың құпиясы мол
ҒАЛАМ
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Алаңның бізге қарама-қарсы бетінен асыға 
басып келе жатқан екі-үш әйелді к�ре салысы-
мен әлгі топтағылар тұра жүгірді!.. Екі жақ бір-
бірінің аттарын атап, анадайдан айқайласып 
келеді! Бара құшақтар айқаса кетті... 

Мына жақтан келе жатқан бізді к�ріп, топ 
енді бері қарай лап қойды...

Жарты сағат ішінде осындай к�рініс бірнеше 
рет қайталанып, 4 күнге созылған сағыныш, 
сырласу, еске алу кездесуі басталды. Алдымен, 
бақилық болған ұстаздарымыз бен курстаста-
рымызды еске алып, дұға бағыштадық. Онсыз 
да аз еді жігіттеріміз, 40 жылда қатарлары тіпті 
сұйылып қалды. Бірнеше қызымыз да оралмас 
сапарға аттанған еді... 

Сосын елордамен танысу басталды: сәті 
түсті деген осы-ау – Астанаға келіп жатқан 
Третьяков галереясын к�ріп, «Астана-операда» 
француз ұлттық балетінің премьерасына кірдік. 
Есілді әнге б�леп, түнгі фонтанның әуенін 
тыңдадық. Қаланың к�рікті жерлерін екі күн 
армансыз аралап, Бурабайға бет алдық. Ол 
жақта бізді Зұлқиямыздың Қанаты, келіншегін 
қыдыртып қойып, �зі бар шаруаны мойнына 
алған мақтаулы күйеу баламыз күтіп отыр еді. 

Автобуста да, жаяу жүрсек те, кемеде де, 
дастарқан басында да айтар әңгімеміз таусыл-
мады. Ағытылған арман, талай жыл сақталған 
сырлар, естеліктер бізді студенттік дәуренге 
қайта оралтқандай болды... 

БЕС ГҮЛН�Р

Жалпы бізде қыздар к�п болды – солардың 
бесеуінің аты Гүлнәр еді. Біреуін шақырсаң, 
бесеуі де жүгіріп келетін. Не бір-біріне 
қарағыштап аңтарылып отыратын. Ақыры, 
әрқайсысы бір-бір «кличкаға» ие болды. 
Uкесінің қасында жүріп, үйдің сыртқы шаруа-
сын істеп �скендіктен қолы қарулы, денесі ірі 
Гүлнәр Есқалиеваға «Дәу Гүлнәр» деген атты 
қуақы тілді, ойынпаз досымыз Uли (марқұм) 
«жабыстырды». Қызымыз түк те ренжіген жоқ. 
«Дәу!» десе, «әу?» деп жымия күліп тұрады.

Бойы шағын, �зі  нәп-нәзік Гүлнәр 
Уайсованың «Пионер» аталуына мен себепші 
болдым-ау деймін. Курстың жасы кіші 
қыздарының бірі едім, еркін жүріп, еркелеп 
с�йлейтін әдетпен: «fзің пионер сияқты 
кіп-кішкентайсың ғой» дегенім бар емес 
пе? Аузыма Құдай салған болар, Гүлнәр – 
ішімізде ғылым жолына түсіп, диссертацияны 
бірінші қорғаған пионеріміз болды. Қазір қара 
шаңырақ – АГУ-дің профессоры.

Ұйымдастырушылық қабілеті мол, игі 
істердің басынан табылатын комсоргіміз 
Гүлнәр Нүркенова к�біне шалбар киіп жүретін. 
Шашы қысқа қиылған. Қимылы ширақ, ойын-
паз, күресе кетуден де тайынбайтын мінезіне 
қарай болар, бір күнде «Ұл Гүлнәр» боп шыға 
келді.

Гүлнәр Құдабаева – біздің курстан шыққан 

Францияның астанасы Парижде дзю-
додан дәстүрлі «Үлкен дулыға» «Grand 
Slam» турнирі =тті. Дүбірлі додаға 
әлемнің 100 елінен 633 спортшы бақ сы-
нады. Қазақ елінің атынан 15 дзюдошы 
татами т=ріне шығып белдесті. 

Доданың алғашқы күні аса жеңіл салмақ 
болып саналатын 60 келіде сынға түскен 
Елдос Сметов күміс медальді иеленді. Фи-
налда ол Күн шығыс елінен келген  Наохисо 
Такатоға есе жіберді. Uйелдер арасында 
Рио Олимпиадасының қола жүлдегері 
 Отгонцецег Галбадрах қола жүлдені олжа-
лады. Ауыр салмақ, яғни 90 келіде белде-

скен Ислам Бозбаев неміс Эдуард Триппел, 
молдовалық Юрий  Мокану, жапониялық 
Шойхиро Мукай және израильдік Ли 
Кошманды қапы қалдырып финалға дейін 
шықты. Алайда ақтық сында ол кореялық 
дзюдошы Донгхан Гвакқа ұтылды. 

Осылайша ол күміс жүлдені олжа-
лап, ел құрамасына үшінші медальға 
толықтырды. Екі күнге созылған беделді 
турнирдің нәтижесінде ерлер арасын-
да Наохисо Такато (Жапония, 60 келі), 
Денис Виеру (Молдова, 66 келі), Сойши 
Хашимото (Жапония, 73 келі), Доменик 
 Рессел (Германия, 81 келі), Донгхан Гвак 
(Оңтүстік Корея, 90 келі), Варлам Липар-

телиани (Грузия, 100 келі), Ким Сунгмин 
(Оңтүстік Корея,100 келіден жоғары). 
Uйелдер арасында Ами Кондо (Жапония, 
48 келі), Аи Шишиме (Жапония, 52 келі), 
 Криста  Дегучи (Канада, 57 келі), Кларисс 
 Агбегненоу (Франция, 63 келі), Юко Оно 
(Жапония, 70 келі), Маделеине Малонга 
(Франция, 78 келі ), Идалис Ортис (Куба, 
78 келіден жоғары) топжарды. 

Сонымен, сарапқа салынған 14 алтын-
нан 5 алтынды олжалаған Жапония құра-
масы дзюдоның отаны екендігін растап 
жалпы командалық есепте к�ш бастады. 

Нұрлан ҚҰМАР

бірнеше жұптың ішінде берекелі отбасының 
ұйытқысы болып отырған досымыз. Белгілі 
ақын, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты Uділғазы Қайырбековтың жары. Дом-
быра тартып, сызылта ән салады. Ұяң ғана 
томпиған қызға «Кішкентай Гүлнәр» деген ат 
жараса кетті. 

О қ у ғ а  т ү с к е н  ж ы л ы  « Т е с к е н с у д а » 
қолымыз шырыш-шырыш болып, к�зімізден 
жас парлап, түшкіріп-пысқырып, темекі 
теріп жүргенбіз. Бір күні хал-жағдайымызды 
білу үшін ұстаздарымыз келіп, оқу жайын, 
жатақхана алу мәселесін с�з етті. Қастарында 
бет әлпеттері �згешелеу 1 жігіт, 5 қыз бар. 
Монғолияның Баян�лкесінен келген Мұрат 
(марқұм), Ботаг�з, Хибадет, Дәметкен (мар-
құм), Арман, Гүлнәр курстастарымызбен осы-
лайша таныстық. 

Қатарымызға қосылған бесінші Гүлнәрді аз 
уақыт «монгол Гүлнәр» деп жүріп, ата-анасы 
«Күнішай» дейтінін естіген соң, біз де солай 
атап кеттік.

ТҰРҒАН МЕН АЛСАЙ

Студенттік шақтың бір қызығы – басқосу 
кештер. Туған күн дейміз бе, «сельхозкадан» 
келуіміз дейміз бе, әйтеуір себеп табылады. Ол 
кездері қазіргідей кафе, мейрамхана түске де 
кірмейтін. Жеке үй жалдаймыз. Ақша жинап, 
дастарқан жаямыз. Домбыраға қосылып ән 
айтамыз, «Ау, Сартайым, Сартайым, қалай 
сенің жағдайың?» деп, әндете жүріп, бидің 
түбін түсіреміз.

Курстасымыз Тұрған мен зооветеринарлық 
институтта оқитын Алсай сондай кештердің 
бірінде танысты. Қонаққа келген жігіттер ж�н-
жосықтарын айтқан кезде екеуінің бір жылдың 

бір айы, бір күнінде дүниеге келгені белгілі 
болды. Шуласып, түрлі қалжың, тілектер ай-
тылып жатты. Соның ішінде «Ата-аналарың 
сендерді бір-біріңе арнап туған ғой» деген с�з 
періштенің құлағына шалынған сияқты...

Т�ртінші курста Тұрған мен Алсай отау 
құрып, біздің курс шу-шу етіп, бір автобусқа 
тиеліп, Жамбыл ауданына тойға барғанбыз. 
Қыздар шымылдық ішіне кезек-кезек кіріп, 
аққудай болып отырған Тұрғанға серік болған... 

Жылдар �тіп, Алсай ауылының мықты 
азаматы, бетке ұстар маманы, Тұрған білікті 
ұстаз болды. Тұрмыстары түзеліп, үш баласы 
еркін ойнап �суі үшін кең сарайдай үй салды. 
Алсайдың риясыз құрметін сезінгендіктен, 
курстастар ол ауылға жиі барып, аунап-қунап, 
у-шу қалаға қуана оралатын.

Соңғы рет суыт хабармен барды. fксіктері 
алқымға тығылып, жылап қайтты курстастар. 
Жаңа үйлерінде, ақ т�сектерінде құшақтасып 
жатып, бақиға аттанып кеткен Тұрған мен 
Алсайды соңғы сапарға шығарып салды. Осы-
лайша, бір күнде туып, бақытты ғұмыр кешкен 
қос ғашық, бықсып жанған к�мірдің иісінен 
уланып, бір күнде дүниеден �тті... 

«ҚЫЗЫЛДАР»

Ұйымшылдығымыз кісі қызығарлықтай 
еді. Іс-шараларға қатысуда, сенбілікке шығуға, 
кезекшілікке баруда алдымызға жан салмаймыз. 
Және небір мәжбүрлі, к�ңілсіз жиындардың 
соңын қызықты кешке, пікірталасқа, сырласуға 
ұластырып жіберуге шебер-ақпыз. Uсіресе кіл 
қыздар жинала қалсақ, бізге сол кездің �зінде 
классик болып к�рінетін Uділғазының жоғын 
пайдаланып, �лең оқимыз. Коммунаның сыр-
шыл �леңдерінен к�зді бір-бір сығып алып, 

ДОДА

Татами шеберлері жарады


