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...Жазушы аға редакцияға 
келесі бір келгенінде майдандық 

газеттегі сол мақаласының қиындысын әкеліп 
көрсеткені есімізде. Онда Жабас Ізбасовтың Ақтөбе 

облысынан екендігі, ауылда шофер, тракторшы, ферма 
меңгерушісі болып жұмыс істегендігі, МТС директорының 
орынбасары қызметін атқарып жүріп, 1942 жылы әскерге 

шақырылғандығы жазылған. Ал ол алған жоғарыдағы шетелдік 
 награда туралы аталмыш мақалада: «Оның кеудесіндегі 
одақтастардың Легионер ордені бес тармақты жұлдыз 

сияқты. Алтын жалатылған лентасы үш түсті: көк, ақ, 
қызыл. Лентаның екі шеті көк те, оған жалғасатын 

қос тұсы ақ, ал нақ ортасы қызыл» деп 
 сипаттама берілген.

ХІХ ғасыр басында өмір сүрген 
ағылшын философы Томас 
Мальтус Жер бетіндегі адам 
санын азайтудың пайдасы туралы 
атышулы теория жариялады. Бұл 
теория бойынша Жер бетінде 
адамзаттың көбеюі сол адамзаттың 
өзіне тікелей қауіп-қатер төндіреді-
міс. Керісінше, Жер бетінде адам 
санын түрлі тәсілдермен азайтып 
отыру адамзат болашағы үшін 
пайдасы шаш-етектен шарапатты 
іс болады-мыс. Капитализм бұл 
жаңалықты қол шапаттап қарсы 
алды. Тіптен, ту етіп төбесіне 
көтерді. ХІХ ғасырда теңдессіз 
қаруға, зауыт, параход, пойызға 
ие болған шынжыр балақ, шұбар 
төстерге жетпей тұрғанының 
өзі осы кісәпір теория еді. Алыс-
жақынды басып алып, елін 
талап, жерін тонап дәндеген бұл 
басқыншылардың арманы енді 
жалпақ Жерді иемдену еді. Мальтус 
сол империяшыл арманды дөп 
басты. Яғни адамзаттың жарқын 
болашағы үшін анау артта қалған 
халықтарды қынадай қыра отырып 
Жердің жүгін жеңілдету, Мальтустің 
арқасында қылмыс емес, ізгілікті 
іске айнала бастады. Содан, бұл 
бәтшағарлар бейбіт жатқан елдерге 
бықпырттай тиді. Қарсы келгенді 
қазық қылып жерге қақты. Нахақ 
қан дариядай ақты. Осы тұста бұл 
басқыншылардың алдынан бір 
үлкен кедергі шықты. Ол Құдай 
еді. Адамға деген аяушылықты, 
әділеттілікті алға тартып, Құдай 
олардың қолын қақты.

Туған ай – тураған ет... Қазақ 
журналистикасының қайраткер 
ұлдарының бірі Бейсен Құранбектен 
қапыда көз жазып қалғанымыз күні 
кеше. Уақыт арда туған Азаматтың 
жарқын бейнесін тірілер ауылынан 
алыстатып барады. Әрине, алыстаған 
сайын Тұлғасы да зорайып, биіктей 
беретіні даусыз. Себебі – айналып 
болмас аядай ғана жасында артына 
ұрпағы үлгі, ұлтына мерей болар іс 
қалдырды. Жанының тазалығын, 
сүйген кәсібін халықтық әлеуметтік 
жобаларға ұластырғаны үшін 
күллі ел қайғырды. Әлгі бір дуалы 
ауыздан шыққан «Тірілермен тірімін» 
дейтін сөздің нарқы осындайда 
білінеді. Жайсаң Азамат өзінің көзі 
жұмылғанмен, тірілердің көзін ашып 
кетті...

�лемді  «ашса алақанында, 

жұмса жұдырығында» ұстағысы кел-

ген шынжыр балақ, шұбар т�стерге 

Құдайдың бұл моралі ұнамады. 

Билік пен байлық жолында тұрған 

кедергіден – Құдайдан құтылу 

 керек болды. Ақшаның істемейтіні 

жоқ. Ақшаға сатылмайтын адам 

жоқ. Бұл к�кжалдардың қолында 

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ

әлем ақшасы шоғырланып қалған. 

К�кжалдар ғылымға ақша салды. 

С�йтсе, ғылымды жасайтын да пен-

делер екен, к�п ақшаны к�ргенде 

олар «иіліп т�сек, жайылып жастық 

болды» қалталылардың алдында. 

Тек, жақсы т�лесең болды.  Капитал 

Ч.Дарвинге барлық жағдайды  жасап, 

кемеге отырғызып, теңіздің арғы 

жағына аттандырды. �лемді арала-

тып, адамды жаратқан Құдай емес, 

хайуан екенін дәлелдейтін еңбек 

жазуға жағдай жасады.  Дарвин бұл 

тапсырманы артығымен  орындады. 

Құдайды мансұқтап, адамның 

 хайуаннан шыққанын ғылыми 

«дә лелдеп» шықты. Эволюция 

заңын түзді. Құдайды мансұқтауда 

ол Мальтусті шаң қаптырып кетті. 

Адамзат тарихынан Құдайды айдап 

шықты. Алпауыттар қуанғаннан 

б�ріктерін аспанға атты. Дүниені 

ж а у л а у д ы ң  ж о л ы н д а  т ұ р ғ а н 

Құдайдан құтылды. Ат т�беліндей 

әлем алпауыттары енді Құдай 

тағына �здері отырғысы келді. 

Қысқасы, Құдай болғысы келді. 

Дарвин теориясын Батыс Құрандай 

жаттады. Оқулыққа енгізді. Бұл 

 теория адамды аңға теңеп, адамның 

тегін аңнан шығарды. С�йтсек, 

арғы «атамыз» аң жарықтықтың бар 

білгені әлі жеткенді алып ұрып, екі 

бүктеп бір шайнау болған екен. 

(Жалғасы 7-бетте)

Жанарбек ӘШІМЖАН
 «Ana tili»

«АНА ТІЛІНІҢ» ҰСЫНЫСЫ

Ат жалын тартып мінгеннен бастап 

бар ғұмырын ұлттық журналистиканың 

дамуына, әлеуметтік қайшылықтардың 

белдеуіне түсіп қалған қандастарға арнаған 

әріптесіміз жайлы әлі талай  айтылады. Ол 

қозғамаған тақырып кемде-кем. Байтақ 

Қазақстанда журналистік сапармен Ол 

бармаған ауыл-аудан жоқ. Бәрін �зі 

аяқтай  барып, зерттеп, к�зін жеткізіп 

барып қана ақпарат беру мәдениетін 

қадыптаған журналист.

Жаңа дәуір жастарының к�шін бас-

таған Бейсен Құранбек Тәуелсіздікке 

қалтқысыз қызмет етті. Ақпараттық 

кеңіс тіктің бел ортасында жүріп, мем-

лекеттік саясаттың күнгей-теріскейін 

ЖОЮДЫҢ 
БАС ЖОСПАРЫ

Журналистер үйіне есімі берілсе... 

қалың бұқараға талдап-таразылап жет-

кізуге бар күшін салды.

Еліміздегі ең жетекші арналарда 

жанкешті де абыройлы еңбек етті.

Туған �лкесі – айрықша жақсы к�рген 

Талдықорған шаһарына оралып, ірі 

жобаларға локомотив болды. Аймақтық 

телеарнаның беделін арттырды. 8ңір бас-

шысымен келісе жүріп облыстық арнаны 

заманауи техникалық базамен қамтыды. 

Ең бастысы – бүгінде облыстағы ақпарат 

құралдарына қара шаңырақ болып тұрған 

ғимарат – Журналистер үйінің еңсе 

тіктеп, ел игілігіне берілуіне бірден-бір 

күш жұмасаған осы Бейсекең. Жарғақ 

құлағы жастыққа тимей күндіз-түні тын-

бай жүгірген еңбегі жанды.

Осы орайда Алматы облысының 

әкімі, тіршілігінде Бейсенге тірек  болып, 

тікелей қолдау к�рсеткен Амандық 

 Баталов мырзаға «Ана тілі» басылымы 

тарапынан арнайы ұсыныс айтқымыз 

келеді: Марқұмның жылдығына дейін 

облыс орталығындағы жарқыраған осы 

ғимаратты «Бейсен Құранбек атындағы 

Журналистер үйі» деп ресми түрде 

 аталуына құжатты түрде қолдау к�рсетіп, 

марқұмның жылдық Асы осындай к�ңіл 

жұбатар халықтық шара деңгейінде  аталса 

елдігіміздің айқын к�рінісі болар еді. 

Бұл – тек «Ана тілінің» ғана емес, барша 

ниеттес, тілеулес әріптестердің тілегі десе 

де болады.

Суретті түсірген Ж.Ысқабай

РУЗВЕЛЬТ
ЖІБЕРГЕН ОРДЕН
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Жазып алған 
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Ұлттық мектептің үлгісі қажет

Бейбіт жиындар ж�ніндегі заң жобасы – ҚР Президенті  

Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Ұлттық кеңестің» екінші отырысында 

ұсынған саяси реформалар пакетінің құрамдас б�лігі. Бұл заңды 

қоғаммен талқылау және Парламентте қабылдау процесі еліміздегі 

қоғам мен мемлекеттің, азаматтар мен Парламенттің арасындағы 

диалог болуы керек екенінің үлгісі тәрізді. 8йткені Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігі бұл заңды ұсынардың алдында әртүрлі 

қоғамдық топтармен жан-жақты талқылаудан �ткізді.  Сонымен 

бірге Парламентке түскен кезде Мәжілістің спикері Нұрлан 

Нығматуллиннің �зі еліміздегі саясаттанушылар, әртүрлі саладағы 

сарапшылар, адам құқығын қорғаушылар мен халықаралық 

ұйымдардың қатысуымен үлкен д�ңгелек үстел �ткізген болатын. 

Міне, осы талқылаулардың аясында заң жан-жақты қаралды. Қазіргі 

заңның мәтіні халықаралық стандарттарға сәйкес келеді және біздің 

еліміздегі демократияның эволюциялық даму үлгісі бола алады. 

Сонымен бірге азаматтардың бұл заңды қолдануға �те қолайлы 

құжат. Біріншіден, бұл заңда бейбіт жиналыстарды �ткізу  деген ұғым 

бар. Яғни мемлекеттік органдар немесе басқа да жеке адамдардың 

митинг жасауға кедергі келтіруге ешқандай қақысы жоқ. Екіншіден, 

журналистерге қатысты заңда к�птеген кедергілер шешілген. Адам-

дар жеке пикеттерін қалада немесе елді  мекеннің әрбір жерінде 

�ткізуіне болады. Ең негізгісі, ірі қалаларда, мысалы, Нұр-Сұлтан 

қаласында митинг �ткізуге үш орын болу керек. Оған қоса, бұл 

орындардың баршасы халық к�п жүретін орталық алаңдарда 

болуға тиіс. Бұл бүгінгі таңда митинг ұйымдастырушылардың 

�з ойын халыққа немесе билікке жеткізу үшін ең қолайлы әдіс. 

Бұл заң, біріншіден, ел азаматтарының саяси мәдениетін �сіруге 

бағытталған. Екіншіден, азаматтардың �з ойын жеткізу құқығын 

жан-жақты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кешенді құжат деп 

айтуға болады. 

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

Ақпарат және қоғамдық даму 

министрінің халыққа есеп береді.

2020 жылдың 29 маусымында, 

сағат 11:00-де, онлайн-режимде 

Қазақстан Республикасы Ақпарат 

және қоғамдық даму министрі 

 А.Ғ.Балаеваның халыққа есеп беру 

кездесуі �теді.

Іс-шара Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігі, «ҚазАқпарат» 

ХАА, Facebook интернет-ресурста-

рында жүргізіледі.

С а у а л д а р ы ң ы з д ы  м и н и с т р д і ң  « А ш ы қ  д и а л о г » 

порта лындағы блогына, Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігінің сайтына (сұрақ-жауап б�лімі), WhatsApp 

н�міріне (8 777 893 69 21) жолдауларыңызға болады.

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы мемлекет және 
қоғам қайраткері, түрколог ғалым, филология ғылы мының 
докторы, профессор Мырзатай Жолдасбековпен «Қалың 
қазақтың қадірлісі» атты онлайн  кездесу 1ткізді.

Онлайн кездесуде профессор М.Жолдасбековтың 

�негелі �мір жолы мен  мемлекет ісіндегі қажырлы еңбегі, 

қазақ ғылымы мен мәдениетінің дамуына қосқан үлесі 

және ғалымның қазіргі таңдағы шығармашылығы жайында 

әңгімеленді. 

Іс-шара барысында күйші, «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері» Жанғали Жүзбай, ҚР Еңбек сіңірген артисі, про-

фессор Тұрар �ліпбаев, �нертанушы, күйші Ардаби  Маулет 

күйлер орындап, әнші Жазгүл Данылбаева ән шырқады. 

Іс-шара барысында бүгінгі күннің �зекті тақырыптары с�з 

болып, ғылым мен қоғам мәселелері талқыланды. 

Онлайн іс-шара тікелей эфирде �тті. 

ПІКІРҚҰЛАҚҚАҒЫС

КЕЗДЕСУ

«Қазақстан Республикасында бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі» туралы заң 
жобасы талқыланып, қоғам наразылығын тудырған бірнеше баптар бойынша талдау, сараптау-
дан соң қабылданды. Сол талқы лауға қатысқан Еуразиялық интеграция институтының директоры 
Ерлан Саировқа және «Маңғыстау облыстық Азаматтық Альянсы» заңды тұлғалар бірлестігінің 
төрайымы Жібек Аманбайқызына, «Қағандық» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Еркеғали 
Жанғазыға хабарласып, пікірін білген едік. 

Ерлан САИРОВ, 
Еуразиялық интеграция 

институтының директоры Жібек АМАНБАЙҚЫЗЫ,
«Маңғыстау облыстық Азаматтық Альянсі» 

заңды тұлғалар бірлестігінің төрайымы

Еркеғали ЖАНҒАЗЫ,
«Қағандық» қоғамдық 

бірлестігінің төрағасыДЕМОКРАТИЯНЫҢ 
ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ 

ДАМУ ҮЛГІСІ 

«ҚАЛЫҢ ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАДІРЛІСІ»  

ТАЛАП – 
БАРШАҒА ОРТАҚ

МИНИСТР 
ЕСЕП БЕРЕДІ

ҚОҒАМНЫҢ 
КҮТЕРІ МОЛ

ТАЛҚЫЛАУ 
АШЫҚ БОЛДЫ

Еліміздегі «Қазақстан Республикасында 

бейбіт жиындарды ұйымдастыру және �ткізу 

тәртібі»  туралы заң жобасы карантин жағдайына 

қарамастан �те қызу талқыланды. Мемлекеттің әр 

азаматы әлеуметтік желі арқылы �зінің  ой-пікірін, 

ұсынысын білдіруге мүмкіндігі мол болды. 

Сәл әріден бастасақ, еліміздің тарихында 

әртүрлі мәселеге қатысты �ткен митингтерде 

қарапайым тұрғындар зардап шегіп, соңы дау-

дамаймен аяқталып жататын тұстары да жетерлік. 

Осы тұрғыдан келгенде, заңның қайта қаралуы 

уақтылы әрі маңызды екенін к�рсетеді. Заң 

 жобасына �згеріс енгізер тұста билік �з тарапынан 

ел-жұрттың пікірін қаперге алғаны к�рініп тұр. 

Заң жобасында бірқатар �зекті мәселелер 

қаралды. Мәселен, бейбіт мақсатта митинг �ткізу 

үшін жергілікті билік тарапынан арнайы орын 

белгіленуі қажет екені айтылды. Біз �з тарапы-

мыздан ұсыныс-пікірлерімізді айттық. Жергілікті 

билік арнайы орынды бекіткен кезде қала, аудан 

орталығынан немесе орталық к�шеден  берілгені 

дұрыс деп ойлаймын. 

�рине, заңның олқы тұстары мен кемшіліктері 

тәжірибе барысында к�рінеді. Кез келген заңда 

қатып қалған қағида болмауы керек, оған қажет 

кезінде толықтырулар, түзетулер енгізіліп оты-

руы заңдылық. Бастысы, митингке шығатын кез 

келген азаматтың ой-пікірін ашық айтуға оның 

құқы болуы тиіс. Демек, бұл заңнан да қоғамның 

күтері мол.

– Біріншіден, Қазақстандағы білім 

берудің сапасын арттыруға басты кедергі – 

мектептің мүшкіл жағдайы деп ойлаймыз.

Нақтырақ айтсақ, Қазақстанға мектеп 

жетіспейді.

Қазіргі таңда Қазақстандағы 7 400 мек-

тепте жалпы саны 3 жарым миллионнан аса 

оқушы бар.

Оның 70 пайызы екі ауысымда, 200 мың 

бала үш ауысымды мектепте оқиды.

Соңғы жылдары Қазақстан білім берудің 

мазмұнын жаңартуға к�п күш салып, ілгері 

дамыған елдердің талаптарына бағытталды. 

Бірақ біз талаптарына ұмтылған ілгері 

дамыған елдердің ешқайсысында үш емес, 

тіпті екі ауысымда оқытатын мектеп жоқ. Ал 

сапалы білім беру үшін мектептің бір ауысым-

да жұмыс істеуі �те маңызды.

Біздің есебімізше, орта білім беру 

жүйесін толықтай бір ауысымға �ткізу үшін 

Қазақстанға 3 мыңдай жаңа мектеп қажет.

�рине, мұндай аса ауқымды мәселені 

мемлекет тек �з күшімен тез арада шеше 

алмайды.

Біздің ұсынысымыз – мектеп салуға жеке 

қорларды кеңінен тарту. Қазіргі мемлекеттік 

жекеменшік әріптестік құралы және білім 

беруді жан басына б�ліп қаржыландыру тетігі 

Елімізде бейбіт шерулер мен жиналыс-

тарды �ткізу тәртібі �те �зекті тақырып. Сол 

себепті «Қазақстан Республикасында бейбіт 

жиындарды ұйымдастыру және �ткізу тәртібі» 

туралы заң қызу әрі ашық талқыланды. Нұрлан 

Нығматуллиннің �зі жүргізген онлайн конфе-

ренцияда Павлодардың �кілі ретінде қатыстым. 

Екі жарым, үш сағатқа созылған  жиында 

қатысушылардың барлығының ұсынысы 

тыңдалып, қабылданды. Мәселен, біз �з та-

рапымыздан �кілетті органдарға  хабарлама 

берілген кезде жергілікті атқарушы биліктің 

әрекет ету мерзімін қысқартуды ұсындық. 

Парламент мүшелері бұл  бастаманы қолдап, 

бейбіт митингілер, ереуілдер мен жиындарды 

ұйымдастыруды жүзеге асыру мерзімін үш 

күнге дейін қысқартты. Ал бейбіт түрде �тетін 

наразылық шерулеріне берілген �тініштерді 

атқарушы билік 10 күнге дейін қарайды. 

Қорыта айтқанда, бұл заң қоғам пікірін 

ескере отырып жасалғанына баса назар 

аударылуға тиіс. Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаев халықтың үнін тыңдайтын мемлекет 

құруымыз керек деп айтқан болатын. Осы заң 

жобасы талқыланған тұста мемлекет, Үкімет 

халықпен бірге жұмыс істеуге дайын екенін 

к�рсетті. 

Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев 
карантин режимінің сақталуын қадағалау мен 
экономиканы кезең-кезеңімен қалпына келтіру 
мәселесі туралы онлайн баспас1з концеренция-
сын 1ткізді. 

Алдымен қаладағы ахуалды толық таныстырып �ткен әкім 

эпидемиоло гиялық кезеңде Алматы қаласы бойынша 15 мыңға жуық 

тест жасалғанын айтты. Шаһар басшысының с�зіне сенсек, тестілеуден, 

негізінен, медицина, әскери және әлеуметтік сала қызметкерлері �ткен 

екен. Алматыда қауіпті топтарды жаппай тестілеу 5 сәуірден баста-

лыпты, бүгінгі таңда қалада COVID-19 індетін анықтайтын 6 зертхана 

жұмыс істеп тұр.

�кім, сонымен бірге қаладағы індет ошағы туралы да ақпаратпен 

б�лісті. Бүгінде мегаполисте 150 коронавирус ошағы бар екен. 

 «Коронавирус жұқтырған алғашқы адам тіркелген уақытта Алматыда 

613 ошақ болды, 463 ошақтан шектеу шаралары алынып тасталды, енді 

бүгінде 150 ошақ бар. Алатау ауданында – 59, Медеу ауданында – 24, 

Бостандық ауданында – 25, міне, осы үш ауданда ауру к�п болып тұр» 

дейді Б.Сағынтаев.

Одан әрі журналистердің сұрақтарына жауап берген Бақытжан 

�бдірұлы санитарлық талаптарды сақтамаған сауда орындары қайта 

 жабылатынын ескертті. «Сауда орындарына жұмыс істеуге рұқсат 

бердік. Алайда олар міндетті түрде санитарлық талапты сақтаулары 

қажет. Егер ол мекемеге баратындар әлеуметтік қашықтықты сақтамаса, 

бетперде тақпаса, шара қолданамыз. Себебі мекеме ішінде, яғни сауда 

орындарында адамдардың, қызметкерлердің эпидемиологиялық талап-

тарды қатаң сақталуына сол жердің басшылары жауапты. Сондықтан 

талап сақталмаса, әкімшілік айыппұл салып, сауда нүктесін қайта 

 жауап тастаймыз. Біздің басқа амалымыз жоқ» деді Алматы әкімі. 

Сонымен қатар бетпердесіз жолаушылар қоғамдық к�ліктерге де 

кірмейтінін айтты. «8кінішке қарай, алматылықтардың басым б�лігі 

бетпердесіз жүр. Түсіндіруге тырыстық. Енді шара қолданамыз. Адам-

дар індет �ршіп кетуі мүмкін екенін түсінуі керек» деді.

Алматы облысынан қалаға келіп жұмыс істейтіндердің саны 250 

мың адамның айналасында екені белгілі болды. Қазір олардың 69 

пайызы ғана Алматыдағы жұмысына шыққан. Бекеттердегі жұмысты 

жеңілдету үшін полицейлер санын к�бейту қолға алынған. Блок-

бекеттерден адамдарды �ткізудегі жұмысты жеңілдету мәселесін 

Алматы қалалық әкімдігі Алматы облысымен, Денсаулық сақтау 

министрлігімен ақылдасып жатқанын да атап �тті. 

Б.Сағынтаевтың с�зінше, биыл балаларға жазғы лагерлер 

ұйымдастырылмайды. Сонымен қатар ол кинотеатрлардың да әлі 

ашылмайтынын тілге тиек етті. «Ойын-сауық орталықтары мен 

 кинотеатрларды ашуға асықпау керек. Себебі ол халық к�п жинала-

тын жабық орын. �р сеанс сайын дезинфекциялық жұмыстар жүргізу 

керек. Бұған барлық кинотеатрлар дайын деп айта алмаймын. Бұл 

індеттің  таралуына жол береді. Біз қазір карантиндік шараны �ткізіп 

жатқандықтан, бұдан әзірше бас тартамыз». 

�кімнің с�зінен түсінгеніміз, т�тенше жағдай кезінде қаладағы 

к�лік саны да едәуір азайған. Мәселен, бұрын қалада 500 мың, облыс-

тан 250 мың шамасында к�лік қозғалысы байқалса, Т�тенше жағдай 

кезінде Алматыдағы к�лік саны қысқарып, 35 мың ғана болған. 

�кімнің онлайн брифингінде COVID-19 індетінен сақтану жол-

дары, эпидемиологиялық талаптарды қадағалау мәселелері, карантин 

уақытында Алматы қаласы кез болған экономикалық шығын, қаланың 

тұрмыс-тіршілігін қалпына келтіру мәселелері с�з болды. 

Қараг1з СЕРІКҚЫЗЫ

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысы онлайн форматта өтті. Ұлттық Кеңес 
мүшелерінің ұсынысы бойынша күн тәртібі адами капиталды дамытуға, атап айтқанда 
білім беру саласын дамыту мәселелеріне арналды. 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида 
Балаева, Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, Денсаулық сақтау министрі 
Елжан Біртанов, Үкімет мүшелері, Мәжіліс депутаттары мен Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің әр өңірдегі мүшелері қатысқан жиында бірқатар қоғамдық келелі мәселелер 
сөз болды. Атап айтқанда, ҚР Президенті Тіл комитетін 2021 жылдан бастап Білім 
және ғылым министрлігінің қарамағына өткізудің маңызына тоқталды. Сондай-ақ 
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке жыл соңына дейін баланы мектепке дейін дамытудың 
толыққанды моделін әзірлеуді жүктеді, Білім және ғылым министрлігіне сапасыз оқулық 
дайындайтындардың жауапкершілігін заңнамалық түрде бекітуді тапсырды. Білім берудегі 
алшақтықты азайту ауыл мектептерін білікті кадрлармен қамтамасыз ету қажеттігін 
де атап өтті. Білім сапасын арттыру үшін жоғары оқу орындарына қойылатын талапты 
қатаңдатуды тапсырды. Шәкіртақыны көбейтіп, алдағы 5 жыл ішінде кемінде 90 мың 
жатақхана орны салынуға тиіс екенін айтты. 
Сөз алған Ұлттық кеңес мүшесі Рауан Кенжеханұлы жиын барысында төмендегі 
ұсыныстарымен бөлісті:   

мектеп салуға жеке қаражатты, соның ішінде 

шетелдік қорларды тартуға мүмкіндік береді. 

Алайда осы аталған тетіктер аясындағы 

бизнесті экономикалық тұрғыдан ынталан-

дыру шаралары жеткіліксіз. Оларды қайта 

қарап, кеңейту қажет деп санаймыз.

Сонымен бірге дағдарыстан кейінгі эко-

номиканы жандандырудың бір амалы ретінде 

мектеп құрылысын да қарастыруға болар 

еді. Ауқымды мектеп құрылысының эконо-

мика мен қоғамға ұзақ мерзімде берері мол 

екендігіне кәміл сенеміз.

Тиісті есептеріміз бен нақты ұсыныста-

рымызды Білім және ғылым министрлігіне 

жолдадық.

Екіншіден, еліміздің білім беру сала-

сында жүріп жатқан �згерістер негізінен 

халықаралық талаптарды ескеріп, нақты 

ғылымдар мен технология, ағылшын тілін 

оқыту секілді бағыттарға басымдық берді. 

С�зсіз, бұл �те маңызды және қажет.

Дегенмен де, білім берудің баршаға ортақ 

стандарттары, халықаралық ұйымдардың 

PISA секілді білім сапасын ортақ бағалау 

құралдары және ол ұйымдардың ақыл-

кеңестері сайып келгенде әлемдік нарыққа 

әмбебап маман дайындауға, Қазақстан секілді 

елдердің қабілетті балаларын дамыған елдерге 

тартуға, жалпы алғанда әлем азаматтарын 

тәрбиелеуге бағытталғаны айдан анық.

�лем азаматы рухында білім мен тәрбие 

алған бала Қазақстанның нағыз жанашыр 

азаматы болып �суі екіталай.

Сондықтан Қазақстанға ұлттық мектептің 

үлгісі қажет деп санаймыз.

Нақты ғылымдар, технология және ағыл-

шын тілімен қатар, тіпті одан бұрын қазақ 

тілі мен әдебиеті, Қазақстанның тарихы 

мен �лкетануы, ұлт �нері мен дәстүрін озық 

әдістеме негізінде жаңаша оқытатын, сол ар-

қылы әлем азаматы емес, бірақ әлем нен хаба-

ры бар Қазақстанның азаматын тәрбиелейтін 

ұлт мектебінің үлгісін жасауды ұсынамыз.

Ондай мектептің бағдарламасын құрас-

тыруға осы кеңеске мүше мамандар да үлес 

қоса алатынын білемін, �зім де белсене 

араласуға дайынмын.

Үшіншіден, білім берудің сапасын арт-

тырып, әрі оны бар аймақта қолжетімді ету 

үшін қашықтан және онлайн оқыту техноло-

гияларын жүйелі түрде және кеңінен енгізу 

сұранып тұр.

Соңғы 10 жылда әлем бойынша қарқынды 

дамыған бұл технологиялар �з тиімділігін 

дәлелдеді. �сіресе, �ткен бірнеше айдағы, 

жаһандық карантин салдарынан жап-

пай қашықтан оқуға к�шу бұл әдістің зор 

мүмкіндіктерін к�рсетті.

�рине, мектеп, колледж және жоғары 

оқу орындарын толықтай онлайнға �ткізу 

міндеті тұрған жоқ, ол мүмкін де емес. Де-

генмен де, әр оқушының жеке қабілеті мен 

мүмкіндіктерін ескере алатын, сол арқылы 

оқытудың тиімділігін арттыратын техноло-

гияларды білім беруге қазірдің �зінде енгізуге 

болады.

Ол үшін, алдымен қашықтан немесе 

онлайн оқытуды Қазақстанда ресми түрде 

танылған білім беру формасының қатарына 

қосып, оны білім туралы заңға кіргізу қажет.

Қашықтан оқыту технологиясын қолда-

натын оқу орындарына қойылатын әдіс-

темелік және технологиялық талаптарды 

айқындап, оларға б�лек лицензия берген 

абзал.

Бұл мәселе шұғыл реттелмесе, �з елінде 

отырып, шетелдік оқу платформала-

рын таңдайтын Қазақстандық қашықтан 

оқушылар к�бейеді. Қазірдің �зінде 30 

мыңнан аса біздің оқушылар мен студент-

тер қазақстандық бағдарлама, стандарт пен 

талапты мүлде ескермейтін шетелдік он-

лайн мектеп пен университеттерде оқиды. 

Бұл мәселеге қатысты ұсыныстарымыз бен 

заңға енуі қажет толықтыру мен �згерістер 

жобасын Білім және ғылым министрлігіне 

бердік.

Т�ртінші. Тағы бір назар аударғым 

келетін мәселе балалардың жан саулығына 

қатысты. Атап айтсақ, мектеп оқушылары 

арасындағы суицид, яғни �зіне қол салу 

жиілігі. 8кінішке қарай, бұл к�рсеткіш 

 бойынша Қазақстан дүниежүзіндегі жағдайы 

ең нашар елдердің қатарында. Жыл сайын 

170-тен аса қазақстандық жас�спірім �здерін 

�мірден айырады. Мамандардың есебінше, 

аяқталмаған және түрлі себеппен тіркелмеген 

суицидке талпыныс саны бұдан 20 есе к�п. 

Ашығын айтқанда, балалар арасындағы 

мұндай жағдай – қоғам саулығының �те 

сорақы к�рсеткіші.

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіз 

бұл мәселе туралы бірнеше рет айттыңыз. 

Тапсырма бердіңіз. Алайда еліміздегі білім 

беру және денсаулық сақтау жүйелерін 

қамтитын, барлық деңгейде басшылыққа 

алынуы тиіс балалар арасындағы суицидтің 

алдын алуға бағытталған ортақ бағдарлама, не 

бірыңғай әдістеме әлі қабылданбады.

Біз �з тарапымыздан білікті қазақстандық 

және беделді халықаралық психолог ма-

мандарды жұмылдырып, «Денсаулық және 

�мір дағдылары» атты арнайы бағдарлама 

дайындадық. Ондағы амалдар мен әдістер 

бірнеше аймақта сынақтан �тті. Қажет болса, 

бағдарламаны тиісті министрлікке тапсыруға 

дайынбыз. Тек ел аймақтарының барлығын, 

оқушылар мен ұстаздарды, психологтар мен 

ата-аналарды жан-жақты қамтитын белсенді 

іс-қимыл бастауды сұраймыз.

Айтылған ұсыныстар бойынша мамандар-

мен бірлесе жұмыс істеуге дайынбыз.
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Телеарнаны дамыту жұмысы туралы айтсам проблемалық 
сұрақтарымыз да бар. Ең негізгі мәселе – Алматы арнасы өткен 
жылы министрлік өткізетін байқаудың қорытындысы бойынша, 
еліміздегі міндетті түрде таралатын телеарналардың қатарынан 
шығып қалыпты. Осыған байланысты техникалық таралуда 
аздаған шектеулер бар. «Отау» спутниктік желісінде, AlmaTV мен ID 
TV-дің кабельдік жүйесінде болсақ та телеарна көрсетілім тізімінің 
соңында орналасқан. Егер біз ақпараттық саясат тұрғысынан 
келсек, ірі мегаполистен хабар тарататын электрондық БАҚ-тың 
еліміздің түкпір-түкпіріндегі көрермендерге қолжетімді болуына 
мән берілуі керек. Төл министрлігіміздің де осы мәселеден хабары 
бар, ойдағыдай шешіледі деген үміттеміз. 

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– Нұржан Жалауқызы, әңгімемізді 
қазақстандық медианарықтың жай-күйі 
 туралы сауалмен бастағымыз келеді. 
 Жалпы осы саланың бары мен жоғы туралы 
не айтасыз?

– Осы күні медианарық деп жүрміз 

ғой. Бұрындары бұқаралық ақпарат 

құралдарының нарығы дейтін едік. 

Қазақстандық БАҚ «Дала уәлаяты» 

және «Түркістан уәлаятының газетінен» 

«Қазақ» газеті мен «Айқап» журналы-

нан, ХХ ғасыр басында жарық к�рген, 

сол дәуірдің «к�зі,  құлағы һәм тілі 

болған» тарихы терең  басылымдардан 

тамыр тартады. Демек, қазақ даласындағы 

медианарық сол заманнан бар. Қазір 

халықаралық тенденцияларға сай да-

мып келеміз. Еліміздегі БАҚ-тың қай 

бұтағын алсаңыз да, әрқайсысының 

мүмкіндігі зор. Отандық БАҚ-тың дамуы 

үшін қажетті заңдық-құқықтық жағдай да 

жасалған. Келесі жылы тәуелсіздігіміздің 

отыз жылдығын тойлаймыз. Осы отыз 

жылдың ішінде, атап айтуымыз керек, 

ең алдымен, Елбасымыз БАҚ-қа үлкен 

қолдау білдірді. Ең алғашқылардың бірі 

болып «БАҚ туралы» Заңның қабылдануы 

осы с�зімнің дәлелі.

Сауалыңызға �зім еңбек етіп жүрген 

телевизия саласын мысалға ала отырып 

жауап бергім келеді. �лемнің қай түпкіріне 

барсаңыз да қалалық, республикалық, 

халықаралық, тақырыптық телеарналар 

�те к�п. Олар технологиялық тұрғыдан 

алғанда �те жақсы даму үстінде. Олардың 

әрқайсысының даму бағыты қаржылық 

мүмкіндігімен �лшенеді. Екінші фактор 

шығармашылық ұжымның ұстанымына 

байланысты. Олар, шынымен де, халық 

пен билік арасына алтын к�пір болғысы 

келе ме, ақпаратты шұғыл әрі нақты 

жеткізуді қалай ма, к�рерменді тарта-

тын бағдарлама, фильмдер әзірлей ала 

ма – �зіңіз айтқан «бар мен жоқты» 

осы сауалдарға жауап бере отырып 

 тауып аласыз. Қаржысы к�п, мүмкіндігі 

мол БАҚ-тың айтқан с�зі, к�рсеткен 

дүниесі халықтың к�ңілінен шықпай 

қалуы мүмкін. Мәселен, ауқымы кең 

арнаның нарықтағы танымалдылығы 

мен к�рермендерінің аз болуы да әбден 

мүмкін. Ал шағын, қаржылай мүмкіндігі аз 

аймақтық телеарнаның шығармашылық 

әлеуеті мықты болса, оның шағын ғана 

сюжетіне күллі қоғам елең ете қалады. 

Үшінші фактор кез келген БАҚ-тың 

құрылтайшыларына, басшыларына к�п 

нәрсе байлаулы дер едім. 

Соңғы онжылдықта БАҚ-тың қар-

қыны тіптен арта түсті. Біз журналистика 

факультетінде оқыған �ткен ғасырдың 

80-жылдарында «айшылық алыс жерлер-

ден жылдам хабар алғызған» деп оқып едік 

БАҚ туралы. Ал қазір бұл тұжырымның да 

аясы кеңіді, кез келген ақпаратты к�зді 

ашып-жұмғанша оқи аласың. Себебі 

мобильдік журналистика дамып келеді. 

Жаңа технология оған мүмкіндік беріп 

отыр. Жанрлық түр сипатта, тақырыптық 

бағытта дамып келе жатқан БАҚ-тар да 

жетерлік. 

Олар – алпыс жылдан аса тарихы 

бар қара шаңырақ «Қазақстан» теле-

арнасы. Қазақ радиосы да келесі жылы 

100 жылдығын атап �теді. «Егемен 

Қазақстан» газеті былтыр ғасырлық 

тойын тойлады. Кезінде жастар басы-

лымы ретінде танымал болған «Жас 

Алаш» талай қазақ зиялыларының, 

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

қазақтың бірнеше буын ұрпағы жата-

жастана оқыған, сырын айтқан құрметті 

газеті. «Ана тілі» де осы құрметті тізімде 

бар. Отыз жылдығын атап �тіп отыр. 

Газет оқырмандары мен ұжымды осы 

мерейлі мерекелеріңізбен құттықтағым 

келеді. Қазақ тілінің, қазақ елінің 

мерейін арттырған, жарқырата дамытқан 

басылымның тәуелсіздіктің таңы енді-

енді ата бастаған тұста дүниеге келуінде 

де үлкен мән бар деп ойлаймын. 

«Қазақпараттан» басталған агенттіктер 

қатары Tengrinews.kz, Nur.kz секілді 

ақпараттық порталдармен толықты. Ол 

сапқа Абай, Қамшы, 360 info, Today.kz 

сайттары мен соңғы кезде ақпараттық 

айдынға �зіндік леп әкелген Malim.kz 

секілді сайттарды да қосыңыз. Мен атын 

атамай кеткен қаншама сайт бар. Олардың 

әрқайсысы да қазақ ақпарат кеңістігінде 

еркін қалам сермеуде деп сеніммен айта 

аламын. 

Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің де, 

әсіресе Telegram арналардың әлеуеті зор. 

 �р министрдің Қазақстандағы 

БАҚ дамуына қосқан үлесі зор. Қазіргі 

министріміз Аида Балаеваның тікелей 

қ о л ғ а  а л у ы м е н  о с ы  с о ң ғ ы  а п т а -

ларда Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігінің Telegram арнасы да 

жұмысын бастады. Жалпы БАҚ саласын 

басқаруға келген әрбір азаматтардың 

қазақстандық медианарықтың дамуына 

сіңірген еңбегі зор дер едім. Тәуелсіз 

Қазақстанның тұңғыш Ақпарат министрі 

Қуаныш Сұлтанұлынан бастап,  Алтынбек 

Сәрсенбаев, Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Дархан Мыңбай, Асқар Жұмағалив, 

Дәурен Абаев – әр басшының отандық 

сыртқы сәулетін сақтап қалып, іші 

жаңғыртылуда. Алматы қаласы ғылым 

мен білімнің, �нердің ордасы. Қаржы 

және іскерлік орталығы. Стратегиялық 

даму тұжырымдамасындағы ең маңызды 

бір стратегия – Мәдени креативті қала 

туралы ой. Қаншама кітапханалар ж�н-

деліп, музей, архив деректері сандық 

форматқа к�шіп жатыр – бұл да арна 

ұжы мының басты назарында. Міне, 

осын дай игі жаңалықтарды да к�рермен 

біл сін деп, менің әріптестерім күн-түн 

демей шығармашылықпен еңбектенуде.

– Дүниежүзі пандемия деп жариялаған 
СOVID-19 індетімен күресте  журналистер 
де алдыңғы лекте жүрді. Осы  орайда  Алматы 
арнасының да үлкен қызмет атқарғанын 
білеміз. СOVID-19 туралы жылдам әрі 
дұрыс ақпаратты жеткізуде ең алдымен нені 
міндет етіп қойдыңыздар? Алматы каран-
тинге алғашқылардың бірі болып жабылды. 
Індет жұқтырғандар саны әлі де к1птеу 
орталықтардың қатарында тұр. Осы қиын 
сәттерде жұмыс істеу тәртібі қалай болды? 

–13 наурызда ең алғашқы індет жұқ-

тырғандар, �кінішке қарай, біздің қалада 

да тіркелді. Т�тенше жағдай жарияланған 

күннен бастап телеарнаның жаңалықтар 

б�лімі, арнайы жобалар тобы, техникалық 

мамандарымыз ең алдыңғы шепте бүгінге 

дейін тынбастан қызмет етуде.

Алайда біз дайындық жұмыстарын 

 наурыздан әлдеқайда ертерек бастаған 

едік. Желтоқсан айында індет  Уханьда 

пайда бола бастаған кезден, қала әкімі 

Бақытжан Сағынтаевтың тапсырма-

сымен, әкімнің орынбасары Ержан 

Б а б а қ ұ м а р о в т ы ң  б а с ш ы л ы ғ ы м е н , 

Қоғамдық денсаулық басқармасымен 

бірлесе отырып осы тақырыпты жан-

жақты зерттеп, ақпа раттар жинап, 

к�рермендерді хабардар ете бастадық. 

Т�тенше жағдай кезінде телеарнамыз-

дың бағдарламалар кестесін �згерттік те, 

жаңалықтар қызметі жұмысын жедел түрде 

қайта қарап, жаңаша ұйымдастыруды 

қолға алды. К�рермендерді пандемияға 

қа тысты ақпаратпен шұғыл түрде таныс-

тырып отырдық. Бұл жұмыс әлі  де 

жалғасуда. 

�леуметтік желілерде: Фейсбук пен 

Телеграмда «STOPCOVALMATY»  деген 

арнайы парақша аштық. Оған  арнайы 

қаржы б�лмей-ақ, штат  ашпай-ақ, �з 

қызметкерлеріміз жұмыла жұмыс істеп, 

ең шұғыл әрі нақты ақпаратты сол 

парақшалар арқылы халыққа таратуды 

қолға алдық. 

Індет тіркелгелі бері қызметкерлерді 

екі рет ПЦР-ден �ткіздік. Оның нәтижесі 

шыққанша алаңдап жүресіз. Шүкір 

деп айтайын, барлығымыз да аман-

быз. Т�тенше жағдай кезінде қала сыр-

тында тұратындарға үй жалдап бердік, 

жатақханаларға орналастырдық. Сенбі-

жексенбіде жұмыс істегендерге ас-ауқат 

ұйымдастырдық. �рқайсысына бет-

перде бердік, антисептиктер алдық. 

Ар намыздың алдына дезинфекция жа-

сайтын мобильді кабинаны орнатып 

қойдық. Журналистерді арнайы қор-

ғаныш киімдерімен қамтамасыз еттік. 

Сұхбатқа барғанда қашықтықты сақтап 

тұрыңдар деп күнде ескертеміз. «Індет 

ошақтарынан сақтаныңдар. Жассыңдар, 

екпіндеп кіріп кетпеңдер» деп жиі айта-

мыз. Қай кезде де жұмыс жауапкершілікті 

талап етеді. Арна қызметкерлері мұны 

ұмытқан емес. 

– Телеарнада нақты қанша журна-
лист алдыңғы шепте жүріп, басын қауіп-
қатерге тігіп еңбек етті. Нақты қандай 
бағдарламалар, жобалар жасалды? 

– Алдыңғы шепте ұжымның 80  пайызы 

жүрді деп нық сеніммен айта аламын. 

Иә, біздің ұжымда да қашықтан жұмыс 

істеуге кеткендер болды. Негізгі күш 

шығармашылық топқа түсті. Бақытжан 

�бдірұлы басқаратын Алматы қалалық 

штабы қалай демалмастан еңбек етсе, 

біздің ұжым да сол қатарда тыным тап-

пастан әр жаңалықты қалт жіберген жоқ. 

Жаңалықтарды, бағдарламаларды 

дайындағанда халық ақпаратты әртүрлі 

бағытта қабылдайтынын ескердік. Біреуі 

сюжетті, екіншісі қысқа ғана роликті 

к�реді. Сондықтан бірнеше роликтер 

түсіріп, онда карантин режимдерін, ТЖ 

сақтау тәртібін, әлеуметтік жауапкер-

шілікті жан-жақты түсіндіретін қысқа 

видеолар әзірледік. 

Одан б�лек, алдыңғы шепте жүрген 

дәрігерлердің жұмысын к�рсету мақ-

сатында індет туралы деректі фильм 

жасадық. Қоғамда әлі күнге дейін індеттің 

бар екеніне сенбейтін, немқұрайлы адам-

дар бар, �кінішке қарай. Соларға түсінікті 

болсын деп, пандемия туралы дәрігерлерге 

айтқыздық. Сол фильм арқылы да халық-

тың назарын індетке аударғымыз келеді.

Арнайы жобалар жасадық. Карантин-

нің бірінші, оныншы, отызыншы күні 

деп елге есеп беріп отырдық. Қала мыз-

дағы, еліміздегі жағдайды ғана емес, 

дүниежүзіндегі деректерді де к�рермен-

де рімізге ұсынуды басты назарда ұстадық. 

�кімдік пен Білім беру басқармасы 

қолдап, қашықтан оқуға да үлес қостық. 

Яғни арнамызда  9-11  сыныптарға 

арналған онлайн сабақтар к�рсетілді. 

К�зіқарақты к�рерменнің к�ңіліне 

жақын әрі сабақ болсыншы деп, CCTV-дің 

Уханьнан басталған індет туралы деректі 

фильмін аударып к�рсеттік. Discovery-дің 

«Қытай. Індетпен күрес» деген фильмді де 

тәржімалап бердік. 

– Алматы қаласына қатысты, қала 
маңында шоғырланған елді мекендер 
 туралы ақпараттармен, жобалармен сіздің 
телеарналар арқылы хабардар боламыз. 
Бұл мәселеде жобаны әкімдік сіздерге айта 
ма, әлде сіздер әкімдікке ұсыныс жасай-
сыздар ма?

– Алматы телеарнасының негізгі 

құрылтайшысы Алматы әкімдігінің 

қ ұ р а м ы н а  к і р е т і н  Қ о ғ а м д ы қ  д а м у 

басқармасы. Екінші табыс к�зіміз – 

жарнама. Жарнама тарту мүмкіндігіміз 

еркін шығармашылық бәсекелестіктегі 

кәсібилігімізді к�рсетеді. Осы тұрғыдан 

алғанда жарнамадан түсетін табыс �ткен 

жылмен салыстырғанда 5 пайызға �седі 

деп жоспарлануда. Иә, пандемияның 

кесірінен к�п дүние тежеліп тұр. Оны да 

айта кету ләзім. 

Тағы қайталап айтайын, жобала-

рымызды әкімдіктің даму бағытында 

анықталған тақырыптарға сай ұйымдас-

тырамыз. Бағдарламаларды жасағанда 

к�рерменді ұмытқан емеспіз. 

Қоғамдық-әлеуметтік тақырып басты 

назарда. «Шешімі бар» – «Есть решение» 

бағдарламалары к�рерменнің к�ңілінен 

ерекше орын алған жобаларымыздың 

бірі. «Шынайы Ақберенмен» – «Честно 

с Пономаревым» деп аталатын осы жылы 

к�рерменге жол тартқан бағдарламада 

беделді тұлғаларды сұхбатқа тартамыз. 

«8мір иірімі» жобасында адамгершілікті, 

отбасылық құндылықтарды насихаттай-

мыз. «Обо всем без купюр» бағдарламасы 

әлеуметтік-қоғамдық түрлі кикілжіңдерді 

шешу жолын ұсынады. Алматы тарихына 

арналған арнайы жобамызда қаланың 

�ткенімен, тұлғаларымен, тарихымен 

таныстыруды жалғастырудамыз. �кімнің 

арнайы тапсырмасымен Қазақстан 

 Жазушылар одағының 85 жылдығына орай 

жазушылардың �мірбаяндық видеоан-

тологиясын әзірледік. Қазақ әдебиетінің 

тарихи тұлғалары Мұхтар �уезов, Ілияс 

Жансүгіров, �біш Кекілбаев,  Шерхан 

Мұртазамен бірге бүгінде ортамызда 

жүрген �бдіжәміл Нұрпейісов,  Дулат 

Исабеков, Қабдеш Жұмаділов, Бексұлтан 

Н ұ р ж е к е е в  с е к і л д і  т а ғ ы  б а с қ а  д а 

жазушыларымыздың әдебиет, қоғам, ұлт 

тағдыры туралы пікірлерін топтасты-

рып к�рермендерге ұсындық. «Алматым 

– менің махаббатым» деген ауқымды 

 мюзикл жасадық. Жеңістің 75 жылдығына 

арнаған арнайы бағдарламаларымызда да 

бұрын к�п жерде айтылмаған деректерді 

ұсындық. Барлық бағдарламаны санама-

лап шығу міндет емес шығар. Айтайын 

дегенім, қандай жобаны, бағдарламаны 

әзірлегенде де ең алдымен кәсібилікке, 

шығармашылық қуатқа,  билік пен 

халық арасындағы алтын к�пір орнату 

ұстанымына мән береміз. 

– К1рерменді тарту үшін сапалы 
контенттен б1лек, телеарналар к1рер-
менге телехикая ұсынады. Сіздердің 
теле сериал таңдаудағы басты ұстаным 
қандай? Екіншіден, бұрын қандай да бір 
бағдарламаны к1ре алмай қалсақ, қай-
талануын күтіп жүретінбіз. Қазір барлық 
бағдарлама сайтта бар. Ол жердегі к1рілім 
саны қандай?

–Бір ғана мысал айтайын. Т�тенше 

жағдай кезінде «42 500 теңгені қалай алуға 

болады, кімдерге беріледі?» деген сұрақ-

тар туындады ғой. Сонда Алматының 

әлеу меттік саласын басқаратын Рахат 

Сейдахметқызы Шимашеваны шақырып, 

сұхбат жүргіздік. Сол хабарды интернетте 

бір миллионға жуық адам к�рді. Рейтинг 

бойынша телеарнамыздың аlmaty.tv  сайты 

соңғы бір жылда алғашқы ондықтан 

түспейміз, �те жиі бестікте, одан да жиірек 

екінші орында тұрмыз. Google күніне кез 

келген жаңалығымыздың кем дегенде 

біреуін, болмаса бес-алтауын маңызды 

деп есептеп, Алматы телеарнасына сілтеме 

жасайды. Меніңше, бұл ақпараттар 

тасқыны кезінде �те айтарлық к�рсеткіш. 

Мақтанды деп с�ге к�рмеңіздер....

Ал телехикая туралы айтсам, біздің 

�мірге ұқсастау, жұрттың к�ңілінен 

шығады-ау деген дайын �німдерді аламыз. 

�ріп тестерімен бірге, бәсекелестердің сет-

касына қарап отырып таңдаймыз. Осы күні 

кешке екі-үш сериал беріп, оны келесі күні 

түске дейін қайта қайталайтын арналар да 

бар, �кінішке қарай. Арна сеткасы теле-

хикаямен емес, кәсіби бағдарламалармен 

толықса ғой деп үміттенесің. 

– Алматы телеарнасының ұжымы 
«Тұмар» телевизиялық бәйгесінің иегері 
атанған дарыңыздан хабардармыз. Құттық-
таймыз! Осындай марапаттар сіздерді жаңа 
жо баларға ынталандыра ма? 

– Рақмет. �рине, кез келген марапат 

шығармашылық ұжым үшін үлкен моти-

вация. Алайда ең үлкен марапат к�рермен 

тарапынан берілуі керек деп ойлаймын. 

Біз мәртебелі к�рермен үшін қызмет 

етеміз. 

Адам ұдайы дамуы керек. Ал ізденіс 

болмаса  дамымайсың.  Сіз  айтқан 

 ынталандыру үшін, жаңа жобалар әзірлеу 

үшін де жаңаша к�зқарас керек. Қазір 

сол жаңашылдық жолындамыз. Ол үшін 

мамандардың кәсібилігін үнемі назарда 

ұстаймыз. Алайда заманауи техника бол-

маса кәсіби маманның да қолы байлаулы. 

Оны да естен шығармауымыз керек. 

Елге аян, осынау індетпен күресте 

алдыңғы шепте дәрігерлермен, полицей-

лермен, дезинфекционистермен, шағын 

дүкен сатушыларымен қатар, журналистер, 

операторлар, видеоинженерлер де жүрді. 

Олар қиындыққа т�зді, қауіп-қатерден 

қашқан жоқ. Басты міндеті елге ақпаратты 

шұғыл әрі дұрыс жеткізе білді. Мен �з 

әріптестеріме алғыс білдіремін. Бұл індет 

әр адамның бойындағы �мірге, жақынына, 

отбасыға, айналасына, туған қаласына 

 деген к�зқарастарды �згертті. Еркіндіктің, 

бостандықтың қадірін ұқтырды. �р отбасы 

үшін береке-бірліктің қадірін сездірді. С�з 

соңында осы құндылықтарымызды к�здің 

қарашығындай сақтайық дегім келеді. 

Тағы айтайын дегенім, күн сайын 

әкім �ткізетін Шұғыл штабтың жина-

лысына қатысамын – барлық ақпаратты 

дерекк�зден естиміз. Дәл осы күндері 

карантин режимі жеңілдеді дегенмен, 

індет сейілген жоқ. Сондықтан сіздердің 

басылымның мүмкіндігін пайдаланып, 

оқырманға сақтаныңыз дегім келеді. Бет-

перде тағуды жай с�з деп қабылдамау керек. 

Бетперде сізді ғана емес, отбасыңызды, 

жақындарыңызды індеттен сақтайды. Бір 

сәт ойланайықшы, еліміздегі індетпен 

күресіп жатқан дәрігерлер, міне, екі 

 айдан астам уақыттан бері отбасылары-

нан алшақта қызмет  етуде. Бетперде тағу 

арқылы дәрігерлерімізге қолдау жасай-

тынымызды да ескертемін. �рқайсымыз 

әлеуметтік жауапкершілікті сезінгенде 

ғана індетті жеңеміз. 

– �ңгімеңізге рақмет!

 �ңгімелескен 
Қараг1з СІМ�ДІЛ

БҰЛ ІНДЕТ ЕРКІНДІКТІҢ
ҚАДІРІН ҰҚТЫРДЫ

Нұржан ЖАЛАУҚЫЗЫ,
«Алматы» телеарнасының Бас директоры, медиаменеджер:

Алматының тынысы, тіршілігі, қоғамдық 

�мірі, табиғаты, экологиясы, экономи-

касы – бәрі-бәрі ерекше қызық болуы 

керек. Демек, арнаның басты ерекшелігі 

– осы. Алматы, Елбасымыз айтқандай, 

тәуелсіздіктің алтын бесігі. Алматы – 

бүкіл елімізге қалай ортақ болса, телеарна 

да сондай ортақ. 

Арна үшін үстіміздегі жыл – 21-ші 

телевизиялық маусым. Осы 21 жыл бойы 

алматылықтармен қатар даму жолында. 

Мен басшылыққа келгенде телеарнаның 

20 жылдық мерейтойын атап �ттік. 

 Телеарнамыз материалдық-техникалық 

қаласының жаңалығына  барынша 

қызығушылық танытатындықтарына куә 

болып жүрмін. Телеэфирдегі, сайттағы 

жаңалықтар сұранысқа ие. Осы күні 

тәулігіне 22 сағат хабар таратамыз. 

Телеарнаны дамыту жұмысы туралы 

айтсам, проблемалық сұрақтарымыз 

да бар. Ең негізгі мәселе –  Алматы 

 арнасы �ткен жылы министрлік �т-

к і з е т і н  б а й қ а у д ы ң  қ о р ы т ы н д ы с ы 

бойынша, еліміздегі міндетті түрде 

 тара латын телеарналардың қатарынан 

шығып қалыпты. Осыған байланысты 

техникалық таралуда аздаған шектеулер 
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Қазақстандық медианарықта есімі ерекше аталатын Нұржан Жалауқызы «31 
арнаның» жетекшісі, Бас продюсері, «Қазақстан» АҚ ТРК Басқарма Төрайымы, 
«Қазақ Радиолары» ЖШС Бас директоры, Қазақстандағы «Internews Network» 
халықаралық ұйымы өкілдігінің атқарушы директоры қызметтерінде жүріп 
отандық журналистикаға үлкен үлес қосты. Қазақтың аяулы мекені – Алматы атты 
кіндік шаһардың тіршілігі мен тынысын көрсететін арнаның басшылығына келгелі 
бері де тың жобаларымен, шұғыл ақпарат тарататын жаңалықтар қызметімен, 
көпшілік көңілінен шыққан бағдарламаларымен, деректі фильмдерімен бекзат қала 
тұрғындарының назарында жүр. Журналист-маманмен сұхбатта бүгінгі күннің өзекті 
тақырыптарын назардан тыс қалдырмауға тырыстық...

ақпарат саласын дамыту бағытында 

әкелген жаңалығын ешкім жоққа шығара 

алмайды. Аида Ғалымқызы да сол үлкен 

соқпақты жақсы жалғастырып әкетті дей 

аламын. Бұған министріміздің алғашқы 

қадамын ақпараттық нарықтың �кілде-

рімен �ткізген кездесулері дәлел.

Демек, қазақстандық БАҚ-тың бары 

да, жоғы да �зіміздің шығармашылық 

әлеуетімізге, кәсібилігімізге, еңбексүй-

гіштігімізге байланысты. 

– Осы кезге дейін біраз телерадио-
компанияларды басқардыңыз. «Алматы» 
телеарнасының ерекшелігі не деп ойлайсыз? 
Aз к1рермендеріңіздің портретін жасап 
к1рдіңіздер ме? Олар қандай ақпаратқа, 
сұхбатқа, бағдарламаға к1бірек қызығады?

– Алматы әр қазақтың жүрегінде ерек-

ше орын алған әсем қала. �рбір қазаққа 

тұрғыдан жақсы жабдықталған. �рине, 

даму тұрғысынан алғанда үнемі алға 

жылжи түскің келеді. Сондықтан бәрі 

қамтамасыз етілген дей алмаймын, 

жетіспейтін техникалық мүмкіндіктеріміз 

де жоқ емес. Шығармашылық әлеует 

тұрғысынан да кәсіби даярлығы бар 

ұжымға иеміз. Жаңалықтар қызметінің 

жұмысын жаңаша үйлестіруге тырыс-

тық. Бұрын қазақ және орыс тіліндегі 

жаңалықтар бір мезгіл беріліп келсе, біз 

�ткен жаздан бастап түскі жаңалықтарды 

да қостық. 

Қалалық әкімдікпен бірлесіп, алма-

тылықтардың әлеуметтік-эконо микалық 

тыныс-тіршілігіне қатысты атқарылып 

жатқан жұмыстарды шұғыл түрде хабар-

лап отыру мақсатында «Алматы LIVE» 

жобасын бастағанбыз. Бағдарлама апта-

сына 2 рет қазақ және орыс тілдерінде 

тікелей эфирде к�рермендердің к�зайы-

мына айналып үлгерді. Алматы қала-

сының әкімі Бақытжан �бдірұлының 

басшылығымен және тапсыруымен 

8 ауданның әкімдерімен, әкімдіктің 

құрылым басшыларымен біріге оты-

рып, қаланың басты мәселелерін эфир-

де талқылаймыз.  «Басты назарда» 

– «На особом контроле» деген жаңа 

 жобамыз бар. Мұнда да қаланың �зекті 

тақырыптарын к�тереміз. Мәселен, 

жақында ғана балаларға екпе егу керек 

пе, жоқ па – осы мәселені қозғадық. 

COVID-19 індеті, одан сақтанудың жол-

дары, карантин талаптары туралы да 

осы жобамызда жан-жақты талқыладық. 

Отандық вирусолог-ғалымдар не істеп 

жатыр, қандай зертханалық зерттеулер 

жүргізілген – барлығын к�рерменмен 

бірге жан-жақты талқыладық. 

Енді аудиториямыздың портреті 

 туралы сұрағыңызға оралайын. Негізінен, 

телеарнамыздың к�рермендерінің жас 

м�лшері 6-54 жас аралығында. Шыны 

керек, осы телеарнаға қызметке келген 

бір жылға жуық уақытта еліміздің әр 

түкпіріндегі к�рермендердің  Алматы 

бар. «Отау» спутниктік желісінде, AlmaTV 

мен ID TV-дің кабельдік жүйесінде 

болсақ та телеарна к�рсетілім тізімінің 

соңында орналасқан. Егер біз ақпараттық 

 саясат тұрғысынан келсек, ірі мегапо-

листен хабар тарататын электрондық 

БАҚ-тың еліміздің түкпір-түкпіріндегі 

к�рермендерге қолжетімді болуына мән 

берілуі керек. Т�л министрлігіміздің де 

осы мәселеден хабары бар, ойдағыдай 

шешіледі деген үміттеміз. 

 �рине, бұл қиындықты біз тек  сапалы 

�нім �ндіру арқылы ғана жеңетініміз 

аян. �рі бүгінде Алматы телеарнасы тек 

телеэфир емес, бұл әлеуметтік желіде де 

белсенді және ресми сайты да толыққанды 

ақпарат құралы екеніне назар аудара-

мын. Телеэфир үшін дайындалған әр 

жоба еліміздің барлық медиакеңістігіне 

 таралуда. 

А р н а н ы ң  е р е к ш е л і г і н е  қ а й т а 

 оралайын. Біздің арна әсем шаһар 

Алматының күллі  жаңалықтарын, 

� т к е н і н ,  б о л а ш а ғ ы н  х а б а р л а п 

 отырады. Қаламыздың 2050 жылға 

дейінгі стратегиялық бағдарламасы 

қабылданғанын білесіздер. Қала әкімі 

Б.Сағынтаев Алматыны дамытудың 

ж а ң а  б а ғ ы т ы н  а й қ ы н д а п  б е р д і . 

Мегаполистің әлеуметтік-экономикалық 

дамуы, жаңа мүмкіндіктердің қала 

тұрғындарына берері-бәрі біздің телеарна 

бағдарламаларының басты тақырыптары. 

«Шексіз қала» концепциясының жүзеге 

асуын тұрғындарға түсіндіруге жоғарыда 

айтқан «Akimat Live» бағдарламасы к�п 

үлес қосуда. Алматы ақылды қала ретінде 

даму жоспарын қолға алған. Қаланың 

сандық технологияға �туі тек «Сергек-

пен» ғана байланысты емес. Сандық тех-

нологияны қажет ететін қаншама қызмет 

түрі бар. Соларды да халыққа біртіндеп 

таныстырудамыз. Қала басшылығының 

 б а с т а м а с ы м е н  е к і   а у д а н д а  ж а ң а 

О қ у ш ы л а р  с а р а й ы н ы ң  қ ұ р ы л ы с ы 

жоспарланған. Ал Достық к�шесінің 

бойындағы Оқушылар сарайының 

Азаматтың суреті
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ANA TILIА Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

ТҰЛҒАНЫҢ КӘСІБИ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ

ОҚУДЫҢ 
ЖАҢА БАҒЫТЫ

Онлайн-конференция жұмысына Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

профессор-оқытушылары, «8рлеу» «БАҰО» АҚФ, 

облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ 

ұйымы, қалалық білім беру б�лімі, ТжКБ ұйымының 

басшылары,  орта  білім беру ұйымдарының 

 басшылары, мектеп мұғалімдері, магистранттар, 

студенттер қатысты.

Конференция модераторлары Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

доценті, ф.ғ.к. А.Айтбаева, Абылай хан атындағы 

№140 қазақ орта мектебінің директоры, доцент, 

т.ғ.к. А.Мұсабаева болды. Т.Рысқұлов атындағы 

Нархоз университетінің Phd докторы Г.�бенова, 

Мемлекет тарихы институтының жетекші  ғылыми 

қызметкері, т.ғ.к. Қ.Ерімбетова, Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінің доценті, 

ф.ғ.к., А.Айтбаева, ф.ғ.к. К.Камзаева, Қызылорда 

облыстық білім және ғылым қызметкерлері 

кәсіподақ ұйымының т�райымы Г.Есқалиева, 

Абылай хан атындағы №140 қазақ орта мектебінің 

тарих пәні мұғалімі Н.Қонысова, №222 орта мектеп 

директорының ғылыми-әдістемелік орынбасары 

Л.Алмағамбетова және т.б. баяндама жасады. 

 11-сынып түлектері, ата-аналары ZOOM плат-

формасында �ткізілген Қоркыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінің «Ашық 

есік» бейнеконференциясына катысты. № 6 және 

№9 кәсіптік-техникалық колледж оқытушылары 

ұйымдастырған мағлұматтарды түлектер мен ата-

аналарға тараттық. Қызылорда облыстық оқу 

орталығының ұйымдастырумен мектеп бітіруші 

9-11 сынып түлектерге И.�бдікәрімов атындағы 

Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжі 

құжат тапсыру жолдарын, жатақханаға  орналасу 

ретін таныстырып, колледжде к�рсетілетін 

әлеуметтік к�мектер туралы айтып берді. Қызылорда 

медициналық жоғары колледжі  де түлектерге біраз 

ақпарат берді. Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетімен  бірлесіп қала 

мектептері ішінде ең алғаш болып республикалық 

ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция �ткіздік.

Жадыра ТAЛЕГЕНОВА,
Абылай хан атындағы №140 қазақ орта 

мектебі директорының 
бейінді оқыту ісі ж1ніндегі орынбасары

Қазақстан аумағында т�тенше жағдай жарияла-

нуына байланысты еліміздің барлық білім беру 

мекемелері мен оқу орындары қашықтан оқуға 

к�шті. Оқушылар мен ұстаздарға ғана емес, сонымен 

қатар ата-аналар қауымына да таңсық форматтағы 

онлайн оқу әдісі алғашында к�ңілге үрей ұялатқаны 

рас. Қашықтан оқыту форматын пайдалана отырып, 

толыққанды білім беру процесінің нақты құрылымын 

және оқу материалдарын ыңғайлы, сапалы түрде білім 

алушыға қамтамасыз ету біздің басты міндеттеріміздің 

бірі. Жаңа режимде жұмыс істеу мұғалімдер үшін де, 

балалар үшін де оңай шаруа емес, біраз күш-қуатты 

талап етеді. Қашықтан оқыту босаңсуға жол бермейді. 

Себебі қазіргі заманғы технологиялар оқу үрдісінің 

барлық кезеңдерін қашық форматқа к�шуге толық 

мүмкіндік береді. Мектеп ұстаздарына қазіргі таңда 

әрі ауыр, әрі жауапты міндет жүгі жүктеліп отыр. 

Мұғалімдер әрбір пән бойынша жоспарға сәйкес 

тақырыптар құрылымын, әртүрлі деңгейдегі тапсыр-

малар дайындап, оны қашықтан білім беру жүйесімен 

астастырып бейімдейді.

Оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа формасының 

бірі – қашықтан оқыту технологиялары. Қазір 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

заманауи талаптарға сай дамуы білімді бағалау және 

пайдалану жүйесін уақытылы �згертіп отыруды талап 

етеді. Осыған байланысты оқытуда қолданылатын 

әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар білім беру 

талаптарына орай жаңартылып отырады. Сапалы 

білімді меңгеруге талпынған �скелең ұрпақтың 

жеткілікті дәрежеде сандық сауаттылығы бар, себебі 

олар жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін 

пайдаланады. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану 

мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, тәжірибесіне бай-

ланысты.

Қашықтан оқыту технологиясын қолдануда 

ұстаз жауапкершілігі одан әрі арта түскен. 8йткені 

қашықтан оқыту мұғалімдердің біліктілігін арттыруға 

мүмкіндік береді. Оқушылар қашықтан оқу арқылы 

�з білімін жетілдіре алады және ақпарат жүйлерін 

пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы: керекті 

әдебиеттер мен оқу кітаптарын іздеу, бақылау 

және тесттік тапсырмаларды орындау, зертханалық 

жұмыстар,   дайын  баяндамалар,  қашықтан 

Олимпиадаға қатысу оқушының шығармашылық 

потенциалының дамуына әсер етеді. Онлайн білім 

беру оқушыларға білім беру ортасына толығымен 

енуіне мүмкіндік береді.

Қашықтан оқыту форматы білім алушының ғана 

емес, оқытушылардың да біліктілігін арттырып, жан-

жақты дамуына үлесін тигізіп жүр.

Зияш ЕРМЕКБАЕВА,
№11 жалпы білім беретін мектептің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Міне, соларға біз күні бүгінге дейін ерекше 

тоқталып, олардың бәрін елге түгел таныстырып 

болдық па? Жоқ. Білетініміз – жалпылама жазу. Ал 

соғыстағы сирек мамандық иелері – ұшқыш, теңізші, 

барлаушы, танкист, сапер, артиллерист �мірін, олар 

жасаған ерліктерді елге жеке-жеке таныстыру жағы 

ше? Мәселенің осы жағына келгенде оған жауап тап-

пай, еріксіз қиналамыз. Бәріне  кінәлі �зіміз. �йтпесе, 

сондай адамдар болған, қазір де бар, тек оны іздеу, 

зерттеу, табу қажет. Соғыс тақырыбы, майдангер �мірі 

осы екен деп, оларды елге үстірт таныстырғаннан 

г�рі, белгілі бір әскери мамандық т�ңірегінде, оның 

бүгінгі ұрпаққа үлгі болар тәлім-тәрбиелік қасиеті 

 жайында терең ой толғаған ж�н. �рине, кейде 

бізді нақ  солай етсек, іске солай кіріссек деген ой 

 мазалайды. Бұл бағыттағы белгісіз батырлар есімін 

іздестіру жұмыстары, мүмкін, ондаған жылдарға 

 созылар, мүмкін, бүтін дәуірге жалғаса берер, бірақ 

ұмытылмақ емес.

1941-1945 жылдардағы соғыс тақырыбында иге-

рілмей келе жатқан мәселенің бір жағы – сирек 

әскери мамандықтың мән-мақсаты, оның сол кездегі 

атқарған р�лін елге таныстыру болса, бұл мәселенің 

екінші жағы да бар. Ол – сұрапыл шайқастарда ерлер-

мен қатар соғысқан қыз-келіншектер тағдыры... Олар 

игерген әскери мамандықтар... Кәне, енді осыған 

ой жүгіртіп к�релікші. Бұл орайда Кеңес Одағының 

маршалы А.И.Еременконың дәл осы тақырыпқа бер-

ген бағасынан артық пікірді тауып айту қиын. Себебі 

атақты қолбасшы �зінің әскери мемуарларының 

бірінде: «Ұлы Отан соғысында қыздар араласпаған, 

қыздар меңгермеген әскери мамандық кемде-кем» 

деп, олар туралы шын жүректен шыққан с�зін айтқан 

еді.

Иә, сұрапыл шайқаста ер-азаматтармен қатар 

қолына қару алған апа-әпкелеріміздің саны, 

патриоттық ісі бұрынғы соғыстардың қай-қай-

сысындағы ерліктің бәрінен асып түскен. Оқ бораған 

ұрыс даласынан жаралы жауынгерлерді алып шығу, 

парашютпен жау тылына түсіп, рация арқылы хабар 

беру, бомба тасығыш «Түнгі перілер» атауын дағы эска-

дрильямен ұшып, фа шист 

объектіле рін тал  қандау, 

пулеметші мамандығын 

м е ң г е р у ,  к і р  ж у у ш ы , 

аспаз мін детін атқару, 

міне, осы ның бәрінде де 

 қыз- ке ліншектердің үлкен 

үлесі болды. Оған деген 

мысалды алыстан іздемей-

ақ, �зіміздің туған �лке 

түлектері: ұшқыш Хиуаз 

Доспанованы, пулеметші 

Мәншүк Мәметованы, 

м е р г е н  қ ы з ы м ы з 

�лия Молдағұлованы, 

 р а д и с т  Н ұ р ғ а н ы м 

 Байсейтованы,  медбике 

Р ә з и я  Ы с қ а қ о в а н ы 

айтсақ та жеткілікті. Бұл 

1941-1945 жылдардағы 

 со ғысқа біздің республи-

камыздан барған апа-

әпкелеріміздің  шағын 

бір тобы ғана. Ал сол 

кездері басқа одақтас 

республикалардан да 

жүрек әмірімен атта-

нып, майдан шептерінде 

шайқасқан осындай 

о т  ж ү р е к т і  � р е н д е р 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті, Абылай хан атындағы №140 
қазақ орта мектебінің ұйымдастыруымен 
«Мектептегі кәсіптік бағдар: Тұлғаның кәсіби 
құндылығы және педагогика мамандығы» 
тақырыбында,  қала мектептері арасында алғаш 
рет республикалық ғылыми-тәжірибелік он-
лайн-конференция өтті. 

Қашықтан оқытудың алғышарттары Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев ұсынған «Қазақстан–2030» страте-
гия лық бағдарламасында айқын көрсетілген.

...1944 жылдың 23 тамызындағы «Красная звезда» газетіне қызық бір құжат 
шықты. Ол КСРО-ның Екінші дүниежүзілік соғыстағы одақтастары АҚШ 
және Ұлыбритания мемлекеттері басшыларының кеңес офицерлері мен 
жауынгерлерін өз елдерінің орден-медальдарымен марапаттаған тізім еді. 
Сондағы 324 адамның ішінен жалғыз қазақ көзге шалынады. Ол – аға сержант 
Жабас Ізбасов. АҚШ президенті Рузвельт қол қойған жарлықта оған Легионер 
ордені берілгені айтылған. Осы фактіні бірде редакцияда әңгімелесіп отырып, 
майдангер-жазушы Сағынғали Сейітов ағамызға айтқанымыз бар. 

Дүниені от пен оққа ораған 1418 күн мен түн өз уақытында өтті-кетті дегенімізбен, біздің әлі де еске ала-
тын, іздестіре беретін нәрселеріміз аз емес. Басқаны былай қойғанда, төмендегі жайларға назар аударып 
көрелікші. Бұрынғы соғыстарда қайдам, 1941-1945 жылдардағы от кешудің сұрапыл шайқасында алғы 
шептегі санитар, аспаз, радистен бастап, Бас штабтағы шифр шешушіге дейінгі аралықтағы 110 түрлі әскери 
мамандық талап етілген екен. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ҚАШЫҚТАН ОҚУ

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері
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ЖІБЕРГЕН ОРДЕН

Ол 1944 жылы аға сержант Жабас Ізбасовқа тапсырылған

– Е, ол кісімен мен 1944 жылдың 

желтоқсанында 5-ші армияның  193-ші 

дивизиясы штабында әскери тілші 

 болып жүріп кездескенмін. Майдандық 

қазақша шығатын газетке мақала 

жазғанмын. Бірақ кейінгі тағдырынан 

хабарым жоқ, – деді Сәкең. 

Жазушы аға редакцияға келесі 

бір келгенінде майдандық газеттегі 

сол мақаласының қиындысын әкеліп 

к�рсеткені есімізде.  Онда Жабас 

Ізбасовтың Ақт�бе облысынан екендігі, 

ауылда шофер, тракторшы, ферма 

меңгерушісі болып жұмыс істегендігі, 

МТС директорының орынбасары 

қызметін атқарып жүріп, 1942 жылы 

әскерге шақырылғандығы жазылған. Ал 

ол алған жоғарыдағы шетелдік  награда 

туралы аталмыш мақалада: «Оның 

кеудесіндегі одақтастардың Легионер 

ордені бес тармақты жұлдыз 

с и я қ т ы .  А л т ы н  ж а л а т ы л ғ а н 

лентасы үш түсті: к�к, ақ, қызыл. 

Лентаның екі  шеті  к�к те,  оған 

жалғасатын қос тұсы ақ, ал нақ ортасы 

қызыл» деп сипаттама берілген.

« С о л  Ж а б а с  І з б а с о в  Ж е ң і с 

күніне жетті ме? Елге оралды ма? 

Оның шетелдік наградаға ие болған 

санаулы қазақ жауынгерінің бірі 

екендігін жерлестері біле ме?». Осын-

дай сұрақтарға жауап алу үшін 2000 

жылдың басында Ақт�бе облыстық 

 ардагерлер кеңесіне хат жазған едік. 

Содан кейін, к�п кешікпей, бізге  жауап 

келгені бар. Оны жіберген  Жабас 

ақсақалдың келіні екен. Ол кісінің 

�зінің Алға қаласында тұратындығын, 

қарияның майданнан аман-есен 

келіп, ұзақ жыл ғұмыр кешіп барып, 

осы бертінде қайтыс болғанын айта 

келе, шетелдік орденнің қазір к�ненің 

к�зіндей  болып үйлерінің т�рінде 

ілулі тұрғанын баяндапты. Бұл хабар 

қолымызға тигеннен кейін, күндердің 

күнінде, Ақт�бе жаққа іссапарға 

шыға қалсақ, Алға қаласына барып, 

Жабас Ізбасов ақсақалдың туған-

туысқандарымен с�йлесерміз, орденді  

к�ріп, суретке түсіріп алармыз деп 

ойлағанбыз. 8кінішке қарай, ол жаққа 

жолымыз түсе қоймады. 

Биыл Жеңістің 75 жылдығы жоға-

рыдағы жайттың есімізге келмесі 

бар ма? Дереу Ақт�бедегі әріптесіміз 

Бердібай Кемалға хабарласып, мүмкін 

болса қолұшын беруін сұрадық. Ол 

�лкетанушылар Балғали Жазықов пен 

Ибраһим Ермекбаевтың жәрдемдесе 

алатынын айтты. Себебі бұл кісілер 

Жабас Ізбасовтың Ақт�бе қаласындағы 

туған-туысқандарымен араласып 

тұрады екен. Соның бірі Ақалма к�п 

ұзамай: «Мен майдангердің туған 

қызы боламын. Балғали аға айтқан соң 

сізге керек суреттерді жіберіп отыр-

мын» деп хабарласты. Т�менде біз, 

құрметті оқырман, облыс орталығында 

мұғалима болып жұмыс істейтін Жабас 

Ізбасовтың қызы жіберген Легионер 

ордені мен оның ресми қағазының 

фотосын жариялап отырмыз.

қаншама еді десеңізші? Олар к�п, тіпті к�п болатын! 

Солардың ішінде танкшы мамандығын меңгеріп, 

соның экипажында қызмет еткен қыздардың да 

болғандығы бізді таңғалдырады. 

Осы  арада кім-кімді де болса: «Ал ондай апа-әпке-

леріміз бар болсын делік. Сонда бұлар кімдер? Олар 

қай майданда шайқасқан және танкшы  ма ман дығын 

игерулеріне не нәрсе себеп болған?» деген заңды 

сұрақ мазалары с�зсіз. Бұған алғашқы кезекте Мария 

 Октябрьская мен Ирина Левченконың есімдерін 

айтқан ж�н. Қаһарман қыздардың қиындықтан 

қаймықпаған қайсар мінезін, әскери техниканы 

игерудегі ерекше жетістігін сол кездегі билік жоғары 

бағалай білген. Оған дәлел – жоғарыдағы ат тары 

аталған екеуіне де �з кезінде Кеңес Одағының Батыры 

деген құрметті атақтың берілуі. Бұл тізім мұны мен біт-

пейді. 1418 күн мен түндегі қаһармандық хрони касын 

баяндайтын тарихи құжаттарды парақтай түс сек, әлгі 

біз айтқан есімдерді Валентина  Бархатова, Вера Без-

рукова, Екатерина Петлюк және Мария  Лагу нова 

сияқты фамилиялар одан әрі толықтыра түседі.

Осы деректерді іздеп тауып танысқанда, құрметті 

оқырман, олардың бізге ерекше ой салғанын айрықша 

атап айтқымыз келеді. 8йткені мұндай нәрселерді 

кейде тың тақырыптарды іздестіруге жетелейтіні, 

яғни жаңа  фактілерді табуға түрткі болатыны кім-

кімге де жасырын сыр емес. Жоғарыдағы жандардың 

аты-ж�ндерін оқып отырғанда, бізге: «1941-1945 жыл-

дардағы соғыста танк жүргізіп, оның экипажында 

қызмет еткен қазақ қыздарының да болуы мүмкін-ау. 

Соларды іздеп к�рсек қалай болар екен?» деген ойдың 

келгені бар. Осы талап бізді жиі-жиі мазалап, к�птеген 

майдангерлердің с�зіне құлақ түргізді. Соғыс жылда-

рын да шыққан газет тігінділерін ақтартты. Ақыры 

оған да  жауап тапқан сияқтымыз. Енді соны баяндауға 

к�шелік.

Бірде республика Ғылым академиясының 

орталық кітапханасына барып «Қазақстан 1941-1945 

жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде» атты құжаттар 

жинағын парақтап отырдық. Сонда к�зімізге бір 

хабардың түскені. Ол «Советтік Қарағанды» газетінің 

1944 жылғы 22 тамыздағы санында жарияланған 

«Танкшы қазақ қыздары» атты дүние еді. 8зіміздің 

к�п уақыттан іздестіріп келе жатқан нәрсеміз ғой бұл?! 

Ақыры табылды-ау! Осындай қуанышты сезімнің 

жетегімен әлгі материалды оқып шықтық. Содан соң, 

мәтінді ксероға түсіріп к�шіртіп алдық. Мақаланың 

мазмұны мынадай екен:

«Танкшы қазақ қыздары. Ұлы Отан үшін ұрыстарда 

қазақ қыздары да мәңгі �шпес даңққа б�ленуде. Олар 

�здерінің жастығына қарамастан, аз уақытта соғыс 

техникасын меңгеріп, танкшы, ұшқыш, атқыш және  

даңқты барлаушы болып алды. Солардың бірі – 

омырауында «Батырлығы үшін» медалі жарқыраған 

командир, кіші сержант Жамал Байтасованы к�ресіз. 

Жамалды біздің б�лімшенің жауынгерлері тегіс біледі. 

С�зге шешен, іске шебер жауынгер Жамал зұлым 

жауға қарсы ұрыстарда ерліктің, табандылықтың, 

қажырлылықтың үлгілерін к�рсетуде.

Танкшылар шабуылға шығып, немістерді 

қаладан ж�ңкілте қуды. Литваның сәнді, сәулетті 

қалаларын жендеттер аяусыз талқандаған екен. Бір 

кезде Жамалдың  танкы жаудың күтпеген жерінен 

шығып, немістерді баса жаншып, олардың оқ ататын 

ұяларының үнін �шірді. Орта бойлы күлім к�з Күлкен 

Тоқбергенова жаудың тылына кіріп, танктерге жол 

ашатын, жаудан «тіл» әкелетін барлаушы болды, бар-

лау жұмыстарында командованиенің тапсырмаларын 

батылдықтан орындағаны үшін үш рет наградталды.

– Танкке мініп, жауға шабуыл жасадық, немістер 

күтпеген жерден берілген қатты соққыға табан тіреп 

қарсылық к�рсетуге шамасы келген жоқ. Зеңбірек те-

рін тастап қаша ж�нелді. Бұл күнгі ұрыста немістер дің 

ондаған солдаттары мен офицерлерінің �лігі жайрап 

қалды, к�п олжалар қолға түсті. Командование нің 

бұйрығы абыроймен орындалып, танк б�лімінің 

алға басуына жол ашылды, – дейді Күлкен �зінің 

әңгімесінде.

Б�лімшедегі танкшы қазақ қызы Күлжәмила 

Талқанбаеваның ерлік істері ерекше к�зге түседі. Ол 

бір күнгі болған ұрыста жаудың 5 атыс ұясын  жойып 

жіберді. Күлжәмила атакаға шыққанда,  сондай 

шеберлігімен алға ұмтылады. Осылардың ішінде 

радист, пулеметші Жәмила Бейсенбаева да �зінің 

қызметін жақсы атқарады.

Міне, бұларлың ерлік істері қазақ халқын мақ-

таныш сезіміне б�лейді. Танкшы қыздар, даңқтарың 

арта берсін! Топатай Жүнісов, медальді сержант. 

Полевая почта – 280054 – О («Советтік Қарағанды» 

газеті, 22 август, 1944 жыл)».

Газеттегі мақала осылай сыр шертеді. Ол �те 

қысқа жазылған. Мұнда танкшы қазақ қыздарының 

майданға келу жолы, аталмыш мамандықты қалай 

игергендігі, шайқас кезінде олардың басынан �ткен 

қиын сәттер жайлы дерек жоқ. Автор тек к�з  алдында 

к�ргенін, �зінің қаһарман қарындастарын қарулас 

 жауынгер ретінде білетіндігін қысқаша айтып 

шыққан. Оны қазір біз: «�ттеген-ай, бұл тақырыпқа 

қалам тартқан адам сол кезде оны неге кеңірек жаза 

түспеді екен? Сонда бұған қатысты деректер тіптен 

мол болар еді» деп кінәлап, жазғырмаймыз. Қайта 

�зінің к�ргенін, білгенін, кейінгі  ұрпаққа бір дерек 

етіп қалдырған сол Отан солдатына  бар дауыспен 

рақмет айтамыз. 8йткені мақала осынысымен-ақ 

бізге құнды әрі қымбат. Неге десеңіз, біріншіден, 

ол 1941-1945 жылдардағы соғыста танкшы қазақ 

қыздарының  болғандығын айтып тұр. Екінші бір 

назар аударатын нәрсе, осы мақала жолдарын зер 

салып оқып отырсаңыз, одан темір тоңды  техниканы 

жүргізген жаңағы апа-әпкелеріміздің қай май-

данда шайқасқанынан да мағлұмат алғандаймыз. 

Байқайсыздар ма, жоғарыдағы хабардың ішінде: 

«Литваның сәнді, сәулетті қалаларын жендеттер 

яусыз  талқандаған екен» деген с�йлем бар емес 

пе? Ендеше, бұл танкшы қазақ қыздары Прибал-

тика майданындағы әскер б�лімшелерінде қызмет 

атқарған-ау, шамасы, деп ой түюімізге толық негіз 

бар сияқты. Міне, осы деректердің �зі-ақ зерделі 

жандарға к�п сырды аңғартады, олардың қиялына 

қозғау  салады ғой деп ойлаймыз.

Бұдан соң, біздің: «Сол соғыстағы қуатты қару 

–  болат тонды техниканы тізгіндеген жоғарыдағы 

апа-әпкелеріміздің кейінгі тағдыры қандай? Олар 

елге аман-сау оралды ма? Бұл қаһарман қыздарымыз 

Қазақстанның қай облысынан еді?» деген сұрақ 

 мазалайды. Осы сауалдарға жауапты сіз бен біз болып 

іздестіріп к�рсек қалай болар екен, құрметті оқырман. 

Егер бұл ісіміз оңға басса, онда бәріміз үлкен жұмыс 

атқардық деп ойлаған болар едік. Сонымен, с�з соңын 

мынадай с�йлемдермен аяқтағымыз келеді.

Қадірлі қазіргі к�зі тірі соғыс ардагерлері! 

Сіздердің �здеріңіздің 1941-1945 жылдардағы шайқас  

жолдарыңызда танкшы мамандығын меңгерген қазақ 

қыз-келіншектерін кездестірсеңіздер, дәл сондай 

оқиғаны к�рсеңіздер, ол қашан, қай жерде болған еді?

Медальді сержант, Топатай Жүнісов! Сіз қазір 

қайдасыз? Майдан даласынан елге оралдыңыз ба? Егер 

қазір бар болып, осы іздестіру хатты оқи қалсаңыз, 

«Танкшы қазақ қыздары» атты мақалаңызды қалай 

жазғаныңызды, оның туу тарихын айтып, бізге хат 

жолдайтыныңызға сенеміз!

Жоғарыда аттары аталған танкшы, оның экипа-

жында қызмет еткен Жамал, Күлкен, Күлжәмила, 

Жәмила апайлар! Сіздер қазір  барсыздар ма? Осы 

кісілердің туған-туысқандары! Сіздер олар жайлы 

қандай хабар айта аласыздар?

Ардагерлер! Оқырмандар! 8лкетанушы ынталы 

топ �кілдері! 8здеріңізден хат күтеміз!
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сақ, Алға қаласысынана барыпып,,

басов ақсақаақалдың туған-

рымен с�йлесермерміз,із, ордорденді ді 

Ізбасовтың қызы жіберген ЛегЛегионеионерр 

ордеені мні менен оның ның ресмрес и қағазының 

фотосын жариялап отырмызз.

қарсқарсылыылық к�ррсетусетууге шге шамасамасы кеы лген жоқ Зеңбіректекк -
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М
ы н а у ,  б і з д і ң  М ұ з б е л ! 

 К�к  темгі жаңбырдан соң 

к � к о р а й  ш � б і  д ү р  е т і п 

 к� те ріліп, қызғалдағы кілемдей құлпы-

рып, желкілдеген к�к жусаны мен 

киікоты жұпар шашқан қырдың қазіргі 

келбетіне бұл атауы онша лайық емес 

сияқты болып к�рінеді. 8йткені кешегі 

қаһар лы қыстың дәурені �тіп, қар еріп, 

тоң жібіп, күн жылынғанда келіп тұрмыз 

ғой. 

Осыдан бірер ай бұрын ана-ау ойдағы 

ауылдан мынау биікке шығудың �зі 

мұң болғанын жергілікті халық сіздерге 

бір ауыз тіл қатпай-ақ, басын шайқап, 

таңдайын қағып тұрып-ақ түсіндіре 

 алады. Ары-бері аққан жұлдыздай 

 зымырап жатқан к�ліктердің ол  кезде 

�рге қарай тарта алмай, доңғалағы тайып, 

жолдан шығып кеткенін к�з алдыңызға 

елестетудің �зі үрейлі. 

Бұл күнде, әрине, әртүрлі машина, 

трактор дегендеріңіз толып жатыр ғой. 

Олардың бірі жол тазалап, екіншісі құм 

сеуіп, бірін-бірі сүйреп, к�мектесіп, 

Ағыбет ауылына келіп-кетудің сан түрлі 

амалын табады. 

Ал баяғыда-а жағдай мүлде басқаша 

еді. Ауылдан, иә болмаса, алыстан жүк 

тиеп келе жатқан ат шаналарды бұл  белге 

шығару да, түсіру де қиын  болатын. 

Топ-топ болып шананы, арбаны итеріп, 

тұмақтарының астынан бу бұрқырап, 

алқынып, күшеніп, азапқа түсетін 

 жолаушыларды жиі к�ретінбіз. 

Сірә, содан да болар, бұл қырдың 

Мұзбел атанып жүргені. 

Бірақ, аты Мұз болғанымен, біздің 

к�ңілімізге жадыраған жаз секілді. Күндік 

жерден бұлдырап, к�зімізге  оттай басы-

лады. 

Шіркі-ін, «Туған елдей ел болмас, 

туған жердей жер болмас» дегеніңіз айна-

қатесіз рас-ау. Мұнда келгенде, к�з де, 

к�ңіл де ашылып, бәз-баяғы балалық, 

жастық шағың, балдай тәтті күндерің 

тізіліп қайта оралғандай болады. 

Біздің жас күнімізде анау Майбұлақ 

�з алдына, мынау Ағыбет �з алдына же-

ке-жеке ауыл боп отырушы еді. Кейін 

колхоз болып бірігіп, мидай араласып 

кетті. Қазір Ағыбет ауылдық округі  болып 

аталатын к�рінеді. 

� к е м  к о л х о з д ы ң  ж ы л қ ы с ы н 

бағатын. Қаратаудың Ақтас,  Жыланды 

деп аталатын шоқыларының ба-

урайында к�шіп-қонып жүрдік. 

Жастайымыздан ат құлағында ой-

нап �стік. Қазыналы Қаратаудың 

қойнау-қойнауы бала күнімізден 

жақсы таныс. 

�кем жарықтық ұзын бойлы, 

қайратты кісі еді. К�кпар тартқанда, 

айналадағы жұрт «Жаманқұлдың 

тақымына серке тисе, тартысып әуре 

болмай-ақ қойыңдар» деп күліп тұрады 

екен.

Ол кісі күнде кешкілік бізге «Ер 

Тарғын», «Қобыланды», «Алпамыс» 

секілді  батырлар жырын,  әртүрлі 

қызықты ертегілер айтып беруші еді. 

Кім білсін, тау ішінде жалғыз үй боп 

отырған кездерімізде балаларымның іші 

пыспасын, жұрттан жырылып, шеттеп 

қалғандай жалғыздық күйін тартпасын 

дейтін шығар.

Сонда да болса, мен әкемнің сонша-

лық ты мол рухани қазынаға қайдан 

қанып �скенін біле алмай, осы күнге 

дейін таңға лумен келемін. �рине, ол 

да �зіне дейінгі үлкен кісілерден естіп, 

құлағына құйып �скен шығар-ау. Бірақ 

оған да кез келген адамның қабілеті жете 

бермейді ғой. 

�кем сондай балажан, мейірбан кісі 

еді. Біздің кітап оқығанымызды, ғылым-

білімге ұмтылғанымызды жақсы к�ретін. 

Қазір ойлап отырсам, тау жайлаған 

жылқышының тіршілігі де, қадірін 

білген кісіге, таңды таңға ұрып айтсаң 

да таусылмайтын ұзақ жыр екен ғой. 

Қаратаудың қойнау-қойнауында әлі 

күнге дейін әкемнің ізі сайрап жатқандай 

болады. Ол кісінің құрау-құраулап жылқы 

қайырған даусы осындағы жартастарға 

сіңіп қалғандай к�рінеді. 

Соғыс басталғаннан кейін, арада бір 

жыл �ткенде әкемді әскерге алды. Жасы 

үлкейіп қалғандықтан еңбек  армиясына 

қалдырыпты. Ондағы кісілерге киім де, 

қару да бермей, қара жұмысқа  салып 

қояды деген әңгімені естиміз. Кей кездері 

артқы шепте, кей кездері алғы шепте 

жүріп окоп қазып, қорғаныс бекіністерін 

нығайтады екен. Мұнысы бізге, жазықсыз 

жандарды ашықтан-ашық ажалға айдап 

салғандай боп елестейді. 

�кем әскерге алынғалы жалғыз-ақ 

хат келді. «Севастополь деген қаланың 

түбіндеміз» деп жазыпты. Содан кейін 

хат та, хабар да сап тыйылды. Анам 

жарықтық оңашада бізге білдірмей ауыр 

күрсініп: «Қайда жүр екен? Тірі ме екен? 

�лде бір жерде топыраққа к�міліп қалды 

ма екен?..» деп, к�зінің жасын сығып-

сығып алады. 

...�кеміз армияға кеткен соң, шешеміз 

колхоздың жұмысына шыққан. Таң бозы-

нан кетіп, түн ортасында бір-ақ оралады. 

Үйдегі балалардың үлкені менмін. 

Шамасы, он-он бір жас кезім. «Мектеп 

ашылыпты,» деген күні сабаққа барамыз. 

Біраздан бері бір-бірімізді к�рмеген бала-

лар шұрқырасып, ойнап-күліп мәз болып 

қаламыз. Бірақ біздің бұл қуанышымыз 

ұзаққа созылмайды.

Себебі  он шақты күннен кейін 

мектептің есігі тағы да жабылып қалады. 

«Мұғалім бала кеше отправкі болды» 

дейді бізге мектепке жақын тұратын 

ағайынымыз. 

Оны естігенде басымыз салбырап, 

к�зімізді т�мен салып, аяғымыздың 

ұшымен жер шұқып қаламыз. «Отправкі» 

деген суық с�з жүрегімізді мұздатып 

Дәу қазан демекші, ол да біздің ата-

бабамыздан қалған мұра еді. Кім білсін, 

киелі, ырысты, несібелі қазан болған 

шығар. Оның бәрі бір құдайға ғана аян 

ғой. 

«Мал аласы сыртында, адам аласы 

ішінде» демекші, күндердің бір күнінде 

біздің осындай қоңторғай күйімізді де 

к�ре алмаған ағайындардың бірі: «�й, 

бұлардың �кіметтен тығып отырған 

астығы бар.  Тексеру  керек!»  деп, 

басшылыққа арыз айтады. 

С � й т і п ,  « С е н д е р д і ң  ү й л е р і ң д і 

тексереміз» деп, кәмәсия келіп, тінту 

жүргізді. К�рпе-т�сегімізді ақтарып, сан-

дығымызды ашып, киім-кешек тері мізді 

шашып тастады. Шешем байғұс жылап-

сықтап, жұрттан жасырып отырған 

 еш теңеміз жоқ деп, үйдегі бардың бәрін 

�зі к�рсетіп жүр. 

Аудан орталығында тұратын Егетай 

ағайымның екі сиыры бар еді. Соның 

біреуін сауып ішіңдер деп бізге бер-

ген. Жалғыз сиырдың сүтін жеті балаға 

жеткізіп, к�же-қатық қылып отырмын 

деген шешемнің с�зіне әлгі кәмәсия 

сене алмайды. Үйдің, қораның дуалда-

рына дейін дүңкілдетіп, жасырын қуысы, 

ұрасы жоқ па деп тексеріп шықты. Бірақ 

олардың қолдарына ілігетіндей ештеңе 

табыла қоймады. 

Ақыры кәмәсияны бастап келген 

Сол күні кешкілік шешем таудан теріп 

әкелген жабайы қара тары мен алғыны 

қайнатып, күні бойы аш отырған бала-

ларына быламық жасап берді. Іштеріне 

ел қонып, бойларына қан жүгірген олар 

бір-біріне қарап күліп, асыр салып ойнай 

ж�нелді.

К�п ұзамай шешеміз еңбекақысын 

алып, үйде азын-аулақ ұн, астық пайда 

болды. Колхоз күніне жеті жүз грамм қара 

нан береді. Ата-бабадан қалған дәу қара 

қазан тағы да қара к�жеге толып тұратын 

болды. 

Сол кезде үйге: «�й, осы сендер не 

ішіп, не жеп отырсыңдар?» деп екінші 

рет кәмәсия келді. С�йтті де, даладағы 

ошақтың үстінде тұрған дәу қазанның 

қақпағын ашып, ары-бері үңіліп қарады. 

Қолдарына ожау алып, сапырып к�рді. 

Ақыры, �ткенде бізге «Не ішсең, оны іш!» 

деп ақырып кеткен біргәдір шешеме аң-

таң бола қарап:

– �й, Бибісара, мына к�жені неден 

жасағансың, ей? – деп сұрады.

– Неден болушы еді, ш�птен  жасадым, 

– деді шешем ақырын ғана үн қатып. 

– Уай! – деді енді біргәдір айналасын-

дағыларға қарап басын шайқап. –Мына 

әйелдің ақылдысын қара!.. Таудан ш�п 

теріп әкеліп, тамақ жасапты. �й, мынан-

дай к�же біздің үйде де жоқ қой. Анау, 

әлгі, аштан қатып жатырмыз деп, күнде 

биялаймен мылтық ату қиын екен. Бізге 

жоғарыдан сондай тапсырма келді. Оны 

бұлжытпай орындау керек!» дейді.

Сол күннен бастап бес саусақты қолғап 

тоқуға кірістік. Оны да  шешем маған тез 

үйретті. Ендігі тоқыған қолғаптарым 

�зіме де ұнап, таңертеңгілік терезеден 

түскен жарыққа тосып, ары-бері қарап, 

қолыма киіп к�ретін болдым. 

Бір күні біздің үйдің шаңырағына 

бақ құсы қонып, с�збен айтып жеткізе 

алмайтындай үлкен қуанышқа кенелдік. 

�кеміз майданнан оралды. Сап-сау кел-

ген жоқ, әрине. Жараланып, гоститальда 

ұзақ жатып, бұдан ары қарай соғысқа 

жарамайсың деген қағаз алып, жадап-

жүдеп ауылға әрең жетіпті. 

�кемнің алдынан жүгіріп шығып, �з 

к�зімізге �зіміз сене алмай, қуаныштан 

ағыл-тегіл жылап жүрміз.  Мойны-

нан құшақтап, бетінен, қолынан сүйіп 

 жатырмыз. 

�кеміз иіліп, біздің маңдайымыз дан 

иіскей алмады. Тұла бойы сіресіп, қатып 

қалған екен. Екі аяғы аман, әйтеуір. 

Қыбырлап әрең қозғалады. Бірақ белі 

иілмейді, бүгілмейді. 

«Бастан құлақ садаға! �лі-ақ  жазылып, 

ел қатарына қосылып, шауып кетесің. 

Біздің жақтың ауасының �зі дәрі емес пе!» 

деп жұбатып жатыр үйге жиналған жұрт.

Түркістанға дейін әкемізге  бір 

кісі серік болып, к�мектесіп келіпті. 

 Пойыздан түскен соң, оған рақметін 

айтып: «Осында бір ағайымның қызы 

тұрушы еді. Сол әпкемнің үйіне жетіп 

 алсам, ары қарай бір амалы табылар» 

депті.

Ол кісі  әлгі  үйге әкеліп салған 

соң, екеуі қимай-қимай қоштасады. 

Шіркін, сол кездегі адамдардың бір-

б і р і н е  д е г е н  б а у ы р  м а ш ы л д ы ғ ы н , 

мейірімін айтсаңызшы. Ауылдағы 

жақын ағайынымыздың қызы болып 

келетін әпкеміз де �здерінің аш-жалаңаш 

отырғанына қарамастан әкемді қуана 

қарсы алып, екі араға аяқ артар к�лік 

қамдастырып, үш-т�рт күн жол жүріп, 

Майбұлаққа жеткізеді.

Мұны естіген ауылдағы ағайын оған 

дән риза болып: «Айналайын, ағаң 

үшін соншама бейнет кешіпсің. Бала-

шағаңның рәтін к�р!», «Алла разы болсын, 

арманыңа жет!», «Ата-бабаларымыздың 

баяғыда: «Қыздың ең нәзігі атқа жем 

салуға жарайды»  деген екен. Бақытты бол, 

қарағым» деп қауқылдасып, алғыстарын 

жаудырып жатты. 

Не де болса, біз әкеміздің тірі келгеніне 

қуаныштымыз. Майданнан күнде хат күтіп 

жүрген ағайын бізге қызығады. Үйлеріне 

қара қағаз келген қамк�ңіл жандар әкеме 

қарап, к�з  жастарын сығып-сығып ала-

ды. Құдай-ау, мұндай бақты бізге неге 

бұйыртпадың деп налиды.

Сонда да болса, кеудесіне толған 

қалың шері мен қайғысын к�рсеткісі кел-

мей, қуанышымызға ортақтасып, біреуі 

домбыра тартып, енді біреуі ән салып, той 

тойлап жатыр.

Алма ағаштың гүліндей-ау

Текеметтің түріндей-ау.

8тіп дәурен бара жатыр,

Сіз бен бізге білінбей-ау, – деп бәрі 

қосыла шырқағанда, күн жадырап күліп, 

бүкіл дүниенің реңі кіріп, әй, жұртым-ау, 

мына �мірдің �ткінші екені енді естеріңе 

түсті ме деп мейірімін т�гетіндей к�рінеді. 

Ендеше, іңгә-ә деп жарық дүниеге кел-

ген күннен бастап-ақ оның �лшеулі екенін 

білетін мына жұрт к�зі тірісінде нені алда-

ныш етеді, неге қуанып, неге қайғырады, 

неге күліп, неге  жылайды, кімді сағынып, 

кім үшін ет-жүрегі езіледі?..

Тағы бір сәтте үйге жиналған қыз-

келіншектер:

Қара тайға жарасқан қара терлік,

К�рсетіп жүр майданда к�кем ерлік.

К�кем, к�кем, к�кем-ай,

Аман-есен ауылға, 

Келер ме екен-ай, – деп, �з жүрегіндегі 

сағынышын әнге қосады.

Бәрінің де к�здерінде жас. К�ңілде-

рін де к�л-к�сір сағыныш. Тыңдап оты-

рып, ет-жүрегің езіледі. Майданда жүрген 

ағалар ауылға тегіс аман-есен келіп, бар-

лық үйде той болса екен деп тілейсің.

Жазып алған 
Нұрғали ОРАЗ

Түркістан облысы,

Бәйдібек ауданы.

жібереді. Демек... Ол кісінің де майданға 

кеткені ғой. Ендігі мұғалім қашан, қай 

кезде келер екен?.. 

Тағы да сол, азаннан кешке дейін 

үйдің күйбің-күйбің тірлігіне жегілеміз. 

Мұғалім барда мектепке келіп, сабақ 

оқып, мына дүниенің бір шетінде 

сұмдық соғыс болып жатқанын, 

әкелеріміздің тобықтан қан кешіп 

жүргенін, анамыздың әскерге азық-

түлік жіберіп, күндіз-түні жұмыстан 

босамайтынын бір уақ ұмытып, білім 

деп аталатын ұшы-қиыры жоқ басқа бір 

әлемге сапар шегіп кеткендей болушы 

едік. 

Шешем �те еңбекқор, шыдамды 

кісі. Тау жақтан десте-десте қылып ш�п 

алып келіп, түнімен солардың тамырын, 

дәнін жинап, үйдегі қос уыс бидайға 

қосып, дәу қазанға толтырып қара к�же 

қайнатып кетеді. Шешеміздің осын-

дай естілігі мен ептілігінің арқасында 

біздің тамақ ішпей қиналып, ішегіміз 

шұрылдап, аш қалған кезіміз болған 

емес.

Алғы деген ш�п болады. Қаратау-

дың б�ктерінде, әсіресе Жыландысай 

жақта к�п �седі. Сол ш�птің тамы ры жас 

баланың жұдырығындай түйін болып 

тұрады. Оны жұрт кішігірім кәр т�шкеге 

де ұқсатып жатады. 

Шешем сол алғының тамырын 

қазып әкеліп, тасқа егеп езіп, дәу қара 

қазандағы суға салады. С�йтіп, маңызын 

айырып, он бес мәрте шаяды. Алғының 

дәмі тұщы болған кезде әбден қайнатып, 

қазанның түбіне ш�ккенін сүзіп  алады. 

Сосын ұнға қосып илеп, жұқалап  жазып, 

қазанның бетіне жаяды да, отты молырақ 

жағып, қатты қыздырып, пәтір нан 

пісіреді. Кей-кейде быламық  жасайды. 

К�же пісірсе, таудан теріп әкелген 

 жабайы қара тарының дәнін қосады. 

Бұл да кез келген адамның қолынан 

келе бермейтін �нер. 8йткені алғы – 

улы ш�п. Оны дайындаудың әдісін 

білмеген кісілер уланып, іші кеуіп, �ліп 

қалып та жатады. Сол себепті, шешем 

алғыны қалай ұнтақтайсың деп сұраған 

абысындарының үйіне барып, �зі пісіріп, 

үйретіп қайтушы еді. 

біргәдір ағайынымыз босағада тұрған бір 

дорба бидайды ала кетті. 

– Ойбай-ау, үйдегі бар азық-түлігіміз 

осы! Біз енді не ішеміз?! – деп, дорбаға 

жармасып шырылдаған шешеміздің 

қолын қағып тастап:

– Не ішсең, оны іш! Онда менің 

жұмысым жоқ! – деді зіркілдеп. 

Олар кеткен соң, шешем соғыс  деген 

бәлені басымызға салған сұм  заманды да, 

сол заманнан асқан қатыгез,  тасбауыр 

болып бара жатқан адамдарды да қарғап, 

к�з жасын т�гіп-т�гіп алды. Оның 

жанындағы жеті бала да ботадай боздап 

тұрдық.

Ертеңіне шешем белін кендір жіппен 

шарт буып, қолына қол орағын алды да: 

«Сен де менімен бірге жүр!» деді маған 

қарап қатқылдау дауыспен. 

– Тауға барамыз. Үйде құр босқа 

 жылап отыра берсек, біреу біздің аузы-

мызға тамақ әкеліп салады ғой деймісің.

�кемнен қалған ескі етікті аяғыма 

сұға салып, мен де әп-сәтте дайын бол-

дым. Үйдегі балаларға: «Кешке шейін 

шыдаңдар. Біз сендерге тамақ әкелеміз» 

деп сыртқы есікті жауып, тауға қарай 

тартып кеттік. 

Шіркін, табиғаттың тілін білген 

жандарға бұл дүниенің берер сыйы мол 

ғой. Қаратаудың сілем-сілем  болып 

жалғасатын жоталарының біріне 

шығып, шешем қара қоңыр дәні кәдімгі 

тарыға ұқсас ш�пті іздеп, жинай ба-

стады. Ол  кезде бұл не ш�п, оның 

дәнін, тамырын жеуге болатынын сіз 

қайдан білесіз деп сұрап жататындай 

шама жоқ. Бар ойым, тезірек шешеме 

к�мектесіп, әлгі к�рсеткен ш�птердің 

дәнін,  тамырын  жинап, үйдегі аш 

отырған бауырларымның қарнын той-

дыру. 

Тауға келген соң шешемнің де к�ңілі 

сергіп, ауылдағы к�рген қорлығын 

ұмытып, күш-қайратын бойына жиып 

алғандай болды. Қолымыздағы қанар 

қапқа біраз дән, тамыр жинап салған соң, 

аз-кем тыныстап отырып:

– Құдайға шүкір, Қаратау аман болса, 

сендер аш қалмайсыңдар, – деді жеңіл 

ғана күрсініп.

жылап келетін жұртқа мұны үлгі қылу 

керек екен!

Ол соны айтты да, �зі ертіп  келген 

 кә мә сияны �зі бастап, үйден шыға 

ж�нелді. 

Ертеңіне ауылда жиналыс болды. 

Бастық шақырып жатыр деген соң, бүкіл 

ел тайлы-таяғы қалмай, түгел келді. 

Жайлаубай біргәдір ортаға шығып алып, 

екпіндеп с�йлеп тұр:

–  � н е ,  � з д е р і ң д е й  Б и б і с а р а ғ а 

 қа раңдаршы, тауға барып, қара тары, 

алғы теріп әкеліп, колхоздың берген 

бидайына қосып, мол қып к�же пісіріп, 

бала-шағасын қиналмай асырап отыр. 

Сендер осыдан үлгі алсаңдаршы! – дейді 

қолын жоғары қарай сермеп-сермеп 

қойып.

***

С�йтіп жүргенде, «�скердегі сар-

баздарға қолғап, шұлық керек екен» 

деген хабар жетті ауылға. Майбұлақтағы 

қолының ебі бар қыз-келіншектер, апа-

әжелер енді кешкілік жұмыстан шаршап 

келгеніне қарамай, түнімен үйде қолғап 

тоқып отыратын болды. 

Соғыс жүріп жатқан жақта күн қатты 

суық деп естиміз. Солдаттардың саусағы 

мылтықтың, автоматтың шүріппесін баса 

алмай, сіресіп қатып қалатын к�рінеді. 

Осыны естігенде, біздің зәреміз ұшады. 

«Құдай-ау, мылтық ата алмаса, қара 

құрттай қаптаған жаудың бетін қалай 

қайтармақ? Құрысын, ұйқы к�рмесек, 

к�р мейік, солардың бір керегіне жарасақ, 

қанеки» деп, апаларымыз к�з майын 

тауысып, қашан қалжырап, отыр ған 

жерлерінде қисайып ұйықтап кет кенге 

дейін қолынан шүйкесін тастамайды.

М е н і ң  д е  қ о л ы м н ы ң  е б і  б а р . 

 Шешемнен алған тәрбие ғой, сірә. 

Жасым он бір-он екіге келіп қалған 

қолғанатпын. Үлкендермен жарысып 

қолғап тоқимын. Сосын, таң ата дайын 

болғандарын  жинап алып, бригадирге 

апарып �ткіземін. 

Бірақ ондағылар бір күні: «Сендердің 

тоқыған қолғаптарың майданға жарамай-

ды екен» деп, жүрегімді су еткізді. 

«Бұдан былай бес саусаққа киілетін 

етіп тоқисыңдар. Мынау қап сияқты 

Енді бір-екі 
жылдан соң, амандық 

болса, тоқсан жасқа келетін 
Ұлмекен Жаманқұлқызы әжеміз 
бұл күнде көзі тірі тарих десек, 

әбден жарасады. Ол кісі Шымкент-
тен ұшаққа, кейде пойызға отырып, 

Алматыға жиі-жиі келіп тұрады. Келген 
сайын немере-шөберелерін айналып-

толғанып, өзінің өткен өмірінен 
қызықты хикаялар шертіп береді. 

Бүгін солардың бір үзіндісін 
сіздердің назарларыңызға 

ұсынып отырмыз, 
қымбатты оқырман.

«АЛҒЫ» ДЕГЕН 
шөп болады

Нұртас Тұрғанбекұлы, Айнұр Т�леу, Еламан 

Хасенұлы, Асылзат Арыстанбек тікелей эфирде 

�лең оқып, к�рермендердің жүрегіне жол тапты. 

Жамбыл кітапханасы ұжымы мұнымен 

тоқтамай, халықаралық жобалардың бірнешеуін 

�ткізіп үлгерді. Логотерапия саласының 

үздігі Санжар Керімбай сонау Түркия елінен, 

ки номатограф �сия Бақдәулетқызы Ұлы-

британия астансы Лондоннан байланысқа 

шығып,  арнайы Жамбыл кітапханасының 

оқырмандары үшін дәріс оқыды. Аталған 

ұжым үнемі жаңашылдыққа ұмтылып, �згелер 

жасамаған жобаларды ұсынады. Соның жарқын 

к�рінісі – онлайн айтыс. Ж.Елебеков атындағы 

республикалық эстрада-цирк колледжі 

студенті Дінислам  Абитилда мен Қайнар уни-

верситетінен Қуандық К�ргенов жыр бәйгесіне 

түсіп, аламанда оза шапты.  

Алмас АСҚАРҰЛЫ,
кітапхана қызметкері

МӘДЕНИЕТ

СЫН ШАҚТАҒЫ СЕРПІЛІС
COVID-19 пандемиясы әлемді дүрліктіріп, бір сәтте баршамызды ұзақ уақытқа үйден шығармай, 
оқшауландырғаны рас. Елдің экономикалық, әлеуметтік, медициналық біліктілігін сынап, шығынға 
ұшыратты. Десе де, руханиятымызға залал бере алмағаны көңіл қуантады.  Карантин  басталысымен-ақ, бар-
шамызды мәдени құндылықтарымыз ажыратпай, бір ел екенімізді ұғындырды. Балконға шығып ән айтты, 
әлеуметтік желіде өлең оқып, би билеп челлендж жасады. Мұның аясын мәдени ошақтар жұмысын одан 
сайын үдетті. Мысалы: театр, кітапхана, мәдениет үйлері және т.б. Онлайн түрде, әрине.

Соның бірі әрі бірегейі ретінде  Алматы 

қалалық Орталықтандырылған кітапхана 

жүйесі Жамбыл атындағы жас�спірімдер 

кітапханасының онлайн  шараларын айтуға 

 болады. Карантин  басталды  дегеннен, оқыр-

мандар кітапханаға келе алмағанына қынжылған. 

Дегенмен, Жамбыл кітапханасының ұжымы 

Ғазиза Құдайбергенқызының бастамасы-

мен оқырмандарына онлайн жобалардың 

түр-түрін әзірледі.  Аталған шараларды 

т�ртке топтастыруға болады: интербелсенді, 

танымдық, онлайн байқаулар, кітапхана қонағы 

сынды бағыттар. �р топтың ерекшелігіне 

тоқталсақ.

Интербелсенді онлайн жобаларға әлеу-

меттік желілердегі: «Викториналық сұрақтар», 

«Ойлан тап», «Что? Где? Когда?», «Дұрыс 

нұсқасын тап», «Географиялық сауалнама», 

«Тұл ғатану» сынды айдарларды айта ала-

мыз. Яғни сторис арқылы оқырмандарымыз 

күнделікті ағылшын тілінен, қазақ тілі мен 

әдебиетінен, логикалық сұрақтарға жауап 

беріп, тест жұмыстарының дұрыс нұсқасын 

белгілеп отырды. Осылайша, оқырмандармен 

тұрақты байланыс орнады.

Басты назар танымдық бағыттағы шараларға 

ауды. Оқырмандарға карантин уақытын тиімді 

пайдалануға арналған жолдар к�рсетіліп, 

түлектердің к�кейіндегі сауалдарға жауап 

берілді. Онлайн оқу және ҰБТ жайлы Аятжан 

Ахметжанұлы, қазіргі кезде к�п сұранысқа 

ие SMM туралы Нұрлан Жанай, бизнес идея-

лар  жайлы Гүлшарат Жұбаева, әдебиеттің 

адам �міріндегі орны туралы Арасанбай Есте-

нов, Саят Қамшыгер, �лібек Байбол, комикс 

 жайында Эдуард секілді �з саласының ма-

мандары, үздіктері Жамбыл кітапханасының 

оқырмандары үшін тікелей эфирде дәріс 

жүргізді.

Сонымен қатар кітапхана ұжымы карантин 

уақытында бірнеше онлайн байқаулар �ткізіп 

үлгерген. «Абай оқулары» байқауынан бастау 

алып, «Мен – кітапханашымын», «Балалар-

дан базарлық», «Кітапханадағы қызықтар», 

«Сүйікті кітабыммен селфи», «Читаем книги о 

войне» атты авторлық байқауларын жариялап, 

қатысушыларды марапаттап та үлгерген. 

Ең бастысы, кітапхана ұжымы еліміздің 

үздік �нер жұлдыздары мен ақындарын 

«қонаққа» шақырып, оқырмандардың к�ңіліне 

медет болды. �н әлемінде �зіндік орны бар 

Роза �лқожа, белгілі дәстүрлі әнші Ержан 

Смағұлов, нәзік үнімен жан тебіренткен Гүлнұр 

Нұрасылованы шақырып, керемет онлайн кон-

церт ұйымдастырғанын к�зіміз к�рді. �дебиет 

әлемінде �з орындарын шегелеп келе жатқан 
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1927 жыл, қазан айы. Бәленің 

бәрі Совет үкіметінің орнағанына, 

Ұлы Октябрьдің 10 жылдығына орай 

ұйымдастырылған тойдан басталыпты. 

Сол кездің шолақ белсенділері к�зге 

түсу үшін барын салып, үлкен думан 

ұйымдастырады. Балқаш бойындағы 

Ш�мішк�л мен Бәйгет�бенің арасын 

белгілеп, 50 шақырымға ат  айдатады. 

Омарбектің жүйрік қара аты болған, 

сол  тұлпар  аламаннан маңдайы 

жарқырап бірінші келеді. Тұлпарға 

мінген бала Саябай ұрандап, қара ат 

к�мбіден дара �ткенде тұтас бәйшегір 

қуанып, сүйіншілеседі. Омарбектің 

сүйегі жалайыр-бәйшегір, оның ішінде 

бәйбіше еді. 

Жергілікті ОГПУ басшысының 

бетін қайырғаны үшін Омарбек мер-

ген жазықты болып, қыспаққа түседі, 

түрлі жаламен екі жылда екі-үш мәрте 

қамайды, бірақ айыбын дәлелдей ал-

май қайта шығаруға мәжбүр болады. 

Омекең атын сонда да бермепті. Соңғы 

мәрте қамаудан шыққанда «Қара 

атымды алғанша қара қатынымды 

 алсайшы» деп,  милиция бастығынаң 

бетіне күлгенін ауыл қарттары аңыз 

қып айтады. Осыдан кейін �зіне маза 

болмасын түсінген Омарбек  мерген 

осы кеткеннен ауылын к�тере к�шіп 

Қытай асады. Жолда атыста он бес 

адам қаза тапқан. Оның бірі  Омарбек 

мергеннің әйелі. Анасы оққа ұшқаннан 

кейін кішкентай Жаркенті де ұзамайды, 

Қордай �зенінен асып бара жатқанда 

ұлдың демі үзіліпті. 

Ұлы мен сүйген жардан айырылған 

мергеннің кегі бұрқ-сарқ қайнайды. 

8зіне ілескен  ауылды арғы бетке 

қоныстандырып, әл жиып жігіттерімен 

қайта бері  салады. Мергеннің әуелгі 

ойы  милиция бастығынан кек алу 

еді. Бірақ аштықтан тоза бастаған 

 ауылдардан қашқан жігіттер  мергенге 

қосылып, үлкен жасаққа айналады. 

ОГПУ бастығын атып �лтірудің сәті 

түспейді. Бұл ұжымдастыру,  онымен 

бірге аштық басталған кез еді.  Омарбек 

бастаған жігіттер екі жыл бойына аң 

аулап, түнделетіп ашыққан ауылдарға 

жеткізіп  отырады. Омарбектің ел 

ішінде жүргенінен хабардар болған 

О Г П У  Т а л д ы қ о р ғ а н ,  Б � р і л і д е н 

қосымша сарбаз алдырады.  Милиция 

жасағының к�бейгенін байқаған мер-

ген марқұм ағасының жесірі отырған 

ауылды алып, арғы бетке аттанады. 

Совет милициясымен алғашқы ірі 

майданы осы  сапарда, Шаған таудың 

шығысындағы Қараңғысай деген жерде 

болады. Омарбек мерген ауылды к�шті 

осы жерге тоқтатып, тынықпақ болған 

екен. Жігіттер жер шолып кеткенде 

босқын қазақтың үстінен  милиция 

басып қалады. Милиционерлер бәрін 

сабап, қорлайды. Оқиғаны сол заман-

да қуғыншылар сапында болған әкесі 

Сейітжапардан естіген Түгелбай �рін 

ағаның айтуынша, екі милиция бесікте 

жатқан үш айлық баланы шырқыратып 

жұлып алып, екі сирағынан жұлқа 

тартып қақ б�ліп тастапты. Қорғалап 

тұрған қазақтар осыдан кейін лап 

қойған. �йелдерге дейін, таяқ, орағын 

алып милиционерлерге тап береді. 

 Оларды мылтық дүмі, қамшымен сабап 

иіріп жатқан кезде жер шалуға кеткен 

Омарбек пен жігіттері де келіп қалып, 

атыс басталады. Шайқас ұзаққа созы-

лып, сарбаздар милицияны шегіндіріп, 

ауылды жылжыта береді. Алғы шепке 

Омарбек бастаған мергендер орнығып 

алып, милиционерлерді бас к�тертпей 

ұзақ ұстайды.

Каратальский район:
25 сентября комотряд Аксуйского ап-

парата ОГПУ под командой  командира 
запаса Линск в 19 бойцов в местности 
Улькуль – Из янды имел 5 часовую пере-
стрелку с прибывшей из Китая бандой 
Еркимбекова Омарбека и Комбанова 
Казыбека, неизвестно численности и 
вооружения, в  результате со стороны 
банды убито 5 человек, с нашей стороны 
ранен 1 комотрядник.

 Банда и откочевщики ушли в северо-
восточнем направлений. 

ҚР Президенті архивінен 5052-іс, 
18-бет

Бұл – Омарбек  мерген  жайлы 

 архивте сақталған там-тұм құжаттардың 

бірі. Мәліметтерді салыстырсақ – 

бұл осы Қараңғысайдағы қырғын. 

 Омарбектер дүние-мүлікті тастай 

қашуға мәжбүр болған. Құжатта есімі 

аталатын Қомбанов Қазыбек Омарбек 

мергеннің ағайындас інісі, мергеннің 

сенімді серіктерінің бірі. Осындай 

айқастардың бірінде қаза тапқан. 

Қазыбек қаза тапқанда Омарбек мерген 

«Бір басың үшін 500 бәлшебектің қанын 

шашпасам азамат болмай кетейін» деп 

жер тоқпақтаған екен. Бауырының кегі 

үшін Морозов деген әскербасыны атып 

кеткенін Омарбектің ағасы Хаметтен 

тараған Алтай Рамазанұлының аузы-

нан естідік. Омарбек мергеннің жалғыз 

суретін осы Алтайдың анасы Аман апа-

мыз сақтап келген екен. 

Жаркент, Қоғалы, Қапал маңында 

апиын контрабандасы 1970 жылдарға 

дейін тоқтамаған. Омарбек мерген 

суретті сондай жігіттердің бір тобынан 

беріп жіберген екен. Түн ішінде қолға 

ұстатып, лезде жоқ болған. Д�ңши, 

Байшегірде тұратын ағайын-туысы 

мергеннің тірі екенінен хабар алып, к�з 

жасын сығыпты. 

Екінші суреттегі атақты  Жәл менде 

бидің інісі Бименденің ұлы Сейітжапар. 

Бұл екеуі туралы әңгімелер «Бандыны 

қуған Хамит» фильміндегі Құдіре мен 

Хамиттің оқиғасына к�бірек ұқсайды. 

 Омарбек – Құдыре, Сейітжапар – 

Хамит. Тек бір үйлеспейтін тұс бар, 

Омарбек мерген жайлы к�п деректі 

осы күні Сейітжапардың ұрпақтары 

арқылы тауып отырмыз. Түгелбай аға: 

«�кем «ел мені ұмытса да Омарбекті 

ұмытпасыншы» деп құлағыма құйып 

отыратын» дейді. Барлық қырғын, 

Омарбек к�рген азапты ұрпағының 

құлағына құйып кетіпті. 

Сейітжапар Бимендіұлы әкеден 

алты жасында жетім қалып,  Омарбек 

мергенге ілесіп жүрген екен. Ұстазынан 

мергендікті, аң аулауды, саятшылықты 

сіңіреді. Балқаштың ну қамысындағы 

мерген жүретін соқпақтың бәрі осы 

жігітке аян еді, оны милиция бастығы 

да түсініп, Сейітжапарды зорлықпен 

жолбасшы етіп алады. 

18 октября 31 г. Отряд Талды-Кур-
ганского Рай-аппарата под командой 
Бабешко о горах Чулак (1ППверот 
южнее г.Талды-Кургана) имел 7 часо-
вую перестрелку с бандой Еркимбекова 
Омарбека в количестве 80 человек, из 
них 20 вооруженных 3 трехлинейными 
винтовками 1 английским карабином, 
берданами и охотружьями, в результа-

те которой убит 1 бандит, задержаны 
3 мужчины, 6 женщин, 24 лошади, 21 
верблюд и 3 коровы. Изьяты: 1 англий-
ский карабин и 2 охотружья. Остальная 
часть банды, пользуясь темнотой бежа-
ла на территорию Октябрьского района. 

МЕРОПРИЯТИЯ: Ориентирован 
Джаркентский Погран отряд ВОГПУ.

ҚР Президенті архивінен, 5052-іс, 
5-бет 

Байқасаңыздар  бұл  мәліметте 

Қазыбек аталмайды. Омарбек жігіттерді 

ж а л ғ ы з  б а с қ а р ғ а н .  Е л   а у з ы н д а 

Омарбектің мергендігі  жайлы мынадай 

аңыз бар: сұрмергеннің нағашы жұрты 

арықтынымда Бақберген деген кісі бо-

лыпты. Сол: «Омар, мерген екенің рас 

 болса, ана қаздың бірін жібермей атып 

түсірші?!» деп аспанда ұшып келе жатқан 

алты қазды к�рсетіпті. Сонда Омарбек 

ойланбастан бір оқты езуіне қыстыра са-

лып, оқпандағы бес оқпен бес құсты атып 

түсіріп, аузындағы оқты оқшантайға 

тез салып үлгеріп, шүріппені басып 

қалғанда алтыншы қаз да қалбалақтап 

жерге топ ете түсіпті. Аспандағы құсты 

бытырамен ату бір басқа, жалғыз оқпен 

қағып түсіру бір басқа, осыдан кейін 

 Омарбекпен ешкім мергендік жайлы с�з 

таластырмаған екен. �лде рас, әлде еріне 

сүйінген халықтың әсірелей сүйінгені, 

әйтеуір оның атқан оғы далаға кетпегені 

 жайлы осындай қиял-ғажайып әңгіме 

баршылық. Мерген �з ізіне түскен 

Сейітжапар секілді ауыл жігіттерін аяп, 

қан т�кпеген екен. 

1930-31 жылдары Жетісу жігіттері 

қатты ширығады. Балқаш  ауданында 

Қоспантай Айнабековке К�лтай 

Жолдыбаевтың жігіттері қосылып, 158 

сарбаз жапон мылтығымен қаруланып, 

қиян-кескі ұрыс  салады. Қазіргі Жам-

был ауданына қарайтын Суықт�бенің 

 бауырында Сыматай �рсеков, Шал-

табай Құдайбергеновтер де күш алып, 

бұларды жою үшін аэроплан қолданып, 

әуеден атқылап, әзер шегіндіреді.

КАРА- КАС ТЕКСКОМ и КУРДАЙ-
СКОМ  РАЙОНЕ: 

Под руководством активных участ-
ников июльского к-р выступления в 11 
и 12 аулах Кастекского р-на Шалта-
бая Кудайбергенова (бай), Умарбека 
Джантаева (бай), Арсекова Саматая 
(б.активиста) и др. (см.опер.разв.сводки 
28,29,31 и 32) организована банда в 60 
человек, вооруженных 10 винтовками, 20 
берданами и 30 охотружьями. 

1 9  а в г у с т а 
комотряд-Пом.
Рупа Перепорова 

с 7 бойцами сле-
дуя к месту нахажде-

ния банды – урочище 
Кунур-Тобе, был раз-

бит встречным ударом бан-
ды, убиты: 5  комотрядник, в 

том числе и тов. Перепоров, 
двоих захватили в плен, один 
из них сбежал, второй убит. 
Банды забрали 6 трехлинов-
ных винтовок, 1 наган и 400 
 патронов...

Қ Р  П р е з и д е н т і 
архивінен 141-қор, тіркеу 
1, іс н1мірі 5052 15-16-17- 
бет

1-сурет. 
Бұл Омарбек 
Еркінбекұлы-
ның Қытайда, 
шамамен 1963 
жылы түскен 
суреті. Дөңши 
жақта қалған 
ағайынға 
жазылған 
астыртын 
хаттардың 
біріне қоса 
салып 
жіберген екен.

МЕРГЕН
ОМАРБЕК 

бастығы келісс�з жүргізбек болады. 

Оны Сейітжапарға тапсырады. Осы 

кезде Омарбек мерген Сейітжапардың 

басындағы б�ркін жалғыз оқпен қағып 

түсіріпті. Содан кейін: Сейіт бауы-

рым, аман-есендеріңде қайтыңдар, 

ағайынның қанына қолымды былғағым 

кел мейді деп дауыстапты. Шәкім 

Сейіт жапарқызы: «�кемнің шекесінде 

тыртық бар еді, Омекеңнен қалған із 

ғой деп айтып отыратын» дейді. 

Қарайғанды қалт жібермейтін 

Омарбек пен оның сайдың тасындай 

жігіттеріне т�теп бере алмастарын 

сезген қалың милиция кері қайтады, 

к�бі ш�л мен аптапқа шыдамай 

құмда қалады. Аман шыққан аздың 

екеуі милиция бастығы Ақмолдаев 

пен Сейітжапар. Ал мерген бастаған 

жігіттер осыдан кейін Қытай асып, 

оралмаған. Мүмкін, аштан бұралған 

еліне жәрдемдесу үшін келіп-кетіп 

те тұрған шығар. 8йткені архив 

деректерінде 1932 жылы Күреңбел 

тауының т�ңірегінде жігіттердің 

�лермен ерлік жасағаны айтылған. 

Қызыл үкімет қытайдан бері азық 

тасыған қазақты аяусыз жазалауға 

әмір етеді. Ұсталғандар, сотталады, 

атылады. Соған қарамастан, бір айда 

ғана аш қазақтың қамын ойлаған аза-

маттар бастаған, ұн тиелген 30  керуен 

ұсталыпты. Ұлтын құтқару үшін 

қазақ жігіттері осындай �лермендікке 

барған. 

ТАЛДЫ-КУРГАНСКИЙ РАЙОН:
Перешедшей из  Китая бандой 

 Тулендинова Кундакпая и Мукашева 
Канапия в 6-м ауле убит председатель 
правления колхоза Джунчибаев. 17-го 
сентября банда произвела налет на 
колхоз 3 аула, забрав 60 лошадей и 254 
хозяйств- откочевщиков, скрылась по 
направлению местности «Кара» (не 
ориентировано).

Міне, қызылдардың шеңгелінде 

қалып, аштан қырылып жатқан ауыл-

дарды жігіттер �стіп, 200-300 түтіннен 

к�шіріп әкете берген. Алматы  облысы, 

Кербұлақ ауданы, Малайсарыда тұрған 

Молдахмет ақсақал  балаларына шекара 

асқандары туралы: «Арғы бетке �ткенде 

тігілген үй, асылған етке тап болдық. 

Аш �зегімізге түспесін деп әуелі сорпа 

берді, кешке қызылға тісіміз тиді» де-

ген естелік айтыпты. Құндақбай мер-

ген де Омарбек секілді қол бастаған, 

к�ш бастаған батыр. Оның тарихын 

кейініректе бір баяндармыз. 

Қ о л ы м ы з ғ а  т ү с к е н  с у р е т т е н 

Омарбек мергеннің ағайыннан хат-

хабар алып тұрғанын білдік. Бірақ 

ағайындары ол хаттарды суырып, 

к�рсете алмады. «Бандының туысы» 

дегеннен қорқып, �ртей берген. 

1893 жылы туған Омарбек мер-

ген Еркінбекұлы Қытайдағы Ақсулы 

деген жерде тоқсан жасқа жетіп, к�з 

жұмыпты. Сонда жерленген. Ол жақта 

ұрпақтары қалыпты. Алтай Рамазанұлы 

«Баратола деген  жерде 8мірәлі деген 

жиен тұрады, жиі  хабарласамыз» дейді. 

С�з соңында бір мәселені айта кетсем: 

Жаппай саяси қуғын-сүргiндер 
құрбандарын ақтау туралы

Қазақстан Республикасының 1993 
жылғы 14 сәуiрдегі N 2200 Заңы.

6-бап. Осы Заңның 5-бабында атал-
ған, соттар негiздеп айыптаған, сондай-
ақ сот емес органдардың шешiмдерiмен 
қылмыстық жазаға тартылған, 
iстерiнде мына тPмендегi жасаған 
қылмыстары жеткiлiктi дәлелденген 
адамдар ақталуға жатпайды:

а) шетелге қашып немесе ұшып ке-
туден басқа Отанды сатудың барлық 
формалары; қарулы кPтерiлiс немесе 
қарулы бандылар құрамында Респу-
блика аумағына революцияға қарсы 
мақсатта басып кiру және олар жасаған 
кiсi Pлтiрулерге, басқа да күш кPрсету 
әрекеттерiне; тiмiскiлiк, терроризм 
актісі, бүлдiру әрекеттерiне қатысу;

б) жай халық пен әскери тұтқын-
дарға қатысты күштеу әрекеттерi, 
сондай-ақ Ұлы Отан соғысы кезiнде 
о с ы н д а й  ә р е к е т т е р  ж а с а у ы н а 
басқыншылар мен Отанын сатқандарға 
деп берушiлiк;

 в) қарулы бандыларды ұйымдастыру 
және олар жасаған кiсi Pлтiрулерге, 
басқа күштеу әрекеттерiне қатысу.

1993 жылы қабылданған «Жаппай 

саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын 

ақтау туралы» Заңның 6-бабының 

в тармағында қарулы бандыларды 

ұйымдастырған адамдарды ақтауға 

болмайтыны тайға таңба басқандай 

к�рсетілген. Дәл осы заңның кесірінен 

қазақтың жері, елі үшін қару алып 

соғысқан азаматтардың ешбірі, бәлкім 

жүздеген, бәлкім мыңдаған, бәлкім 

жүз мыңдаған адам ақталмай келді. 

Жетісудың біз айтқан жеті б�рісінің 

арасынан Құндақбай Т�лендіұлы, Омар 

Мұртазаұлы, Омарбек  Еркін бекұлы, 

Қоспантай Айнабеков ақталмаған. 

Ал сәбеттің құрығынан құтыла алмай 

 итжеккенге айдалған К�лтай, ату жаза-

сына кесілген  Сыматай, Шалтабайлар 

1990  жылдары ақталыпты. Осындайда 

 «Жаумен жағаласып берілмей, сы-

тылып  кеткен ерлердің жазығы не?» 

деген сұрақ туады. Және неге біз оларға 

«банда» деп, советтік к�зқараспын 

қарауымыз керек! Ерлікке қиянат, 

елдікке сын боп тұрған бұл кемдіктен 

құтылар кез баяғыда келген. 

Серік �БІКЕНҰЛЫ

ТАЛДЫҚОРҒАН

Д ә л  о с ы  к е з е ң д е  « Л е п с і  м е н 

Байшегірдің арасында топтасқан 

жігіттерге шеттен 500 қорап оқ, 200 

жапон карабині келді. Қару-жарақты 

молаға жасырыпты»  деген сыбыс та-

рап Үшт�бе мен Лепсі, Талдықорған 

милициясы бірігіп Бостыбай, Қарак�л 

деген жердегі жас молалардың бәрін 

қ о п а р ы п ,  қ а з ы п  ш ы ғ ы п т ы .  Т ү к 

таппаған. Осыдан барып, жігіттерге 

бас болып жүрген Омарбек секілді 

азаматтарды к�п күшпен қудалау баста-

лады. 1931 жылы Омарбек пен сарбаз-

дарын Бетпақтың құмына індете қуып, 

жойып жіберу үшін 200 дей милиция 

қызметкері атқа қонып, Бетпақтың 

түбіне қарай қамай береді. Омарбек 

мерген 150-200 шақырым жердегі 

Бестаздың құмы деген тұсқа қарай 

тартады. Оған дейінгі бес құдықтың 

т�ртеуін улап, �здері бесіншісіне 

бекініп жатып алады. Ұзақ сар жүріске 

шыдамай біраз аты жолда қалған, мына 

аптапта кері қайтарға жылқы да, адам 

да шыдамайтынын түсінген милиция 

Ресей 
отаршылдығын ең соңғы 

болып мойындаған Жетісу өңірі. 
Батысымызға XVIII ғасырдың соңында, 

солтүстік пен шығысқа XIX ғасырдың  басында 
еніп алған патша Ресей жазалаушылары 1840 

 жылдары Жетісу жеріне бекіністер сала бастады. Қапал, 
Верный қамалдарына казак полктары орнығып, ноқтаға 
басы сыймаған халықты жуасыта бастады. Көтерілістер, 

кескілескен ұрыстар басталды. Жетісу қазақтарына Қоқан 
хандығының сарбаздары, қырғыздар қосылып, намыс оты 

лаулай түсті. Көтерілісшілерді 1861 жылы генерал Колпаковский 
аяусыз жаншығаны тарихтан аян. 1916 жылы да ең көп көтеріліс 

болған өлкелердің бірі Жетісу еді. Албан көтерілісі, Сырымбет 
көтерілісі, Қаратал көтерілісі, соңғы кезде Бөрібай ұранымен 

айтылып жүрген Ақсу-Бүйен, Мырзалар көтерілісі, Сатыдағы, 
Қордайдағы көтерілістер... Қазақтың азаттық үшін күресі осылай 
жалғаса берді. Большевизм жеңіске жеткеннен кейін де отаршы 
терроры тоқтаған жоқ. Қазақтар «қу жақ» атап кеткен Филипп 

Голощекиннің қанқұйлы саясатына қарсы шыққан ерлер 
көп болды, жігіт жиып, жауға ұмтылғандар  арасында 

әзірге есімі елге белгілісі Құндақбай Төлендіұлы, 
Омар төре Мұртазин, Көлтай Жолдыбаев, 

 Омарбек Еркінбекұлы, Қоспантай Айнабеков, 
 Мергенбай Жаманкөзұлы, Сыматай 

Әрсековтер. Біз Омарбек мерген 
жайлы баяндамақпыз.

3-сурет. 
Аман апа 

ұлдарымен 

2-сурет. 
Сейітжапар 

Бимендеұлы 
қызы 

Шәкіммен

«Ілгеріде Серік 
Әбікенұлы Омарбек 
мергеннің қайғылы 
оқиғасын айтқанда адам 
соншалықты қатыгез бо-
лады екен ғой деп жүрек 
қан жылап еді...

Мына суретті көріп, 
сенбеске амалың 
қалмайды екен. 1916 
жылы жазалаушы 
отрядтың баскесерлері 
Жетісу қазақтарының 
шаңырағын ортасына 
түсіріп, отбасын осылай 
қырыпты. Не көрмеген 
бұл қазақ?!»

(Сурет Ресей музейінің 
қорынан алынды)

Серікбол ХАСАН
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Смағұл ЕЛУБАЕВ

(Басы 1-бетте)

Солай сұрыпталып, табиғи түрде 

дамыған екен. Міне, жаратылыстың 

басты заңы. Соныңмен,  жасасын 

ә л і м ж е т т і к !  Ж а с а с ы н  к ү ш т і л е р ! 

 Ж о й ы л с ы н  ә л с і з д е р !  Қ ұ д а й д а н 

безгендердің ұраны осы болды. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

«Құдай �лді!» деп жар салды  Ницше. 

Анау-мынау емес, Құдайдың �зін 

«�лтірген» бұл ойшылды Батыс т�бесіне 

к�терді. �сіресе, фашистік идеология. 

Сонымен, Батыс ХІХ ғасыр аяғында, 

ХХ ғасыр басында Құдайдан безді. 

Құдайдан безгендердің бір тобын Маркс 

басқарды. Лениннің ұстазы. Енді бос 

қалған Құдай тағына талас  басталды. 

Оның аты – Бірінші жаһандық соғыс. 

Бұл соғысты бастағандар, әрине, Маль-

тус, Дарвин, Ницше теориясымен 

мұздай қаруланған к�кжалдар еді. 

8йткені бұл Құдайдан безгендердің 

(оларды масондар деп те атайды) 1897 

жылдан бастап әлемді үй артынан 

билейтін астыртын ұйымы жұмыс істей 

бастаған. �лемді «ашса – алақында, 

жұмса – жұдырығында» ұстауды мақсат 

еткен. Бұл ұйым «Комитет 300»  атанды, 

осы аттас Джон Коулман жазған 

кітабының арқасында. �лемнің 300 

олигархы бас қосқан астыртын әлемдік 

�кімет еді бұл.

Бірінші жаһандық қырғын соңы 

Ресейде азамат соғысына ұласты. Жұрт 

ақ болып, қызыл болып қырқысты. Сол 

зұлмат жылдары бейбіт жатқан қазақ 

байғұс қосақ арасында кетті. «Ұзында 

�ші, қысқада кегі жоқ» қазақты ақ та 

қырды, қызыл да қырды. Ақ та  тонады, 

қызыл да тонады. Қарсы келгенді 

қылыш жүзінен �ткізді. Қарусыз қазақ 

қарулы ақ пен қызылдың табанында 

қалды. Талауға түсті. Бұның салдары 

ашаршылыққа алып келді.

1919 жылы Тұрар Рысқұлов Түр-

кістан советтерінің т�тенше съезінде: 

«1918-19 жылдары аштан қырылған 

қазақтар саны 1 миллион 214 мың адам, 

тағы да 2 миллион адам ашаршылыққа 

ұшырады» деп мәлімдеді. 

1922 жыл аяғында ашаршылыққа 

ұшырағандарға к�мек комиссиясын 

басқарған Мұхтар �уезов �зінің есепті 

баяндамасында: «8ткен 1921-22 жылғы 

ашаршылықта қырылған қазақтарың 

саны 1 миллион 700 мың. Оның 700 

мыңы балалар!» деді.

Т ү р к і с т а н  б о л ь ш е в и к т е р і н і ң 

тұңғыш т�рағасы болған Кремль 

жіберген комиссар Иван Осипович 

Тоболин 1921 жылы бір партиялық 

мінберден: «Марксистік тұрғыдан 

алғанда экономикалық әлсіз қазақтар, 

бәрібір, құрып-бітіп, жойылуға тиіс!» 

деп мәлімдеді. 

Я ғ н и  м а р к с и с т і к  т е о р и я м е н 

қ а р у л а н ғ а н  б о л ь ш е в и к т е р  ү ш і н 

қазақтардың миллиондап қырылуы, 

қарусыз халықты қарулы ақ пен 

қызылдың 3 жыл ұдайы торғайдай 

тоздыруынан емес, «қазақтардың 

қырылуына қазақтардың �здері кінәлі 

екен, олардың экономикалық тұрғыдан 

әлсіздігі кінәлі» екен. 

1921 жылы Орынборда жарық 

к�рген «Очерки по истории казах-кир-

гизского народа» атты монография-

сында орыс тарихшысы Александр 

Чулошников т�ңкеріс қарсаңындағы 

қазақтар саны 8 миллион адам деп 

жазды.

Ал 1926 жылғы халық санағы болса, 

Қазақстандағы қазақтар санының 6 

миллионнан асқанын хабарлады. 

1 9 3 9  ж ы л ғ ы  с а н а қ  н ә т и ж е с і 

Қазақстандағы қазақтар  саны 2 

 миллион 300 мың кісі деп к�рсетті.

Сонда, 1921 жылғы кітабында 

 тарихшы Александр  Чулошников 

к � р с е т к е н  8  м и л л и о н  қ а з а қ т а н 

Қазақстанда 2 миллион 300 мың қазақ 

қалған болып шықты. Яғни, небары, 

10-15 жылда, большевиктер билігі 

астында болған қазақтар 60 пайыздай 

халқынан айырылған.

Қ а з а қ  ж а з у ш ы с ы  В а л е р и й 

 Михайлов: «Казахи, действительно, 

за каких-то 10-15 лет лишились  около 

 половины населения. Мировая история 

не знает трагедии подобного  масштаба» 

деп жазды «Хроника великого джута» 

кітабында.

Тарихи деректер осылай дейді. 

 Тарихи деректер 1920-30 жылдары 

большевиктер қол астында болған қазақ 

деген халықтың Жер бетінен жойылып 

кетуге сәл-ақ қалғанын к�рсетеді. Ал 

Кремль �кілі Тоболиннің  пайымдауы 

бойынша қазақтардың қырылып  жатуы 

марксистік теорияға сәйкес табиғи 

құбылыс екен. Заңды екен. Яғни оларды 

құтқарып жатудың қажеті жоқ екен. Сол 

ауызына келгенін айтқан антұрғанға: 

«�й, не оттап тұрсың?! Қазақ деген 

халық сенің Марксіңнен де бұрын бұ 

далада мыңдаған жыл �мір сүрген! 

«Экономикалық тұрғыдан жойылуға 

тиіс» болса сол мыңдаған жылдар 

бойы неғып қырылып қалмады? Мына 

сенің қызыл ғасырыңа 8  миллион 

халық  болып қалай жетті?» деп сұрақ 

қоятын бір Толағайдың табылмағаны 

ма деп едік. С�йтсек, табылыпты. 

Қазақ  басына күн туған сол бір топалаң 

тұста Тұрар Рысқұлов Тоболинмен 

 табандап тұрып айтысқан екен.

Тоболиннің тұсында бір қырылған 

қазақ, Голощекиннің тұсында екі 

қырылды. Қазақты қырған бұл екі 

басшы және оларға Қазақстанды 

тапсырған Сталин үшеуі де �з атта-

рын тарихқа халық қанымен жазған 

қандыбалақтар болды.

Сондықтан бұл жендеттер қар ғысқа 

ғана лайық деп, т�мендегідей толғауды 

түсірдік қағазға.

Ай, заман-ай, заман-ай!

Аз қазақты к�ргенде,

К�зден жасым тамады-ай.

Кешегі қызыл саясат,

Аямапты қазақты.

Орнатам деп жұмақты,

Орнатыпты дозақты.

Содан қазақ сорлапты,

 теориясымен мұздай қаруланған Маль-

тус мұрагерлері екен. Оған мысалдар 

жетіп артылады. Сталиннің Мальтус 

мұрагері болғанын бұл жендеттің �з 

 аузынан шыққан мына бір с�зі айғақтап 

тұр. Совет Одағындағы 30-жылдардағы 

ашаршылық туралы «Жатва скорби» 

атты кітап жазған ағылшын  тарихшысы 

Роберт Конгвест Сталин мен  Черчилль 

арасында болған мына бір тарихи 

әңгімені аталмыш кітабында келтіреді:

 «Сталин позже скажет Черчиллю, 

что «пришлось расправиться с десятью 

миллионами кулаков, из коих громад-

ное большинство было уничтожено, а, 

остальные высланы в Сибирь».

Қараңыз: мұртты к�сем: «он мил-

лион шаруаны жойдым» деп Черчилль 

алдында мақтанып тұр! Яғни ол �зінің 

халықты қырудан алдына жан салмаған 

жендет екенін �з аузымен �зі айтып 

тұр! Яғни ол �зінің тарихтағы теңдессіз 

Мальтус мұрагері екеніне куәлік етіп 

тұр.

Ресей Мемлекеттік Думасы 2008 

жылғы 2 сәуірде қабылдаған қау-

лысында «КСРО басшылығының астық 

дайындауда қолданған реп рессивті 

 саясатынан 1932-33  жылдары  КСРО-да 

7 миллион адам қырылды» деп мойын-

дады. Ал БҰҰ  Ассамблеясы қабылдаған 

құжатта КСРО-да 1932-33 жылдары 

ашар шылық құрбандарының саны 10 

миллион адам шамасында делінген. 

�рине, Мальтус теориясын жүзеге 

асырып Жер бетін «артық адамдар-

дан» аластауда Гитлер Сталиннен 

асып түскені белгілі. Бұл екі жендеттің 

егесінен Екінші дүниежүзілік соғыс 

майданында елу миллион жазықсыз 

пенде жер жастанғаны белгілі.

Б і р а қ  М а л ь т у с  м ұ р а г е р л е р і 

бұл қырылған елу миллионды місе 

тұтпады. Оларға бұл аз болды. Со ғыстан 

кейін бұл қандыбалақтар мыңғырған 

 миллиардтарды қырудың жоспарын 

құрды. �лемнің 300 олигархы жыл 

сайын бас қосатын бұл астыртын 

ұйым адам баласын қысқартудың жаңа 

 жоспарын түзді. Адам баласы к�бейіп 

кетіп Жер ресурстарын жеп бітпес үшін, 

біріншіден, Жер бетінде бейбіт заман 

болмауы керек екен. Соғыс �рті қайта-

басы артық адамдардан Жер жүгін 

жеңілдету ісіне кірісті. 1968 жылы 

астыртын ұйымның ықпалымен ашық 

жұмыс істейтін «Рим клубын» құрды. 

Оған �здері таңдап әлем интеллек-

туалдарын жинады. Жүз елден – жүз 

интеллектуал. «Комитет 300» енді осы 

атақты адамдардың қолымен от к�сеуге 

кірісті. «Рим клубы» қоғамдық ұйым, 

адамзат болашағына алаңдап, адамзат 

болашағын талқылайтын ашық алаң 

деді. Керемет! Оған кімнің дауы бар? 

Енді бұл халықаралық клуб не дер 

екен деп бүкіл әлем оларға құлақ түрді. 

1972 жыл. «Рим клубы» �зінің тұңғыш 

басқосуында-ақ т�рткүл дүниенің т�бе 

шашын тік тұрғызды. Бұл әлемнің т�бе 

шашын тік тұрғызған американдық 

ғалым Д.Медоуздың «8судің шегі» 

атты атышулы баяндамасы еді. Оның 

тобықтай түйіні мынандай: «Жеті мил-

лиард болғалы тұрған Жер бетіндегі адам 

санын 1 миллиардқа дейін қысқарту ке-

рек! �йтпесе, Жер ресурстары жұрттың 

бәріне жетпейтін болды!». Сонда, 

Жер бетінде кімдер қалып, кімдер 

қалмауға тиіс деген сұрақ туады ғой! 

Оған  жауап дайын: Медоуздың пайы-

мынша, Жер бетінде адамзаттың асылы 

– ақ нәсілділер ғана қалуға тиіс. Қалған 

жұмырбастылар жаппай жойылғаны 

ж�н. �ңгіменің қысқасы осы. Бір  «алтын 

миллиардтан» басқаның бәрі, яғни 

күміс миллиард, қола миллиард, мыс 

 миллиард, мырыш миллиард  дегендер 

 «алтын миллиардтың» бақыты үшін 

Жер бетін босатуы керек екен. Қанша 

қандыбалақ болса да бұндай әзәзіл 

ғасыр ұдайы қазақ жерінде ядролық 

қару жарды. Адам баласын  миллиондап 

қыратын бұ қаруды, бірақ мальтусшілер 

місе тұтпады. Оларға адам баласын 

 миллиардтап қыратын қару керек еді. 

Ол – биологиялық қару еді. Құдайдан 

баяғыда безген ғалымдар бұ жолда жарты 

ғасыр жатпай-тұрмай ізденіп, іздегенін 

ақыры тапты. 8мірге тажалдардың та-

жалы – Коронавирус келді. Ухань лабо-

раториясынан ырғып шыққан бұ тажал 

бүгінде жаһанды шарлап, адам баласын 

баудай түсірумен жүр. 

Б із  ест і ген  д іни әңг імелерде 

Қиямет-қайымда Жер бетіне Тажал 

атты құбыжық шығатыны айтылатын. 

Адамзатқа ойран салатыны  айтылатын. 

Ол Тажалға адамзаттың әлі келмейтіні 

айтылатын. Сонда аспаннан Ғайса 

түсіп, жерден имам Мәді шығып, 

ол  Тажалды �лтіретіні айтылатын. 

8кінішке қарай, вирус атты бүгінгінің 

бұ тажалын �лтіретін күш әлі табылмай 

тұр. Заманақыр белгісі осы емес пе?! 

Бүгінгінің Тәжтажалын жасауға 

үлес қосқандардың бірі ретінде әлем 

ақпарат құралдарында Билл Гейтс 

айтылып  жатыр. Адамзатты қысқарту 

идеясын айтумен келген бұл миллиар-

дер, бұл идеяны іске асыруға қыруар 

қаржы салғаны да белгілі. Мәселенің 

сорақысы сол, Билл Гейтс Дүниежүзілік 

Денсаулық Сақтау ұйымына қомақты 

қаржы салып, бұл ұйымға �з ықпалын 

жүргізуде деп жатыр. Яғни адамзат 

қойды қасқырға бақтырып отыр деген 

с�з. Расында, әлемді ақша билейді. 

Имансыз ақша бүкіл әлемді ашса 

алақанында, жұмса жұдырығында 

ұстап отыр. Бүгінгі заманда, осы-

лайша, мальтусшілердің дегені бола 

беретін болса, онда біз к�п ұзамай талай 

«қызықтарға» куә болатын шығармыз...

М а л ь т у с т ы ң  м ұ р а г е р л е р і н і ң 

арқасында �ткен ғасыр басында қазақ 

Жер бетінен жойылып кетуге шақ қалды 

дедік. Енді, мінеки, сол Мальтустың 

бүгінгі мұрагерлерінің арқасында 

тұтас халқымызға тағы да бір тықыр 

 таянып келеді. Яғни �з жерімізде, �з 

елімізде отырып тыныш �мір сүруден 

қалдық. Бүгінгі мальтусшілер бізді 

тынышымызға қояр түрі жоқ. Біресе, 

аузымызға тұқымымызды тұздай 

құртатын тамағын тықпалайды, біресе, 

іргемізден індетін кіргізеді, біресе, 

пайдасы күмәнді инемен  шаншиды, 

біресе, чиптендіріп бәрімізді бір 

шыбықпен айдағысы келеді, әйтеуір, 

бізге тыныштық беретін түрі жоқ. 

Қылк�пір үстінде келе жатқандаймыз. 

Аңдамасақ арам қататын түріміз бар. 

«Тәуелсіздікпен т�рт құбыламыз теңеле 

ме деп мәз болып жүргенде, тағы неге 

тап болдық?!» деп отырмыз. 

ХІХ ғасырда Құдайды мансұқтаған 

мальтусшілер ХХ ғасырда әлемді екі рет 

әлемдік соғысқа салды дедік. 

ХІХ ғасырда Құдайды мансұқтаған 

мальтусшілер ХХ ғасырда қазақты Жер 

бетінен жоюға аз-ақ қалды дедік.

ХХІ ғасырда құдайсыз ғалымдар, 

енді, адамзатты бір-ақ жалмайтын 

биологиялық қаруды қолға алды дедік. 

Бұл биологиялық қару қазірдің 

�зінде адамзатты әбжыландай жалмап 

келеді. Үшінші әлемдік соғысты к�збен 

к�ріп отырмыз. Оның қашан, қалай 

аяқталатыны тағы белгісіз.

Бірақ тарихтың соңғы бір ғасырында 

бір нәрсеге біздің к�зіміз жетті. 

Құдайдан безген қоғамнан әрнәрсе 

күтуге болады екен. Соған к�зіміз 

жетті. Құдайдан безгендердің адам 

баласын әсте аямайтынын к�рдік. 

Құдайдан безгендердің �здерінен �згені 

�лтіруге �лердей құштар болатынын 

к�рдік. 8лтірген сайын �лтіруге құштар 

 болатынын к�рдік. С�йтіп, Құдайдан 

безгендердің қылмыс пен күнәға 

белшесінен батқанын к�рдік. Фашис-

тер де, коммунистер де Құдайсыз қоғам 

құрды. Бірінен-бірі �ткен  теориялар 

ойлап тауып,  б іт іргені  халықты 

қыру болды. Бүгінде бұл Құдайдан 

безгендердің қолында (олар �здерін 

сатанистер дейді) әлемнің бар байлығы 

шоғырланған. Енді, олар, мына жаңа 

ғасырда адамзаттың басына ақырзаман 

орнатпақ ниетті. 8йткені олар �здерін 

«сатанистерміз» дейді. Сайтанның 

 сойыл соғарларымыз дейді. Ібіліске 

табынады. Бірақ біз бір нәрседен үміт 

үзгіміз келмейді. Қанша құдіретті 

 болса да, ол сайтанға табынғандар аз. 

Халық к�п. Құдайдан безгендер қанша 

құдіретті болса да, оларды к�п халық 

жеңуге тиіс. 

К � п  б о л м а с а ң  к � р е т і н  к ү н і ң 

қашанда қараң. Қызыл террор бол-

мағанда бүгінде 45-50 миллион халық 

болып т�рт құбыламыз теңеліп, 

шалқып отыратын едік. Қазақстанда 

қазақ саны бүгінде, небары 13 миллион. 

Сыртта – 6 миллион. Қазақтың саны 

Қазақстанда 20 миллионға  жеткенде 

ғана түн ұйқымызды т�рт б�лмей 

 тыныш ұйықтай алады екенбіз. 8йткені 

демография ғылымында �з жерінде 20 

миллионға жеткен халық к�псанды 

халықтар санатына қосылады. Елі, 

тілі жойылып кету қаупінен құтылады. 

Ендеше, шетелдегі 6 миллион қан-

дастарымызды атажұртқа қайтару – 

Қазақстан үшін де, қазақ халқы үшін де 

мына күнде �згеріп жатқан құбылмалы 

дүниеде Мәңгі Ел болып қалудың 

негізгі кепілі. Басты кепілі. Басқа ба-

лама жоқ. 8йткені Тәуелсіздік тұғыры 

– Халық. Қатары селдіремеген халық.

қайта �ршіп тұруы керек екен. Соғыс 

болып тұрса бұл олигархтар қыруар 

табысқа кенеледі екен. Олар �ндіріп 

жатқан қымбат қарулардың қаны жерге 

тамбайды екен. Ол қаруды Бүкіл әлем 

�з жаны үшін-ақ сатып алады екен. 

Мінеки, сондықтан соғыс болып тұруы 

керек екен! Мұнай, қару, банк, қаржы 

бизнестері қолдарында шоғырланған 

ш о н ж а р л а р  ү ш і н  с о ғ ы с  а ш а т ы н 

 сылтауды ойлап табу соншалықты 

қиын шаруа емес еді. Тек, ешкім қарсы 

шықпаса болды. Қарсы шыққанның 

басын алды. Осы астыртын ұйымның 

1963 жылы бетін ашпақ болған АҚШ 

президенті Джон Кеннедидің басы 

кетті. Оны бұлар  айдай әлем алдын-

да талтүсте оққа байлап атты. 8згеге 

сабақ болсын деп. Астыртын �кіметке 

қарсы шыққандардың күні не болаты-

нын к�рсетті. Содан кейін бұл астыр-

тын �кімет білекті сыбанып жіберіп 

теорияны Гитлер де, Сталин де айтпап 

еді. Олар ойыншық екен, мына бүгінгі 

жендеттердің жанында. С�йтіп, бұ 

заманның жендеттерін к�ргенде, бүгінгі 

адамзат, о заманның жендеттерімен 

жылап к�рісетін жағдайға жеткен еді. 

Бұл ақпаратты енді естіп отырған 

оқырман �з құлағына �зі сенбеуі 

мүмкін. Мына кісі қалжыңдап отырған 

шығар деп. Жоқ, ағайын, қалжың емес. 

Бұл ақпарат – айдай әлемге әлдеқашан 

мәлім ақпарат. Кей ақпаратты кеш 

еститін �зіміз ғой. Батыстағы Мальтус 

мұрагерлері бұл ақпаратты «Рим клубы» 

мінберінен баяғыда таратып, жарты 

әлемді жарты ғасыр бұрын мойында-

тып, мақұлдатып қойған. Мақұлдап 

қана қоймай, осы бағытта, жұртты жап-

пай қыру бағытында нақты жұмысқа да 

кіріскен.

Осы бағытта жойқын қару  жасауда 

ҚСРО алдына жан салмады. Жарты 

�р бұтаның түбінде,

Б�песін құшып құндақты,

Бір-бір ана зарлапты.

К�зден жасы парлапты,

К�кке сауып емшегін,

Қара жерді сабалап,

Қызылдарды қарғапты.

Қарғыс атып қызылды,

Олар содан оңбапты,

Күндердің күні болғанда,

Қызыл жүйе құм қапты.

Ай, заман-ай, заман-ай!

Аз қазақты к�ргенде,

К�зден жасым тамады-ай!

Қойдан қоңыр халқымды,

Қырқа матап қырыпсың!

Қырылып қазақ жатқанда,

Мұртыңнан күліп тұрыпсың,

К�ріңде жатып �кіргір,

Мұртты к�сем кәпір құл!

К�ріп отырғаныңыздай, бұл қызыл 

к�семдер жұртты саналы түрде жою 

Балтабайдың әкесі  Кәбира  Екінші 

дүниежүзілік соғыстан оралмаған. �скери 

мәліметтер базасынан қарап, 1902 жылы 

туған Кәбира Нұршекейұлының соғысқа 

дейін поштада қызмет еткенін, 1942 жылғы 28 

желтоқсанға дейін 44-ші запастағы атқыштар 

полкінің 2-ші марштық пулемет ротасында 

болғанын білдік. Кішкентай күнінде әкесінен 

Орлов жақтан хат, одан соң қара қағаз келгені 

Балтекеңнің еміс-еміс есінде. Біз тапқан бір 

сәйкестік: Балтекең тұратын Күркелі ауылдық 

округінен шыққан, соғыстан бір аяқпен 

оралған �бди қарт та сол 44-ші запастағы пу-

лемет полкі құрамында болыпты. 

Е . Б � к е т о в  а т ы н д а ғ ы  Қ а р а ғ а н д ы 

мемлекеттік университетінің аға оқытушысы 

Ернар Кейкин: «Балтабай Кәбираұлын 

Жарылғап ауылындағы жер-су атауларының 

энциклопедиясы деуге болады. Мінезі 

тұйықтығынан болар, жер атауларының 

тарихын әңгімелеп, насихаттай қоймайды. 

Жарылғап ауылының жер-су атаулары туралы 

жазып жатқан кітабымдағы мәліметтердің 

60-70 пайызы – осы кісіден естігенім. 80-жыл-

дары Қаражардан Жұмат Шанин ауылына 

жол тартқанда Балтабай Кәбираұлы ақысын 

�зі беріп жер қаздырып, Жарылғап ауылына 

бұрылыста мал суару үшін суды б�гейтін тоған 

жасатқан екен, сол жерді кітабыма «Балтабай 

тоғаны» деп енгізіп отырмын. Сондай-ақ 

 «Балтабай балағаны» деген де жер бар, осы 

кісінің қой баққан жайлауы» дейді. 

1992 жылы, Жұмат Шаниннің туғанына 

100 толуына орай, қазіргі Күркелі ауылының 

орнындағы «Южный» кеңшарының атауы 

Жұмат Шанин ауылы болып �згерді. Сол 

жылы ауылда шағын музей ашылып, Балтабай 

Кәбираұлы сол музейге бірегей жәдігер – 

Жұматтың түйе жүнінен тоқылған шекпенін 

қосты. 

8кінішке қарай, кейін сол музей  таратылып, 

шекпен Балтабай шаңырағына қайтып келді. 

Кейін, тіпті Жұмат Шанин ауылының атауы 

Қапар ауылы болып �згеріп шыға келді. Бертін 

келе осы шекпенді  Балтабай Кәбираұлының 

қызы Пәкизатқа үйдегі  жүк арасынан 

тапқызып, жоғалып кетпегеніне к�з жеткіздік. 

Шекпен туралы Б.Кәбираұлының �зі: «Атамыз 

Нұршекей – Шананың бес ұлының кенжесі. 

Ал шекпенді Мұстафаның (ол да Шананың 

ұлы) баласы Бейсенбай марқұм Жұматтыкі деп 

маған берген» деп сыр шерткен. 2017 жылы 

Күркеліде Жұмат Шаниннің 125 жылдығы 

тойланып, Балтабай атаның шаңырағында 

Шанадан тараған ұрпақ бас қосты. Сол жолы 

Жұматтың інісі �кіштің Қасымханынан туған 

Жанат апай мен Болат ағаны к�ріп,  театр 

артисі болған Райхан Қасымханқызымен 

тілдескен едім.  Сонымен қатар Құрманбайдың 

немересі Раушан Атығайқызы Шанина мен 

жұбайы – Шана шаңырағының тарихына 

Балтабай ата қарындасы 
Т�леш Ибаділқызымен

Құрманбай Шанаұлының немересі Қаламқас 
апаның үстінде Жұматтың шекпені.

АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ

Шана шаңырағының шырақшысы
Сексеннің сеңгіріне шыққан Балтабай Кәбираұлы – Баянауыл ауданы Жарылғап ауылының байырғы 
тұрғыны. «Мен!» деген мінезден ада, сөзге сараңдығынан да шығар, Балтабай қарияның тек тарихы 
мен кеудесіндегі қазынадан былайғы көпшілік бейхабар. Шанадан Мұстафа, Құрманбай, Тұрғынбай, 
Жүргінбай, Нұршекей атты бес ұл туса, Жұмат – Тұрғынбайдың баласы да, Балтабай Кәбираұлы – 
Шананың кенжесі Нұршекейдің немересі. Атаның шаңырағы – сонау Алматы, Түркістан, Қарқаралыдан 
Шаниннен тараған ұрпақтардың іздеп келіп, ат байлайтын түпқазығы. 

жетік Сағынбай Сыздықовпен, Қаламқас 

Теміржанқызы Құрманбай немересімен 

таныс-біліс болдым. 

Жұмат Шанин есімі �з ауылына қайтарыл-

сын деп, �з басым әр жылдары республикалық 

және жергілікті басылымдарда оннан аса 

мақала мен хат жазыппын. Осы мақалаларды 

әзірлеу барысында үнемі Балтекең сынды 

к�нек�здерге жүгінгеніміз хақ. Айта кетерлігі, 

бұл мақалаларда ауыл атауы ғана емес, Жұмат 

Шанинге арнап музей ұйымдастыру мәселесі 

де ұдайы тілге тиек етіліп келді. 

2017 жылы Болат Шанин Жұматтың 

шекпенін �тініп сұрап, Алматыға алып кеткен 

еді. Тағдырдың жазуымен Жарылғап ауы-

лында талай жыл сақталған дүниенің Алатау 

б�ктеріне аттанғанына ішіміз ашыды, әрине. 

Бірақ шекпенді осы уақыт ішінде бұл жақта 

ешкімнің керек қылмағанына, әлі күнге дейін 

Жұмат Шанинге арналып осындай жәдігерлер 

орын табатын бір музейдің ашылмағанына 

Болат ағамыз кінәлі емес.

Бүгінде музей мәселесіне бас қатырып 

жатқан адамды байқамадық. Ал әзірге біздің 

Шана шаңырағына сәлем беріп, к�ненің 

шырақшысы Балтабай Кәбираұлынан шежіре 

тыңдауға ғана мүмкіндігіміз бар... 

Жанаргүл ҚАДЫРОВА 
Павлодар облысы

Баянауыл ауданы

ЖОЮДЫҢ 
БАС ЖОСПАРЫ



8 №21 (1541)
28 мамыр – 3 маусым
2020 жыл

ANA TILIБ Е З Б Е Н

Биыл елімізде қазақтың ұлы даласын әлемге паш еткен дара тұлғалар Әбу Насыр 
әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтой-
лары аталып өтуде. Осыған байланысты жұртшылық назарына Республикалық 
«Бір ел, бір кітап» акциясы аясында еліміздегі кітапханалар мен әлеуметтік желі 
оқырмандарының таңдауымен  Мұхтар Әуезовтің  «Абай жолы» роман-эпопеясы 
мен Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» шығармалары ұсынылып отыр.

азақ поэзиясы туралы сөз болғанда 
осынау аламан дүбірге өткен ғасырдың  
80-жылдары келіп қосылған, 
бүгінде  сауырына қамшы салдырмас 
сәйгүлікше талмай шауып келе жатқан 
ақынның бірі Болат Шарахымбайдың 
шығармашылығын айналып өтуге 
болмайды. Себебі жыр додасында 
бәйгеге түсіп, замана тынысын өзінше 
 жырлады, дәуір лебін өзгеше танытты. 
Болат Шарахымбайдың қаламынан туған 
«Кісікиік», «Жапандағы жалғыз терек», 
«Жүрек шарқ ұрды» сынды өлеңдері 
ақынның бөлек болмысын, ерек үнін 
айқындап тұрғандай. Әсіресе, «Кісікиік» 
өлеңінде метафизикалық концепт ретінде 
танылатын «жалғыздық» ұғымы ерекше 
аңғарылады. Болат ақын бұл өлеңіндегі 
кісікиік образы арқылы осы жалғыздық 
тақырыбын көтереді. Әлбетте, әлемдік 
әдебиетте Даниел Дефо, Габриэль  Гарсиа 
Маркес, Рюноскэ  Акутагава сынды 
«жалғыздық» тақырыбын қозғаған 
айтулы қаламгерлер бар екені мәлім. 
Әлем әдебиетінде бұрыннан бар бұл 
тақырыпты көркемдік әлемінде бейне-
леуден қазақ көркем өнері де құралақан 
емес.

�лімжанов пен романның басты 

кейіпкері әл-Фарабидің  мерейтойлары 

бір жылға келіп тұр. Олай деуімізге 

 себеп – Қазақстанның халық  жазушысы, 

қоғам қайраткері �нуар �лімжанов та 

биыл 90-ға толады. Жалпы Дж.Неру 

атындағы халықаралық сыйлықтың, 

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты,  �нуар  �лімжанов  ес імі 

 «Жаушы», «Махамбеттің жебесі» атты 

шығармаларымен оқырманға жақсы 

 таныс.

Кезінде Мұхтар �уезов: «Бірінші Петр 

Еуропаға терезе тескен болса, �нуар 

�лімжанов Азияға айқара жол ашты, ал 

қаламдас достары әлемдік картадан �нуар 

болған елді іздегеннен г�рі ол болмаған 

елді іздеу оңай» деп әзілдейді екен. Бұдан 

�нуар Тұрлыбекұлының к�птеген елді 

«ҰСТАЗДЫҢ ОРАЛУЫ» – ҚҰНДЫ ЕҢБЕК

аралағанын аңғару қиын емес. �нуар 

� л і м ж а н о в  С а м а р қ а н ,  П ә к і с т а н , 

Шам, Үндістан, Бағдат қалаларына 

сапарлағанда, Фараби туралы к�птеген 

аңыздар, әңгімелер естиді. Кітапханаларға 

барады, университеттерде болып сан алуан 

ғылыми материалдар жинады. Осы ұзақ 

сапардан келген соң, «Ұстаздың оралуы» 

шығармасын жазды.

Шығармаға үңілейік: «Қыпшақтан 

шыққан Мұхаммед әл-Фараби 870 жылы 

қамал-қала Отырарда дүниеге келді. Араб-

тар оны Фараба дейтін. �бу Насыр ибн 

Мұхаммед содан келіп Мұхаммед әл-

Фараби атанды. �кесі Мұхаммед ибн 

Тархан жаугершілікпен аты шыққан 

қыпшақ к�семдерінің бірі болатын. 

Мұхаммедтің тұңғыш мектебі атақты 

 Отырар кітапханасы болды. Баланың жа-

зуы тасқа басқандай әдемі еді.  Жастайынан 

ақын һәм музыкант атанып, �се келе грек 

тілін жақсы білетіндіктен  Аристотель 

мен  Платон еңбектеріне қанықты, 

 математика мен астрономияға, дәрігер 

�неріне ден қойды, музыканың теориялық 

негіздерін зерттеді. Логика саласындағы 

тұңғыш трактаттары Бағдад, Мысыр және 

 Халеб ғұламаларына танымал болып, �з 

заманының аса ірі ғалымы деген даңққа 

б�леді.

�л-Фарабидің әкесі баласының �зі 

сияқты қолбасшы болғанын қалады. 

�кесінің мазасызданатыны ұлы жасық 

мінезді, қағаз к�шіргіш, біреулер жире-

не теріс айналатын �леңші боп кетер ме 

деген қауіп. Бірақ әкенің аты әке ғой, 

кейде Отырардың оқымысты ғұламалары 

– кәдімгі әмірші алдында – оңаша бас 

қосқан отырыстарында оған: балаң бір 

Алланың �зіне ғана аян, мұнда жоқ ғұлама 

болуға лайық дарын иесі деп мақтасқанда, 

едәуір к�теріліп, �сіп қалатын.

Білімнің �зі де күшке қызмет етеді 

емес пе. Мұны басқа білмесе де қыпшақ 

руының басшысы — ол білетін, �йткені 

одан шаһардың ұлы әміршісінің �зі 

де именетін-ді. Сондықтан ұлы жау-

гер Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ 

 ат-Түркі  �зінің баласын шындық 

 жолына салуды ұйғарды. Ол ұлының 

әкесіне еріп аңға шықпай қалғанына 

қатулы еді, енді соны шақырып  келуге 

арнайы адам жіберді. Бұл кезде �бу 

 Насыр 24-те болатын. Аң аулап жүрген 

әкесіне тұтқиылдан жасалған  шабуылды 

�бу достарымен келгенде бір-ақ білді, 

бұлардың келгенін к�рген жаушылар 

қашып кетеді. �бу Насырдың әкесі 

осы жерде ауыр соққыдан к�з жұмады. 

�кесінің к�зі кеткесін, әкеден қалған 

мұраны, дүние-мүлік, үйіне дейін тар-

тып алады. Бұрынғы достарының �зі 

бұдан теріс айналады. Тек бұған келіп 

сырын-мұңын айтып жылайтын кедей 

шаруаның қызы �нида ғана болды. 

�кесі �лген соң, елден к�ңілі қалған 

�бу Отырардан қашпаққа бел буады. Ол 

�ниданы сүйетін, туған қарындасындай 

қорғансыз, нәзік жаратылыстай сүйетін. 

Отырардан кетерінде қызға қосыла 

тұрып �зі де жылаған еді.

ЖАН АЗЫҒЫ

Сол кеткеннен бір жылдан кейін бар 

тапқан ақшасына (дирхемдеріне) Бұқар 

базарынан сатып алған кітаптарын қапқа 

салып арқалап, туған жері Отырарға 

оралады. Келуінің басты себебі, был-

тыр қимай қоштасқан �ниданы іздеп 

келген. Бұл кезде �ниданы әкесі сол 

жердің қасапшысына сатып жіберген 

еді. �бу қасапшыдан �ниданы алып 

қашпақшы болады, алайда қолға түсіп, 

қамауға  алынады,  �лім жазасына 

кесіледі. Кезінде әкесімен дәмдес болған 

 рулас, жүзбасылары шаһар әміршісінен 

бұрынғы Тархан баласына кешірім 

 жасауын �тініп, ара түседі. �міршінің 

мейірімі түсіп, әрі жер білетінін, әсіресе 

тіл білетінін ескеріп, �будің �лім жаза-

сын кешіріп, қыпшақ, қаңлы, қоңырат, 

үйсін, жалайыр руларынан іріктеліп 

жиналған ірі, мықты жігіттерге бас 

қылып Бағдатқа жібереді.

…Содан отыз жыл �ткеннен кейін 

ол халиф әл-Мұхтадирдың бұйыруымен 

саманидтер шахы Нәсір ибн Ахмедтың 

шақыруымен туған �лкесіне Бұхарға кел-

ген болатын. Осы жерде Фарабидің к�п 

жылдардан бергі елге оралу, елді к�ру, 

елге деген сағынышы, махаббаты одан 

сайын оны қамшылай түсті. Алыста қалған 

балалық шағының ұмытылмас суреттерін 

ой-к�зімен елестетсем деп отырып, ол 

сарайда не болып, не қойып жатқанын 

аңғарудан қалған. Оны «Отырарым міне 

жақын, қалайда елге жетем» деген ой 

 мазалаумен болды…

Ол туған жеріне жетуді �мір бойы 

арман даған. Балалық, жастық шағынан 

қалған әсерлер тек жарқын сәттері мен 

ғана сәулеленіп, туған жері бұған дүние дегі 

ең әсем, сұлу �лке боп елестейтін…».

�нуар �лімжанов бұл шығармасын 

бастарда: «мен педагог та, психолог та, 

философ та емеспін» деген еді. Бірақ 

«Ұстаздың оралуын» оқи отырып, оның 

к�ркемдік жағынан ғана емес, тарихи-

философиялық жағынан де �те құнды 

еңбек екенін аңғару қиын емес. 

Баян AТЕБАЕВА,
ҚР Ұлттық кітапханасы

«Қазақстан кітаптары» қызметінің 
топ  жетекшісі

Адамдар арасындағы жалғыздық мәселесін қазақ 

прозасында О.Б�кей, М.Қабанбай, �.Кекілбаев, 

Ш.Мұртаза, Р.Отарбаев, әрі індете дамытса, 

 поэзияда А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, 

М.Жұмабаев, І.Жансүгіров, Ж.Нәжімеденов, 

М.Мақатаев,  Т.Айбергенов, Қ.Мырзалиев, 

8 . Н ұ р ғ а л и е в ,  Ф . О ң ғ а р с ы н о в а ,  Ж . Б � д е ш , 

Е.Раушанов, Н.Оразалин, С.Адай, С.Нұржанов, 

Т.�бдікәкімов, А.�лімұлы, Б.Шарахымбай, 

М.Райымбекұлы тағы басқалардың туынды-

ларынан да к�рініс тапты. Оның ішінде Болат 

Шарахымбайдың жалғыздық мәселесін жырлауы 

тіпті �згеше. Ақын жалғыздығы ерен поэтикалық 

мінезбен �рілген. Сондықтан да жан тебірентеді. 

Асылы, мұндағы жалғыздық сарынында ақынның 

ішкі ойы мен терең сезім иірімдері �зара астасып 

жатыр деуге болатындай. Ақын «жалғыздық» 

ұғымын қазақы таным �лшемімен бағамдайды. 

Ақын мына бір шумағында:

Боздай шапсам, дүбірімнен танитын, 
Нардай ш�ксем, жігерімді жанитын, 
Кісікиік – шыр айналған дүние, 
Кіс ікиік  – менің  мұқым тарихым – деп 

«кісікиік» ұғымын жеке әлем, жеке адамның �мірі 

ұғымдарымен астастыра береді. Қазақ танымында 

�зіндік ойымен �згелерден оқшау жүретін  жандарды 

қашанда «кісікиік боп кеттің», «кісікиіктеніп 
кетті» деген тілдік оралымдар қай �ңірден бол-

масын ұшырасады. Бірақ бүгінгі тілдік қолданыста 

сирек айтылатын тіркестер. 

Қоғамдағы алуан түрлі құбылыстарды �зіндік 

к�зқарасымен бағамдайтын, бағамдаумен 

қатар, бойын �згелерден б�лек ұстап, оқшау 

жүретін жандарға бағытталып айтылатын мұндай 

тіркестер дің ұлт тілінде орын алуы «жалғыздық» 

ұғымының метафизикалық концепт екендігін 

нақтылай түседі. Ал адамзат баласының сана-

сынан берік орын алған бұл ұғымның ақындар 

шығармашылығынан тыс қалуы әсте мүмкін емес. 

Себебі ақындық пен жалғыздық бір-бірімен тығыз 

байланысты ұғымдар. Ақын шығармашылық ада-

мы ретінде қашанда жалғыз. «Жан тынышын елден 
емес, жерден тапқан» (Ілияс Жансүгіров) ақындар 

«жоқ жақыным, Жасағандай жалғызбын!» (Мағжан 
Жұмабаев) деп дүниенің күйкі тірлігін �згеше 

қабылдайды, �згеше таниды. Жалғыздық – фило-

софияда да негізгі ұғым – категория, с�з �нерінде, 

сол сияқты бейнелеу �нерінде басты к�ркемдік 

эстетикалық мотив. Сондықтан да поэзиялық 

туындыларда жапан түз, жапан сай, жалғыз тал, 
жалғыз кезу, жаны жалғызсырау, кісікиік болу 

сынды тіркестер жиі к�рініс тауып келеді. Себебі 

шығармашылық адамы мазасы қашқан қарбалас 

тірліктен «жүрегі шарқ ұрып, к�зі к�кке шарпы-

лып, жаны айға тарпынып» (Болат  Шарахымбай) 
�зіндік әлемін іздейді, кісікиіктенеді. Ол – еркіндік 

әлемі, жалған дүниенің түкке тұрғысыз, құнсыз 

заттарынан сананың аулақтығы. Осы тұрғыдан 

«жалғыздық», «кісікиік» – ақын үшін еркін �мір 

сүрудің �зіндік дара формасы іспетті сезіледі. 

Ақын танымында, кісікиік – жаңа мен ескінің 

арасындағы күрес, дәстүршілдік пен дәлдүршіктік 

арасындағы айқас, ішкі бостандық символы. 

Кісікиік болу – таза ниетке толы жұмақты 

іздеу, азат болу. Адам баласы �зін қашан азат 

сезінеді? Жалғыздықта қалғанда, кісікиік кейіпке 

енгенде. Кісікиік болу – пенделіктен қашу. Ал 

пенделік адамзат баласының осал тұсы. Мұны Болат 

ақынның:

к�ңілінің құлазуы кейде адам атаулыдан аулақтауға, 

жалғыздыққа жетелейді. 

Тіліміздегі «Жалғыздық құдайға ғана жарасқан», 
«Жалғыз жігіт жарымас» деген сияқты, т. б. паре-

мио логиялық бірліктерден және «Жарылқаса 
жалғыздық, Қайда жүрді жаз сайын? (Ғ.Орманов) 

сынды �лең жолдарынан байқалатын жалғыздық 

туралы халықтық ұғым-түсінік ақын Болат 

Шарахымбайдың к�ркемдік танымында ерекше 

қырынан айқындала түседі. Болат Шарахымбай 

туындыларындағы «жалғыздық» концептісінің 

психологиялық аспектісі: дүниеден аулақтану, 
жапанды жалғыз кезу, кісікиік болу фреймдері 

арқы лы танылады. Философиялық аспектісі 

тағдыр («кісікиік – тағдырым бұлдырайды»), болмыс 
(«кісікиік боп келгем бұл �мірге»), тазару, жаңа �мір 
іздеу («кісікиік боп енді �тсем деймін») фреймдерімен 

беріледі. Мысалы: 

Таулар қалып, соңында дала қалып, 
К�з ұшында бір тасқын барады ағып. 
Жапан дала т�сінде жалғыз киік, 
Жан ұшыра жүгірер бебеу қағып. 

Дала мылқау, далада жел де мылқау, 
Азапқа сап жанымды �ртедің-ау!
Енді тоқтар екенсің қайда барып, 
Кісікиік келбетті тентегім-ау – деп толғанады 

ақын. 

Ұлт танымында «жалғыздық» ұғымы кейде 

«жат болу», «тасбауыр болу» ұғымдарымен де аста-

сатыны аңғарылады. Ал ақын Болат Шарахымбай 

туындыларында адамзат баласынан біржолата 

безінуді, бұл дүниені талақ етуді анық таныта-

тын тілдік қолданыстар кездеспейді. Керісінше, 

Ебелек қылды даңқымды. 
Қағынан жеріп қасқа жер, 
Қарадай жаным алқынды. 
Басы барды дал қылды, 
Кегі барды қан қылды, 
Жетесізге жол беріп, 
Қомағайға қол беріп, 
Қорқақ етті әркімді, 
Шорқақ етті мәртімді, 
Адыра қылды нарқымды, 
Дабыра қылды парқымды. 
Алдырсам мені кім дейді, 
Қазаққа берген антымды. 
Ширыққан еттей шыдамы, 
Тастүлек қырдың шұбары, 
Шұбалаң құйрық мұнары, 
Кім тыңдайды зарпымды?
Жүрек содан шарқ ұрды, 
Ішек сымдай тартылды... 
Адамның жатқа айналуына, жалғыздыққа ұмты-

луына, кісікиіктенуіне не себеп? Негізгі түрткі не? 

Мұндай түйткілді сауалдардың жауабы ақынның 

жоғарыдағы �леңінде нақты берілген. Ақын – 

қоғамның үні. Сол себепті де үнсіз қала алмайды. 

Ақын ойы, к�зқарасы �лең-жырда к�рініс табады. 

�ркім �зі к�ргісі келгенді ғана к�реді, �зі 

қабылдағысы келгенді ғана қабылдайды, �зі 

түсінгісі келгенді ғана түсінеді, �зі естігісі келгенді 

ғана естиді. Басқаша болуы әсте мүмкін емес. 

Егер адам мұндай болмаса, поэзия да болмас 

еді. Сондықтан да қоғамдағы данаг�й «қарттың 
соқыр болуын», «тұлпардың моншақтаған жасын» 

к�ріп, мұндай келеңсіздіктерді мүлдем қабылдай 

 алмай, қаламағандықтан жаны толас таппай, ақын 

кісікиіктеніп, «жүрегі шарқ ұрады», «ішегі сымдай 
тартылады». 

�лбетте, «жалғыздық» пен «кісікиік» ұғымының 

ара жігі алшақ емес. 8зара жақын ұғымдар. 

Ал жалғыз бен жалғыздық лексемалары �зара 

түбірлес болғанымен, к�ркем туындыда қолданылу 

мақса тына сай мағыналық бояулары да �згеше 

 болып келеді. Қай поэзиялық туындыда болма-

сын жалғыз с�зі к�бінесе «бір �зі», «тек қана» 

мағынасында аңғарылса, кейбір тұста «жалғыз» лек-

семасы «жалғыздықты» анығырақ танытады.  Болат 

Шарахымбайдың «Кісікиігінде» жалғыздық пен 

жалғыз лексемасының мағыналық бояуларының 

ара жігі айқын к�рінеді. Мысалы: 

Арша еті арса болып жүгірген, 
Борша еті бордай болып үгілген, 
Аспандағы жақұт жырдай шашылған, 
Жалғыздыққа мүжілген;

Адамдар оны бірақ түсіне ме, 
Қарадай ұлып жатыр ішім неге?
Жапанда жалғыз �зім қалды екем деп, 
Қалмасақ жарар еді күрсіне де. 
Ал ұлттың жанын, қоғамдық қатынастарды 

қыран құс к�терілер биіктіктен түсінуге, ұғуға, сол 

арқылы мәселе к�теріп, образдарды ашу үшін ақын 

«жалғыздықпен» қауышуы тиіс. Сонда �лең – нағыз 

�нерге айналады, жүрекке (оқырманға) жетеді. 

Міне, сол себепті де ақын үшін кісікиік образы 

 жанына жақын образ. 

Аңғармастан оның терең мәнісін, 
Аңғал сұрақ қойдың, досым, тағы шын. 
... Кісікиік – қасарысқан қасқа �мір, 
Кісікиік – менің болған намысым. 

Одан әрі айтайын, 
Айтайын да байқайын, 
Басқалардан шығар ма екен «пай-пай» үн. 
Кісікиік – бебеулеген шерлі �мір, 
Кісікиік – кеудемдегі айқайым. 
Ақын �леңінен орын алған мұндай тіркестер 

жалғыздықтың себептері мен қасірет-кесапатын 

жете таныта түсетіндей. Сондай-ақ бұл – осы 

дүниедегі кісікиік ақынның �зі. Бұл – ақын Болат 

Шарахымбай поэзиясының стилдік ерекшелігі, 

жыраулар поэзиясынан бастау алған қазіргі қазақ 

поэзиясындағы ерек құбылыс. 

Ақын Болат Шарахымбай туындыларында орын 

алған «кісікиік» ұғымында ұлт тіліндегі «жалғыздық» 

туралы ойлардың ізі  жатыр. Ал ерекшелігі: 

оның «Кісікиігінде» орын алған «жалғыздық» 

ұғымы материалдық байлықтың құны к�к тиын, 

ит түгіне тұрғысыз деген ой  тудырады.  Болат 

ақынның «Кісікиігінде» адам баласының �зінің 

ойымен жеке қалу сәті к�рініс табады. Жалғыздық 

бақытсыздықтың соңы ма деген  сауалды кесе-

к�лденең қояды. Сондықтан Болат ақынның 

«Кісікиігі» бүгін болмаса ертеңгі күні «жалғыздық» 

ұғымының кең к�лемдегі туындыларға арқау 

 болуы на түрткі жасары даусыз. 

Ерлан ҚАСЕНОВ, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты

Б Е З

ІСІКИІК
Серік болып жаныма шер-�леңім, 
Шоғыр-шоғыр ойларға к�п енемін. 
Кісілігі жоғалған бұл қоғамда, 
Кісікиік боп қалсам деген едім – деген жолда-

рынан анық аңғаруға болады. «Бірі-біріне �шігіп, 

қойнына тас тыққан», «ішіне қулық сақтап, әуре 

ететін» (Абай) алдау мен арбауға толы «кісілігі 
жоғалған бұл қоғамда» Болат ақынның «кісікиік боп 
қалуы» – пенделікті тәрк ету мен адами болмысы 

таза, бейкүнә күйді аңсау ж�ніндегі кіршіксіз таза 

пейіл, ақ ниет. Бұл ақынның:

Сырты мықты болғанмен, іші күпті, 
Адам аз ба ұмытқан кісілікті. 
Кісілік пен кішілік егіз нота, 
Оны бірақ, беу, кімдер түсініпті?

<ксік қысса кеудеме мұң құлайды, 
Жоқтаушысыз жайымды кім сұрайды?
К�з ұшында байланған к�к сағымдай, 
Кісікиік – тағдырым бұлдырайды– деген жол-

дарынан да айқын к�рініс береді. Ақын ұғымында 

кішілік пен кісілікті ұмыту дұрыс жол емес. 

Кісілік – тұлғалық басты қасиеттердің бірі. Адам 

болу – әлеуметтік қасиет. Ал кісі болу – байырғы 

адамға тән табиғи қасиеттерді бойына сіңірген 

тұлғаға тән. Бірімен-бірі тығыз байланыста бола-

тын адами қасиеттердің жоғалуы ақын к�ңіліне 

мұң ұялатады. Ол мұң кеудені �ксікке толтырады. 

Ақын болса жалпыадамзаттық �мір сүру салтының 

бұзылмауын к�ксейді, адамды адам етіп тұрған 

рухани дүниелер шытынамаса екен дейді. Соның 

ішінде жалғыздық құбылысының құпиясына 

үңіледі. 

Ұлт танымындағы «�мір – �ксік» бейнелі 

метафоралық тіркесі адамдар арасындағы екіжүз-

ділік пен қулық-сұмдықтың ерекше орын алғанына 

қабаржыған, ақ ниетті жандар – ақындар тілінде 

к�рініс табуы заңды. 8йткені ақын қоғамның 

шынайы бейнесін к�ркем тілмен суреттеуші. 

Мысалы, қоғамдағы әділетсіздік пен екіжүзділікке 

немқұрайлы қарауға дәті жоқ Болат ақын:

Адамдар оны бірақ түсіне ме, 
Қарадай ұлып жатыр ішім неге?
Жапанда жалғыз �зім қалды екем деп, 
Қалмасақ жарар еді күрсіне де. 

Д�ңгелеген дүниедей саяғым-ай, 
Менің үркек әлқисса баяным-ай. 
Жапан дала үстінде жалғыз киік, 
Ауыртады жанымды баяғыдай, 
Қайда апарып оны енді қоямын-ай!.. 

тығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, 

сұраншақ, �секші, �тірікші, алдамшы, кеселді 

– осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, 

сол мінездерді бойына қорлық біліп, �зін ондай-

лардан зор есептемек» дейді. «8зін зор есептеу» 

демекші, «жарамсыз қылықтардан» қара басын 

жоғары қоя білген адам – ұсақ пендешіліктен азат 

және дара, яғни жалғыз! Міне, меніңше, кісікиік 

– осы, кірленген, ластанған қоғамнан «сұраншақ, 

�секші, �тірікші, алдамшы, кеселді» адамдардан 

іргені аулақ салу. Десек те, �мір, әлем жайлы 

терең ойларға негізделген «Кісікиік» ақынның 

жекеленуі мен оңашалануының нәтижесі, к�рінісі 

ғана емес. Ол рухани толысқан «толық адам» 

болудың басты шарты – нұрлы ақыл, ыстық қайрат, 

және жылы жүрек десек, оны оқығандықтың 

басты шарты және білімділік неден азат етуі ке-

рек деген сауалға жауап беріп алу жол іспетті. 

Ол – символ, кісікиік – ақын жалғыздығының 

символы. Одан да тереңірек айтсақ, жалғыз 

ақын ғана емес, қазақ еркіндігінің символы. 

Кісікиіктену – бұл к�ркем образ, жалғыздану 

 образы, жалғыздыққа, оңашалануға бой алдырудың 

к�ркем  образы.  Асылында, жалғыздықты сезіну, 

оның философиялық категориясын түсіну мен 

ұғыну оңай емес, оның к�ркем образын айшықтап 

суреттеу тіпті қиын. Ал біз қарастырып отырған 

 Болат ақын �з жалғыздығын кісікиік образы 

арқылы бейнелейді. Яғни ол лирикалық кейіпкерін 

кісікиіктендіру арқылы к�рсетеді. Ал кісікиіктің 

�з философиясы бар, ол танымдық тұрғыдан 

�зіне кез келген суреткерді жақын жібермейді. 

Қазақ әдебиетінде осы асуды бағындырған нағыз 

 суреткерлер деп Оралхан Б�кейді, оның «Кербұғы» 

мен «Бурасын», Марат Қабанбайдың «Кісікиік», 

Маралтай Райымбекұлының «Кентавр» сынды 

к�ркем туындыларын жатқызуға болады. Ал Болат 

Шарахымбайдың бұл тұрғыдағы топтама �леңдері 

�з міндетін толыққанды атқарып тұр деуге әбден 

болады. 

Кісікиіктік, ол – ақынның жалғыздығы («Мыңмен 
жалғыз алыстым» Абай), асылдың жалғыздығы 
(Жап-жалғыз тауды, тасты мекендеген,  Жанына 
жолатқызбай жанды жуық» І.Жансүгіров) қас 
жақсының жалғыздығы, дүниенің жалғыздығы 
(«Аспан жалғыз. Ай жалғыз. К�ше жалғыз... Сана – 
жалғыз... Қала – жалғыз... » Н.Оразалин), қазақтың 
жалғыздығы («=р қазақ менің жалғызым» С.Адай), 

рухани дүниенің жетімдігі. Адамның рухани 

болмысының күйреуінен жалғыздыққа жетелейді, 

�мірі тек жабығу мен құлазудан тұрады. Адам 

«дала мылқау, далада жел де мылқау, Азапқа сап 
 жанымды �ртедің-ау» деген жолдары �зінің адам-

зат ортасынан аулақтануды емес, әдебі мен әбіреті 

б�лек, қырбат қарым-қатынасты іздейтіні, жаңа 

бір �мір белесін аңсайтыны аңғарылады. Ал аңсау, 

аңсап қана қоймай іздеу, іздену – даму. Сол 

мақсатта «қырандай к�кті кезеді», «құландай қырда 

 жортады». 

Ақын «Жапандағы жалғыз терек» �леңінде:

Мына жұрт не біледі, не біледі?
Кеудемді кәләміш-мұң кеміреді. 
Жан едім тұла бойым к�не мүсін, 
Қырандай к�кті кезген к�ңіл еді. 

Мына жұрт не біледі, не біледі?
К�ңілім жақсы с�зге семіреді, 
К�рігім жаман с�зден с�гіледі, 
Топанда жалғыз қайық тербетілген, 
Жапанда жалғыз терек егіледі... 
... Мына жұрт не біледі, не біледі? – деп  сауал тастай 

отырып, онда ақын адамның неліктен жалғыздықты 

қалауының, не себепті кісікиіктенуінің жауабын 

береді. Олай болса, Болат Шарахымбайдың «мына 

жұрт не біледі, не біледі?» деп сауал тастай отырып, 

оған жауап іздеуі ой үстіндегі ақынның бір мезеті. 

8з ойымен жеке-дара бетпе-бет келуі, «кеудесін 
кемірген» ой-мұң жетегінде к�кке самғауы, алуан 

түрлі ойлармен шарпысуы, жезкиіктей тебініп 

 жауап қайтару сәті. 

Ақын «�лең үшін жаратылып», «к�ңілі қырандай 
к�кті кезетін», «к�рігі жаман с�зден с�гілетін», 
«к�ңілі жақсы с�зге семіретін» нәзік сезім иесі 

ретінде тек жан тазалығын қалайды. Ендеше, 

жамандықтан ары ада, жаны таза, кірпияз ақынның 

қоғамда етек алған келеңсіз құбылыстарға назы, 

�кпесі қара қазандай болуы заңдылық. Мұны 

т�мендегі �лең мәтіні айқын сездіреді. 

Жүрек шарқ ұрды, 
Ішек сымдай тартылды. 
Уақыт деген бір ұры, 
Ұрлап алды жалтымды. 
К�зім к�кке шарпылды, 
Жаным айға тарпынды, 
Тарпынайын деді ме, 
Тұлпардың жасы моншақтап, 
Қайғының к�зі аршылды. 
Қайнарлы бұлақ сарқылды, 
Сұмырай келіп су құрып, 
Соқыр етті қартымды, 
Нодыр етті халқымды. 
Кебенек қылды салтымды, 

Тағдырымның азабын шексем мейлің, 
Екіжүзді беттерге бек сенбеймін. 
Кісікиік боп келгем бұл �мірге, 
Кісікиік боп енді �тсем деймін... – деп �зіндік 

үн қатады. Ақынның бұл �лең жолдарында адам-

зат баласының бойындағы жат қылықтар �нер 

адамының, әсіресе ақындардың жалғыздыққа 

бет бұруының бір түрткісі ретінде танылып 

тұр. �йтсе де, шығармашыл адамдардың 

жалғыздығы туралы жайт та �з алдына жеке 

мәселе. Мәселен, сопылық поэзияның 

к�рнекті �кілі Шәкәрім Құдайбердіұлы 

еркін шығармашылықты к�ксеп, 

�мірінің соңында оңашаланып, 

адамдардан оқшауланып �мір 

сүргісі келді. Неге? Алайда бұл 

оқшаулану немесе оңашалану – 

шығармашылық иесінің елден 

безіп, мәңгілік жалғыздыққа 

бет бұрды деген с�з емес 

еді. Сол секілді, халықтан 

алыстап кетпесе де, қалың 

қ а у ы м н ы ң  а р а с ы н д а 

ж ү р і п - а қ  « м о л а с ы н -

дай бақсының, жалғыз 

қалдым, тап  шыным» 

д е п  к ү ң і р е н г е н 

Абайдың жалғыздығын 

кім түсіндіріп береді? 

Хакім Абай жиырма 

бірінші қара с�зінде: 

«надан атанбастығын, 

жеңіл атанбастығын, 

мақтаншақ атанбас-

Қ
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Сарыарқаның киелі Торғай жерінде, 
Албарбөгеттің Сарыөзек қонысында 
Шопан Жетпісбайұлы Тұрғынбек 1931 
жылдың 15 қыркүйегінде жарық дүниеге 
келді.
Бала кезі қазақ елін қынадай қырып 
жатқан ашаршылыққа, жаңа қоғам құру 
жолындағы аласапыран өзгерістерге тап 
болды. 1937 жылдың дүрбелеңінде әкесі 
Жетпісбай «халық жауы» деген жаламен 
ұсталып, содан оралмады. Жетім қалған 
балаларды анасы Әйіш асырап, бақты. 
Тұрғынбек өзінің кітабында: «менің анам 
көкірегі алтын сандық, естіген-түйгені мол 
адам еді» дейді. Кітабында сол кісіден 
естіген 96 нақыл сөзінің тізімін келтірген.
1938-1945 жылдары Тұрғынбек Көкалат 
орталау мектебінде оқып, оны бітіргесін 
үш жылдай колхозда жұмыс істеді. 
1948-1951 жылдары Қостанайдағы 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепте 
оқып, оны ойдағыдай аяқтап, елге орал-
ды. Сол 1951 жылы аталған мектептің 
пансион-интернатына тәрбиеші болып 
жұмысқа орналасады. Ол кезде мен сол 
пансион-интернатта жатып, 9-сыныпта 
оқитынмын әрі оқушылар комитетінің 
төрағасы болатынмын. 

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ 

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

ріптес іні, қаламдос дос туралы сөз қозғау бір 
жағынан оңай, екінші жағынан қиын. Оңай 
дейтініміз – кейіпкермен өмір соқпақтарында 
араласқандықтан біршама білетіндейсің, қиын 
дейтініміз – әр пенденің өзіне тән ерекшеліктері 
болатындықтан, беймәлім жайлар да кезігері 
заңды. 
Раукен Отыншинмен сыйластықта жүргенімізге 
отыз жылдан асыпты. Мен облыстық «Комму-
низм жолы» газетінің бірнеше аудандар  бойынша 
меншікті тілшісімін, ол газет редакциясының 
хатшылығында қызмет атқарды. Жылына бірнеше 
мәрте облыс орталығына шақырылып, редакция 
аппаратына есеп береміз, нұсқау-тапсырмалар 
аламыз. Заманның ағысынан шығар, ұжым 
 аппараты мүйізі қарағайдай, атағынан ат үркеді 
дейтіндей ағалардан құралған. Ортасында қағілез 
балғын жігіт Раукен. Қимыл-қозғалысы салмақты, 
көп ішін бермейді, кісіге жанасқыш, қай шаруаны 
да екі айтқызбай тиянақты үлгереді. Сонан бері 
қаншама су ақты, екі қоғам алмасты, адамдардың 
дүниетанымы өзгерді. Отыншин үнемі өсу 
 жолында қанатын қатайтып, алпыс жасты еңсерді... 

бермеппін. «Ақт�бемұнайгаз» тресінің 

Бас директоры Найф Камалов сыйлап 

еді» деген жауап алды. Қолқалап сұрап 

алып, секретариат б�лмесіне әкелсе-

компьютер. Тілін білетін адам жоқтың 

қасы. Абырой болғанда баспаханада 

Мәскеу полиграфия институтын бітірген 

Асқар есімді жас жігіт істейді екен. Соны 

және суретші-ретушер Жәрдем Жас-

жановты шақырып, ойласады. С�йтіп, 

облыстық газет материалдарын алғаш рет 

компьютерде теруді және құрып беттеуді 

жүзеге асырғаны бар.

Кейіпкеріміз халықаралық «Түр-

кістан» газетінің батыс аймақтар бой-

ынша меншікті тілшісі қызметін екі 

жыл атқарған соң уақыт тынысын 

аңғарды да �ңірде жеке меншік газет 

шығаруды алғашқылар санатында қолға 

алды. Михнаты жетерліктей шаруаның 

Жаңа келген тәрбиешімен – жас, ашық, 

ақжарқын жігітпен тез тіл табысып кеттік. Бізді 

қамқорлығына алып, ақылын айтып, үлкен �неге 

к�рсетті. Мен қоғамдық жұмысыма байланысты 

ақыл-кеңес алып, онымен жиі араласуыма тура 

келді. Осылайша, екеуміздің арамызда жақсы 

қарым-қатынас, сыйластық орнады. Сол  жылдары 

ауданда ұйымдастырылған ақындар айтысына 

қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Оның с�зге 

шешендігі, ақындығы мектепте оқып жүрген 

кезден-ақ белгілі болған.

Жаспын деме, ержетерсің, тарықпа.

Шер тарқасын, шығар мұңды жарыққа.

Бала болып, әке сынын к�рмеп ең,

Сол жайында баяндашы халыққа, – деген �лең 

жолдарын Тұрғынбек он т�рт жасында жазып еді. 

Қостанайда оқып жүргенінде Ы.Алтынсаринге 

арналып ескерткіш тақта ашылды. Сондағы арнау 

�леңі әлі есімізде. 

1966 жылы Торғай аупарткомының жолда-

масымен Алматы Жоғарғы партия мектебінің 

журналистика б�ліміне оқуға түсті. Бізге хабар-

ласып, студенттік �мірінің басталғанын айтып, 

қонаққа шақырды. Бұл Тұрғынбекпен сонау 

1953 жылдан кейінгі алғашқы кездесуім еді. Сол 

жылы Тұрғынбек Егеубаева Сапурамен отау тігіп, 

балалы-шағалы болды. Отбасын, шешесін жете-

леп Алматыға к�шіп келді. Алматыда оқыған т�рт 

жыл ішінде қарым-қатынасымыз, сыйластығымыз 

беки түсті. Осында туған Азамат, Санжардың 

шілдеханасына қатыстық. Бізде �ткен жиындарға 

�зі де келіп тұрды.

Жоғарғы партия мектебін 1970 жылы ойдағыдай 

жақсы бітіріп, жолдамамен Қостанай облыстық 

радиокомитетінде қызмет етті. Онда абыройлы 

еңбек етті. Отбасы ұлғайып, балалары �сіп-�нді. 

Сапура к�п балалы аналарға берілетін «Алтын, 

Күміс алқа» белгілерімен марапатталып, «Батыр 

ана» атанды. Енді Тұрғынбектің алдында жаңа 

міндеттер: балаларды дұрыс тәрбиелеу – оқыту, 

білім беру мәселелері тұрды. Ол үшін Алматыға 

к�шу керек деп шешті. С�йтіп, Қостанайдан 

Алматыға к�шіп келіп, республикалық радио-

комитетке жұмысқа орналасты. Бұл 1974 жыл 

болатын. К�шіп келгесін телефон соғып, құтты 

болсын айтып, үйге қонаққа шақырдым.  Осылай 

Тұрғынбекпен қарым-қатынасымыз қайта 

 басталды, сыйластығымыз артты. Ақжарқын, 

ашық мінезімен, адалдығымен әрі ақындығымен 

әріптестеріне ұнады. Шамалы уақыттан соң 

радиокомитеттің қазақ б�ліміне бас редактор бо-

лып тағайындалды. Осы қызметте зейнеткерлікке 

шыққанға дейін істеді.

Балаларын Алматыдағы жалғыз қазақ мектебіне 

беріп, сонау №10 а ықшамауданнан тасып оқытты. 

Балалары мектепті ойдағыдай бітіргеннен кейін, 

институтқа түсіп, жоғары білім алды. Олар қазіргі 

кезде шаруашылықтың әр саласында жемісті еңбек 

етіп жүр. Мысалы, мен білетін Аманкелді ҚазМУ-

ды бітіріп, к�п жылдар бойы республикалық «Теңге 

монитор (Экономика)» газеті бас редакторының 

орынбасары болып қызмет істеді.

Тұрғынбек пен Сапура балалардың барлығын 

үйлендіріп, олардан немере, ш�бере, ш�пшек 

сүйіп, �мірдің қызығын к�рді. Екеуі демалысқа 

шыққанда Қазақстанды айтпағанда, тіпті Ресейдің 

Омбы, Саратов қалаларындағы құдаларына 

дейін қыдырып қайтатын. Біз Тұрғынбек пен 

Сапураның балаларының үйлену, қыз ұзату, 

немере, ш�берелерінің шілдеханасы сияқты 

тойларының бәрінің басы-қасында болдық. 

2007 жылы Тұрғынбектің «Сыр сандық» атты 

�леңдер жинағы шығып, оның бір данасын маған 

да сыйлаған. Маған сыйлаған кітабында мынандай 

қолтаңбасы бар еді:

«�йдерке бабамыздың әйдік ұлына.

С�з ұғарлық азайып бара жатыр.

Қатарыңда жігіт аз, іске татыр.

Қашан барсаң жайраңдап қарсы алатын,

Таңатқан-ау, дүние тұрғанша тұр!»

07.11.2007 Тұрғынбек».

Жинақ �те к�лемді, 456 беттен тұрады.  Сонау 

бала кезінен осы кезге дейін жазған �леңдері 

келтірілген болу керек. 8леңдері, негізінен, Отан, 

туған жер, �скен орта, махаббат, замандастар 

тақырыбын қамтыған. 8леңдерінің бәрі нәзік 

сезімге толы, мағыналы ойларға құралған. Кітап 

әкесіне, анасына арналған �леңдермен ашылады.

Ақынның «Келер ұрпаққа» атты �леңіне назар 

аударалық.

алғашқы ширек ғасырында облыстық 

газеттер редакцияларының ғимараттан 

ғимаратқа к�шіп жүріп, жұмыс істегені 

рас. Отыншин бұл жайға бейжай қарай 

алмады. Қаланың Рысқұлов к�шесінде 

күтімсіздіктен сиқы қашқан т�рт қабатты 

ғимаратқа қайтадан күрделі ж�ндеу 

жүргізіп, Баспас�з үйін ашу шаруасы-

мен биліктегі лауазымды адамдарға сан 

мәрте жолықты. Ешкімге айтқызбастан 

�з қиялымен техникалық-сметалық 

құжаттар дайындады, қажетті қаржы 

м�лшерін есептетіп, қағазға түсірді. 

Осындай негіздемелер облыс әкімдігі 

тарапынан мақұлданды. �ріптестеріміз 

соңғы екі қысты жылы, жайлы, таза, 

к�ркем безендірілген ғимаратта �ткізді. 

Олардың игілігінде мұражай, медиа-

мектеп, баспас�з клубы, кітапхана бар. 

2018 жылы облыстық «Актюбинский 

Ә

Жайлап алған сорлы елді құлдық сана.

«Не болады ата-ана, қатын-бала?»

Ойында жоқ ешкімнің, бар білері,

Бастықтарға бас шұлғу жалғыз ғана.

Иесі кім даланың мынау байтақ?

Ой жүгіртіп к�рдік пе мұны байқап? 

Иесі сен – жеткіншек, келер ұрпақ!

Олай болса, әзірлен, болма жалтақ

Шаш ал десе, бас алып, болма ақымақ.

Ел басқарсаң, сол елдің қабағын бақ.

Халық ұлы, сен оның құлы болып,

Ес жиып, ел болудың амалын тап, – деп �сиет 

айтады.

Тұрғынбектің арғын Жылқыайдар баба рухына 

арнаған бір �леңі бар. 2011 жылы баба ұрпақтары 

Теке �зенінің Сарықопаға құяр жерінде ас берген. 

Асқа Қазақстанның барлық �ңірлерінен (Алма-

ты, Астана, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 

Арқалық, т.б.) 600 жүзден астам адам жиналған. Сол 

асқа Тұрғынбек Алматыдан әдейі барып осы �леңді 

оқыған. Бұдан Тұрғынбектің үлкен азаматтығы, 

адамгершілігі, ел жағдайын және шежірені жақсы 

білетіндігі к�рініп тұр. 8лең мазмұнды, терең 

ойлы. 8леңнің соңғы шумақтарында елдің бүгінгі 

жағдайы, жердің игерусіз, иесіз қалғаны с�з бола-

ды. 

Бұл жерді Жылқыайдарлар ен жайлаған.

Жесең – ет, мінсең – қанат жылқы айдаған.

Осынау жерұйықтан үрке қашқан,

Қайын жұрт қылығыңа қайран қалам!

Не сұмдық! Осы алқап жатыр иен.

Иен жерге ие болсын Баба киең!

Асыңда ауызыма �лең салған,

Уа, Баба, рухыңа басымды ием!

Бас қосқан ұлы аста, қайын жұртым.

8зіме қатты ұнады мына ғұрпың.

Майпұшпақ бір қызыңа құрық сап ем,

Иншалла, сол қызыңнан �сті тұрқым.

Бірі едің үш жұртымның батаңды бер,

Деген бар: ақ батамен ер к�герер.

Ұрпағың қайта қоныс тепкенінше, 

Есен бол, аруақ орнап, нар ш�ккен жер!

Міне, бұл Тұрғынбектің ел қамын жеген, 

шын жанашыр, ардақты да абзал азамат екенін 

к�рсетеді. Тұрғынбектің жан жары Сапура қайтыс 

болғанда жазған �леңі сай-сүйегіңді сырқыратып, 

к�зіңе жас алдырады:

Торғайда қосылып ең мені сүйіп,

Басыңа әзер жеттім белім ұйып.

Сайраған сандуғаштай ақ-Сапура-ау,

Жатырсың қара жерге қалай сыйып?!

Бұйрық сол. Тар лақатта жатсың сыйып.

Шамам жоқ тоқтатарға жасты тыйып.

Қаладан қия бассам, алаңдаушы ең,

Қалдырдың мені қалай к�зің қиып?!

8зіңмен ашылып ед бақ-талайым.

8зіңсіз басты мені сарыуайым.

Секілді «жесір аққу» �мір сүрмей,

Жатайын, қабіріңді аш, айналайын!

«�удем жер жүре алмаймын белім ұйып» (Ақан)

Жанарым болар емес жасын тыйып.

Қыз-Құртқам, Ақ-Баяным, Қыз Жібегім,

Жүрермін енді қалай, қайда сыйып.

Қан ақты жас орнына жылай-жылай.

Қалайша �мір сүрем, қайтіп бұлай?

Жетінші мүшелім де алыс емес,

Қалдырмай қосағымнан ал мырза, Құдай!

Бақұл бол, он бір үйдің мәмлегері.

Алтын, Күміс алқаның ардагері.

Қозғалмас жер қозғалса, қабақ шытпас,

Бақұл бол Сарқопаның маңмаңгері!

Тұрғынбектің «Сыр сандық» �леңдер жинағы 

оның �мірін жан-жақты ашады. Елмен еркін ара-

ласып, халқын қалтқысыз сүйгенін, адамгершілігі, 

азаматтығы �те жоғары екенін толық баяндап тұр. 

Сондықтан бұл жинаққа профессор Т�леухан 

Иман құлдың берген «тағылымы терең туынды» 

деген бағасы �те орынды. 

Тұрғынбектің елінің сүйікті де адал ұлы 

болғанын артында ұрпақтары ержетіп, бір қауым 

ел болғанын к�ріп отырмыз. Ұрпағы барда азамат 

есімі мәңгі жасай бермек.

Таңатқан ДОСМАҒАМБЕТҰЛЫ,
профессор

Қ
азір ол – �лкеге  танымал 

азаматтардың бірі, құрамына 

о б л ы с т ы қ  « А қ т � б е » , 

 «Актюбинский вестник» газеттері мен 

екі журналды біріктірген «Ақт�бе-

М е д и а »  Ж Ш С - і н і ң  д и р е к т о р ы , 

Қазақстан  Журналистер одағы облыстық 

филиалының т�рағасы, «Нұр Отан» 

партиясы облыстық филиалының Саяси 

кеңесінің мүшесі, Қ.Жұбанов атын-

дағы Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік уни-

верситетінің құрметті профессоры, 

халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

облыстық ұйымы т�ралқасының мүшесі. 

Сағызбайұлының қызметтік анкетасына 

үңілген адам бұдан басқа да жағымды 

сипаттарына к�з жеткізер еді. 

Облыстық газет  редакциясында 

танысқан екеумізді тағдыр «Қазақ -

стан-Ақт�бе»  телекомпаниясына ол 

«СЫР САНДЫҚТЫ» 
ашып қара...

МАҚСАТҚА 
жеткізген намыс

бас шылық еткен тұста тағы қауыш-

тырды, әлденеше рет сапарлас бол дық, 

жиналыс-кеңестерде, әртүрлі шақы-

рыспада тоқайласамыз. �ңгіменің 

тиегі ағытылғанда әкеден т�рт жасында 

қалып, анасы Зиябаның тәрбиесінде 

�скенін  баяндап еді. Байғанин  ауданында 

ұжымшар т�рағасы, ферма басқарушысы, 

ауылдық кеңес т�рағасы қызметтерін 

а т қ а р ғ а н  ә к е с і  С а ғ ы з б а й  Е к і н ш і 

дүниежүзілік соғыс майданында алған 

жарақаты салдарынан небәрі 45  жасында 

бақилық болыпты. Марқұм �мірден 

баз кешер алдында жарына шаңыраққа 

тірек болар жалғыз ұлды қайта-қайта 

тапсырған. Алланың бергеніне шүкір, 

анасы мен апалары Қаным, Айғаным, 

Сән, Жаңылша, қарындасы Райхан 

әке аманатын бойтұмар етіп, орнын 

жоқтатпай қолда барды аузына тосты. 

Раукен болса «Бес қыздың ортасында тек 

�зім» деместен, шолжаңдыққа салынған 

жоқ. Санасына «�кесі бар балалардан 

кем болмауым керек» деген қағиданы 

мықтап орнықтырды. 

Сабақ үлгерімі үздік, тәртібі жақсы 

баланың мектеп бітіріп, кәмелеттік 

 аттестат алған соң, бірден оқу іздеп кет-

пей еңбек жолын сол кездегі шұбар-

таулықтардың бастамасымен «Сағыз» 

кеңшарындағы «Жасұлан - 77» комсомол 

жастар бригадасында шопан болудан 

бастаған. Жоғары сыныптарда қолға алған 

машығы – күнделік жазуды қой соңында 

жүріп те жалғастырды. Мынау – содан 

үзік сырлар. «5.05.78. Ауа райы жақсы, күн 

жылы, аспанда бұлт бар. Қойларды �ріске 

шығардық. Дала әдемі, қыраттар қып-

қызыл гүлге толы. Май айының алғашқы 

күндері бірқалыпты �туде...». «25.05.78. 

Аспан бұлтты,  далада жаңбыр жауып тұр. 

Бүгін мектеп бітіргенімізге бір жыл болды. 

Қайран оқушылық кез, мәңгі ұмытпаймын, 

мектеп бітірген 48 оқушының әрқайсысы 

әр жақта, бірі оқуда, бірі жұмыста, әрбіреуі 

әр тарап жолға түсті...».

Отыншин басқа құрдастары тәрізді 

бригадада �ткізген екі жылын әдемі 

мектеп ретінде еске алады. Бұдан әрі 

Гурьев педагогикалық институтының 

тарих факультетінде оқып,  тамамдады, 

Кеңес Армиясы қатарында Мәскеу 

әскери округінде азаматтық  борышын 

�теді,  Қарауылкелді  поселкесінде 

Комсомолдың 30 жылдығы атындағы 

орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі, 

директордың орынбасары. Орталық Азия 

университетінің заң факультетінде оқып, 

2006 жылы бітірді. Соңғы отыз екі жыл 

бойына журналистика майданында.

Оңаша отырып ойға алса, қоғамға 

пайдасы тиерлік біраз шаруаның  басын 

қайырған екен. Облыстық «Коммунизм 

жолы» газетінде жауапты хатшының 

орынбасары. Тас ғасырдан  жеткен 

 линотип,  жазық баспа машинасы 

қолданыстан шықпаған кез. Бас  редактор 

Қуаныш Тектіғұловтың кабинетіне 

кіріп-шыққан сайын Раукеннің к�зі 

бұрышта елеусіз тұрған екі үлкен қорапқа 

түсіп, мазасын қашырды. Реті келгенде 

бастығынан сұрағанда: «Не екеніне мән 

кілтін ашу оңай емес екен. Бірінші 

н�мірі 1998 жылдың 30 қыркүйегінде 

жарыққа шыққан сегіз беттік «Эконо-

мика. Бизнес» атты �ңірлік ақпараттық-

сараптамалық газеттің соңғы бетінде 

бас редактор Отыншиннің қолы тұрды. 

Қаржылық дағдарыс алқымнан алған 

шақ, жұртшылық мардымсыз жалақының 

бірнеше айда бір рет қолға тигеніне 

де к�ндікті. Мұндай жағдайда не істеу 

 керек? Сағызбайұлы орталық дүкендердің 

бірінен үш мың сіріңкенің қорабын 

 сатып алады да баспаханада қазақ-орыс 

тілдерінде дайындалған газеттің аты, 

шығарылу реті, жазылу құны бар тілдей 

жарнаманы қораптың екі бетіне жап-

сыртып, қайтадан сол сауда нүктесінде 

саттыруды ұйымдастырды. Маркетингтік 

тәуекел жемісін берді: басылымның 

алғашқы санының таралымы 2500 дана 

еді, 7 қарашадағы т�ртінші н�мір т�рт 

мың данамен оқырманға жетті.

Нарықтық экономиканың сұрауы 

күшті, қол жеткен нәтижені қанағат 

етуге дағдылансаң уақыт к�шіне ілесе 

алмай қаласың. Раукен Сағызбайұлы осы 

бір қатаң қағиданы жадынан шығарған 

емес. Апталық «Жаңа ғасыр – Новый 

век» газетінде бас редактор, «Отандас-

тар-Полиграфия» ЖШС- інің баспаха-

насында б�лім бастығы, директордың 

орынбасары болған тұста ұдайы ізденіп, 

ұйымдастырушылық қабілетін ұштады.

«Атырау-Ақпарат» коммуналдық-

мемлекеттік кәсіпорнының баспахана-

сына басшылық жасаған бес жылының 

бергені айтарлықтай. Еліміздің  облыс 

орталықтарында алғаш рет пайда-

лануға берілген Баспас�з үйінің бір 

корпусындағы баспахана осызамандық 

технологиямен жарақтандырылды. 

 Шетелдерден сатып әкелінген қондыр-

ғы ларды тұрғылықты жастардың шебер 

меңгеруі нәтижесінде газеттерді, кітап-

тарды, жарнамалық буклеттерді алуан 

бояумен шығару жүзеге асырылды. 

Отыншин үшін айрықша жемісті 

шақ – «Қазақстан» РТРК» акционерлік 

қоғамына қарасты Ақт�бе облыстық 

телекомпаниясында директор болған 

он жылы. Бәсекелестікке жол ашыл-

ған кезеңде ұжымның танылуы, ақ-

парат кеңістігінен орын алуы к�біне-

к�п бірінші басшының жұмыс стиліне 

байланысты. Ақт�белік тележурналис-

тер кейіпкеріміздің �зіне де, қарауын-

дағыларға да талап қоя білетінін айқын 

аңғарды. Ұжымның елу және елу бес 

жылдық мерейтойлары үлкен ауқымда 

аталып �тілді, жаңадан сегіз студия ашы-

лып, тыңдармандар назарына мазмұнды 

бағдарламалар ұсынылды. «55 жылға – 55 

хабар» идеясы сәтімен жүзеге асты. 

Кейіпкеріміз соңғы үш жылдан бері 

құрамына екі облыстық газет пен бірнеше 

журналды біріктірген «Ақт�бе Медиа» 

ЖШС-нің директоры. Серіктестіктің 

2017  жылға  дейінг і  «Шамшырақ-

Ақт�бе» атауын �згертіп, эмблемасын 

�згерттірген де – Сағызбайұлы. Қазір 

мұнда жүзден астам адам жұмыс істейді. 

Кеңестік дәуірде, ел тәуелсіздігінің 

вестник» газетінің 100 жылдығы, былтыр 

«Ақт�бе» газетінің 95 жылдығы мағыналы 

сипатта аталып �тілді. «Ақт�бе» атты 

қоғамдық-ақпараттық журнал �ңірдің 

тыныс-тіршілігінен жүйелі ақпарат 

береді, Отыншиннің жетекшілігімен 

шығарылған «Ақт�бе – құтты  мекен» 

атты энциклопедия облыстың 85 жылдық 

 тойына қатысушылар үшін  әдемі 

базарлық болды.

Мойындауға тиістіміз –  журналист 

ағайындардың басым б�лігі  шебер жазып, 

құлпырта с�йлеуге бейім болғанымен, 

кінәмшіл келеді. Сондықтан олардың 

 бабын табу оңай емес. Раукен Сағызбайұлы 

Журналистер одағының облыстық филиа-

лына т�раға болып сайланғаннан бергі 

кезеңде қаламдастар еңбегін бағалауды 

жадынан шығарған жоқ. Филиалдың 

үш жүзге тарта мүшесінен жиналатын 

жарна жыртыққа жамау бола алмай-

ды, сондықтан кәсіпкерлер к�мегіне, 

бюджеттен тыс қаржыға иек арту ке-

рек. Т�раға мұның да иін келтірді. Бірер 

 мысал: Т�леміс Меңдіғалиев, Марат 

Мырзалин, басқа да бірқатар әріптестер 

шипажай жолдамасын алса,  Санат 

Қалиевке, Нұргүл Қонақбаеваға қаржылай 

жәрдем берілді. Идош Асқар, Аманғос 

Орынғалиев, Нұрмұханбет Дияров �здері 

туып-�скен ауданның Құрметті азама-

ты атағын иеленді. Ертай Ашықбаев, 

Меңдіхан �ділханов, Жақсылық Айжа-

нов  омырауына «Қазақстанның құрметті 

журналисі» т�сбелгісін тақты.

Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  б а с ы л ы м д а р 

 таралымын к�бейту де оңайға түспей 

тұр. Отыншиннің бастамасымен газет-

журналдарға жазылу науқаны тұсында 

шығармашылық ұжымдардың аудандарға 

іссапарға шығып, тұрғындар алдында есеп 

беруі, оқырманның пікір-ұсыныстарын 

тыңдауы айтарлықтай пайдалы болып тұр. 

Тұрақты оқырмандар үшін ақын Есенбай 

Дүйсенбаев, жазушы Құрал Тоқмырзин, 

ұстаз Нұрман Қорбин, дәрігер-ғалым 

Қуандық Дүйсенов, әскери қайраткер 

Жансен Кереев, �лкенің басқа да танымал 

адамдары атындағы сыйлықтар белгіленуі 

– Раукеннің әдемі қиялының жемісі.

«Құрмет» орденімен, «Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігіне 25 жыл» 

және «Астанаға 20 жыл» мерекелік 

 медальдарымен, Қазақстан Республи-

касы Президенті Қ.Тоқаевтың Алғыс 

хатымен марапатталған кейіпкеріміз 

– үлгілі отбасы иесі. Зайыбы Ақманат 

Бабаомарқызы – дәрігер-педиатр, 

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік медицина университетінде 

аға оқытушы. Балалары Гүлбарам, Айдос, 

Рүстем Ресейдің Санкт-Петербург және 

Мәскеу қалаларында оқып, жоғары білім 

алды, Елордада мемлекеттік мәртебелі 

мекемелерде қызмет етуде. 

�ріптесіміз алпыс жылдық ғұмырдың 

осындай әдемі несібесіне шүкірлік етеді. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі.
АҚТ8БЕ 
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ANA TILIА Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы

Мұстафа Шоқайдың қоғамдық-саяси 

�мірінде Петербург университетіндегі 

оқуы ерекше р�л атқарды. Мұстафа ең 

алдымен заң факультетінде терең білім 

алды, студенттермен бірге қоғамның 

саяси �міріне белсенді араласты. Ресей 

мұсылмандары қоғамдық ұйымдарының 

О р т а л ы қ  к о м и т е т і н і ң  ж ұ м ы с ы н а 

 т а р т ы л у ы ,  � л и х а н  Б � к е й х а н н ы ң 

ұсынысымен Мемлекеттік Думаның 

жанындағы Мұсылман фракциясының 

бюросында қызмет етуі, т.б. шынайы 

 саяси университет болды. 

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й д ы ң   с а я с и 

к � з қ а р а с ы н а  А л а ш т ы ң  а л ғ а ш қ ы 

ағартушыларының еңбектері де әсер 

еткені даусыз. �йтпесе, 1931 жылы жазған 

«Ұлттық зиялы» атты мақаласында «аса 

дарынды, мол білімді к�сем боларлық 

деңгейге к�терілген қыр  баласы» деп 

атаған Шоқан Уәлихановтың: «Халықтың 

қалыпты түрде �суі үшін ол дамудың 

қандай деңгейінде тұрса да: �зіндік 

 дамуы,  �зін-�зі  корғауы,  �зін-�зі 

басқаруы және �зіндік соты болуы қажет» 

дегенін білмеуі мүмкін емес. Қол жеткен 

ұлттық әдебиет үлгілерін назардан тыс 

қалдырмай жүрген, 1916 жылғы к�теріліс 

мәселелерімен Торғай даласында болған 

Мұстафа Шоқайдың сергек саяси 

 саналы Ыбырай Алтынсариннің отарлық 

саясатқа сәйкес ішкі Ресейден ағытылып 

келіп жатқан келімсектерге байланысты: 

«Егер істі дұрыс жүргізе білмесе, онда 

айттым да қойдым, қазақтар – келешегі 

жақсы деп үміт етіп отырған осы халық 

тез құрып кетеді, содан кейін бұл істі 

ешқандай түзете алмайсың» дегенін 

естуі ғажап емес. Сонау Францияда 

жүріп, туғанына 30 жыл толуына бай-

ланысты арнайы жазылған мақаланың 

иесі хакім Абайдың «Жиырма бесінші 

с�зіндегі»: «Орысша оқу керек, хикмет те, 

мал да, �нер де, ғылым да – бәрі орыста 

тұр.  Залалынан қашық болу, пайдасына 

ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын 

білмек керек» деген ойларын білмеді 

дей  алмаймыз. Міне, осының бәрі туасы 

зерек пенденің зердесінде лайықты орын 

алған. Тілі б�лек, діні б�лек, сондықтан 

ділі б�лек халықтың тілінің, �нерінің 

пайдасын қазақ халқы әлі кем к�ріп келе 

жатпағанымен, оның залалы неде екен 

деп бір сәт ойланбай, оның тек тілге ғана 

қатысты емес екеніне осы кезге дейін мән 

бермей келеміз. Соның сан салалы салда-

рын қазір бастан кешірудеміз. 

Мұстафа Шоқай 1917 жылы сәуірдің 

басында, Петербургтен кетер алдында 

бұрыннан таныс, сол тұста бүкіл  Ресей 

ауқымында маңызды р�л атқарған 

Петербург  жұмысшы және солдат 

 депутаттары кеңесінің т�рағасы  Николай 

Семенович Чхеидземен кездеседі . 

Араларындағы сұхбат Түркістан  туралы 

болады. Н.С.Чхеидзенің �здерінің 

бастаған жұмысының жайы туралы 

сұрағына Мұстафа: «Біз Түркістанның 

 а в т о н о м и я  а л ғ а н ы н  қ а л а й м ы з . 

Сондықтан автономияға әзірлік жасап 

 жатырмыз» деп жауап қайтарады.  Чхеидзе 

бұл жауаптан шошып кетіп: «Құдай 

сақтасын, Шоқайұлы жолдас, еліңіздегі 

жерлестеріңіз арасында автономияны 

ауызға алмаңыз. Біріншіден, қазір бұл 

туралы с�з қозғау ерте. Екіншіден, сіздің 

Түркістан сияқты елде автономия дереу 

дербестік алып, б�ліну деген мағынаны 

аңғартады» дейді. Бұл пікірге Мұстафа 

Шоқай бірден автономия жариялау 

 немесе елді осылай басқаруды талап етуді 

құрылтай жиналысынан күтіп жүргенін, 

болашақта мемлекет пен халықты осы 

автономияға әзірлеу жұмысымен айна-

лысып жатқандарын түсіндіреді. Ал оны 

шошытқан б�ліну жайындағы мәселе 

ж�нінде «орыс революцияшыл демо-

кратиясы ұлттардың бостандығы туралы 

талай жылдан бері к�терген ұранына 

берік болса, б�лінуден қорқудың реті 

жоқ» екенін айтады. Осы кездесуден екі 

мәселе туады. Бірінші, бұл кезде Алаш 

к�семдерінің автономия алуға берік 

бекінгендерін байқатса, екінші, сол кезде 

орыс революциясының бас �кіліндей 

дәрежедегі лауызымды кісімен осылай 

с�йлесе алу Мұстафа Шоқайдың да саяси 

�ресін танытатын еді. 

Түркістандағы ұлт-азаттық қозғалы-

сының қол жеткізген алғашқы к�рінісі, 

бар-жоғы 64 күн �мір сүрген Түркістан 

Мұқтарияты еді. Алайда кеңес үкіметі 

оны қанды қырғынға ұшыратып, оның 

басшысы болған Мұстафа Шоқай 

қылып, оның тепкісіндегі халықтардың 

�з тағдырын �зі шешуіне қадам жаса-

тып, олардың ұлттық мемлекеттігін 

құруына жол ашқанын, алайда ол 

орыс пролетариатының диктатурасын 

орнатқанын жазған болатын. Дегенмен, 

басты мұратты әсте естен шығармаған 

қайсар күрескер барлық күш-қуат пен 

ақыл-парасатын атамекенінің азаттық 

күнін жақындатуға  жұмсайтынын 

 былайша бейнеледі: «Біз халқымыздың 

құқығы үшін, ұлттық мемлекетін құру 

сәтін жақындату үшін күресеміз. Біз 

мемлекетімізге қол жеткенін к�ріп 

қана қоймай, оны құру істеріне де 

қатысқымыз келеді». Ал Түркістанда 

құрылатын мемлекеттің басты сипаты 

ұлттық болуының аса қажеттігін Мұстафа 

Шоқай �зінің 1936 жылы Берлин радио-

сынан с�йлеген с�зінде: «Түркiстанның 

мақсаты – �зінің құрылысы – миллет 

(ұлттық – �.Б.) үкіметін құрып, дербес 

боп, �з алдына бір �кімет болып тұру» деп 

атап к�рсетті. 

Кеңестік шындық к�рсеткендей, 

Қазақстан  пролетарлық Ресейдің 

құрамында ұлттық ұғымнан тіптен 

алшақ мемлекет болып құрылды. Ол 

Мәскеуге бағынған, �з тізгіні �зінде 

емес, принципті мәселелерін тек орталық 

 этнос �кілдерінің мәселелерін 

шешудің  алғышарты болса, 

екіншіден, ол мемлекеттің ұлттық  сипаты 

жағдайында ғана мүмкін бола алады. 

 Былайынша айтқанда, қазақтың шынайы 

ұлттық мәселелері жалпы қазақстандық 

деңгейге к�терілмейінше қоғамның 

 алдында тұрған аса зор міндеттерді жүзеге 

асыру қиын. Бәлкім, мұны бұрынырақ 

айту оңай бола қоймаған шығар, ал қазір 

қазақ �з жерінде қайтадан басымдыққа 

ие болып отырғанда жалтақтамауға әбден 

болады ғой деп есептейміз. 

Ұлттық жаңару, рухани жаңғыру 

дегеніміз басқа этнос �кілдерімен 

мәдени �зара қарым-қатынасқа, әсерге 

түсе отырып, ұлттық болмысымы бен 

қабілетімізді, ұлттық бірегейлікті сақтау 

болатыны белгілі. Бұл бағытта осы 

бір кең-байтақ мекенде қоян-қолтық 

жүзден астам ұлттар мен ұлыстармен 

бірге бола отырып, бірге �мір сүре 

отырып, халқымыз к�п нәрсені к�рді, 

к�п нәрсені рухани қазынасына ілді. 

�сіресе, ғасырлар бірге болып, бірге �мір 

сүріп, қоян-қолтық қарым-қатынасқа 

түскен, орыс халқынан алғандарымызды 

 мойындамау әділетсіздік болар еді. 

Басқа этнос �кілдерінен к�рген үлгі-

�неге де аз емес. Ала алмасақ, �з кінәміз. 

Алайда кейде �зімізді жоғалтып алып 

жүрген кездерімізге де к�з жұмуға бол-

майды. Осы сәтте Мұстафа Шоқайдың 

сонау 1937 жылы жазған «Кеңестер 

О д а ғ ы н д а ғ ы  ұ л т т ы қ  м е м л е к е т 

мәселесі» деген мақаласындағы: «Орыс 

мектептерінде оқып, орысша тәрбие 

алған орыс емес ұлт зиялылары, �здері 

меңгерген ғылым-білімдерін туған 

халқының игілігіне жұмсай алмай, орыс 

зиялыларының  тобын к�бейтіп, орыс 

білімін толықтыру үшін қызмет етті» 

дегені еріксіз еске түседі. Бұған мұндай 

орыс тілді  «зиялы» ағайындарымыздың 

о р ы с  т і л і н   ш ы р ы л д а п  қ о р ғ а у ы н 

қосуға болады. Шынына келгенде, 

орыс тілі біздің қорғауымызға тіпті 

мәжбүр емес.  Осылай кейде кешегі 

құлдық  психологиядан толық айы-

р ы л а  а л м а у ,  � з г е г е  ж а л т а қ т а у , 

басқаға ж�н-жосықсыз еліктеу, саяси 

белсенділігіміздің әлі әлсіздігі, рухани 

жұтаңдық, міне, осының бәрі айналып 

келгенде, бір жағынан бұл мәселеге 

жете  к�ңіл  б�лмеуден  туындаса, 

екінші жағынан ұлттық мәселелердің 

толыққанды шешілуіне тұсау болып 

отыр. 

Рас, рухани сала қоғамның басқа 

қырынан кенжелеу жүретіні ежелден аян. 

Алдымен экономикалық мәселелерді 

шешеміз, содан кейін басқа салаларға 

к�шеміз деп жүріп, рухани дүниелерімізді 

кешеуілдетіп алдық. Меніңше, саяси-

экономикалық салалармен қоса,  рухани 

мәселелерді де қатар алып жүру  керек 

еді. Қоғамның �зі тұтас бір дүние емес 

пе? Сол себепті қоғамды құраушы негізгі 

салаларды бір-бірінен б�ліп, оларды 

кезекке қоюды түсіну қиын. Оның 

үстіне ретсіз Батысқа еліктеу, ұлттық 

құндылығымыздың негізі болып санала-

т ү с у і  а с а  м а ң ы з -

д ы  м ә с е л е .  Б ұ л  б а -

ғыт та халқымыздың ұлттық 

ділінде жатқан дәстүрлі мәдениетінің 

прогрессивті белгілерін – бостандық пен 

бейбітшілік сүйгіштік, �зара адамгершілік 

с ы й л а с т ы қ ,  б і р л і к  п е н  т ұ т а с т ы қ , 

ынтымақтастық және т�зімділік, таби-

ғатқа ерекше қатынас, үлкендерге құрмет, 

тұрмыста ізгілікті мінез-құлық, ұрпақтар 

жалғастығын сақтау сияқты адами 

қасиеттерді  дамыту аса маңызды деп 

ойлаймыз. Бұл  алдымызда тәуелсіздікті 

тұғырлы етуде, Мәңгілік ел болудың аса 

қажетті де даусыз компоненттері екеніне 

к�зіміз жеткені ж�н.

 Мұстафа Шоқай «Ұлттық рухтың 

негізі – ұлттық тіл» деген еді. Алайда 

қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие 

болғанына 30 жылдан асса да, ұлттық 

сананың толыққанды қалыптаса алмауы-

нан жоғары білімді қазақ жастарының 

к�бісі, облыс орталықтарында, ірі 

қалаларда қазақ мектептерін бітірген 

ұл-қыздарымыздың �зі орыс тілінде 

с�йлеуге икем. Елімізде аралас мектеп-

тер бүкіл орта мектептердің 20 пайы-

зын құрайды. Бұл қоғамымызда орыс 

тілінің қазіргі жағдайында қазақ тіліне 

қызмет етіп отыр деп айту қиын. Осы 

жерде  Елорда �мірінен бір мысал келтіре 

кетейін. Қаладағы Кенесары, Абай және 

 Сейфуллин к�шелерінің бір-бірімен 

тұстас жерінде т�рт мектеп орналасқан. 

Тікелей жүрсе, ең шеткі мектептердің 

бірінен біріне он минутта жетуге  болады. 

Осы т�ртеудің біреуі ғана таза қазақ 

мектебі. Ол жылда қиналады. Тіпті, бірде 

осы №56 мектеп балалар қабылдай ал-

маймыз деп хабарландыру жазуға мәжбүр 

 болды. Мұнымен санасатын тиісті 

әкімшілік те, оқу орнын басқаратын ме-

кеме де байқала қоймайды. Аудан әкіміне 

де қай жылы халықпен кездесуінде ар-

найы айтқан болатынбыз. Ең негізгісі, 

халықпен кездестік деп белгі қойылды, 

жоғары жаққа есеп берілді. 

Кешегі ғасыр басында, қазақтың 

әлі ұлттық болмысы толықтау кезінде 

ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлының 

бастауыш мектепті бес жылдық етейік, 

оның үш жылында ұл-қыздарымыз ана 

тілінде білім алып, т�ртінші кластан 

(ол кезде осылай аталатын – �.Б.) орыс 

тілін оқытайық дегені бүгін аса қажет 

болып отырса да, мұны лауазымды 

басшылар естімеген, білмеген болады. 

Бәлкім, олар қазақша оқи алмайтын, 

қазақша білмейтіндер болуы мүмкін. Ал 

орыстың ұлы педагогі К.Д.Ушинскийдің 

�зі білім мен тәрбиені ұйымдастырудың 

аса маңызды қағидаттарының бірі 

деп оның халықтық сипатына ерек-

ше мән берген болатын. Сол себепті 

ол жас ұрпақтың дене, ақыл-ой және 

адамгершілік тәрбиесі мен оқуы ана 

тілінде жүзеге асырылуы қажет деп 

есептеді. 8кінішке қарай, ұлттық рух-

сыз жоғарыдағы ұлы ғалым, педагогтар 

�сиеттері желге ұшқанмен бірдей болып 

тұр.

П р е з и д е н т і м і з  Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Тоқаевтың ана тіліміздің ұлтаралық 

қатынас тілі болуын күн тәртібіне 

қойып отыруының аса маңызды екенін 

қоғамның терең түсінуі қажет-ақ. Тіл 

мәселесін әңгіме еткенде соңғы бір 

ғасырда мемлекетіміздің әліпби жүйесінің 

тұрақты �згерумен келе жатқанын айтпай 

кетуге болмайды. �сіресе, кириллицаға 

ауысып, к�птеген қиыншылықтарға 

ұшырадық. Ең қиыны ұлттық үнімізден 

жаңылдық. Жастау кезімізде Мәскеуде 

болып, метромен жүргенде біздің орысша 

с�йлескен с�здерімізді естіп жергілікті 

үлкен кісілер, әсіресе әйелдер «Сіздер 

қай ұлттың �кілісіздер, қалай орысша 

таза с�йлейсіздер» деп таңғалысатын. 

Шындығында орыс үніне �те жақын 

с�йлейтіндер қырғыздар мен біздерміз. 

Бұл біздің жетістігіміз емес, ұтылысымыз 

болатын. 

М е м л е к е т т і ң  ұ л т т ы қ  с и п а т ы н 

айқындай алмайынша, ұлттық мүддеге 

деген к�зқарас түзелмейтінін естен 

шығармауымыз керек. Билік т�ңірегінде 

жүрген қарак�здеріміздің шынайы 

ұлтшылдығы кемшін. Осы ұлтсыздық 

сана ұлттық ойлау жүйемізді бұзып, 

ұлттық  танымымызды әлсіретіп отыр. 

Бізге «бұл ең бірінші кімнің мемлекеті, 

алдымен кімнің «сойылын соғып, жырты-

сын жыртуымыз» керек, кімнің мүддесін 

 ойлауымыз қажет» деген тұрғыда ойла-

натын мезгіл жетті. Ал ұлттық мемлекет 

дегеніміз бүгінгі күні тәуелсіздігімізді 

нығайту, экономикалық жүйемізді 

түбірінен жаңарту, демократиялық 

принциптерді орнықтыру, 

ел іміздег і  этнос  �кіл-

дерінің және әлем дік 

мол мәдени құн ды-

лықтарымен байыған 

қоғамдық азат сананың 

үстемдігіне жету. 

Б ү г і н г і  к ү р д е л і 

мәселелердің  б ір і  – 

ұ л т т ы қ  т ә р б и е .  Б ұ л 

барлық тәрбие жұмысының 

негізі, �зегі және ол ал-

дымен отбасында толым-

ды  бастау алуы қажет.  Онсыз 

кейінгі тірліктердің к�бісі тиісті 

нәтиже бере алмайды. Мұстафа 

Шоқай �мірінен бір мысал келтіре 

кетейік.  Отбасы ұрпақ тәрбиесінің 

темірқазығы деп ұғынған ата-ана балаға 

қажеттіден еш тартынып қалмаған. Тіпті 

«Саяхат шегуді білімнің бір к�зі» деп 

санаған бала Мұстафа әкесімен бірге 

Түркістан �лкесімен Ресей қалаларында, 

Уфа, Қазан және Кавказда бірнеше рет 

болған к�рінеді. 

Қазіргі күнгі к�птеген қазақ отбасы 

бала тәрбиесінде үлгі к�рсете алмай отыр. 

�сіресе, ұлттық тәрбие мәселесі қаға 

берісте қалып келеді. Осыдан бірнеше 

жыл бұрын «Теледидардан да, қарапайым 

тұрмыстан да батыстың  жаман әдеттерін 

к�ре-к�ре к�зіміз үйреніп, етіміз �лді. 

Сағызша созылған сериалдар теріс 

тәрбиеден басқа тәлім беріп жатқан 

жоқ» деп жазылғандар біздің бүгінгі 

күніміздің де шындығы болып отыр. 

�лдеқалай теледидар к�ргің келіп 

 экранды ашып қалсаң, қисаң-қисаң 

 еткен ұл-қыздарымыз бен, кешірерсіздер, 

жағаласып жатқан шетелдік ерлі- 

зайыптылар.  Сонда тәуелсіздік жылдары 

қоғамдық �мірімізден, халқымыздың 

ш ы н а й ы  т і р л і г і н е н  е ш т е ң е  т а б а 

алмағанымыз ба? 

Кешегі  кеңес  �кіметі  тұсында 

Мәскеу ұлттық республикалардағы 

аралас некелерге қол соғып, бұл нағыз 

интернационалдық отбасы деп барынша 

насихатталды. Сол кездегі партиялық 

жұмыстың идеология саласында қызмет 

ететін �зіміз де мұндай тақырыпқа тағы 

қандай материалдар табылар екен деп 

алақанымызды уқалап отырдық. Ал 

кейінірек ойланып қарасақ, бұдан біздің 

халықтың ұтқанынан ұтылғаны к�п 

сияқты. Отбасында аралас некенің үстіне 

тиісті ұлттық тәрбиенің әлсіздігі,  кейде 

жоқтығы жағдайында алдымыздағы 

ардақты ағаларымыздың ұрпақтарының 

тағдырының қандай болғанын білеміз, 

ондай мысалдарды бүгін де к�ріп жүрміз. 

Сонау әз Тәуке хан кезіндегі алғашқы 

дін басы болған Мүсірәлі Хазіреттің дін 

жолымен аралас некеге тыйым салғаны, 

оған қашырды мысалға келтіргені сияқты 

аңыз еске түспей қалмайды. Кеше ата-

бабаларымыз келін таңдағанда оның 

тегіне ерекше к�ңіл б�летіні жайдан-жай 

болмаса керек.

Ұ л т т ы қ  о т б а с ы  –  ұ л т т ы қ 

мемлекетіміздің негізі. Сондықтан да 

осы бір аса нәзік адам баласының теңдесі 

жоқ ұясының т�ңірегінде қордаланған 

мәселелерді  жан-жақты ойланып, 

мемлекеттік арнайы бағдарламалар 

 жасалып, қабылданып жатса, ортақ ісіміз 

ұтар еді. Бұл бүгінгі үйленгендердің әрбір 

екіншісі ажырасып жатуларының толып 

жатқан себеп-салдарларын шешуде де 

пайдалы боларына дау жоқ. 

Қорыта келгенде, Мұстафа Шоқайдың 

тәуелсіз һәм ұлттық мемлекеттілік туралы 

идеялары мен ой-тұжырымдарынан 

туындайтын мәселелерді бүгінгі заман 

ұсынып отырған �негелі істермен бай-

ланыстырып, шешуге батыл ұмтылу 

Қазақстанымызды кемел келешекке 

жетелейтіні даусыз. Бұл бар ғұмырын �з 

елінің азаттығы жолына арнаған, қажет 

болған кезде �зін құрбандыққа шалған 

қайсар саяси тұлғаның �мір бойғы асыл 

арманы да, сергек сенімі де болатын. 

�бдіжәлел Б�КІР,
саяси ғылым докторы,

профессор

ғасырдың басында саяси сахнаға келген Алаш жетекшілері  артына 
мол мұра, мәңгі өлмес тамаша идеялар қалдырғаны белгілі. 
Солардың ең бастысы, азаттық пен тәуелсіздік үшін күрестің негізгі 
мақсаты қазақтың егеменді, «іргесі бөлек» тәуелсіз, ұлттық дербес 
мемлекетін құру болатын.  Еркіндік пен дамудың алғышарты болуға 
тиісті мұндай ұлттық құрылымды Алаш зиялылары буржуазиялық 
демократиялық республика ретінде ұғына отырып, оны ұлттық 
мүддені қорғайтын, қазақ елін Еуропалық өркениетке жетелейтін 
бірден-бір дұрыс жол деп санады.
Ұлттық мемлекеттілік мәселесіне ерекше көңіл бөлген Алаш ұлт-
азаттық қозғалысының оң қанатын ұстанған Мұстафа Шоқай 
еді. Азаттық сезім сонау балалық шақтан бастау алғанмен ол 
тәуелсіз мемлекеттілік идеясына тұп-тура жолмен келе алған жоқ. 
Патшаның жергілікті шенеуніктерінің Шоқай әулетіне жасаған 
озбырлықтарын естіп, көріп өсті.  Сыр еліне танымал әулеттің отба-
сында ол кезде бүгінгідей жазба әдебиеттер өте сирек болғанымен, 
атадан балаға мирас болып келе жатқан, талай ел билеген хан-
дар мен өз жерін қорғаған батырлар туралы толып жатқан аңыз 
дастандар аз болмады. Соларды бала Мұстафа жадында сақтап, 
оларды өмір бойы рухани азық етті. Ташкенттің ерлер гимназиясын 
өте жақсы бітіргенде өзіне  тиісті алтын медальды өлкенің генерал-
губернаторы А.Самсоновтың орыс баласына жаздыруы бұрынғы 
сезім, түсініктерді күшейте түсті. Елде орысша оқып, гимназияда 
оны жетілдіре түскен Мұстафа сол кездегі Түркістан аймағының 
бас қаласы Ташкентке  елден келген кісілердің өтініш-арыздарын 
шешуге қатыса отырып, жергілікті әртүрлі ұлт өкілдері арасындағы 
әлеуметтік теңсіздікті көзімен көрді. 

ос �кілдерінің мәселелерін н

шудің  алғышарты болса, 

ншіден, ол мемлекеттің ұлттық сипааты ты

й і б

т ү с уү с у і  а с а  м а ң ы з -

д ыд ы  м ә с е л е .  Б ұ л  б а -

ғытғ та халқымыздың ұлттық 

і і і і і

с�йлескен с�здерім

үлкен кісілер, әсіре

қай ұлттың �кілісіз

таза с�йлейсіздер» 

Шындығында оры

с�йлейтіндер қырғы

Бұл біздің жетістігімі

болатын. 

М е м л е к е т т і ң  

айқындай алмайын

деген к�зқарас тү

шығармауымыз кере

жүрген қарак�зде

ұлтшылдығы кемш

сана ұлттық ойлау

ұлттық танымымыз

Бізге «бұл ең бірінш

алдымен кімнің «сой

сын жыртуымыз» ке

ойлауымыз қажет» д

натын мезгіл жетті. 

дегеніміз бүгінгі кү

нығайту, эконом

түбірінен жаң

принцип

еліміз

де

мо

лы

қо

үст

мәсм

ұ л т тұ

барлб ық

негізі, 

дымен о

ды бастау 

кейінгі тірлік

нәтин же бере а

ШоқаШ й �мірінен

кетейік. Отбасы 

темірқазығы деп ұғы

қажеттіден еш тарты

«Саяхат шегуді біл

санаған бала Мұст

Түркістан �лкесімен

Уфа, Қазан және Ка

болған к�рінеді. 

Қазіргі күнгі к�п

бала тәрбиесінде үлгі

МҰСТАФА
ШОҚАЙ
ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІК 
МӘСЕЛЕСІ

ХХ

ЖӘНЕ

тағдырдың жазуымен Францияға  кетуге 

мәжбүр болды. Бұл жағдайлар күрес 

мақсатын қайта қарауға мәжбүр етті. 1923 

жылы Париждегі «Orient et Occident» 

журналында жарық к�рген тұңғыш 

француз тілінде жазылған «Түркістан 

ұлттық қозғалысы» деген мақаласында 

«автономия бағдарламасының орнын 

енді тәуелсіздік бағдарламасы басқаны» 

ж�ніндегі пікірін ашық әрі жан-жақты 

дәлелдеді. Бұл идея Франция Сыртқы 

істер министрлігі мұрағатында сақтаулы 

«Түркістан ұлттық қозғалысының 

мақсаттары мен міндеттері» деген 

француз парламентінің депутаты Жео 

Жеральдқа жолдаған к�лемді материалда 

да баяндалды. Ал кейін Түркістан үшін 

күрес туына айналған «Яш Түркістан» 

журналының 1929  жылғы тұңғыш 

 санында жарияланған «Біздің жол» атты 

мақаласында Мұстафа Шоқай былай деді: 

«Біздің мұратымыз – Түркістанда түрі 

жағынан да, мазмұны жағынан да ұлттық 

болатын мемлекеттік құрылымға қол 

жеткізу болмақ. Сонда ғана халқымыз �з 

жерінің нағыз қожасы бола алады». Бұдан 

Алаш ардақтыларының бағытын қатаң 

ұстанған, �з кезіндегі адамзат баласының 

қолы жеткен әлемдік  тарих  және 

әлеуметтік саяси ой-тұжырымдарынан 

жақсы хабардар жанның рухани қуат-

қарымын айқын тануға болады. 

Мұстафа Шоқай ұлттық мемлекеттілік 

мәселесіне кейін де қайта-қайта ора-

лып отырды. Егер 1931 жылы жазған 

«Кеңестік Орта Азия федерациясынан 

Түркістан ұлттық тәуелсіз мемлекетіне» 

атты мақаласында: «Келешектегі тәуелсіз 

Түркістан үкіметінің ең басты міндеті 

– байыпты да парасатты саясат жүргізе 

отырып, бүкіл түрік  атаулыны бір қазанда 

қайнатып, ақырында бір ұлы ұлттық 

мемлекет түзу болып  табылады» деді. 

Осы жылғы «Орта Азия бюросы» деген 

мақаласында 8збек, Түркімен және Тәжік 

республикалары  Украина,  Белоруссия 

мен Кавказия федерациясындай Кеңестер 

Одағының тең құқықты мүшелері сияқты 

к�рінгенімен,   оларды басқаратын 

Түркістанда құрылған Орта Азия Бюросы 

Мәскеуге байлаулы болғанын, Бюроның 

барлық лауазымды кадрларын Орталық 

бекітетінін жаза отырып, Мұстафа 

Шоқай болашаққа үміт  артып: «Біздің 

болашағымыз, біздің ұлттық т�ңкерісіміз 

бен ұлттық мемлекетіміз жастарымыздың 

үміті мен сеніміне байланысты»  деген еді. 

Ал 1935 жылы «Түркістан туралы француз 

тілінде жарияланған мақаласында» автор 

большевиктерге қарсы жүргізіп жатқан 

күрестерінің, барлық іс-қимылдары мен 

тәсілдерінің негізгі мақсатын нақты 

к�рсетті: «Біздің ұлттық талаптары-

мыз – Түркістанды жат жұрттықтардың 

т е п к і с і н е н  б і р ж о л а  қ ұ т қ а р ы п ,  � з 

тәуелсіздігімізді �з қолымызға алып, 

ұлттық мемлекетімізді құру». Бұл идея 

осыдан екі жыл кейін жазылған «1937» 

атты мақалада да жалғаса түсті. Онда 

Мұстафа Шоқай 1917 жылғы «Ұлы 

т�ңкеріс» деп атаған Ақпан т�ңкерісі 

патшалық отарлық жүйені тас-талқан 

шешетін тәуелді республикалардың біріне 

айналды. Қазақ қауымы саяси һәм рухани 

еркіндікте болудың орнына, неше түрлі 

саяси, әлеуметтік һәм құқықтық түрлі 

зобалаңдарға душар болды. Ең негізгісі – 

осылардың салдарынан Қазақстан типтік 

ұлттық мемлекет ретінде де, қазақ халқы 

шынайы ұлт есебінде де толыққанды 

қалыптаса алмады. Соның зардаптары 

қазір де алға еркін жылжуымызға к�п 

кедергі келтірумен келеді. 

Кешегі қайта құрудан басталған 

егемендіктің елең-алаңындағы ұлттық 

рух, қайта түлеуге ұмтылыс тәуелсіздікке 

ж е т у д е н  а р ы  ұ з а п  к е т е  а л м а д ы . 

Социалистік интернационализм идея-

сымен уланған санамыз Алаш арыстары 

аңсаған азаттықтың асқақ идеясымен 

батыл жаңармады, тәуелсіздіктің тәтті 

суымен суарылмады. Мемлекетіміздің 

алғашқы құжаттары – Еліміздің егемендігі 

туралы декларация мен Мемлекетіміздің 

тәуелсіздігі туралы конституциялық 

заңда ұлттық мемлекеттілікті сақтау, 

қорғау және нығайту ж�нінде шаралар 

қолданылады деген аса мәнді қағиданы 

жүзеге асыруда батыл қадамдар жасалын-

бады. Кейінгі ресми құжаттарда «ұлттық 

мемлекет» дегенді қолдана бермейтін 

болдық. Бұл ұғым ресми құжаттарда, 

лауазымды басшылардың баяндама, 

мақалаларында айтыла да, жазыла да 

бермейді. Сонда Тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарында қазақтың үлес салмағы аздау 

кезде ұлттық мемлекеттілікті аңсадық та, 

ал халқымыз қазақстандықтардың басым 

к�пшілігі болғанда оны ұмытқанымыз ба? 

Мәселені бұлай айтуымыздың қағидатты 

мәні бар. Біздің қазіргі кенжелеу келе 

жатқан рухани дүниеміздегі қайшылықты 

мәселелердің к�бі мемлекетіміздің 

ұлттық сипатының, оны орнатушы 

және осы аймақта к�пшілікті құрап 

отырған �з ұлтымыздың толық қанды 

болуын ойлай бермеуден болып отыр. 

Оның үстіне қоғамымызда орын алған 

таңдамай, талғамай Батысқа табыну 

факторлары кешегі қоғамдағы ұлтсыздық 

сананың қайта белең алуына жол ашты. 

Мұның барлығы белгілі дәрежеде ұлттық 

болмысымыздың күңгірт тартуына 

әкелуде. 

Кез келген мемлекеттің ұлттық 

 сипатын айқындай түсетін фактор, ол 

елдің заң шығару қызметін жүзеге асы-

ратын ең жоғары �кілді органы – Пар-

ламент. 1990 жылғы 25 қазанда «Қазақ 

КСР-нің Мемлекеттік егемендігі  туралы» 

Декларацияда «Республиканың барлық 

ұлт азаматтары Қазақстан халқын 

құрайды әрi ол Қазақстан Республика-

сында егемендiктiң бiрден-бiр иесi және 

мемлекеттiк �кiмет билiгiнiң негiзi болып 

табылады, мемлекеттік �кiмет билiгiн 

Қазақстан Республикасы  Конституциясы 

негiзiнде тiкелей де, �кілдi органдар 

арқылы да жүзеге асырады» деп айқын 

жазылды. Сондай-ақ Ата Заңымыздың 

1-бабында «1. Қазақстан Республи-

касы �зiн демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтiк мемлекет 

ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат 

қазынасы – адам және адамның �мiрi, 

құқықтары мен бостандықтары» деп 

атап к�рсетілген. Кейде осыларды қатаң 

ескере бермейтін сияқтымыз. �йтпесе, 

халқымызды �зінің бірден-бір �кілді 

органы Парламентке тікелей сайлану 

құқығынан неге айырдық? Халықтың 

�з  �кілдерін т ікелей сайлай алуы 

Парламенттің демократиялық сипатын 

арттырып, оның Ата Заңымызда, арнайы 

конституциялық заңда айқындалған 

саяси-құқықтық құзыреттерін молырақ 

пайдалануға жол ашар еді. Сонда жалпы 

мемлекеттік билік тармақтарының 

ішінде бірден-бір демократиялық 

ұстанымы да, ұлттық  сипаты 

д а  а й р ы қ ш а  к � р і н е т і н 

халықтың �кілді органы 

Парламент деген ежелгі 

қағидаға қайта оралып, 

қоғамдағы жаңарулар мен 

жаңа түлеулер соғұрлым 

 артып, демократиялық 

һәм ұлттық факторлар 

жандана түсер еді. 

8ркениетті  елдер 

тәжірибесі алдымен мем-

лекет құраушы ұлттың 

мүдделерін ойластырады. 

Бұл, біріншіден, басқа 

тын ұлттық тілімізге толыққанды ие бола 

алмау, соның салдарынан ұлттық ділімізді 

әлсіретіп алу жоқ емес. 

Қазақтың ұлттық мемлекеттігін 

ұйымдастыруда, ең бірінші, қазақ осы 

жердің, елдің иесі, осыдан бес ғасырдан 

астам осы алып �лкеде қазақ мемлекетін 

құрған ұлт ретінде, Қазақстанды �здерінің 

Отаны санайтын барлық басқа этнос 

�кілдері нәсіліне, тілі мен діліне, дініне 

қарамай ортақ құндылықтармен біріге 
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Абай Құнанбайұлының шығармашылығын 

оқымайтын қазақ кемде-кем шығар, сірә? 

8йткені дананың жазған әр с�зі мен айтқан 

ойында терең мағына бар. Кейінгі жылдары 

қазақтың бас ақынының шығармашылығына 

�зге этнос �кілдерінің қызығушылық танытуы 

артқаны бізді қуантты. 

Елімізде орын алған т�тенше жағдайға 

байланысты, Алматы облысының тілдерді 

дамыту ж�ніндегі басқармасының басшысы 

Айдар Башбаев байқау жеңімпаздарын «zoom» 

бағдарламасы арқылы құттықтады: 

– Абай – дана, Абай – дара қазақта. Абай 

Құнанбайұлының қазаққа қалдырған мұрасы 

алтыннан да қымбат қазына. Қазақтың әр 

 баласына бағдаршам бола білген ұлы ақынның 

шығармашылығын жүректеріңізбен сезініп, 

жауапкершілікпен орындап шыққан сіздерге 

айтар алғысым шексіз. Елбасымыздың: 

 «Заманалар ауысып, дүние дидары �згерсе 

де, халқымыздың Абайға к�ңілі айнымайды, 

қайта уақыт �ткен сайын оның ұлылығының 

тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға 

түседі. Абай �зінің туған халқымен мәңгі-бақи 

бірге жасайды, ғасырлар бойы Қазақ елін, 

қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра 

береді» деген �негелі с�зі ақын мұрасының 

мәңгілік �сиет ретінде бағаланатынын айқын 

аңғартады. Алтыннан да қымбат қазынамызды 

құрметтеген азаматтардың �мір жолы ақ бол-

сын. Шығармашылық табыс тілеймін, – деді 

Айдар Кәрбозұлы. Байқауға қатысушыларды 

құттықтаған басқарма басшысы марапаттау 

рәсімі алдағы уақытта  �тетінін жеткізді. 

Аталған онлайн байқауда әр қатысушы 

шығармаларды алдын ала бейнежазбаға 

түсіріп, облыстық Тілдерді дамыту ж�ніндегі 

Найна Кербұлақ ауданының Талдыбұлақ 

ауылында 2000 жылы дүниеге келген. 8те 

зерек, а лғыр болып �скен ол мектептегі 

қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан. 

Волейбол ойнағанды жаны сүйетін  Найна 

Н и к о л а й қ ы з ы  � м і р л і к  с е р і г і  Д и д а р 

Асылханұлымен сол ойынның үстінде таны-

сады. Таныстық соңы ұлы сезімге ұласып, екі 

жас шаңырақ к�тереді.

– О т ба сы – ш а ғ ы н мем леке т.  О т ау 

қ ұ р ға н ы м ыз ға ү ш ж ы л бол д ы. Қ а за қ ы 

отбасыға келін болып түскеніме қуанамын. 

Ата-енем де жақсы кісілер. Білмегенімді енем 

ақылмен үйретіп келеді. Отбасында қазақтың 

салт-дәстүрін берік ұстануға барынша ты-

рысамын. Бұл, ең бірінші, жұбайыма және 

оның туған-туысына деген сыйластығым 

мен құрметім. Қазақта «Келіні жақсы үйдің 

керегесі а лтын» деген жақсы тәмсіл бар. 

Сол үшін жақсы келін атанып, отбасымның 

берекесін арт тыру ға  барынша тырысып 

жүрмін, – дейді жас келін.

Найна тұрмыстық �мірдің  алғашқы 

уақытында біраз қиналғанын да жасырмайды. 

Бірақ отбасының берекесі мен бірлігі әйел 

адамның қолында екенін терең түсінген ол 

 барынша ұстамды болуға тырысып, келген 

жеріне әбден сіңісіп кеткенін айтады.

Дидар мен Найна қызғалдақтай құлпырған 

кішкентай ханшайымды тәрбиелеп отыр. 

Найнаның айтуынша, отбасында барлығы 

қазақ тілінде с�йлейді. Қызының тілі де қазақ 

тілінде шыққан. 

–  Ж ұ б а й ы м  е к е у м і з  д е  с п о р т п е н 

айналысқанды жақсы к�реміз. Қазір адамды 

жігерлендіретін түрлі кітапты оқып жүрмін. 

Болашақта баспана салып, үлгілі отбасы болсақ 

деп армандаймыз. Ағылшын тілін үйренуді де 

қолға алдық. Біз жас отбасы болғандықтан, 

 заман к�шінен қалмауымыз керек. Осы тұрғыда 

бізді қолдайтын, ақыл-кеңесін  айтып, түзу 

жол к�рсететін жақындарымыздың  барына 

қуанамын. Ең бастысы – еліміз аман, жұртымыз 

тыныш болсын. Ал біз, келіндер, қазақ ұлтының 

санын к�бейтіп, шаңырақта береке орнатып, 

елдің амандығын тілеуден шаршамайық дегім 

келеді, – дейді қазақтың инабатты келіні.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары тіліміздің жанашыры, қоғам қайраткері Асылы Османға ағасы

Ағалы �лиұлы Османның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

басқармаға жолдаған. Сондай-ақ түсірілген 

бейнежазбалар #Абай175 байқау хэштегімен 

б а с қ а р м а н ы ң  ә л е у м е т т і к  ж е л і л е р д е г і 

парақшаларында жарияланып отырды. 

Қатысушылардың санына шектеу қойылған 

жоқ. Байқауда к�ркемс�з оқу және ән айту 

шеберлігін қатар меңгерген 18 бен 29 жас 

аралығындағы 40 үміткер �нер к�рсетті. 

Олар екі кезең бойынша бақ сынады. Бірінші 

 тапсырма – к�ркемс�з оқу шеберлігін анықтау 

үшін, Абай шығармаларын (білім, ғылым 

және �нер тақырыптарына �рілген поэзиялық 

шығармасын, қара с�зін) немесе Мұхтар 

�уезовтің «Абай жолы» романынан үзіндіні 

к�ркем шеберлікпен жатқа орындау. Екінші 

тапсырма – әншілік қабілетін таныту. Онда 

үміткерлер халық немесе Абайдың әндерін 

орындады. 

Байқауға Абай атындағы мектеп гимназия-

сының қазақ тілі мен  әдебиеті пәнінің 

мұғалімі Жұмақыз �лімбекова, С.Аронұлы 

атындағы облыстық филармонияның әншісі 

Сая Есенгелдинова, облыстық Қазақстан 

халқы Ассамблеясы хатшылығының бас 

 маманы �білқайыр Оралов,  облыстық 

Қазақстан халқы Ассамблеясының �кілі Юлия 

 Спирченко және облыстық тілдерді дамыту 

ж�ніндегі басқармасының әдіскері Жеңіс 

Жолдыбаев т�релік етті. Қазылар алқасы 

жеңімпаздарды анықтауда олардың онлайн 

түрде орындалған тапсырмаларының жалпы 

қаралымын, тыңдалымын, бағалануын ескере 

отырып, �здерінің дауыс беру қорытындысы 

бойынша жеңімпаздарды анықтады. 

Ұлы ақынның �леңдерін  мүдірмей  

мәнерлеп, жатқа айтқан �нерпаздар аз болған 

жоқ. Алайда байқаудың талабы  тек бұл 

ғана емес еді. Сондықтан онлайн оқырман 

мен қазылардың ерекше к�зайымына 

айналғанымен, байқаудың барлық талабын 

орындай алмаған үміткерлер де  болды. 

Қатысушылардың ішіндегі талғарлық 

 Алина Гушкелова Абайдың он сегізінші 

қара с�зін асқан шеберлікпен, тіл тазалығын 

сақтай отырып,  мәнерлеп оқып, к�пшіліктің 

ықыласына б�ленді. Ал «8лең – с�здің 

 патшасы, с�з сарасы» �леңін оқыған  Анжелина 

Ягель оқырман тарапынан бір тәулікте 170 

жақсы  пікір жинап үлгерген. Байқаудың 

талабы бойынша үміткерлердің к�ркем 

мәтінді таңдау және оқу шеберлігіне, қазақ 

тілінде орфоэпиялық нормаларды сақтап 

с�йлеуіне, ән орындау шеберлігіне, �нер 

к�рсету мәдениетіне және қазақтың ұлттық 

киім үлгісіне баса назар аударылды.

Байқау қорытындысы бойынша, 

�нер к�рсетуде қарсыластарынан оқ 

бойы озық тұрған жаркенттік Дильназ 

 Шарипова бас жүлдеге ие болды. Барлық 

 тапсырманы сақадай-сай етіп орындап, 

�зінің осал қарсылас емес екенін танытқан 

Кербұлақ ауданының тұрғыны Инна  Лы-

сенко басқарманың бірінші дәрежелі 

 дипломына лайық деп  танылды. Жүлделі II 

 орынды к�ксулық Карина  Аманкулова мен 

қараталдық Аслан Оглы Эмина алды. III 

орын  айдынды Алак�лдің  тумасы Анжелина 

Ягель мен Еңбекшіқазақ ауданының намы-

сын қорғаған  Ангелина  Воцкеге бұйырды. 

Ал  ынталандыру сыйлығына  Рабигуль 

Кенжеева Розабуви  Бубехтухтаева, Сахи-

диям Апандиева ие болды.

Облыстық сайыста этнос  жастары 

қазақтың ұлттық киім үлг іс ін  кию 

арқылы қазақ еліне, Тәуелсіз Қазақстан 

М е м л е к е т і н е  д е г е н   м а х а б б а т  п е н  

қазақы рухты  бойларына сіңіріп, ұлы 

ақын шығармаларын  жаттау арқылы ел 

бірлігінің басты кілті – қазақ тіліне, Абай 

тіліне тереңірек бойлай түсті. Байқаудың 

мақсаты да осы еді. 

Е.САҒЫНДЫҚОВА 

Бұл жолғы әңгімеміздің басын 

бірден ауылға бұрғалы отырмыз. Ол – 

Балқаш ауданына қарасты Бақбақты 

ауылы.  Қойнына 15  түрлі  ұлт 

�кілін сыйдырған шағын мекеннің 

шаһардан еш айырмашылығы жоқ. 

Неге десеңіз, мұнда ынтымақ, бақ-

береке, татулық қанат жайған. 

Түрлі ұлыс тату-тәтті �мір сүріп 

келе  жатыр. �лгі «Бетеге кетсе – 

бел қалар,  бектер кетсе – ел қалар, 

берекең  кетсе –  нең қалар?!» деген 

тәмсілді негізге алған ауылдың түтіні 

түзу, шаруасы оңды. Халықтың бір-

біріне бауыр басқандығы соншалық, 

біреудің  басына іс түссе жұмыла 

к�теруге әзір. Мейлі, ол орыс бол-

сын немесе неміс  болсын, бәрібір. 

�йтеуір, жұрттың тыныштығы, 

тұрғындардың жарасымды �мір 

с ү р г е н д і г і  м а ң ы з д ы .  С о н д а й 

отбасылардың бірі  – Ким әулеті. 

Тілі мен тіні қазақша. К�ршілерінің 

де бәрі түгелдей жергілікті халық. 

Яғни араласатын ортасының к�бі 

қазақ. Олармен тек қазақша қарым-

қатынас орнатқан.  Балалары да 

ауылдағы балабақшада тәрбиеленеді. 

Ал «Арман» балабақшасы �зге 

тілде сабақ �ткізбейтіні к�пке 

аян. Инесса Шин қазақ тілін ба-

лаларынан үйреніп алғанын жа-

сырмайды. Немерелері қазақша 

с�йлегеннен кейін еріксіз ата-әжесі 

де мемлекеттік тілге бейімделген. 

– Маған �зімнің туып-�скен 

жерімнен артық ештеңе жоқ.  Еліміз 

тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 

бері күннен-күнге к�ркейіп келеді. 

Мені  қуантатыны сол.  Жасы-

ратыны жоқ, біз о бастан қазақ 

халқының бір б�лшегі саналып 

кеттік қой.  Сондықтан �зімді 

қазақтың келінімін деп есептеймін. 

Бауырсақ, жеті нан пісіргенді жақсы 

к�ремін. Қазақ тілін бір адамдай 

түсінемін. Бірақ жауап қайтарарда 

аздап қиналып қалатыным бар. 

Үлкен ұлым Максим, к�бінесе, 

қазақ  балаларымен ойнайды. Оның 

кіндік әке-шешесі Жақан ата мен 

Күләйім тәте. Сондықтан оның 

қазақшасы �те керемет, – дейді 

әулеттің келіні Инесса Сергеевна.

 Иә,  к індік  әке-шеше тек 

қазаққа тән дәстүр екені о бастан 

белгілі. Оған ата-ананың сый-

лас, аралас-құралас �мір кешкен, 

мінезі жайсаң адамдар таңдалады. 

Қазақтың ғұрпын жақсы түсінген 

Ким әулеті сол баба жолымен 

жүргенді ж�н санаған. Олардың 

қамқорлығы бала �сіп, ержеткен-

де де жалғаса беретіндігінен де 

хабардар. Тіпті әулеттің үлкендері 

немерелеріміз есейгенде құда 

болайық деп те әзілдейді. Жалпы 

халық ұғымында �мірге келген 

баланың мінезі кіндік шешеге ұқсап 

кетеді деген түсінік бар. «Максимнің 

қазақшаны жетік меңгергені со-

дан болар. Қазақтың к�ңіліндей 

дархан мінезі арқылы бәрімізді 

қуанышқа жетелеп жүр» дейді әжесі 

Антонина Ким. Ол кісі де қазақ 

дәстүрімен етене танысып, ұлттық 

тағамдарды жасап үйренген. 8з 

с�зінде құрттың, ірімшіктің жасалу 

жолдарын тәптіштеп айтып, «қара 

қазанға піскен тамақтың дәмі тіл 

үйіреді» деген тамсанысын да іркіп 

қалмады. Кей қазақ кіріп к�рмеген 

к и і з  ү й д і ң  д е  қ ұ р ы л ы м ы м е н 

жақсы таныс. Ең  бастысы, Алаш 

туының биік тұрғанын қалайды. 

Ешкімді кеудесінен итермеген 

Қазақстанның мемлекеттік тілін 

білу �зінің де азаматтық борышы 

екенін де түйсінеді. Тақырыпқа 

орай бір қызық оқиға еске түсіп 

тұрғаны. Ауылда Наурыз мерекесі 

қарсаңында үлкен жиын �тті. Оған 

қонақ болып келген Ким әулетінің 

ақсақалы Владимир  Григорьевич 

т�рге жайғасқан. Дастарқанға 

ет келгенде халық ақсақалдан 

бата сұрады. Владимир мырза 

қонақтармен бірге қолын жайып, 

бата соңында «әумин» деп айтқанын 

естіп қалдық. Тағы бірде құдайы 

тамақта отырғанын к�ргенбіз. 

Шақырған жерден қалмайтын әдеті. 

�сіресе, қазақтың ұлттық тағамдары 

қойылған дастарқаннан тұруға 

асықпайды. Онысын ауылдастары 

жақсы біледі. «Шіркін, қазақтың 

сүрленген етіне жететін ас бар ма?!»  

дейтіні де бар. Инесса  Наталья 

Кимді «қайын апа» деп атайды екен. 

Қазақтың салты бойынша сәлем 

салып, есімімен атамауға тырыса-

ды.  Қазір қара шаңырақта отырған 

Ким әулетінің кенже ұлы Александр 

Владимирович Балқаш аудандық 

автоинспекцияның бастығы. Ісіне 

адал, ортасына сыйлы азамат. 

– Достарым мен әріптестерімнің 

тең жарымы қазақтар. Балаларым 

к�біне қазақ тілінде с�йлейді. Үлкен 

ұлым Максим біздің баламыз емес, 

кіндік әке-шешесінің баласы  болып 

кетті. Қыздарым София мен Лия 

қазақша жақсы оқиды, – дейді 

Александр Ким.

Ортаншы қызы София Ким 

�нерлі екен. Мың бұрала  билеп, ән 

айтқанда еріксіз таңдай қағасың. 

Жақында «Ғұмырдария» байқауында 

бас жүлдеге ие болыпты. �лі  талай 

қазақтың әндерін айтып, елдің 

мәртебесін асқақтатпақ ойда. Қазақ 

қашанда тойқұмар халық қой. Ким 

әулеті шақырған жерден қалған емес. 

Қуанышты б�ліссең к�бейетінін 

сезеді. Құран оқылғанда қол жаюды, 

жақынын жоғалтқан адамға к�ңіл 

айтуды ұмытпайды. Үлкенді сый-

лауды, кішіге ізет к�рсетуді жетік 

білген Инесса Шинді қазақтың 

келіні десек те  болады. Қазақтың 

топырағына сіңген бұл әулеттен 

үлгі алатын дүниелер �те к�п. Бір 

шаңырақтың астында тату-тәтті 

�мір кешкенге не жетсін?!

Қабыл ИСА

ҚАЗАҚТЫҢ 
САНЫ КӨБЕЙСЕ...

Тағдыр табыстырып, тарих тоғыстырған өзге ұлт өкілдері ырысы тасып, ынтымағы жарасқан елімізде 
бейбіт те берекелі ғұмыр кешіп жүр. Ағайын-туыс, көрші-қолаң, тіпті құдандалы болып жатқандар да 
баршылық. Соның бірі – қазақтың қара домалақ баласына тұрмысқа шығып, Ыбырай әулетінің ырысын 
арттырып, инабатты келіні атанған орыс ұлтының қызы Найна Баженова.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 
 аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара 
сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс 
тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды. Қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, хәкім 
Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Алматы облысының тілдерді  дамыту жөніндегі 
басқармасы этнос жастары арасындағы «Абай оқулары» облыстық байқауын ұйымдас тырған болатын. 
Этнос жастары арасындағы онлайн түрде өткен  «Абай оқулары» өз мәресіне жетті.

Қазақтың көңілі дархан даласындай кең ғой, шіркін! Түрлі ұлт өкілдерін 
тар жол, тайғақ кешуде құшағына алып, бауырына басты. Шынында, 
бірлік пен жарасымды тірлікті ту еткен ұлттар мен ұлыстардың ынтымағы 
бүгінде өзге жұртты сүйсінтіп келеді. Тіпті елімізде соңғы уақытта қазақша 
сөйлейтін этнос өкілдерінің де саны артқан. Бұл түрі басқа болса да тілегі 
бір отандастардың қазақ халқына деген құрметінің нәтижесі. Олар тек 
қазақ тілін емес, әдет-ғұрпымызды да құрметтейді. 

БАР ХАЛЫҚТЫҢ 
ДАНАСЫ

ӘУЛЕТ 
ШАТТЫҒЫ«Заманалар 

ауысып, дүние 
дидары өзгерсе 
де, халқымыздың 
Абайға көңілі 
 айнымайды, 
қайта уақыт 
өткен  сайын оның 
ұлылығының тың 
қырларын ашып, 
жаңа сырларына 
қаныға түседі. 
Абай өзінің 
туған халқымен 
мәңгі-бақи 
бірге  жасайды, 
ғасырлар 
бойы Қазақ 
елін, қазағын 
биіктерге, асқар 
асуларға шақыра 
береді»

Азаматтың суреттері
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Орыс тақырыбын зерттеуші Катриона Сталиннің 

басқа ұлттарға қатысты ұстанған саясатын да дәл 

бағамдаған: «1928-1938 жылдары «тұрғындарды» 

«халықтарға» айналдыру (немесе «Марксизм және 

ұлттық мәселедегі» Сталиннің терминімен айтсақ, 

«тайпалар» мен «нәсілдерді» «ұлттарға»  айналдыру) 

– тек «ұлт құру» және «мемлекет құру» емес, 

 сонымен бірге бүкіл елдегі кеңес азаматтарының 

құқықтарына және аумақтық тұтастығына қол 

сұғушылық болды». 

КСРО құрамындағы �зге ұлттарды (сол кездегі 

тілмен айтсақ, тұрғындарды) халықтарға емес, бір 

ғана халыққа айналдыру саясатының қарқыны 

қандай болғаны айтпаса да түсінікті. 

Осы саланың жілігін шағып, майын ішкен  маман 

Жұлдызбек �білхожиннің к�лемді зерттеуі бұл 

процестің қалай жүріп, қалай �рбігенін жан-жақты 

түсіндіреді. Ғалымның айтуынша, қыл бұрау әуелі 

қарапайым халықтың мойнына ілінген. Байлар мен 

дін �кілдері ғана емес, қарапайым шаруа, малшы да 

қуғынға түскен.

«Оңтүстік облыстардың бірінде уәкілеттілер 

азаматты шақырып, астықты тапсыруды ұсынды. 

Ол: «астық жоқ» деп жауап берді. Сонда олар 

оның етігіне су құйып, түнде 25 градус аязда далаға 

тұрғызды... Штабқа жүкті әйел келді, олар одан 

астық сұрады. Ода да жоқ астық. Солай олар ол 

әйелді сабады, әйел сол штабта мерзімінен бұрын 

босанды. 

Сонымен, Қазақстандағы дайындама науқаны 

кезінде шаруаларға қарсы ауқымды репрессия 

жүргізілді. Сол кезеңде 56 498 ауыл тұрғыны 

әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартыл-

ды, оның 34121-і сотталды. Тек үш ауданның 

(Ақмола, Петропавл  және Семей) материалда-

рына сәйкес, 1928/29 және 1929/30 жж. бұл аудан-

дарда 23 миллион рубльге жуық айыппұл т�летілді 

және мүлік тәркіленді, 54 мың бас мал, 630 мың 

пұт, 258 түрлі ғимарат тәркіленді».

«Балқаш облысында 173 мың бас мал болатын, 

бірақ жоғары жақ олардан 300 000 бас мал талап 

еткен. Немесе жүнді тапсырысқа сай орындау 

үшін қойды қыста да қырқып, қырып алған 

жағдайлар болған. Іле және Шоқпар ауданының 

малшыларынан астық талап етіп, олар  15 фунт 

астық үшін қой, ал т�рт пұтқа  жақсы жылқы 

немесе ересек түйе беруге мәжбүр болған. Яки 

жүн, шикізатты жоспарға сай орындай ал-

май, тұрғындардан жылқылардың құйрығын 

кесуді талап еткен. Оны орындаудан бас тартқан 

қазақтарға шошқа етін жегізген» дейді  тарихшы 

Жұлдызбек �білхожин. 

Александра Цай кәріс ұлтының қуғынға 

ұшыраған тарихын қозғап: «КСРО  Халық 

 Комиссарлары Кеңесінің және БК(б)П Орталық 

Комитетінің 1937 жылы 21 тамыздағы  В.Молотов 

және И.Сталин қол қойған «Корей халқын Қиыр 

шығыстың шекара ауданынан жер  аудару  туралы» 

қаулысынан кейін 172 мыңнан астам адам 

8збекстан мен Қазақстанға күшпен к�шірілді, 

олардың 98 мыңы Қазақстанға жіберілді» дейді. 

Жиналуға бір ғана тәулік уақыт берілген. 

Адамдар біресе заттарын буып-түйіп, біресе ту-

ыстарын іздеп, аласапыран бір уақыт басталған. 

Оларға қалған үй-мүліктерінің �темақысын 

К е ң е с  � к і м е т і  о р н а ғ а н н а н  к е й і н 

басқару  органдары қазақ зиялылары – 

алашордашылардың талап-тілектеріне құлақ 

аспады, оларды неғұрлым биліктен шет-

тетуге тырысты. Оларға «ұлтшыл» ретінде 

күдікпен қарау орын алды. 1922 жылдан ба-

стап  алашордашыларды партия тарапынан 

қудалау саясаты ашық түрде жүргізілді. С�йтіп, 

кеңес �кіметі озық ойлы, білімді, ел қамын 

ойлаған  азаматтардан құтылудың жолдарын 

қарастыра бастады. Сол кездерде М.Дулатов 

«Ақ жол» газетінде жарияланған «Қазақ зи-

ялылары» деген мақаласында қазақ зиялы-

ларын  «ұлтшыл» қылып отырған үкіметтің 

әккі саясаты екенін әшкерлеп, «Біздің 

қазақтың ұлтшылдары �зге жуан елдердің 

ұлтшылдарындай емес екені бәрімізге белгілі. 

Бізді ұлтшыл қылған нәрсе біздің кемдікте, 

қорлықта жүргендігіміз, к�рінгеннен соққы 

жегеніміз еді, егер т�ңкеруші табылады екен, 

ұлшылдықты ортақшылыққа айырбастауымыз 

қиын емес» деген еді. Осы жоғарыдағы атал-

мыш газет орталық биліктің қатаң бақылауына 

алынған кезеңі болатын. 1925 жылдың 29 

 мамырында И.Сталин партияның Қазақ 

�лкелік комитетінің бюро мүшелеріне «Ақжол» 

газетінің саяси ұстанымына  байланысты хатын 

 жолдайды. Онда И.Сталин газетте жарияланған 

материал дар мазмұны жағынан шетелдерде 

жарық к�ріп жатқан Мұстафа Шоқайдың 

жазбаларымен үндес, сабақтас екенін айта 

келіп, мұндай олқылыққа орын беруге бол-

майды деген  байламды  айтады. Сонымен бірге 

қазақ қоғамындағы Алаш зиялыларының 

белсенділігінен қорыққан И.Сталин к�п 

ұзамай 1925 жылдың жазында республика 

басшылығына Николай патшаның отбасын 

атуды ұйымдастырушылардың бірі, шаш ал 

десе бас алатын Филипп Исаевич Голощекинді 

жібереді. Жергілікті жердің жағдайымен 

атүсті танысқан соң, Ф.Голощекин Сталинге 

хат жолдап, онда ендігі уақытта басымдық 

жалпыұлттық міндеттерге емес, қазақ ауы-

лын  кеңестендіруге, коммунистердің үлес 

салмағын күрт арттыруға, басқару аппара-

тын жергіліктендіруге жұмсайтынын айтты. 

С�йтіп, Голощекин «Кіші  қазан» концеп-

циясын ұсынды. Голощекин бастаған саяси 

басшылық қазақ ауылын кеңестендіру жолын-

да тұрған негізгі кедергі байлар табы деп түсінді. 

Сондықтан да 1926 жылы 26 мамырда «Жерге 

орналаспай жер пайдаланатын к�шпелі және 

жартылай к�шпелі аудандардың шабындық 

және егістік жерлерін уақытша қайта б�лу ту-

ралы» заң қабылдап, байларды мал жайылымы-

нан айыру шарасын осы жылдың маусым және 

шілде айларында бастап кетті. Ал 1927 жылдың 

желтоқсан айында мал-мүлікті тәркілеу ту-

ралы заң дайындау үшін арнайы комиссия 

құрылды. Келесі 1928 жылдың 27 тамызында 

«Байлардың шаруашылығын тәркілеу туралы» 

және 13 қыркүйекте «Тәркілеуге қарсылық 

к�рсеткені үшін қылмыстық жауапқа тарту 

және ірі, жартылай ірі феодалдарды к�шіру 

туралы» деп аталатын үкіметтің екі қаулысы 

шықты. 700 ірі шаруашылықтың мал-мүлкін 

тәркілеу белгіленді. Малмен қоса бау-бақша, 

ауылшаруашылық құралдары соқа-сайман, 

т�лейтіні  туралы айтқанымен, кейін дүние  

дауламақ түгілі, қарақан бастарын сауға к�руге 

мәжбүр болды. 

«Бірнеше жыл бойы б�ліп орналастырған 

ұжымшарларынан кету құқығы болған жоқ, ары-

бері қозғалыс құқығы мен тұратын мекенін таңдау 

құқығы да болған жоқ. Олар әупірімдеп тірі қалып, 

отбасы мүшелерінің амандығын ғана ойлайтындай 

жағдайда болды.   Асығыста салған жеркепелер 

мен барақтарда қыстың қақаған суығына т�зу �з 

алдына, азық-түлік тапшылығы, бейтаныс жер 

мен жаңа климат та оңайға соққан жоқ.  Тәннің 

қиындығына ұжымдық психологиялық жарақат 

қосылды. Адамдар ешқандай кінәсіз мемлекеттік 

аппараттың жазасына ұшырады.  8кімет оларды 

сатқын болуы мүмкін деп санады, сондықтан осын-

дай шара қолданған. ...Жылдар �тсе де, қанша ұрпақ 

ауысса да, корейлердің жер аударылуы мен олардың 

Орта Азияға келуі туралы естелік әлі де жадымыздан 

�шкен жоқ».

Сталиндік режим ешкімді аямады. Оның 

қыспағынан аман қалу – бақыт еді. Жыл �ткен 

 сайын оның қаһары күшейіп,  елдің зиялы 

қауымының жолын байлады. Кітапта �збекстандық 

автор И.Савицкий атындағы мұражайдың дирек-

торы  Мариника Бабаназарова бірнеше суретшінің 

�мірі, туындылары туралы мақала жариялаған. 

Сонда  Михаил Курзин есімді суретшіні КСРО-

ны насихаттайтын плакаттар салуға мәжбүрлегені 

жайлы  баяндалады. 8те тәжірибелі, шебер суретші 

 КСРО-ны жан-тәнімен жек к�ріп,  к�шеде 

балағаттап жүреді. Бірақ жоғары жақтың айтқанын 

орындап, оларға керек суретті салады. Салғанда, 

 жаман, ұсқынсыз қылып салғысы келсе де, олай 

істей алмай қиналады. 8зі жек к�ретін тақырыпта 

әдемі сурет салу суретшіні одан сайын қасіретке 

 салады. �лбетте, ол суретші де итжеккенге  айдалады, 

кейін қайта оралып, жоқшылықтың шырмауынан 

шыға алмай, сурет салуға рұқсат ала алмай, 1957 

жылы құсалықпен жүріп, �мірмен қоштасқан...

Сталиндік репрессия бүтін бір құрлықты суша 

сапырып, әр тағдырға қасірет күйесін жағып, 

еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін еңіретіп, 

тентіретіп жіберді. 

Сол тозаққа түскен қай тағдыр жайлы оқысаңыз 

да, жаныңызға жара салмай қоймайды. Осы  туралы 

Ұлыбританияның Лидс университетінің PhD кан-

дидаты, суретші �сел Қадырханованың сауатты 

зерттеуі мен ерекше инсталляциялары бірден  назар 

аудартады. Мына инсталляция «Машина» деп атала-

ды. 1929 жылғы ескі жазба машинасының  артында 

тұрған, жан-жағындағы үкімді к�ресіз. Оның 

үстінен тартылған мыңдаған қызыл жіп жазықсыз 

қаны т�гілген миллиондардың тағдыр жібі тәрізді. 

«Жұмысты жасау процесінде әр жіпті қолмен иірдім 

– оны бірнеше рет қайталау – ритуалдық қайғы 

актісіне айналады. Бұл жұмыстың мінсіз нұсқасында 

мен жою машинасынан зардап шеккендердің 

барлығына да арнап жіп иіргім келеді: ол мың адам 

емес, жүз мыңдаған адам» дейді автор.

Бұл кітаптың басты ерекшелігі – «Жанды ауыр-

татын бұл тарихты білу бізге не береді?» деп сауал 

қояды. Оған авторлар �здері жауап іздейді: бүтін 

бір дәуірге келген кесапатты емдеу қиын. Оны 

уақыттың еншісіне қалдырып, жылы жауып қою 

да дұрыс емес. Білейік. Зерттейік, к�птің к�рген 

қасіреті, жарасы ұрпақтарына да беріледі, соны бірге 

емдейік деген ой жатыр. 

Авторлардың әлемдік дәрежедегі психолог, 

философ сынды әр саланың мамандарынан пікірлер 

келтіріп, сол оқиғаға басқаша қарауға шақыруы, 

жараны �нермен емдеуге тырысуы да кітаптың 

 сапасын к�теріп, құнын арттырады. 

Кітапта шебер суретшілердің �мірі талқыланып, 

бүгінгі заман суретшілерінің ойлы инсталляциялары 

беріліп отырғандықтан, менде бір ой қалыптасты: 

кез келген қиындықты �нермен жеңуге болады, 

«8нерлінің �рісі кең», ғұмыры да ұзақ, емі де күшті.

Кәмшат �БІЛҚЫЗЫ 

арба, шана, тіптен күрке, жерт�лелер де 

тәркіленуге жатты. Нәтижесінде 145 мың мал 

тәркіленіп, 619 отбасы жер аударылды.

Голощекиннің қазақ халқын ұлт ретінде 

жойып жіберуге бағытталған солақай саяса-

тын әшкерелеп, орталыққа хабарлама айтқан 

Алаш қайраткерлері «халық жауы», «бандылық 

құрылымдар» деп танылып, олар қуғын-сүргінге 

ұшырады. Ақиқатын айтып, солақай саясатқа 

қарсы келген Т.Рысқұлов, Н.Т�реқұлов, 

М.Тынышпаев, С.Сейфуллин, О.Жандосов, 

Н.Нұрмақов,  т .б .  қоғам қайраткерлері 

қуғындауға ұшырады. Голощекиннің геноцидін 

айыптап, нақты деректер мен дәлелдерге сүйене 

отырып орталыққа жазылған «Бесеудің  хаты» 

аталатын құнды мақалада ел ішіндегі аласапыран 

жағдай ашық к�рсетіледі. Қазіргі таңда «Бесеудің  

хаты» спектакль ретінде Ғабит Мүсірепов 

атындағы жас�спірімдер театры және тағы басқа 

театрларда сахналанды. «Бесеудің хатындағы» 

бес автордың бірі Ғабит Мүсірепов екенін к�зі 

қарақты қазақтың білетіні хақ.

К�птеген қазақтың басынан �ткен нәубет 

Байбатырұлы Ықымның да отбасын айналып 

�тпеді, �з қиыншылықтары мен зобалаңын 

ала келді. Байбатырұлы Ықым Алматы  облысы 

 (1940 жылға дейін Шұбартау Алматы  облысына 

қараған) Шұбартау ауданы, Орджоникидзе 

колхозында 1876 жылы қой т�лдеген уақытта 

ауқатты отбасында дүниеге келеді. Жастайынан 

�зінің  пысықтығы мен әкесі Байбатырдың 

қолдауымен арабша, кейіннен латынша оқып 

хат таниды. К�птеген шығыстың қисса, жыр-

ларын оқып, жатқа айтатын. 8зінің парасаты 

мен білімділігінің арқасы шығар, ол Семей 

облысы, Шұбартау ауданы, Мәдениет ауылдық 

округі, Бақанас �зенінің бойына (Ақүшкел 

аталған) 1923 жылы алғашқы мектеп салды-

рады.  Қысы қатты Шұбартау �ңірінде бала-

ларды шанамен мектепке тасыған. Ынтасы 

барларын Ташкентке апарып оқу  орындарына 

орналастырады. Солардың бірі – к�зіміз 

к�рген Ибраев Кәрім. Кәрім ағамызды 1931 

жылы Ташкентке апарып САГУ-дің (Средне-

азиатский государственный университет) 

медицина факультетіне түсірген, кейіннен ол 

Алматыдағы медициналық институтқа ауысады. 

1941 жылы �зі сұранып соғысқа аттанады, дала 

госпиталінің хирургі болады. Соғыстан под-

полковник шенімен келген ағамыз медицина 

саласында қызмет етіп, сексенінші жылдары 

�мірден �тті. Аяулы ағамыз  атамыз Ықымның 

жасаған жақсылықтарын �мірінің соңына дейін 

жыр қылып айтып отырушы еді. Кәрім ағамыз 

бір естелік әңгімесінде нағашы атамыздың 

Алаш қайраткері Райымжан Мәрсековпен 

қарым-қатынаста болғанын айтқаны бар еді. 

Сонымен бірге Алматы қаласында тұрған,  1902 

жылы туған, шұбартаулық Дарбаев Т�ленді 

ақсақалдың: «Сендердің аталарың Ықымды 

жақсы танитынмын, аталас 12 ата Абақ керейдің 

ұрпағы едік. Аталарың келгенде Керейдің игі-

жақсылары �ре түрегелетін, алдынан шығып 

қарсы алатын. Қазаққа қызмет еткен, мектеп 

салдырып бала оқытқан, тоған салдырып, тары 

ектірген. Алаштықтармен байланыста болып, 

атылып кеткен» деп айтқаны к�п нәрсені 

ұғындырса керек. 

Осы жылдың 16 наурызында  атамыз 

 Байбатырұлы Ықымды іздестіру  барысында, 

Шығыс Қазақстан облысының полиция 

департаментіне хат жолдаған болатынбыз. 

Қуанышымызға орай 7 сәуірде қолымызға 

архивтің құжаттары келіп түсті. Соған орай 

ҚР Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан 

облысының полиция департаменті, мемелекеттік 

мекемесінің №3135 мұрағаттық құжатындағы 

мәліметтерге сүйенетін болсақ, Алматы 

облыстық НКВД-сі 1937 жылдың 29 шілдесінде 

тұтқындап, осы жылдың 14 қарашасында ату 

жазасына кескен. Тағылған айыбы – кеңес 

үкіметіне қарсы жұмыс  жасады, колхоздың 

мүлкін талан-таражға салды, ұлттық ұйымның 

мүшесі, халық жауы  болды. Осы құжаттағы 

тағы бір жағымсыз дерек, 1931 жылы банды 

құрамында  болды деген айыптау. Архивтың 

құжатына сай, сталиндік репрессияға ұшыраған 

атамыз Семей облысының прокуратурасының 

қаулысымен 1989 жылдың 28 к�кегінде ақталады. 

Атамыздан бір ұл, бір қыз �рбиді. Қызы – менің 

аяулы анам Қазына, 1916 жылы дүниеге кел-

ген. Анам марқұм: «�кем мені 1923 жылы �зі 

салғызған мектепке алып барған» деп туған-

туыс, ағайын-жекжаттарға  мақтанышпен айтып 

отыратын. Бала болып айтқан әңгімелеріне 

құлақ аспадық. Оның үстіне анамыз «халық 

жауының»  қызы болды, к�п теперіш к�рді. �кесі 

туралы айтуға қорқатын, кейін �се келе сұрай 

қалсаң, әңгімені басқа жаққа бұрып, к�зіне жас 

алатын. Анамның жалғыз ағасы Жамантай  1929-

1930 жылдары Ташкентке оқуға бара жатып, 

Ақтоғай елді мекенінде қайтыс болады.  Атамыз 

алғашында 1931 жылы банды құрамында болды 

деген айып тағылғанда ұсталып, сотталады. 

1932 жылы түрмеден достарының арқасында 

босанып шығып, артындағы жалғыз тұяғы 

Қазынаны алып Қытай асады. 8йткені кеңес 

үкіметі  к�зі ашық, к�кірегі ояу, Алаш  идеясын 

ту еткен, парасатты азаматты қудалап, күн 

к�рсетпеген еді. Қытай асқан нағашы  атамыз 

Шәуешек қаласына келеді. Сондағы  Алаш 

қайраткерлерімен қарым-қатынаста болады. 

Бес жылдай Шәуешекте тұрып, қызы Қазынаны 

Майты ұлы Нұрсәлімге ұзатып, 1937 жылы туған 

елі Шұбартауға қайтып оралады. Келген бойда  

НКВД жендеттеріне ұсталады. Жоғарыдағы к�зі 

ашық, к�кірегі ояу екі азаматтың – Кәрім ағамыз 

бен Т�ленді ақсақалдың  Алаш ардақтысы Рай-

ымжан Мәрсековпен қарым-қатынаста болды 

деп айтулары тегін емес. Ұрпақтары, біздің 

топшылауымыз бойынша, 1932-1937 жылдар 

аралығында Шәуешекте немесе 1917 жылы 27 

сәуір мен 7 мамырда алаштықтардың Семей 

облыстық съезінде кездесуі мүмкін. Себебі бұл 

облыстық съезге 200-ге  тарта  делегат қатысқаны 

белгілі. Бүгінгі таңда Алаш қозғалысы, Алаш 

қайраткерлері жайында к�птеген ғылыми іс-

шаралар атқарылып жатыр. Жаңа мәліметтермен 

толықтырылу үстінде. Осы тұрғыда Байбатыров 

Ықымның халқына  істеген істерін ары қарай 

зерттеу артындағы ұрпақтары – бізге парыз.

Бақыт НҰРС�ЛІМҚЫЗЫ,
Ықым Байбатыровтың немересі

Жандарбек ҚАРАБАСОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

Сталин дәуірі қазақ тарихындағы ең бір жаралы, ең бір қаралы жылдар. Қазақ тарихындағы ғана емес, 
күллі КСРО тарихындағы қасіреті қалың, көз жасы көл, құрбаны көп кезең.  
Елімізде дәл осы кезеңді зерттеп, зерделеп жүргендер көп. Солардың бірі – мәдениеттанушы, 
Ұлыбританиядағы Уорвик университетінің түлегі Александра Цай. Александра былтыр дәл осы тақырыпта 
көрме ұйымдастырған. Оның белгілі ғалым Жұлдызбек Әбілхожин, Михаил Акуловпен бірге осы 
тақырыпта  орыс тілінде жарық көрген «Живая память» кітабын да оқырмандары жақсы бағалады. 
Мәселен, Оксфорд университетінің профессоры, Ұлыбритания ғылым академиясының мүшесі Катриона 
Келли: «Орталық Азиядағы Сталин дәуірінің репрессиясына арналған жинақтың ең басты артықшылығы 
– әртүрлі этникалық топты зерттейтін («кеңестік» тілде «ұлттар») әртүрлі зияткерлік дәстүрден шыққан 
ғалымдардың диалогы» дейді.  

ХХ ғасырдың басында қазақ халқы бірнеше мәрте қуғын-сүргінге ұшырады. 1905 
жылы патшаның сөз, баспасөз бостандығы жарияланысымен Ресей астанасы 
Петерборда «Қанды жексенбі» оқиғасы орын алды. Бұл оқиға түрік-мұсылман 
елдерін де бейжай қалдырмады. 1905-1906 жылдары империядағы түрік-
мұсылман халықтары атынан орталық билік орындарына 500-ден астам 
 петиция (арыз хат) жолданды. Жіберілген арыз хаттарда: «жер аударылған орыс 
шаруаларына қазақтардың атақоныс шұрайлы жерлерін алып беруге, тіпті орыс 
шаруаларының қоныс аударылуы доғарылсын» деген талап қойылды. Сонымен 
бірге дін мәселесі, жоғарғы өкілеттік органдарға қазақтарды сайлауға тосқауыл 
қойылмауын, қазақ тілінде газет-журналдардың шығуына рұқсат берілуі, т.б. 
мәселелер айтылды. Есесіне, қазақтың жоғын жоқтаған, сөзін сөйлеген «Айқап» 
журналы, «Қазақ» атты газеттер дүниеге келді. Қазақ елін қалың ұйқыдан 
оятып, оқу, өнер-білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы,  дербес мемлекет 
құру сияқты негізгі мақсатқа жетелеген Ахмет Байтұрсыновтың «Масасы-
нан», Міржақып Дулатовтың «Оян, қазағынан» патша  үкіметі қатты сескенді. 
Сондықтан олардың сөйлеген сөздері жіті бақылауға алынып, құпия  түрде 
олардың «ұлтшылдығын» дәлелдеген қат-қат томдар жинақталып, қудаланды.


