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Біз �з ауылымыздан шыққан 
И.И.Рыбалконы мақтан тұтып, 
мектеп алдына оның құрметіне 
қойылған ескерткіш-бюст  алдына 
естелік үшін фотоға түсетінбіз. 
Мектебімізде екі музей болатын. 
Бірі – «"скери Даңқ музейі»  болса, 
екіншісі – �лкетану музейі еді. Біздің 
мектептің музейлері Одақ к�лемінде 
аты шыққан мектеп музей лері 
қатарына жататын. «"скери Даңқ 
музейінде»  де  И.И.Рыбалкоға 
арналған бұрыш  болды. Ауылы мыз-
дың бас к�шесі – Ленин  атында 
 болса, сол к�шенің 218-үйінде 
«Здесь жил Герой  Советского  Союза 
И.И.Рыбалко» деген тақтайша ілулі 
тұра тын.  9  мамыр қарсаңында мектеп 
оқушылары сол үйге барып тағзым 
етіп, И.И.Рыбалконың ескерткіші 

мен ауыл орталығындағы «Белгісіз 
жауынгер» ескерткішінің алдына гүл 
шоқтарын қоюшы едік.

Біраз жылдар бұрын біздің мек-
тептің сайты (сілтемесі:  http://
mektep.ucoz.kz/) жұмыс істеп тұрды. 
Сол  сайтта И.И.Рыбалконың �мір-
баяны (бұрынғы «Даңқ му зейін дегі» 
�мірбаяны)  былайша к�р сетілген еді: 
«И.И.Рыбалко Оңтүстік Қазақ стан 

облысы Түлкібас ауданы Балықты 
 ауылында туған. 1938 жылы Балықты 
жетіжылдық мектебін бітірді. Сол 
жылы  Сергеевка МТС-дегі трак-
торшылар курсына оқуға түсіп, сол 
жылы тракторшы мамандығын алып 
шығады. И.И.Рыбалко �те еңбекқор, 
�з ісін жетік білетін  механизатор 
болды. Екінші дүниежүзілік соғыс 
басталғаннан кейін, екі айдан соң 

И.И.Рыбалко Түлкібас ауданының 
әскери комиссариатының шақыруымен 
Қызыл Армия қатарына шақырылды. 
С о ғ ы с  а л д ы н д а ғ ы  т р а к т о р ш ы 
 ма мандығы  майданда іске асты, ол 
танк жүргізуші болды. 1943 жылы 
анасы қайтыс болды. Сол 1943 жылы 
Қызыл Армия Украинаның қалалары 
мен селоларын азат еткенде, алыстағы 
Қазақстан жеріндегі ата-анасы 

ұлының қаза болғандығы ж�нінде 
«Қара қағаз» алды. И.И.Рыбалконың 
әкесі 1956 жылы қайтыс болды. 
1961 жылы  Сайрам аудандық әскери 
 комиссариаты И.И.Рыбалкоға Кеңес 
Одағының  Батыры атағын беру 
 туралы, 1943 жылы 17 қарашадағы 
грамотасын алды. 

(Жалғасы 4-бетте)

ЗЕРДЕ

21 наурыз, 2020 жыл.
Наурыз мерекесі…
Жаңа жылдың алғашқы күні…
Ақ дастарқанын жайып, әнге 

– қанат, к�ңілге тіл бітіріп жата-
тын Ұлы Дала жұрты ғана емес, 
коро навирустың кесірінен жиырма 
бірінші ғасырдың жиырмасыншы 
наурыз мейрамын күллі Шығыс 
елдері жылдағыдай кернейлетіп, 
сырнайлатып жатпай, к�кірегі ояу, 
к�зі ашық әр пенде �з отбасында 
«Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!» 
деген тілекпен дабырасыз қарсы 
алуда. 

Мыңдаған жылдардан бері үзілмей 
келе жатқан ұлтымыздың осынау 
ұлық мерекесін қарсы алған сайын 
менің есіме �ткен ғасырдың 1987-
1988 жылдары түседі. Желтоқсан 
к�терілісінің жарасы жүректерді 
сыздатып, қоғамның құбылып, 
заманның жұлынып тұрған кезі... 

Мәскеудің «ақ дегені – алғыс, қара 
дегені – қарғыс» болып, қазақтың 
сағы сынып тұрған тұс. Бірімізді отқа 
салып, бірімізді сотқа сүйреп, ел іші 
қарадай бүлінген күндер... Марқұм 
"зірбайжан Мәмбетов екеуміз, бір 
жағынан бұрынғы Театр қоғамының 
негізінде жаңадан құрылып жатқан 
Театр қайраткерлері одағының 
үзеңгі-бауын түгендеп, бір жағынан 
«жел тоқсанның таяғын жеп», біріміз 
Орта лық Комитеттің  Бюросына 
түсіп, біріміз Қалалық партия 
Комитетінің бюросында мәселеміз 
қаралып жатқан шақ... 

«Қазақ ұлтшылдығын» алға тар-
тып, маңдайшаптар мен жандай-
шаптардың бет қаратпай тұрған 
тұсы! 

Еңсесі түскен елді сергіту – 
 парыз болды... 

(Жалғасы 5-бетте)

Біз бала күнімізден «Шымкент 
облысының Түлкібас ауданынан 
шыққан С.Т.Бреусов, К.Д.Грицынин, 
П.Ф.Шевцов және И.И.Рыбалко 
 деген 4 адам Кеңес Одағының 
Батыры атағын алды» деп жаттап 
өстік. С.Т.Бреусовтың есімі өзі туып-
өскен Высокое (қазіргі Шақпақ 
баба) ауылындағы жалпы орта 
мектепке, П.Ф.Шевцовтың есімі өзі 
оқыған Түлкібас станциясындағы 
жалпы орта мектепке, 
И.И.Рыбалконың есімі өзі туып-
өскен Балықшы (қазіргі Балықты) 
ауылындағы жалпы орта  мектепке 
беріліпті. Ал К.Д.Грицыниннің есімі 
өзі туып-өскен Ванновское (қазіргі 
Т.Рысқұлов) ауылындағы бір көшеге 
берілген екен  (сонымен қатар 
К.Д.Грицыниннің есімі ол ерлікпен 
қаза болған Украинаның Репки 
поселкесінің бір көшесіне берілген. 
Сондай-ақ украиндар оның есімі 
өзінің туған селосындағы көшеге 
берілген деп жазып қойыпты. 
– С.Ш.). Себебі бұл ауылдағы 
мектептер Абай, Лермонтов 
және  Ломоносов есімдерін оған 
дейін-ақ иеленген болатын.

БҰЛ ҚАЙ РЫБАЛКО?
тарихи әділеттілікті қалпына келтіру керек

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ НАЗАРЫНА!

(Күнделікке түскен ойлар)

2020 жылдың 15 сәуірі. Қарғалы ауылында жауын сіркіреп тұр (бұл ауыл бұрын Фабричный деп аталған). Алматы 
облысында карантин жүріп жатқан мезгіл. Қарғалыға оңтүстік астанамыздан сәт сайын үдей түскен жауынның 
шуымен қаралы кортеж жақындап келеді: бақилық болған әйгілі тұлға Бекет Сапабекұлы Махмұтовтың денесін 
кіндік қаны тамған туған жеріне тапсыру үшін, мәңгілікке қош айтысу үшін... Күңірене тоқтаған бірнеше көліктен 
Бекет ағаның ұлы – Әнуар, жақын ағайындары, дос-жарандары түсті. Мұнда ескі мазар бар, дәп ауылдың 
шетінде, Алматы мен Шамалғанға шығатын жолда. Ал таяу маңда тәртіп сақшылары мен дәрігерлердің 
Қарғалыға кіргендерді қадағалау блок-посты орналасқан. Десе де, тәртіп сақшылары даңқты спорт 
қайраткерінің рухына тағзым етіп, оң қолдарын самай тұстарына қойып, құрмет көрсетті. Бекет аға анасы 
Күлперім мен ағасы Серіктің жанына жерленді. Тебіреніп кеткенім-ай, жүрегім атқақтай соққаны сонша, 
тынымсыз сіркіреп тұрған жауынның тамшылары тура менің жүрегіме төпеп жатқандай. «Бекет аға 
қарапайым адам еді ғой, дарақылықты, асып-тасуды ұнатпаушы еді.

қысқа �мірден белгілі қоғам және спорт 
қайраткері ғана емес, балалық кезімнің 
кумирі, біздің ортақ шаңырағымыздай 
болған – Фабричный ауылын шексіз 
сүйген ардақты жерлесіміздің дәм-тұзы 
таусылыпты... Жалпы Фабричный дейтін 
ауылдан ұлы адамдар к�п шыққан. 
Олардың арасында Екінші дүниежүзілік 
соғыс қаһармандары, еңбек ардагерлері, 
ғарышкер мен министрлер, генералдар, 
ғалымдар мен жазушылар, �нер мен спорт 
майталмандары бар. Солардың ішінде 
ерек болмысымен, жарқын тұлғасымен 
айдындана к�рінетіндердің бірі де 
бірегейі –  Бекет Махмұтов ағамыз бола-
тын. Біз ол кісімен екі б�лек ұрпақтың 
�кіліміз, жас жағынан алғанда ол маған 
әкемдей еді. Бірақ Бекет ағаны барша 
жерлестері,  ауылдастары мақтан ететінін 
бала кезімнен біліп �стім. 60-70 жылдары 
ол жайында аңызға бергісіз әңгімелер 
желдей есетін. Сондай бір мықты адам 
бар екенін, �зі жерлесіміз, �зі спорт-

шы, білімді, ержүрек тұлға жайында 
жан-жақты хабардар болдық. "рине, ол 
ауылға жиі келіп-кетіп жүрді, біз болсақ, 
сымбатты да сыпайы, аяулы азаматтың 
жүріс-тұрысына сырттай зер салып, бой 
түзейтінбіз. Кейін таныса келе, Бекет 
ағаның ата-анасы жайында, балалық 
кезеңі мен ат жалын тартып мінген шағы, 
40-50 жылдардағы Фабричный ауылы 
туралы айтқан салиқалы әңгімелерін 
ықылас қойып тыңдайтынмын. 

Махмұтовтар отбасы  Фабричный 
 ауылына 1939 жылы к�шіп келіпті . 
Біздің ауыл ол жылдары Қазақстанға �те 
 танымал елді мекеннің бірі болды. Мұнда 
республикаға белгілі Қарғалы шұға ком-
бинаты жұмыс істеді. Аталған комбинатты 
1910 жылы Сергей Шахваростов есімді 
Верный к�песі салдырған екен. Ұзақ жыл-
дар бойы Қазақстан мен Орта Азиядағы 
жеңіл �неркәсіп саласындағы ірі кәсіпорын 
саналды. Республиканың бірінші бас-
шылары біздің ауылымызға қонақ болып 

Бәлкім, соңғы сапары да қарапайым 
рәсімде �тіп жатқанын ризалықпен қабыл 
алған болар» деді ішкі ойым. Аты аңызға 
айналған спортшы – Бекет ағамыздың 
рухына арнап имам Құран аяттарын 
бағыштады. Қос дүниенің ауаны түйіскен 
тұста ойыңа к�п нәрсе келеді. Pткен шаққа 
сапарладым. Бекет ағамен бір ауылда туып-
�стік. Туған ауылымыздың �ткен �мірі, ол 
кісінің ата-анасы, сол бір қадірлі де, аяулы 
кезеңдер, қимас сәттер – бәрі-бәрі к�з 
алдымнан ескі киноның лентасындай �тіп 
жатыр... 

Есейе түскен сайын таңертеңгілік 
мезгілде тосыннан шалынатын теле-
фон қоңырауларына біртүрлі үрейлене 
қарайтын болыппын. 14 сәуір күні таң 
алагеуім шақта Алматыдан жерлесім, 
құрметті ақсақал Амангелді Бейсеуов 
хабарласып, түнде Бекет Махмұтовтан 
бақилық болғаны қайғыра естіртті.  Бұл 
суық хабар жүрегіме қанжардай қадалды. 
Бес күн жалғаннан, қамшының сабындай 

жиі келетінін к�нек�з қарияларымыздан 
талай естідік. Фабрикаға сонау Мәскеуден 
де жоғары дәрежелі басшылар ат басын 
бұратын. Туған ауылымыз тек қана фабри-
касымен әйгілі болды десек, қателесеміз, 
сонымен қатар ол �зінің бүгінгі тілмен 
айтқанда, элиталы мектебімен де таны-
мал еді. Іргетасы 1917 жылы қаланған 
білім ұясы Қарғалы шұға комбинатының 
қаржысымен жұмыс істеп тұрды. Түлектері 
сапалы білімдерімен ерекшеленіп, к�бі 
еліміздің жоғары оқу орындарына түсті. 
Осы мектепте Бекет ағаның әкесі Сапабек 
Махмұтов мұғалім болыпты. Бұл кісіні 
кезінде бүкіл ауыл халқы жақсы білетін, 
қазір бірен-саран адамның ғана есінде 
болар. Сапабек ақсақалды �мірде к�ре 
алмадым, �йткені ол кезде мен дүниеге 
келмегем. Ол жайында тек ата-анамның, 
жерлестерінің жылы лебізге толы с�здері 
мен әсерлі естеліктерін естіп �стім. 

(Жалғасы 7-бетте)

ҚАРҒАЛЫДАН 
БАСТАЛҒАН ҚАРА ЖОЛТАЙТАЛАС
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маса, к�рермен ресейлік «Камеди 
клабты» к�реді. Одан кім ұтады? Кім 
ұтылады?

Үшінші,  барлық  телеарнада 
к�р кемдік кеңес бар. Олар эфир-
ден берілетін материалды сара-
лап, сұрыптап отырады. "сіресе, 
мемлекеттік арналардың к�ркемдік 
кеңесінің талабы айрықша қатал.

" р и н е ,  ж ұ м ы с  т ә р т і б і н і ң 
ерекше лігіне, уақыт тапшылығына 
 байланысты бейнематериалда 
қателіктер болып тұрады. Кейде 
бейнетуынды сапасына қатысты 
сын айтылып жатады. Бірақ бұл – 
жекелеген жағдайлар. Үнемі қателік 
кетеді дегенді білдірмесе керек.

Pзіңізге мәлім, кино түсіру 
–  ж а н к е ш т і  е ң б е к  п е н  ү л к е н 
қаржы қажет ететін ұзақ процесс. 
Тәуелсіздік дәуірінде бұл салаға к�п 
к�ңіл б�лініп, мол қаражат құйылды. 
Нәтижесінде едәуір дүниелер жа-
салды.

М ы с а л ы  р е т і н д е  « О р б ұ л а қ 
ш а й қ а с ы » ,  « Д у л а т и » ,  « К е й к і 
 Мерген», «Құстар әні», «Келінжан», 
«К�ршілер», «Қазақ хандығы. Алтын 
тақ», «Құнанбай», «Абай», «Бек-
зат», «Қаламгер», «"н аға», «Б�рі», 
 «Арман жолында», «Абзал жан» 
сияқты к�птеген фильмдер мен се-
риалдарды айтуға болады. Бұл менің 
дәл қазір есіме түскені ғана, негізі 
одан да басқа жүздеген медиатуынды 
жасалды.

Үнемі есте болатын тағы бір 
нәрсе – бұның бәрі шығармашылық 
дүниелер. Сол үшін де біреуге ұнап, 
екінші адамға ұнамауы заңдылық. 
Бірақ бір анығы – осының барлығы 
да PЗІМІЗДІКІ. Отандық туын-
дылар. Кезінде жылына 1-2 фильм 
шыққанын жетістік санасақ, қазір 
ондаған фильм мен сериал шығып 
жатқанына таңғал май мыз. Бұған 
қуану керек деп санаймын.

Осы ретте, мәдениет бағытындағы 
«Абай» телеарнасын ашуды биылға 
жоспарлап отырғанымызды айтқым 
келеді.

Жазбаңызда айтылған «Сүлеймен 
Сұлтан» сериалы да тосыннан 
түсіріл ген туынды емес. К�п жылдар 
бойы бәсекенің қазанында қайнап, 
кәсіби ліктің к�рігінде қызған дүние. 
Сол үшін де танымал. Бұйырса, біз 
де ол деңгейге жетеміз, тіпті асып 
түсеміз деп сендіргім келеді.

Т�ртінші, телеарна басшыларына 
кіре алмау туралы айтыпсыз.

Тәке, мен министр болғанда 
қабыл дауыма үнемі еш кедергісіз, 
бір телефон қоңырауымен-ақ кіріп 
жүрдіңіз емес пе? "рдайым еркін 
пікірлесіп,  мәселелерді  ашық 
талқы ламап па едік? Министрі 
осылай болғанда, арна басшыла-
ры сізді қалай қабылдамағанына 
және маған неге оны уақытында 
 ес керт пегеніңізге таңым бар.

С о н д а й  к е з д е с у д і ң  б і р і н д е 
мен Сізге «Ел Арнадан» «Теменов 
апталығын» жасап, �зіңіз түсірген 
киноларды к�рсетейік деп ұсыныс 
жасағанда фильмдеріңіздің авторлық 
құқығы реттелмегенін айттыңыз. 
Сол күйі осы шаруаның орайы 
келмеді.

Ал жазбада к�рсетілген «Судағы 
із» телехикаясына, оның сапасы мен 
 сериалдар санына қатысты теле-
арнамен араңызда туындаған дау 
�зіңізге аян.

Бұл сериалды «Қазақстан» ар-
насы 4 рет к�рсеткен. Соңғы рет 
эфирден былтыр қазан айында 65 
жасқа толуыңызға орай беріліпті. Бұл 
жерде мәселе сіздің кәсібилігіңізде 
емес, сериалдың рейтингіне байла-
нысты болып отыр. Жасыратыны 
жоқ, рейтинг телеарна маманда-
рын алаңдатқаны рас. Оның үстіне, 
к�рерменді жалықтырмас үшін те-
леарна бір сериалды қайта-қайта 
к�рсетпейді.

Сіз айтқан «Қасым» телехика-
ясына қатысты мәселе де осыған 
ұқсас – ол бір ғана Ұлттық арнада 
соңғы 6 жылда 8 рет к�рсетіліпті. 
Сондықтан телеарналарда Жеңіс 
күніне арнап «Мәншүк туралы да-
стан», «Мергендер», «Анаға апарар 
жол», «Бауыржан Момышұлы», 
«Дала қырандары» сияқты фильмдер 
мен сериалдар берілді.

Бесінші, жазбаңызда «Шерхан 
Мұртазадан кейін «Қазақ теле-
видениесі» бір басшыға  жарымай-ақ 

шараларға және азаматтық қоғамды 
дамытуға баса назар аудару қажеттігін 
атап �тті. Сондай-ақ халықпен кері бай-
ланыс жұмысын күшейту, мемлекеттік 
ақпараттық тапсырыс нормаларын 
жетілдіру, мемлекеттік медиаресурстарды 
оңтайландыру, салалық журналистиканы 
дамыту мәселелері де қозғалды.

А и д а  Б а л а е в а  Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Мұхаметқали бар қазылар алқасы байқауға 
онлайн т�релік жасады.

Бас жүлдені шығармасы ең үздік деп 
танылған Қайым-Мұнар Табеев иеленді. 
Ал І орынды "ли Ысқабай қанжығасына 
байлады. II орын Роза Сейілханова мен 
Жомарт Игіманға, ал ІІІ орын Дастан 
Қастайға, М�лдір Тұрысбаеваға, Нұрлан 
Сәрсенбаевқа бұйырды.

Т � т е н ш е  ж а ғ д а й  а я қ т а л с а  д а , 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Үкімет пен тиісті министрлік 
басшыларына еліміздегі ғылыми-зерттеу 
институттарының директорларын іскер, білікті жас 
ғалымдардан тағайындауды тапсырғаны белгілі.

Алғашқы �згеріс Шығыстану институтында болды. 
Мұнда белгілі ғалым, тәуелсіздік жылдары қытайтану 
ғылымының негізін қалаушылардың бірі, аудармашы, 
ақын Дүкен Мәсімханұлы аталған ғылыми мекеменің 
директоры қызметіне тағайындалды.

Дүкен Мәсімханұлы бұған дейін Л.Гумилев 
атындағы Еуразия университетінде жемісті еңбек 
еткен. Университет жанындағы Қытайтану инсти-
тутын қоғамдық негізде басқарған білікті маман 
шығыстағы к�ршімізбен арадағы саяси-әлеуметтік 
байланыстардың бағдарына қатысты маңызы бар 
бірнеше мәселелер к�тергені мәлім. Ол ұсыныстары 
жоғары деңгейде қолдау тапқаны да жадымызда. 

Ал А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институ-
тының директоры қызметіне филология ғылымының 
кандидаты Анар Фазылжан тағайындалды. Анар 
Фазылжан бұған дейін  А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институты Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-
Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығының 
ғалым хатшысы,  директордың орынбасары 
қызметтерін атқарған. 

Қос ғалым да бұған дейін «Ана тілі» газетінде 
тіл мәселелеріне қатысты мазмұнды дүниелерімен 
оқырман қауымның к�ңілінен шығып жүрген 
белсенді авторларымыз. Бұл байланыс алдағы уақытта 
да жалғаса беретініне сеніміміз зор.

Н.ХАНТ+ҢІРІ

Ж а р л ы қ  ш ы ғ ы с ы м е н - а қ 
Қазақстанның әр аймағынан 
а з  у а қ ы т  і ш і н д е  қ о ғ а м н ы ң 
қауіпсіздігін қамтамасыз етемін 
деген 2000-ға жуық ерікті, оның 
ішінде  індет  ошағы ең к�п 
тіркелген Алматы қаласынан 
250, ел астанасы Нұр-Сұлтан 
қаласынан 100-ден аса ерікті 
�тініш білдірген. "скери комис-
сариаттан �ткен, денсаулығында 
ақауы жоқ азаматтар әскери сапқа 
алынып, блок-посттарда тұруға, 
к�ше қозғалысын реттеуге, 
 сонымен қатар вирус ошақтарын 
т а з а л а у ғ а  ж ұ м ы л д ы р ы л д ы . 
"скери сапқа �з еркімен  немесе 
арнайы шақыртумен келген 
азаматтардың қызметі 3 айға 
созылуы мүмкін екенін, бірақ 
нақты қанша уақытқа созы-
латынын жергілікті атқарушы 
 орган анықтайды. "скери ерік-
тілерді антисептик, бетперде 
сынды қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз ететіні, заңға сәйкес 
арнайы әлеуметтік жеңілдік-
терге ие болатыны, жұмысынан 
 айырылып қалса жалақысы 
сақталатыны, жұмыссыз болған 
жағдайда ең т�менгі  айлық 
м�лшері т�ленетіні ж�нінде 
Қорғаныс министрі  Нұрлан 
Ермекбаев хабарлаған еді. Осы 
айтылған с�з қаншалықты орын-
далды? Т�тенше жағдайдағы 
әскери қызметі қалай �тті? Осы 
сұрақтарға жауап табу мақсатында 
Орал қаласындағы блок-постта 
бір ай к�лемінде қызметте болған, 
аты-ж�нін толық айтудан бас 

тартқан Нұрбек есімді әскери 
еріктінің пікірін білген едік...

– Т�тенше жағдай кезіндегі 
әскер сапына ерікті түрде бардыңыз 
ба әлде арнайы шақырту алдыңыз 
ба?

– 2017 жылы әскери боры-
шымды �теп келген болатынмын. 
Бірақ т�тенше жағдай кезінде 
әскери міндетті ретінде әскери 
 комиссариаттан шақырту кел-
ген соң бардым. Жалпы барлық 
әскери міндеттілер осылайша 
 арнайы шақыртумен жиналды.

– Қанша уақыт, қай жерде 
қызметте болдыңыз?

– Бір айға жуық уақыт жұмыс 
істедім.  Бастапқыда екі  күн 
 арнайы дайындықтан �ткізді. 
 Содан кейін Орал қаласындағы 
блок-постта қызмет атқардым.

– Арнайы жатақханаларда 
орналастыңыздар ма? Қызмет 
кезінде вирустан сақтану шарала-
ры қаншалықты сақталды, анти-
септик, бетперде сынды қорғаныш 
құралдары жеткілікті болды ма?

– Жоқ, жұмыс біткен уақытта 
ү й г е  қ а й т ы п ,  ү й д е н   б а р ы п 
жүрдік. "рине, сақтық шаралары 
сақталды. Күнделікті таңертең 
келген сәтте және үйге кетер 
кезімізде арнайы медициналық 
т е к с е р у д е н  � т к і з д і .  К ү н і н е 
б ір  ретт ік  үш бетпердемен, 
медициналық қолғаппен, анти-
септик құралдармен қамтамасыз 
етіп отырды. Сонымен қатар тиісті 
айлығымызды да т�леп берді.  

Талаптан ИМАНБАЙ

АҒАҒА БАЗЫНА
немесе төл телевидениеміз туралы өзгеше ой

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАБЫЛДАДЫ

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – АЙБЫНЫМ МЕНІҢ»

ҒЫЛЫМҒА 
жаңашылдық қажет

Азаматтық парыз

байқауының жеңімпаздары анықталды

Қазақстанның халық артисі
Талғат ТЕМЕНОВКЕ

Құрметті, Талғат Досымғалиұлы!
Сізді қазақ киносында �з қолтаң-

басы бар режиссер, к�рерменнің 
к � з а й ы м ы  б о л ғ а н  б і р қ а т а р 
дүниелердің авторы, �нерде �зіндік 
орны бар к�рнекті тұлға ретінде 
құрметтейміз. Оған қоса, к�п жыл-
дан бері ағалы-інілі болып, пікірі 
мен ой-мүддесі ортақ жандар ретінде 
араласып келеміз.

« Ф е й с б у к т е »  ж а р и я л а ғ а н 
қазақ руханиятындағы телеви-
дение р�лі  туралы жазбаңызбен 
танысып шықтым.  Күнделікті 
қарбаластан уақытында қол ти-
мей, кеше ғана оқуға мүмкіндік 
туды. Содан соң, соңғы т�рт жылда 
Ақпарат министрі ретінде де, қазіргі 
қызметімде де осы мәселемен тікелей 
айналысқандықтан, пікіріңізге ой 
қосып, кей тұстарға түсі ніктеме 
беруді �зіме міндет санадым.

Ең алдымен, осылай ортақ іске 
алаң дау шылық танытып, �зіңіз 
бай қаған кемші ліктер турасында 
 ойыңыз ды айтып жатқаныңызға 
алғыс айтамын.

Десе де, т�л телевидениеміздің 
6 0  ж ы л д а н  а с т а м  т а р и х ы н д а 
оның шын түлеп, дамыған тұсы 
егемендік алғаннан кейінгі кезең 
екеніне ешкімнің дауы жоқ. Мұны 
мойындау керек. Pзіңізге мәлім, 
Кеңес  уақытында  тұтас  қазақ 
тілінде  хабар тарататын телеарна 
түгілі, ана тіліміздегі қарапайым 
бағдарламаның �з і  саусақпен 
санарлық еді. Ақпарат алудың бала-
ма к�здері болмаған соң жұртшылық 
б а р - ж о ғ ы  е к і  –  о н ы ң  б і р е у і 
Мәскеуден тарайтын  телеарнаны 
к�руге мәжбүр болатын.

"р қадамды аңдап басатын сол 
заманда ұлт болашағына алаңдаған 
зиялылар да аз емес еді. Дегенмен, 
ел ағалары ақылдаса келе, жалғыз 
телеарнаның жауапкершілігін Шер-
ағаңа сеніп тапсырды. Жалғыз ұлы 
бар ата-ана баласын қалай аяласа, 
бүкіл зиялы қауым да жалғыз теле-
арнаны солай үкілеп, мазмұнының 
мүлтіксіз болуына атсалысты. Оған 
елдің әр түкпірінен тек кәсіби ма-
мандар таңдап алынды.

Ал қазір, шүкір, мемлекеттік 
телеарналармен бірге жекеменшік 
арналар да к�птеп ашылды.

Журналистердің де саны артты. 
Осы қалың ақпарат н�пірінің ішінде 
кейде қателік болмай тұрмайтыны 
да белгілі. Бірақ осындай к�птің ара-
сынан шын жүй рік тер міндетті түрде 
суырылып шығады. Яғни саннан 
сапа туады. Бұл – заңдылық.

Екінші, �зіңіз айтқан рейтинг 
мәсе ле сіне байланысты қоғамда 
екіұдай пікір бар екенін білемін. 
Бірақ қазір к�рерменнің қолында 
пульт бар. Бағдарлама, фильм немесе 
жаңалық тартымды болмаса, әп-
сәтте басқа арнаға ауыстыра салады. 
Кино ма, сериал ма, спорт па, муль-
тфильм бе – к�рермен нені қалайды, 
соны к�реді. Барлығы к�рерменнің 
талғамы мен қызығушылығына бай-
ланысты. "зіл-сықақ, музыка, тағы 
да басқа хабарлардың да �з аудито-
риясы бар.

Елімізде 2017 жылдан бастап 
цифр лық телевидениеге  к�шу 
басталғанын білесіз. Оны 2022 жылға 
дейін бітіруді жоспарлап отыр-
мыз. Соның нәтижесінде шалғай 
ауылдардағы ағайын қазіргідей 2-3 
емес, ең кемінде 15 телеарна к�ретін 
болады. Яғни нағыз бәсеке сол кезде 
туындайды.

Басқаша айтқанда, қоғам тыны-
сын д�п басып, к�пшілікке ұнаған 
бағдарламалар жалғаса береді, к�шке 
ілесе алмағаны қалады.

О ғ а н  қ о с а ,  б ұ л  м ә с е л е н і ң 
екінші жағы бар. Журналист – 
қоғамның айнасы. Оның міндеті 
– �мірде  болып жатқан оқиғаны 
к�рерменге жеткізу. "рине, кейде 
әсерлі етем деп әсірелеп жіберетін 
сәттер болады. Бірақ ешнәрсені 
ойдан шығармайды.  Мысалы, 
�зіңіз тоқталған «Қалаулым» не-
месе «"йел бақытында» айтылған 
зорлық-зомбылық пен небір сорақы 
жайттар қоғамда бар. Керісінше, 
осындай бағдарламалардан соң 
біраз ата-ана баласынан «қайда 
барасың?», «кіммен жүрсің?» деп 
сұрап, тәрбиесіне жіті мән бере ба-
стады. Осыны ескергеніміз ж�н.

"рине, отандық арналар са-
палы контент ұсынуы керек. Бұл 
– даусыз. Бірақ контент әртүрлі 
болуға тиіс. Жұрттың барлығы Сіздің 
тамашалағыңыз келетін дүниені 
к�ре бермейді ғой. Бұл талғамның 
 шаруасы. Сондықтан осы әртүрлі 
контентті �зіміз ұсынбасақ, ақпа-
рат кеңістігін «�згелер» толтыра-
ды. Қазіргідей мәлімет тасқыны 
кезінде ол аса қиын шаруа емес. 
Айталық, «Тамаша» тартымды бол-

Мемлекет басшысы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрі Аида  Балаеваны 
қабылдады. Бұл туралы Ақорданың 
баспас�з қызметі хабарлады.

Қазақстан Президентіне министр лік-
тің атқарып жатқан жұмысы және таяу 
бола шақтағы жоспарлары туралы баян-
далды.

Мемлекет басшысы дағдарысқа қарсы 

Ақпарат айдынында 30 жылдан бері 
мемлекеттік тілдің дамуы мен ұлттық 
тіл қорының жасақталуын насихаттап 
келе жатқан «Ana tili» газетін қолдау, 
басылымның Тәуелсіздік жарияланғаннан 
бергі елдік тұрғыдағы асқан асулары мен 
рухты қалаулы істерін паш ету, мемлекеттік 
тілдің кең ауқымды қолданысын арт-
тыру, қазақ тілі әліпбиін латын графи-
касына к�шірудің маңыздылығы мен 
�міршеңдігін жұртшылыққа кеңінен 
 насихаттау мақсатында �ткізілген байқауда 
додаға түскендер қатары аз болған жоқ. 
COVID-19 індеті �ршіп тұрған уақытпен 
тұспа-тұс келгендіктен, қауіпсіздік ша-
ралары қатаң сақталып, құрамында «Аna 
tili» газетінің  бас редакторы Жанарбек 
"шімжан, «Балдырған» журналының бас 
редакторы Дүйсенбек Мағлұмов, «Егемен 
Қазақстан» газетінің Алматы облысы 
бойынша меншікті тілшісі Қалмаханбет 

Мемлекеттік тіл саясатын іске асы-
руда өлшеусіз үлес қосып жүрген 
ұлт газеті – «Ana tili»-нің 30 жылдық 
мерейтойына орай Алматы облысы 
тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 
«Анамның тілі – айбыным менің» 
атты публицистикалық шығармалар 
байқауын ұйымдастырған еді.

Отанды қорғау, қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету әрбір ер 
азаматтың борышы, парызы. Ұлтжандылық қазақ халқы ның бойында 
бар қасиет екенін төтенше жағдай кезінде де ер азаматтарымыз тағы 
бір мәрте дәлелдеді. Сәуір айының екінші жұлдызында ел Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Әскери міндеттілерді арнайы 
жиынға шақыру» туралы Жарлық шығарған болатын. 

Жазбаңызда ерекше екпін түсіріп, жиырма реттен аса қайталанған «идеология» 
түсінігі таза күйде қазір тек Солтүстік Кореяда сақталған. Басқа елдердің өзіне 
тән идеологиясы бар. Біздің халық та түрлі идеологияның куәсі болды. Біреуін 
ұстанды (коммунизм), екінші біреуіне қарсы күресті (фашизм). Алайда тарихтан 
алған тағылым – біздің жалғыз-ақ ұлттық идеологиямыз бар. Ол – Отанды сүю, 
Тәуелсіздікті сақтау, қоғамды сапалық тұрғыдан дамыту үшін тынымсыз еңбек 
ету! Сонда ғана мемлекет өркендейді. Әрине, сынсыз, мінсіз қоғам болмайды. 
Алайда сын да, мін де шын болуға тиіс. Жазбаңызды оқығанда осы қағиданы баса 
айтар деп күткен едім. Өкінішке қарай, оны көре алмадым.

қойды» дегеніңізді эмоциямен 
айтылған ой деп қабылдадым. Шын 
мәнінде, Шерхан ағаның  алдында, 
ол кісімен үзеңгілес болған және 
ізін басқан қаншама білікті басшы-
лар жұмыс істеді. Байқаусызда ұмыт 
қалдырып, ренжітіп алмайын деген 
оймен ешкімнің атын атамауды 
ж�н к�рдім. "йтпесе, т�л арнамыз 
кәсіби басшылықтың арқасында 
ғана бүгінгі күйге жеткені анық.

Тағы бір мәселені баса айтқым 
келеді. Хатыңызда «Және бір айта 
кететін мәселе, осы телеарнадағы ма-
мандар мәселесін қарасаңыздар екен. 
Pйткені ондағы операторлардың 
к�пшілігі �здері үйде үйренгендер 
 «самопал» операторлар, режиссер-
лердің да жетісіп тұрғаны шамалы» 
деп баға беріпсіз.

"рине, бұл үлкен жанашырлықпен 
айтылған п ік ір .  Алайда  қаз ір 
арналар дағы режиссер, оператор, 
техникалық қызметкерлердің дені 
кезінде �зіңіз біраз жыл басқарған 
Т.Жүргенов атындағы Pнер ака-
демиясы мен бүгінде �зіңіз білім 
беріп жүрген Елордадағы «Шабыт» 
университетінің  талантты түлектері, 
яғни сіз тәрбиелеген шәкірттер. 
Барлығы «ұстазымыз Талғат Те-
менов» деп, сізден білім алғанын 
мақтан тұтады.

Олар кәсіби болмаса, күндіз-
т ү н і  ж а ң а л ы қ  б е р і л і п ,  э ф и р 
қазіргідей мүлтіксіз жүріп тұрмас 
еді. Сондықтан олардың шеберлігіне 
мін тағып, бәріне бірдей күйе жаққан 
әбестік болады.

А л т ы н ш ы ,  ұ л т т ы қ  к о д  т у -
ралы алаңдауыңыз �те орынды. 
Ұлттық код �з алдына жеке-да-
ра �мір сүрмейтіні де белгілі. Ол 
– тілімізде, �нерімізде, салтымыз 
бен дәстүрімізде.  Сонымен бірге 
�зіңіз секілді ұлттық масштабтағы 
дүниелер жасап жүрген тұлғалардың 
бойында.

С о н д ы қ т а н  с о л  ұ л т т ы қ 
 коды мызды сақтап, кейінгі ұрпаққа 
та быстау мақсатында еліміздегі біре-
гей оқу орындарында ұстаздық етіп, 
шәкірт тәрбиелеп жүргеніңізді �те 
жоғары бағалаймын.

Сондай-ақ жігерлі әрі талапты 
жастарды іздесеңіз, сізді «Қазмедиа» 
о р т а л ы ғ ы н а  ш а қ ы р а м ы н .  О л 
жерден к�зінде оты бар, білімді, 
 шынайы отан сүйгіш талай қыз-
жігіттерді к�ресіз. Міне, тап солар 
т�л телевиде ниеміздің ертеңі емес 
деп кім айта алады?

Pмірде қызмет те, лауазым да, 
барлығы уақытша. Бірақ �шпейтін 
бір нәрсе – мәдени мұра, рухани құн-
дылық. Соның бірі – театр мен кино. 
Осы тұрғыдан алғанда, сіз тұтас 
қазақ тың шоқтығы биік режиссер-
лерінің бірі болып қала бересіз.

Айтпақшы, кеше ғана «Фейс-
бук» парақшаңызда шыққан қазақ 
әндері туралы жазбаңызды к�рдім. 
Ол жердегі эмоцияңыздың н�пірі 
мына жазбадағы эмоцияны он орай-
тындай екен.

Фольклортанушылар мынадай 
бір қызық дерек келтіреді. "н – 
халық жағдайының айнасы. "нге 
қарап, заманын тануға болады. 
Мысалы, Ақтабан шұбырынды 
кезінде халық «Елім-айлап» жыла-
са, кәмпеске, аштық, соғыс сияқты 
зобалаңның бәрінен �тіп, енді еңсе 
тіктеген тұста үміт пен сырға, ма-
хаббат пен сезімге толы лирикалық 
әндерді туғызды. Жерімізге қауіп 
т�нген сәтте «Менің Қазақстаным» 
деп, тұтас ұлттың ниеті бір әнге – бір 
үнге тоғысты.

Сол сияқты, қазір де мағынасы 
мен әуезі ерекше әндер жеткілікті. 
"сіресе, жастар арасында үнінен 
жаңа леп сезілетін әуездер к�п. Кейде 
д�рекі с�здер пайдаланатын шығар. 
Бірақ жастарға бұлқыну тән ғой. 
Оған ағалық білдіріп, ақылымызды 
айтып, түсіністік танытайық.

C�з соңында, Тәке, осындай 
күрделі кезеңде ұлт тағдырына 
алаңдаушылық танытып, �те �зекті 
мәселе к�тергеніңіз үшін сізге тағы 
да ризашылығымды айтамын. Пікір 
 алмасып, талқылап, келісіммен ғана 
игі нәтижеге жетуге болары анық.

Ел игілігі жолындағы еңбегіңіз 
жемісті болсын!

Құрметпен, 
Дәурен АБАЕВ.

 Тоқаев қа жақында құрылған Этносаралық 
қа тынастарды дамыту ж�ніндегі коми-
тет пен Қолданбалы этносаяси зерттеу-
лер институтының міндеттері жайында 
мәлімет берді.

Президент ақпараттандыру және 
қоғамдық даму бағытындағы жұмыс-
тардың тиім ділігін арттыру ж�нінде тап-
сырма берді.

 карантин шараларын сақтау керек бол-
ғандықтан, ұйымдастырушылар мен 
қазылар алқасының ұйғарымымен байқау 
жүлдегерлерін жекелей марапаттау ж�н 
деген шешімге келді.

Айта кетейік, ең үздік деп танылған 
шығарманы «Аna tili» газетінің алдағы са-
нынан оқи аласыздар.

И.С+ТІМ

P.S.



3№22 (1542)
4 – 10 маусым

2020 жыл

ANA TILI

... Оның жұмысында 
қызметтер өзгерді (тас 

қалаушыдан, аудандық газет тілшісінен 
баспасөз министрінің орынбасарына, 

«Қазақстан» телерадиокорпорациясының бірінші 
вице-президентіне... дейін), оның өмірінде күрделі 
жағдайлар кездесті, бірақ ол мектептегі жылдардан 

қалыптасқан қоғамға, шындыққа және әділеттілікке адал 
қызмет ету бағытынан еш өзгерген емес. Төңіректе көп адам 

өзгерді, алайда адам атына лайық азамат ең бастысы – өзінің 
азаматтық, патриоттық бағытынан еш өзгерген емес.
Мейлі зор дауыспен-ақ айтылсын, Аяған Сандыбай 

Аристотельдің: «Мемлекет мүдделерімен келісе өмір сүру 
бұл құлшылық емес, қайта сол мүдделерді қорғау» дейтін 

қағидамен өмір сүріп, қызмет етіп келеді.

Иван Щеголихин, 
Қазақстанның халық 

жазушысы 
2004 жыл, қаңтар

... Менің қаламдас 
інім Аяған Сандыбай – орыстілді, 

жалпы отандық журналистикада танымал 
тұлға. Оның шығармашылық келбетін кескіндеуге 

қадам жасауымның бір себебі – мен оның аяқ алысын 
сонау жетпісінші жылдардың басында С.М.Киров атындағы 

ҚазМУ-дың журналистика факультетінің шәкірті кезінен 
бері қадағалап келемін. Сол кездің өзінде қалыптасып қалған 

автордың жүрек лүпілін жеткізуге ұмтылған тырнақалды очерктері 
мен суреттемелерінің, мақалаларының кең ауқымды публицистикалық 

толғауларға ұласқаны көз алдымда. Аяғанның қаламгер ретіндегі кемел-
денген шағы еліміздің тәуелсіз даму кезеңімен тұспа-тұс келді. 

Өмірін өнегелі істермен өрнектей білген шәкіртім әрі досым кемеліне 
келіп толысқан шағында жүзжылдық тарихы бар «Мысль» журналының 

туын төмендетпей, байырғы басылымды халықтың мүддесі мен 
мұңын жариялайтын рупор деңгейіне көтерді. Жаңа туындысы, 

 бояуы кеппеген «Иду по линии света» кітабының елге ой тастай-
тынына толық сенемін. 

Сағымбай Қозыбаев,
Қазақстан Журналистика 

академиясының президенті
2020 жыл, сәуір

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

– Журналдың бүгінгі таңдағы атқарып 
жатқан жұмыстары к�пшіліктің  к�з 
 алдында. Сол себепті алдымен оқырманды 
басылымның �ткен тарихымен қысқаша 
таныстырып �тсек. Бұл �зі дүниеге қалай 
келіп еді? 

– «Мысль» осы кезге дейін бір-
неше  атпен шыққаны к�зі  қарақты 
жұртшылыққа жақсы белгілі. Алғашқы 
н�мірі 1920 жылдың мамыр  айында жарық 
к�рді. Журналды шығару сол уақыттағы 
биліктің ұйғарымымен елдегі баспа 
�німдері редакциялық алқасының т�рағасы 
В.Мюратқа жүктелді. 1920 жылдың 22 
қыр күйегінде Қазақ АССР-нің құрамына 
Орынбор губерниясы қосылды. Орынбор 
республика астанасы атанды. Келесі күні 
Кирбюро президиумының мәжілісі екі 
журналды – «Известия  облбюро» мен 
«Известия Оренбургского губкома РКП 
(б)» басылымдарын біріктіру ж�нінде 
қаулы қабылдады. Журналдың уақытылы 
шығуына М.Мырзағалиев  жауап берсе, 
�лке бойынша  материалдарды А.Анохин, 
ал губком бойынша  материалдарды 
П.Журавский жинады. 

1921 жылы 21 наурызда Кирпарт-
б ю р о  қ ұ р а м ы  ж а ң а р т ы л д ы .  О н ы ң 
мүшелері болып В.Радус-Зенькович, 
А.Авдеев, А.Анохин, П.Журавский, 
С . М е ң д е ш е в ,  М . М ы р з а ғ а л и е в , 
М.Саматов,  ".Жан гелдин бекітілді. Осы 
оқиғамен қатар басшылықтың декреттері 
мен қаулы-қарарларын орналастыру 
үшін  «Известия Казкрайкома РКП (б)» 
атты журнал шығару мәселесі к�терілді. 
Сол жылдың сәуір айында редакциялық 
алқаның құрамы бекіді. 

Журнал алдына үш негізгі міндет 
қойды. Олар: жергілікті партия ұйымда-
рымен тығыз байланыста жұмыс істеу, 
�лкенің шалғай жерлерін партия құры лы-
сының мәселелеріне арналған материал-
дармен қамтамасыз ету, сондай-ақ  партия 
ұйымдары арасындағы байланысты 
нығайту.

Ол уақытта білікті журналист кадр-
л а р ы  т а п ш ы  б о л а т ы н .  С о н д ы қ т а н 
журналдың авторларын қалыптастыруға 
мән берілді. Алғашқы ұйымдастырушылар 
және алғашқы авторлар құрамында 
к�рнекті қайраткерлер, к�семс�зшілер 
А.Айтиев, А.Асылбеков, А.Горкин, 
А.Кенжин, Г.Коростелек, М.Леонинок, 
С . Л и б а в с и к и й ,  С . М е ң д е ш е в , 
 М.Мыр зағалиев, С.Полозов, Т.Рысқұлов, 
С.Сей фуллин, А.Оразбаева, А.Шафет 
және басқалар болды. 

«Известия Казкрайкома РКП (б)» 1925 
жылдың қыркүйегіне дейін жарық к�рді, 
бұдан кейін журнал уақытша шыққан жоқ. 
Тек 1926 жылдың 15 ақпанында «Крас-
ный Казахстан» деген ай сайын шығатын 
саяси-экономикалық журналды �мірге 
әкелу ж�ніндегі шешім болды. Жауапты 
хатшылыққа Каховский тағайындалды. 
Редакциялық алқаның алғашқы құрамына 
И.Киселев, О.Жандосов, Б.Майлин, 
П.Варламов, Л.Ваннэ тағы басқалар енді.

Аталған журналдың бар болғаны т�рт-
ақ н�мірі оқырман қолына тиді. Бұған 
материалдық жабдықтардың жетімсіздігі 
немесе бірнеше басылымдарды біріктіру 
жайы әсер еткен болса керек. Ақырында 
«Красный Казахстан» мен «Народное 
 хозяйство Казахстана» бірігіп, «Казахстан» 
атауын иемденді. Алайда бұл басылымның 
да ғұмыры ұзаққа бармады. Кейін «За пар-
тию» атты журнал �мірге келді. Ташкентте 
жарық к�рген бұл басылымның соңғы 
н�мірі 1930 жылы шықты. 

Мұнан соң журнал аты «Большевик 
Казахстана», «Коммунист Казахстана», 
«Партийная жизнь Казахстана» болып 
�згертілді. Ал еліміз Тәуелсіздік алғаннан 
бері «Мысль» аталып келеді. 

Басылым бүгіндері саясат, тарих, 
 философия, экономика, мәдениет және 
басқа да салалардағы �зекті мәселелерді дер 
кезінде к�теріп, оқырманның к�ңілінен 
шығар ғылыми, сараптама  материалдарды 
жариялауымен ерекшеленеді. Қоғамдағы 
оң �згерістер ж�ніндегі салиқалы ой 
толғап, жұртшылық қауымға  пайдалы, 
м а з м ұ н д ы  д ү н и е л е р  ұ с ы н у  б а с т ы 
мақсатымыз.

Журналдың редакциялық кеңесіндегі 
О.Сүлейменов, М."уезов, Д.Мыңбай, 
С . К о л ч и г и н ,  А . К и м ,  С . Х а р ч е н к о , 
А.Қошанов, Ж.Түймебаев, С.Қозыбаев, 
В.Жандәулетов секілді елге танымал 
азаматтардың әрдайым да жанашырлық 
танытып отыратындарын айтқым келеді. 
Басылымның беделін к�теруде белсенді 
авторларымыздың еңбегі зор. Олардың 
қатарында А.Бисенбаев, К.Жолдыбай, 
Е.Брусиловская, Т.Джанатаев, А.Кан, 
Л.Мартынова, шетелдік авторларымыз 
Т.Валлас, А.Рыскулов және тағы басқалар 
бар. 

– Қоғамдағы �згерістер туралы айтып 
қалдыңыз. @згеріс, жаңалық дегенде ең 
 алдымен нені ауызға алған болар едік?

– "рдайым да алдағы күндерден 
жақсылық күтетініміз рас. Қазіргі уақытта 
бұған толық негіз бар. Қоғамда кезектен 

бір мысал келтірейін – елде сексуалды 
маньяк пайда болды. Ұзақ уақыт бойы 
қылмыскерді ұстау мүмкін болмады. 
Біздің газетте шыққан мақаладан кейін 
Үкіметтің жедел мәжілісі �тті, жыл-
дам т�тенше шаралар қабылданды, 
ақырында қылмыскер қолға түсті. 
Ең  бастысы бұл емес, қылмыскер 
бәрібірде  ұсталатын еді .  Біз 
қауіпсіздік шараларын дер кезінде 
қабылдамаған  жауапсыз, қимыл-
қарекетсіз отырған шенеуніктердің 
қызметтерінен  босауына қол 
жеткіздік. Израильде елдің бас 
бақылаушысы институты бар. Қазір 
ол жылына еліміз бен қоғам үшін 
ең маңызды жеті деректі бақылауда. 
Оның бесеуіне бастамашы болған 
біздің газет. Біздің к�терген мәселеміздің 
ешқайсысы ескерусіз қалған емес».

Pзіңіз айтыңызшы, осы соңғы отыз 
жыл к�лемінде газеттегі сын мақаладан 
кейін жұмысына салғырт қараған ең бол-
маса бір шенеуніктің қызметтен босағаны 
туралы деректі келтіре аласыз ба? Келтіру 
қиын. Есесіне, журналисті сын мақаласы 
үшін жазалап жатамыз. 

– Одақ тарағаннан кейін «Баспас�з 
туралы» алғашқы заңның және БАҚ-қа 
қатысты басқа да маңызды құжаттардың 
жобасын дайындауға қатысқаныңызды 
білеміз. Сол кездері қандай мәселелерге 
барынша к�ңіл б�лдіңіздер?

– Ол күтпеген �згерістер мен үлкен 
үміттер алдындағы уақыт еді ғой. Сол 
себепті т�мендегі негізгі мақсаттарға қол 
жеткізу міндеті тұрды. 

Бірінші, БАҚ-ты қатыстыру арқылы 
жалпы құқықтық мәдениетті қалып-
тастыру, екіншіден, ұлтаралық қатынас 
мәдениетін арттыру. Бұл мәселенің 
к�терілетіні, егемендік таңы атқан кезде 
мыңдаған адам республикадан тысқары 

жерге кетіп жатты. Бұл мәселе �те �зекті 
болды. Қазіргі кезде де маңызды. Үшін-
шіден, азаматтардың бойына нарықтық 
психологияны қалыптастыру.

БАҚ-тар осы міндеттерді орындай 
алды ма? Нақты баға бергім келмейді. 
Бәрін бірдей орындадық деп айту да қиын 
болар.

– Бір әңгімеңізде патриоттық тәрбиеге 
мән берілмей отырғанын ашына баяндап 
едіңіз...

– Патриоттық сезімге тәрбиелеу, 
қоғам дық сананы жаңғырту атүсті қарай-
тын мәселе емес. "рбір қазақстандық �з 
елінің тарихын білуі тиіс. Қазақ талай 
ғасырларды, жеңістер мен жеңілістерді 
артқа тастап, қаншама зіл батпан ауырт-
палықтарды бастан кешсе де, тілін, 
дәстүрін, мәдениетін сақтап, бүгінгі күнге 
жеткізген байырғы ұлт. Біз халқымыздың 
ірі тұлғаларын құрметтеп, олардың  ерекше 
қасиеттерінің негізінде жас  буынды 
тәрбиелеуіміз керек. Бір мысал. Жеңіс 
күні қарсаңында «Казахстанская правда-

да» кеңес дәуірінде қазақтан шыққан 
тұңғыш  генерал, нағыз батыр Шәкір 

Жексенбаев туралы очерк-портрет 
жарияладық (кеңес заманындағы, 

яғни 70 жылда бар болғаны 9 
қандасымыз, оның жартысынан 
к�бі бейбітшілік уақытында 
 генерал деңгейіне жеткен). 
 Осындай бетке ұстар батырла-
рымыз  туралы жастар білуі ке-
рек? Бізде  жастар түгілі, кәсіби 
әскери қызметкерлердің �зі 
тұңғыш генералымыз тура-
лы білмейтін сияқты. Мақала 

жарияланған күні Қор ғаныс 
министрлігінен қоңырау шалып, 

«Кейіпкеріңіздің есімінде к�ше, 
саябақ, ауылдар бар ма?» деп тосын 

сұрақ қойды. Таңданарлық жай емес 
пе? ҚР Қорғаныс министрлігіндегі иде-

ология департаменті осындай ақпаратты 
елден бұрын білуге тиіс қой. Неге мысалы, 

республикадағы әскери білім беретін оқу 
орындарының біріне осындай ержүрек 
қолбасшының атын бермеске?.. 

– Біздің бір байқайтынымыз, сіз 
еңбектеріңізді негізінен орыс тілінде 
ж а з с а ң ы з  д а  ә р д а й ы м  қ а з а қ  т і л і н 
 насихаттап, қорғап жүресіз.  Белгілі 
 жазушы Герольд Бельгер �зіңіз туралы 
былай жазған екен: «Ана тіліне деген 
ж�нсіз қатынасты белгілі к�семс�зші Аяған 
Сандыбайдың мына с�зінен артық жаза 
алмаспыз: «Қазақтар �з тілінен басқа кез 
келген тілді меңгере алады. Қатты айтсаңыз 
да, қатырып айтыпсыз...«»

– Біздің отандық баспас�зде, оның 
ішінде қазақтілді б�лігінде бұл мәселе 
жиі к�теріледі. Бір қарағанда, бұл бағытта 
істеліп жатқан жұмыстар да бар секілді. 
Қазақ мектептерінің саны к�беюде, 
оқулықтар,  с�здіктер,  әдістемелік 
қ ұ р а л д а р  ш ы ғ а р ы л у д а .  Е л і м і з д е 
мемлекеттік тілді  дамытуда және тұғырын 
бекіту мақсатында бюджеттен қаржы да 
б�лінуде. «Тілдер  туралы» заңымыз да бар. 
С�з жүзінде ұлы Абайдың тіліне ешкім 
қарсы шығып отырған жоқ. Қайта, қолдап 
отыр. Алайда Қазақстандағы қазақ тілі әлі 
де болса тиісті деңгейде �мір сүріп отырған 
жоқ. Осы ретте атақты сықақшы Михаил 
Жванецкийдің мына с�зін келтіре кетейік: 
«"зірге қазақтар бар кезде, мен орыс тілі 
үшін алаңдамаймын». Сықақшының осы 
с�зінен к�п нәрсені аңғаруға болады. 
Сонда асылымыз,  барымыз саналатын ана 
тіліміз �з елінде, �з жерінде �гейлік күйін 
кешпеуі үшін не істеуіміз қажет?

Бабаларымыздың арқасында үсті де, 
асты да қазынаға бай, к�лемі  жа ғынан 
әлемде тоғызыншы орындағы байтақ жерге 
ие болып отырмыз. Менделеев кестесіндегі 
барлық элементтер бар. Алайда осынша 
байлықтан бұрын, біз үшін ең бағалысы 
– біздің мәдениетіміздің, �неріміздің, 
дәс түріміздің, тұтастай алғанда руха-
ни құндылықтарымыздың негізі болып 
 табылатын, ол – ғажайып тіліміз. Атақты 
лингвистердің, әдебиетшілердің Ұлы 
дала тіліне жоғары баға беруі жайдан-
жай емес. Мәселен, белгілі  фольклоршы, 
 ориенталист, түркітанушы Василий 
 Радлов кезінде  былай деген екен: «Мен 
бүкіл әлем тілдерінің ішінде мына үш тілді 
ұлы тіл санаймын – орыс, француз, қазақ 
(түркі тілдерінің бірі) тілдері». Бұл ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында бірінші рет 
айтылған, ғалымдар, педагогтар, журна-
листер мақалаларында жиі пайдалана-
тын ақиқат. Бірақ осыны қазақ тілінің 
әлеуетіне нақты дәйектерсіз күмәнмен 
қарайтындар түсінбей-ақ келеді. Олардың 
ойынша, қазіргідей жаһандану заманын-
да бұл тіл толыққанды коммуникация 
құралы бола алмайды-мыс. Бұл, әрине, 
�зінің ана тілінің, ұлтының мәдениеті мен 
салт-дәстүрлерінің мән-маңызын терең 
түсінбейтіндердің ойы.

Pзің тұрып жатқан елдің тілін 
білмей, ұлттық рухани-адамгершілік 

қайнарынан ш�лімізді қандырмай, 
мемлекет құраушы ұлтты барлық 
жағынан тани аламыз ба? Мүмкін 
емес.

А ғ ы л ш ы н  т і л і н  б і л м е й , 
а ғ ы л  ш ы н  н ы ң  к л а с с и к а л ы қ 
поэзиясының құдіретін терең 
сезіне алуға бола ма? Қайдам. 
Сондық тан біз соңғы кездері жиі 
айтып жүрген қоғамдық сана-

ны жаңғырту мемлекеттік тілдің 
қажеттілігіне де к�п байланысты. 

Ол біріктіруші күшке ие. Ол үшін 
қазақстандықтар, біз, еңбек етуіміз ке-

рек. Бұл бірінші кезекте еліміздегі ұлттық 
элитаға қатысты. Үлгіні солар к�рсеткені 
ж�н.  Егер билік құрылымдарының 
�кілдері, депутаттар, белгілі тұлғалардың 
�здері мемлекеттік тілге немқұрайлы 
қарайтын болса, қарапайым азаматтардан 
қалай талап ете аласыз.

– «Отандық PR саласын қаз тұрғызған 
қарымды қайраткерлердің бірі, оның 
қажымас «қара нары» Аяған Сандыбай 
 осынау мәртебелі міндетті абыроймен 
атқарып келеді» деген жолдарды  «Элита 
КазНУ» деген қолға түсе қоймайтын 
кітаптан к�ріп қалдық…

– Иә. Сирек басылым болуы мүмкін, 
�зім де таба алмай жүрмін... «Қоғаммен 
байланыс» мамандығын �мірге қайта 
ә к е л у г е  м ұ р ы н д ы қ  б о л ғ а н ы м  р а с . 
Тоқсаныншы жылдардың орта тұсында 
бұл мамандық жабылып қалған екен.  
Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м  м и н и с т р л і г і н е 
қызметке келген бетте осы мәселеге 
 атсалыстым.  Журналиске жақын тақырып 
қой.  Шамам келгенше күш салып, 
жұртшылықпен байланыс мамандығы 
қажет екенін әр  деңгейде дәлелдеу қажет 
болды. Оңай  шаруа емес екен. Қолға 
алғаннан кейін қайта жалғастырдық, 
 содан бері жоғары оқу орындарында пиар- 
менеджерлер  даярлауды жүзеге асырдық. 
Ортақ істен қалыспай, әріптестеріммен 
бірлесіп «Брендке барар жол», «Жарнама. 
Жұртшылықпен байланыс. Брендинг», 
«Ел брендингі» атты оқу құралдарын 
әзірледім.

–  Ж у р н а л ы ң ы з д ы ң  м е р е й т о й ы 
 қ а р  с а ң ы н д а  « И д у  п о  л и н и и  с в е т а » 
 кіта быңыз жарыққа шықты. Баспас�з 
бетінде пікірлер шығып жатыр. Алғашқы 
оқырман туындыңызды жылы қабылдауда. 
Б ұ л   т а б ы  с ы ң ы з б е н  ш ы н  ж ү р е к т е н 
құттықтаймыз. 

– Рақмет! Бұл еңбегімнің басқа кітап-
тарыма қарағанда ерекшелігі б�лек. 
Шамам келгенше, егеменді еліміздің 
қарқынды дамуына б�гет болып тұрған 
проблемаларды сараптауға талпындым. 

+ңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ

БАСПАСӨЗДІ
БАҒАЛАМАҒАН ЕЛДІҢ 
БОЛАШАҒЫ БҰЛЫҢҒЫР

жүзеге асыру әрқайсымыздан әлеуметтік, 
зайырлық, демократиялық мемлекетке 
тән саяси-мәдениетті, жоғары қоғамдық 
сананы талап етеді. Бұл бағытта к�п 
нәрсе істелу керек, алайда осы күндері 
атқарылған жұмыстардың алғашқы 
нәтижелері бар деп сеніммен айта аламыз. 
Мұны �здерін оппозиция �кілдері санай-
тын кейбір азаматтардың �зі мойындауда. 
 «Оппозиция жиырма жыл бойы айтып 
келе жатқан талаптар орындала бастады» 
дейді олар демократиялық бағыттағы, 
мемлекеттік құрылымдар жұмысындағы 
қозғалыстарды байқап.

Мемлекет басшысының с�зі мен 
ісіндегі нақтылық реформаны жүзеге 
асыруға деген сенімді күшейтіп, үмітімізді 
нығайтады. Алайда бар жүкті Президенттің 
мойнына артып қойсақ дұрыс болмас. 
Оның жасампаздық бастамаларына жан-
жақтан қолдау қажет. 

Осы жерде айта кетейін, Прези дентіміз-
дің бастамасымен құрылған Ұлттық кеңес 
конструктивті және елеулі диалог алаңына 
айналды. Ол қысқа мерзімнің �зінде 
отандастарымыздың сенімін ақтауға 
мүмкіндігі барын к�рсетті. Яғни жаңа 
 саяси мәдениетті қалыптастырудың 
�зіндік орталығына айналды. 

Президент жүргізіп отырған қазіргі 
саясат толық іске асатын болса мемле-
кетіміздің дамыған елдер қатарынан 
 табылатынына үмітіміз зор. Бұл үшін 
бізде барлық алғышарттар бар. Мынаны 
да ескерген абзал. Отандық БАҚ-тарда 
айтылып жатқан �зекті мәселелерге дер 
кезінде назар аудармай, оларға к�ңіл 
б�лмей �зіміз қалап отырған реформаға 
қол жеткізу қиын. Тіпті «Естуші мемлекет» 
тұжырымдамасының �зі с�з жүзінде қалып 
қоюы мүмкін.

Егер де билік пен қоғам арасында 
 то лық мәнінде тікелей және кері байланыс 
болмаса, онда жағымсыз істерге, к�з бояу-
шылыққа, жемқорлыққа кеңістік пайда 
болады. С�з бен іс-әрекет түсінігінің орын 
ауысуына жол беріп алатынымыз анық. 

– Бұл жерде баспас�з де к�мек қолын 
соза алар еді ғой...

– С�з жоқ, ықпалды баспас�з ғана 

мүмкіндігін тек баспас�з ғана қамтамасыз 
етер еді. Ең бастысы, оның с�зі далаға 
айтылғандай болмау керек. 

Қазақстанның нығаюы мен  дамуына 
тілектес нағыз журналист үшін оның 
мақаласына байланысты білдірілген 
пікірлер, қабылданған  шаралар сан 
миллиондаған «тендерлік» жеңістерден 
әлдеқайда қымбат. Олардың баспас�здегі, 
эфирдегі с�зіне құлақ қойылып  жатса 
мұның пайдасы зор. Егер, керісінше, 
с�з мән-мағынасын жоғалтатын болса, 
адамдар еркіндіктен айырылады. Билік 
баспас�здегі с�зге, к�терілген �зекті 
мәселелерге, күрделі проблемаларға 
к � ң і л  б � л м е с е ,  о н д а  ж у р н а л и с т е р 
шығармашылық еркіндіктерін жоғалтары 
даусыз. "ріптестеріміз бұндай жағдайды 
бастан кешіретін болса олардың оқырманы, 
к�рермені, тыңдаушылары  адасады, 
қоғамда болып жатқан әлеуметтік-
саяси үдерістерді, құбылыстарды дұрыс 
түсінбей, бара-бара әлеуметтік аутсайдер, 
яғни мәңгүрттік жайлауы әбден мүмкін. 
Жұртшылықты сондай халге жеткізсек 
Мәңгілік ел болмақ түгілі, қой соңында 
жүретін жағдайға да жете алмауымыз 
ықтимал. Қазірдің �зінде БАҚ-тардағы 
сыни пікірлерге мемлекеттік органдар, 
ұлттық компания лар, банктер тарапы-
нан әрекетті байқап отырған жоқпыз. 
Баспас�зді бағаламаған елдің болашағы 
жоқ. БАҚ-ты сыйламаған басшылық 
жұртшылық сенімінен  айырылады.  Кейде 
осындай немқұрайлылық жүйелі іркілістің 
белгісі емес пе екен деп ойлайсың? 

Жүйелі іркіліс негізінде әдістеменің, 
ағартушылық технологияның, білімнің 
жетіспеушілігі жатқан жоқ, бәрінен 
бұрын таңдаған кәсіпке, �зіне, елге, 
Конституцияға деген қарапайым құр-
меттің �зі  болмауы. "сіресе,  елдің 
қарқынды  дамуына жауап беретіндердің 
жүйелі іркіліске деген немұрайлы қарым-
қатынастары �кіндіреді. Мұндай кемшілік 
орын алған жағдайда  реформаны жүргізу 
қиынға соғады.

– Жүйелі іркіліс жағдайынан шығу 
үшін қоғам не істеуі қажет?

– Бір білетінім, бұл жерде 
тек қана журналистің күш-
жігері жеткіліксіз. Pйткені 
жемқорлық қоғамды әбден 
жайлап алған. "зір қоғам 
мемлекеттік құрылымдар 
әрекетін бақылай алмай 
тұрғанда, жүйелі іркіліс 
�се береді. Бақылау тек 
баспас�з бен эфир с�зінің 
арқасында ғана болады. Бұл, 
әрине, БАҚ билікке  немесе 
қалталы әлдебіреулерге емес, 
қоғам мүддесіне қызмет еткен 
жағдайда ғана орын  алады. Осы 
жай Израильде шығатын  «Едиот 
 Ахаронот» атты атақты апталық 
газеттің бас редакторы Рафи Гинаттың 
 «Журналиске» (№3 мамыр, 2006 ж.) берген 
сұхбатында байқалады: «Жақын күндерден 

Аяған Сандыбай  – елімізге белгілі көсемсөзші-журналист. ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақстан Журналистер академиясының академигі, «Алтын Самұрық» 
сыйлығының иегері. 
Ол бүгінде республикалық «Мысль» журналының бас редакторы. Бұған дейін ҚР 
Президенті Әкімшілігінің сектор меңгерушісі, ҚР Баспа және бұқаралық ақпарат 
министрінің орынбасары, «Қазақстан» телерадио» корпорациясының бірінші вице-
президенті, «Қазақ теледидарының» бас директоры, «Қазмұнайгаз» ұлттық ком-
паниясы» АҚ-тың жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры, «Астана 
ақшамы» газетінің бас редакторы секілді жауапты қызметтерді атқарды.
Биыл «Мысль» журналының жарық көргеніне 100 жыл толып отыр. Осыған байла-
нысты журнал басшысы Аяған Өтенұлымен кездесіп, кейбір толғандырған мәселелер 
бойынша сұхбаттасудың сәті түскен болатын. Төменде сол әңгіме оқырман қауым 
назарына ұсынылып отыр. 

тыс �ткен президенттік сайлаудан кейін 
шуақты күндерге үміттендірген �згерістер 
пайда болды. Олардың ішіндегі  ең 
маңыздысы – қазақстандықтардың едәуір 
б�лігіндегі қоғамдық-саяси белсенділіктің 
артқандығы. Бұған тек қоғам белсенділері 
қатысқан бейбіт жиындар, митингтер, 
акциялар ғана емес, басқа да факторлар 
дәлел бола алады. 

Біздегі оптимизмнің ең елеулісі – 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қоғамды демо-
кратияландыруға ұстанған азаматтық 
және президенттік бағыты. Мемлекет 
басшысының с�зі мен ісі �зі ұсынған ре-
формалық бағыттан еш айнымайтынын 
анық аңғартады. С�з жоқ, �згерістерді 

І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Аяған САНДЫБАЙ, 
«Мысль» журналының бас редакторы:

к�кейкесті проблемаларды �зек етіп, енді-
енді бой к�рсетіп келе жатқан дабылды 
жағдайларды ескерте алады. Осындай 
әрекеттерімен билікке к�мектесе алар 
еді. Мықты, �ткір баспас�з ешқашан да 
арамза шенеуніктің с�зін с�йлемейді. 
Ұлтымыздың к�рнекті қайраткері Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Газет – халықтың к�зі, 
құлағы һәм тілі» деп жайдан-жай айтқан 
жоқ. Бұл ақиқат бүгінгі күні де маңызды. 
Сондықтан, біздің ойымызша, Қоғамдық 
сенім ж�ніндегі ұлттық кеңестің кезекті 
отырысында еліміздің қоғамдық-саяси 
және әлеуметтік экономикалық дамуына 
бағытталған шараларды іске асырудағы 
БАҚ-тың орны туралы мәселе қаралса 
құба-құп. 

Түйіндеп айтар болсақ, қоғам мен 
билік арасындағы к�пірді  шындап 
қалып тастыратын кез келді. Ол міндетті 
�ркениетті қоғамда баспас�з атқара 
алады. Рухани жаңғырудың к�здеген 
мақсаты ұлттық сана-сезімнің әртүрлі 
кереғар жақтарын келістіру екені 
анық. Егер халықтың үні билік 
құрылымдарына дер кезінде жетіп 
жатса, бұл мақсатқа қол жеткізуге 
 б о л а д ы .  С о н д а  қ о ғ а м д ы қ 
�мірдің �зекті мәселелері 
бойынша олардың  арасында 
ашық диалог орнай алады. 
"лгіндей еркін пікір алысу 

...Аяған Өтенұлына елімізде 
жүргізіліп жатқан реформаларды 
қолдауға бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы қосқан үлкен үлесі үшін және 
республика өміріндегі барынша елеулі 
және қоғамдық маңызды оқиғалар 
 туралы жазылған «Чем порадовать 
сердце» атты публицистикалық, 
сараптамалық мақалалар жинағы үшін 
алғысымды білдіремін. Шығармашылық 
табыс, жемісті еңбек тілеймін.

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының 

Президенті
2004 жыл, маусым
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Кейбір елді мекендердің байырғы тарихи атаулары күні бүгінге дейін неліктен, не 
себептен қалпына келтірілмей келеді? Біз әлі де өзекті болып отырған осы мәселеге 
амалсыз оралып отырмыз. Тәуелсіздікке қол жеткізген кезеңнен бері патша зама-
нында отаршылдық мақсатта қойылған жер-су, елді мекен аттары ауыстырылып, 
байырғы атауларын қайта қалпына келтіру, жаңа атаулармен ауыстыру бағытында 
көп жұмыс атқарылды. Дегенмен, ескі, тәуелсіздігімізге көлеңке түсіретін, тари-
хымызды тануға кедергі келтіретін, ел-жұртты түбі қайдан шыққаны шатастыра-
тын отар шылдық топонимдер әлі де қалып қойып отыр. Бұл солтүстік өңірде ғана 
емес, бірың ғай ұлт өкілдері қоныс теуіп отырған оңтүстіктегі елді мекендерде де 
ұшырасады. 

Ресми мәліметтерге жүгінсек, жыл басынан бері халықтың 
тұтыну тауарларына деген сұранысы былтырғы жылмен 
салыстырғанда 40,9 пайызға төмендепті. Мұны сарапшылар 
наурызда басталған карантин шарасымен байланыстыруда. 
Бір қызығы, осы кезеңде тұтынушылардың азық-түлікке 
деген сұранысы 51,5 пайызға артып, 255,4 миллиард теңгені 
құраған. 

Ұ Л Ы  Д А Л А  А Т А У Л А Р Ы
Т Ү Р К І С Т А Н  О Б Л Ы С Ы  Ә К І М І Н І Ң  Н А З А Р Ы Н А ! 

СЕСЛАВИН 
ДЕГЕНІМІЗ КІМ?

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

БАЛМҰЗДАҚҚА 
СҰРАНЫС 

НЕГЕ АРТТЫ?

ҚазҰУ мәртебесі

«Барлығы балалар үшін»

(Басы 1-бетте)

И.И.Рыбалкоға Кеңес Одағының 
 Батыры Днепр �зенінен ерлікпен �тіп, 
оң жағалауда берік пландарын (плац-
дарм – С.Ш.) құру кезінде ерлік пен 
батырлық үлгісін к�рсеткені үшін берілді. 
И.И.Рыбалкоға Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілген соң мектеп, партия және 
комсомол ұйымдары жоғары ұйымдарға 
мектептер И.И.Рыбалко есімін беруге 
ұсыныс жасады. Түлкібас аудандық пар-
тия комитеті және атқару комитеті бұл 
ұсынысты қанағаттандырып, Балықты 
орта мектебіне Кеңес Одағының  Батыры 
И.И.Рыбалконың есімі берілді. 1962 жылы 
23 ақпанда Кеңес Одағының Қарулы 
Күштерінің 43 жылдығына орай Кеңес 
Одағының Батыры И.И.Рыбалконың 
грамотасы  салтанатты түрде мәңгілік 
сақтауға  мектепке  тапсырылды. 
Мектептегі @скери Даңқ клубының 
мүшелері И.И.Рыбалконың туыста-
рын іздеп тапты. Олар Гришина Вера 
 Зиновьевна,  Саст�бе  поселкесін ің 
тұрғыны және  Зверева Анна  Зиновьевна 
 Шымкент қаласы, Толстой к�шесі 
№159 үйде тұрады. Олар, сонымен қатар 
И.И.Рыбалконың алғашқы ұстазы мен 
жолдастарын тапты. 1967 жылы мек-
теп алдына Кеңес Одағының  Батыры 
И.И.Рыбалконың ескерткіші орна-
тылды». Тәуелсіздік жылдарындағы 
оқушыларды білмеймін, біздің кезімізде 
мұны білмейтін мектеп оқушысы бол-
майтын.

2014 жылы 9 мамыр қарсаңында 
білгім келіп, Түлкібас ауданынан 
шыққан Кеңес Одағы Батырларының 
� м і р б а я н д а р ы н  ә л і п б и  р е т і м е н 
 У и к и п е д и я д а н  т а у ы п  а л ы п  о қ и 
 бас тадым. И.И.Рыбалкоға келгенде 
күтпеген жағдайға тап болдым. Онда 
«Иван Игнатьевич Рыбалко (25.05.1925-
26.04.2000) – Воронеж майданы 3-танк 
армиясы 9-механикаландырылған 

«Academic Ranking of World Universities-
European Standard» (ARES) беделді 
еуропалық рейтингінің зерттеулері бойынша 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «АА+» жоғары 
бағасына ие болып, жетекші еуропалық 
университеттердің қатарына енді.

ARES халықаралық рейтингіні 2011 жыл-
дан бастап Еуропалық ғылыми-�неркәсіптік 
палатасы жүргізеді. Биылғы жылы оған 
еуропалық стандарттарға қызметі сәйкес 
келетін ТМД елдерінің 530-дан астам жоғары 
оқу орны қатысты. ARES нәтижелерін әлемнің 
жетекші рейтингтік агенттіктері назарға алады. 
ҚазҰУ рейтингіде қазақстандық жоғары оқу 
орындары арасында к�шбасшы болып қалуда, 
к�рсеткіштер бойынша олардан әлдеқайда 
озып тұр. ARES-тің «AA+» бағасына,  сон дай-ақ 
Ломоносов атындағы ММУ бастаған Ре сейдің 
10 жетекші университеті де ие болды.

Рейтинг жоғары оқу орындарын келесі 
к�рсеткіштер бойынша саралайды: ғылыми-
инновациялық қызмет, оқыту сапасы, цифр-
ландыру деңгейі, түлектердің сұранысқа ие 
болуы, халықаралық тану, студенттер мен 

1 маусым – балаларды қорғау күніне 
 ар налған «Барлығы балалар үшін» 
 рес пуб ли калық акциясы онлайн  форматта 
�тті. Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ 
орта мек те бінде ұйымдастырылған 
акцияның мақ саты – мемлекеттік саясатты 
 насихаттау. 

Акцияға мектеп оқушылары да қатысып, 
«Бақытты отбасы», «Аға, әпке, қарындас», 
«Бақытты балалық шақ» тақырыптарында 
видеороликтер жасап, оны Қарасай ауда-
нының және мектептің әлеуметтік желі-
лердегі парақшаларында орналастырды. 
Осы акция аясында «Балаларға жылу  сыйла» 
тақырыбында қайырымдылық  акциясы 
ұйымдастырылып, әлеуметтік жағдайы 
т�мен, мүмкіндігі шектеулі балаларға к�мек 
к�рсетілді. «Таңғажайып әлем» сурет байқауы, 
«Бақытты балалық шақ» атты тақырыптарда 
ш ы ғ а р м а  б а й қ а у ы  ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п , 
үздік  суреттер мен шығармалар мақтау 

 «Рыбалко Иван Игнатьевич» бар екен. 
Соның бірі – Кеңес Одағының Батыры, 
уфалық И.И.Рыбалко (1944 жылға дейін 
қатардағы жауынгер – С.Ш.) болса, бірі 
– біздің жерлесіміз, 1923 жылы туған, 
1942 жылдың  маусым айында Сайрам 
А"К-нан әскерге аттанып, 1943 жылдың 
желтоқсан айында із-түзсіз жоғалып 
кеткен жаяу әскер (ешқандай да танкист 
емес! – С.Ш.) сержанты И.И.Рыбалко 
екен. 1953 жылы 22 қаңтарда оның әкесі 
–  Игнатий Федорович Рыбалко Түлкібас 
А"К-ға баласын іздеп сұрау салған екен. 
А"К тарапынан жасалған сол сұрау-
анкетасына 1963 жылы 29 қаңтарда 
ғана «Пропал без вести» деген жауап 
беріліпті. Осы сұрау-анкетасында 1943 
жылдың тамыз-қыркүйек айларынан 
бастап хабар-ошар үзілгені к�рсетілген. 
Баласының хабарын ала алмай, 1956 
жылы �мірден �ткен И.Ф.Рыбалконың 
арман арқалап кеткенін сезінуге болады. 

Осылайша, біздің к�ңілде пайда 
болған күмән шындыққа айналып, 
Балықты ауылы түгілі, Қазақстанға 
қатысы жоқ уфалық Кеңес Одағының 
 Батыры И.И.Рыбалконың есімі біздің 
мектепке берілгені анықталды. Бұл 
жаңалық соңынан тағы да сұрақ туды. 
«Қай И.И.Рыбалко есімі қалай, қашан, 
неге берілді? Соғыста хабар-ошар-
сыз кеткен, әскери  марапаттары да 
ж о қ  қ а р а п а й ы м  а у ы л д а с ы м ы з 
И.И.Рыбалконың есімін беру туралы 
қаулының қабылдануына негіз болған 
 тарихи анықтама қандай? Оны кімдер 
және қалай даярлаған? Екі Рыбалконы 
шатастыру орын алған ба, әлде біліп 
тұрып осындай қадам жасалған ба?» 
 деген сұрақ маза бермейді. Шатас-
тырды дейін десем, 1953 жылы әкесі 
толтырған анкетада «пехотинец» деп 

тұрған И.И.Рыбалконың 1960-жыл-
дары «танкист» болып кетуі күмән 
туғызады. Себебі бұл кезде Кеңес 
Одағының  Батыры И.И.Рыбалконың 
�мірбаянында оның танк армиясын-
да (бірақ оның �зі танкист болмаған – 
С.Ш.) қызмет еткені белгілі болатын. 
Оның үстіне, 1943 жылы 17 қарашадағы 
«марапат қағазында» оның 1925 жылы 
Башкирияда туғаны (фотоны қараңыз) 
тайға таңба басқандай к�рініп тұр. Осы 
күндері мен �зімді алданған ұрпақ �кілі 
ретінде сезініп жүрмін...

Мүмкін,  бізді  мазалап жүрген 
с ұ р а қ т ы ң  ж а у а б ы н  т а б у ғ а  Т ү л -
к і б а с  а у д а н ы н ы ң  ә к і м і  Н ұ р л а н 
Мархабатұлы Байғұт, аудан әкімінің 
 аппараты, Түлкібас аудандық әскери 
 комиссариаты, Түлкібас аудандық білім 
б�лімінің басшысы Қадырбек Ержан 
Изтайұлы к�мектесер...

Біз, ауылымыздағы мектепті бітірген 
бірнеше буынды алдаған осындай 
 тарихи қателіктің түзетілуін, ешқандай 
негізсіз берілген И.И.Рыбалко есімін 
алып тастап, мектебімізге Түркібасы 
тауында орда тіккен Естеми қағанның 
немесе ширек ғасырда қазақтың екі есе-
ден астам к�беюіне �з септігін тигізген 
Д.А.Қонаевтың есімін беру туралы 
 бастама к�тереміз. "рине,  ауылдасымыз 
И.И.Рыбалконы  ауылдан кеткен барлық 
жауынгерлер сияқты құрметтейміз, 
бірақ тарихи шындық одан да жоғары 
тұратынын ұмытпайық!

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
тарих ғылымының кандидаты, 

Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының 

б�лім меңгерушісі

Сарапшылардың пікірінше, негізінен, әлеуметтік тағамға 
сұраныс к�терілген. Олардың ішінде сәбіз, пияз, сарымсақ, 
қызылша, қырыққабат секілді к�к�ністермен қатар, күріш, 
жарма, жүгері, бидай �німдері, май, сүт, айран, ірімшік, қаймақ 
сияқты ағарғанды тұтыну к�бейген. Жылқы, сиыр, қой еті 
қымбат болғандықтан,  тұтыну т�мендесе, арзандау құс еті к�птеп 
сатылып, жылжымайтын мүлік пен машина саудасы азайған. 

Оқшаулау шарасы кезінде халықтың балмұздаққа деген 
сұранысы да артқан. «Шин-Лайн» балмұздақ �ндіруші отандық 
компанияның мәліметіне қарағанда сәуірде балмұздақ сату 
к�лемі 14 пайызға артып, қаржылай �сімдері 39 пайызға 
к�бейген. Негізгі �сім Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларына тиесілі. Компания сарапшыларының пікірінше, 
бұған дейін балмұздақ сату к�лемі  маусым, шілде, тамыз айла-
рында ғана к�теріліп  келген екен. Ал биыл сәуірде-ақ балмұздақ 
к�птеп сатыла бастаған. Мұны психологтар  адамның стресс 
жағдайында  к�ңіл күйінің �згеруіне және жағымды эмоцияға 
деген қажеттіліктің артуына байланысты адамдар тәтті әрі 
салқын балмұздақты к�птеп жегісі келген деп түсіндіреді. 
Компания �кілінің пікірінше, негізінен, отбасылық балмұздақ 
ассортиментіне сұраныс к�бейген. 450 грамнан 900 грамға дейінгі 
қаптамадағы балмұздақты халық к�п сатып алған.

– Отбасылық балмұздақ Қазақстанның ірі қала тұрғында-
рының үй ас мәзіріне айналып келе жатқанына қуаныштымыз. 
Біз әрдайым, тіпті дағдарыс жағдайында да жаңа шешім із-
дейміз. Бір минут  уақытты құр жібермей, дәмді, сапалы �нім 
алуға тырысамыз. Карантинде кәсіпорынымыз жұмыс істеді, 
400-ден аса қызметкер кәсіпорында оқшауланды, кәсіп орын 
аумағы ішінде �мір сүріп, еңбек етті. Осылайша, тұтынушы-
ларымыздың жағымды к�ңіл күйіне  себепкер бола алдық. Айта 
кетерлігі, отандық �ндіріс  Ресей және Қырғызстан нарығын да 
балмұздақпен қамтамасыз етеді, – дейді «Шин-Лайн» компани-
ялар тобының президенті Андрей Шин.

– «Шин-Лайн» Қазақстан нарығына келілік қаптамадағы 
балмұздақ, торт-балмұздақтар мен рулеттер шығарады. 
Қазір адамдар үйінде,  отбасымен к�п уақыт �ткізеді. Демек, 
тұрғындардың �нім тұтыну әдеті де �згеріп келеді. Сондықтан 
�ндірушілер де �згеріске әрдайым дайын болуы маңызды, – дейді 
балмұздақ саласындағы әлемнің жетекші сарапшыларының бірі 
Дмитрий Докин.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

1990 жылдары қызу қолға алынып, 
бір ғана Түлкібас аудан орталығының 
аты Ванновка, сондай-ақ осы �ңірдегі 
 Вознесеновка, Корниловка, Сергеевка, 
Ильиновка, Антоновка, Дмитровка, 
 Военка сияқты атаулар жаппай �згертілді. 
Кеңес үкіметі қайраткерлерінің атымен 
аталған Жданов, Калинин сияқты атау-
лар да жаңартылды. Алайда салғырт-
тықтың немесе бойкүйездіктің салдары 
болар, Сеславино селосының аты сол 
күйінде елеусіз қалып қойған.

Ресей патшалығы қазақ жерін басып 
алып, Ресейдегі аумақтық-әкімшілік 
басқаруды енгізіп, Қазақ деген с�зді саяси 
картадан біржола сызып тастады, �шіріп, 
айтылмайтын, қолданылмайтындай етті. 
Жер-су аттарын қалауынша �згертті. 
Жаңа тартып алынған сулы, шұрайлы 
жерлерге орыс келімсек мұжықтардың 
емес, әртүрлі рангідегі Романовтар 
әулетінен бастап, патша генералдары, 
ақсүйектері мен дін қызметкерлерінің 
аты ешкімнің сұрауынсыз қойылып 
отырды. Сондай атаулардың бірі – осы 
Сеславино. 

Отаршылдық атаулары жер-су 
 аттарында ғана емес, тіпті �сімдік, 
тау-шың аттарына дейін шұбарлады. 
Отаршылдықтан азат болғанымызбен, 
отаршылдық атаулардан азат бола  алмай 
келеміз, бойкүйездікті, құлдық пси-
хологияны санадан жоя алмай келе 
жатқанымыз �кінішті. Отаршылдық 
атау әбден сіңісті болып кеткендігі сон-
дай, оған мән де беріп жатпаушылық 
санадағы серпілістің, ұлттық рухтың 
басылып қалғандығынан. Ел-жұрт, ауыл 
тұрғындары Сеславиннің кім екендігінен 
мүлдем бейхабар, білмейді. Тіпті бұл 
атау Совет үкіметі кезінде қойылған 
атау болу керек деп қарайтындар да бар. 
Себебі тұрғындар үшін Сеславиннің аты 
да, заты да белгісіз, оның кім екені де 
дәл нақты емес, беймәлім. Ол ж�нінде 
қолдарында не дерек, не мәлімет жоқ, 
ешбір жерде ондай мағлұмат  айтылмайды 
да. Сеславиннің кім екенін зерттеп, 
іздеген жан да болмапты.

Сеславино ауылы Келтемашат 
ауылдық округінің оңтүстік-шығысында 
Pгем-Сайрам ұлттық паркімен ұштасып 
жатқан Дәубаба деп аталатын �ңірде, 
Дәубаба тауының етегінде орналасқан 
елді мекен. Оның шығысын Ақсу-
Жабағылы мемлекеттік қорығы алып 
жатыр. Табиғаты сұлу, жері құнарлы, 
сулы �ңір.

Патшалық Ресей үкіметі Оңтүстік 
Қазақ жерін 1864 жылы жаулап алған-
нан кейін, бұл жерлерге, шамамен, 
ХІХ ғасырдың 80-90-жылдары ішкі 
 Ре сейден к�шіріліп әкелген келімсектер 
қоныстандырылған, себебі жері �те 
шұрайлы, шүйгін еді.

Жергілікті қазақтарды ығыстырып 
тартып алған бұл жерлерге келімсектер, 
орыс мұжықтары орналастырылған, 
 содан село Сеславино аталынды. Ал 
бұл елді мекеннің байырғы, ежелден 
қолданылып келген тарихи аты – Дәубаба 
болатын. Ауыл «Дәубаба  ауылы», тұтас 
аймақ «Дәубаба �ңірі» деп аталынған. 
Дәубаба �ңірі Келтемашат ауылының 
шығысында жатқан Піспекті жотасынан 
басталады. Осы Піспекті жотасынан 
Дәубаба тауы, оңтүстікте созылып жатқан 
ақ бас Алатауға шейін, берісі қыр мен сай-
салалар, бел-белестер анық к�рінеді.

Қазақ жеріндегі ең к�не,  тарихы 
ықылым заманға алып баратын атау-
лардың бірі – осы Дәубаба деу керек. 
Дәубаба біздің жыл санауымыздан бұрын 
ІІІ ғасырларға тиесілі атау. Дәубабаның 
тарихы туралы зерттеу жүргізіп, кезінде 
арнайы мақала жазып жариялағанбыз.

И.В.Мушкетов деген геолог 1874-
1880 жылдары Түркістан �лкесін зерт-
теген, ол �зінің «Туркестан» (1886-1906) 
деген еңбегінде Дәубаба жерінде де 
болып, тау жүйелерінің геологиялық 
құрылымын зерттеп жазады. Оның 
Санкт-Петербургтен шыққан кітабында 
қ а з а қ  ж е р л е р і н і ң  а т т а р ы  қ а т е с і з 
жазылған. Дәубабаны да тайға таңба 
басқандай нақты дәл етіп, қатесіз жазып 
к�рсетеді. Түркістан �лкесінің алғаш 
рет геологиялық картасын жасаған 
И.В.Мушкетовтың еңбегі  ғылыми 
құндылығын жоғалтқан жоқ, ғалымдар 
солай бағалайды. Бұл еңбекте Сеславино 
аталмайды.

1980 жылдардың басында Мәскеу 
қаласына бір айлық білім к�теру кур-
сына жолдамамен бардым. Сол жылы 
қол босаған уақытта Мәскеудің к�рікті 
жерлерін, музейлерін, атақты Третьяков 
сурет галереясын ерін бей-жалықпай 
аралап к�рдім. 1812 жылғы Ресей соғысы 
тарихына арналған атақты Бородино 

шайқасын бейнелейтін үлкен аумақты 
алып жатқан, Мәскеуге барғандар 
соқпай кетпейтін «Бородино пона-
рамасына» да арнайы барып к�ріп, 
қатты қызығып, әсерленгенім бар. Адам 
назарын бірден тартатын ескерткіш. 
1812 жылғы соғыс батырларының аты 
ойылып жазылған. Сеславиннің есімін 
сол жолы к�ріп, оның тікелей �зіміздің 
Түлкібас жеріндегі Сеславино селосына 
қатысы жоқ па екен деген ой құшағында 
кеткен едім. Ал «Бородино понарама-
сын» к�ргенімде осындай  понараманы 
Алматыда «Аңырақай шайқасына» (1729) 
арнап жасайтын күн туса деп қиялмен 
армандағанмын. 

А.Н.Сеславинге қатысты дерек-
тер орыс тарихында хатталған, ол 1812 
жылғы орыстардың Отан соғысына бел-
сене қатысқан, партизандық қозғалысқа 
басшылық жасаған, француз әскерлеріне 
қарсы соққы жасай білген батыр болып 
шықты. Сеславиндер ертедегі орыс 
ақсүйек әулетінен. "улет Тверь, Санкт-
Петербург губернияларының Дворяндар 
әулеті кітабының VІ б�ліміне енгізілген. 
"улет �кілдерінің Полоцк, Новгород 
пен Псковта, кейіннен Мәскеуде жер 
иеліктері болған, кейініректе ХVІІ 
ғасырда Ржевск уезінде, содан кейін 
Тверь губерниясы Вишневолоцск уезінде 
жерге иелік еткен екен. Сеславиннің 
түп-тұқиянынан шыққан белгілі 24 кісі 
есімдері аталады.

С е с л а в и н  ә у л е т і н і ң  б а с ы н д а 
С.В.Сеславин тұр, ол 1491-1498, 1510 
жылдар Псковта жер иеленген, дворян. 
Ал оның кейінгі ұрпақтары арасынан 
Н.С.Сеславин (1816 қайтыс болған) Ржев 
қала дуанының сарай кеңесшісі, пору-
чик болған, 1812 жылғы соғыста Ржев 
жасақтар командирі ретінде қатысқан. 
Н.Н.Сеславин (1777-1856) француздар-
мен 2 рет соғысқан, ол да 1812 жылғы 
соғыстың батыры. Оның ұрпақтары: 
А.Н.Сеславин (1820-1870) инфанте-
рий генералы; К.Н.Сеславин (1828 
туған) теміржол қатынастары инженері; 
Н.Н.Сеславин (1834-1875) әскри инже-
нер, жол қатынастары басқармасында 
істеген.

Николай Никитич Сеславиннің 
інісі Александр Никитич Сеславин 
(1780-1857) де 1812 жылғы соғыстың 
батыры болған генерал-лейтенант, 
1813-1814 жылдары орыс армиясының 
шетелдегі жорығына қатысқан. 1812-
1814 жылдардағы соғыста партизан 
қоз ғалысын басқарып атағы шыққан, 
әсіресе 1812 жылғы Бородино шай-
қасында �зінің ерлігімен к�зге түскен.

А.Н.Сеславин Мәскеудегі «Христа 
Спасителя» ғибадатханасының еске алу 
қабырғасына бейнеленген, Кремльдің 
Георгиев залында суреті ілінген. Мәскеу 
к�шелерінің біріне аты қойылған, Санкт-
Петербургтегі мемлекеттік эрмитажда 
портреті ілулі тұр. Pзі туған жерінде 
бюстісі қойылып, ол ж�нінде 1812 жылғы 
Орыс-Француз соғысына арналған 
кітаптарда, к�птеген жинақтарда, энци-
клопедияларда мақала берілген.

Сеславиндер әулетіне ресми түрде 
бекітіп берілген герб те бар. Мұндай 
герб тек қана атақты, империя алдында 
еңбегі зор әулеттерге ғана ресми түрде 
бекітіліп беріліп отырған. Сеславин-
дер әулетінің аты ХІХ ғасырдың 50-ші 
жылдары патшалық билікке �те белгілі 
болды. Сондықтан да Түркістан генерал-
губернаторлығы �зі жеке билеп-т�степ 
отырған жерлердегі орыс мұжықтары 
к�шіріліп әкелініп, жерді иелену үшін 
қоныстандырылған елді мекендерге 
Ресейдегі атақты, белгілі адамдардың 
атын қойып отырған. Соның бірі – осы 
Сеславино елді мекені.

Сеславиндер Орталық Азияны жау-
лап алу экспедицияларына атсалыс паған.

Сеславиндер әулетінің тікелей 
Қ а з а қ с т а н ғ а  е ш б і р  қ а т ы с ы  ж о қ , 
сондықтан оның атында қалған елді 
 мекен атын �згерту заман талабы дер 
едім. Бұл атау отарлық топонимика 
ретінде қаралуға тиіс. С�йтіп, Сесла-
вино елді мекенінің атауын жойып, 
байырғы тарихи «Дәубаба ауылы» деген 
атауды қалпына келтіру қажет, мұны 
әрі  тарихи әділеттік деп те білеміз. 
 Е л - ж ұ р т т ы   ш а т а с т ы р ы п  о т ы р ғ а н 
елді  мекен атауларын тарихи тұрғыда 
қалпына келтіруді Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 
және «Ұлы даланың жеті қыры» деп 
аталатын идеологиялық маңызы жоғары 
еңбегінде к�терілген тарихымызға 
қатысты мәселелер де міндеттейді.

Мұхтар ҚАЗЫБЕК, 
жазушы-тарихшы

корпусы 69-механикаландырылған 
бригадасының пулемётчигі» деп тайға 
таңба басқандай жазылып тұр. Бала 
кезімізден 1943 жылы қайтыс болып 
кеткеніне �кініп, қайғырып �скен мен 
әлгі жерде сең соққан балықтай  болып 
отырып қалдым. Содан кейін ары қарай 
қарасам, И.И.Рыбалко  Башкирияда 
туып, Уфа аудандық әскери комисса-
риатынан әскерге аттанған екен. 1944 
жылы кіші лейтенант курсын, соғыстан 
кейін жоғары оқу орнын бітіріп, 1951-
1973 жылдары әскер қатарында қызмет 
етіп, подполковник шенімен отставкаға 
шыққанын к�рдік. Оның есімі Уфа 
қаласындағы №113 мектепке берілгенін 
о қ ы п - б і л д і к .  Е к і  Р ы б а л к о н ы ң 
�мірбаянында да «1943 жылы 17 
қарашада Днепр �зенінен ерлікпен 
�тіп, оң жағалауда берік плацдарм құру 
кезінде ерлік пен батырлық үлгісін 
к�рсетті»  деген ұқсастық  болды. Содан 
кейін, �зіміздің Рыбалконы іздедім. 
Pкінішке қарай, Кеңес Одағының 
 Батыры атағын алған 4 Рыбалконың 
біреуі ғана Иван  Игнатьевич  болып 
шықты. Қалғандарының аты-ж�ні 
б�лек.  Содан күмән пайда  болып, 
түлкібастық басқа үш батырдың 
�мірбаяндарын оқыдым. Бір с�збен 
айтқанда, ол үшеуі де Түлкібас  ауданына 
қатысты болып шықты. Сол күннен 
бастап, «біздің мектебімізге уфалық 
И.И.Рыбалконың есімі неге берілді?» 
деген сұрақ пайда болды.

Ауылға барған сайын осы сұрақты 
біледі-ау деген бірнеше кісіге қойдым. 
Бірақ татымды жауап таба алмадым. 
Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында 
соғыста хабар-ошарсыз кеткен атала-
рымды Ресей Федерациясының «Память 
народа» сайтынан іздеп отырып, солар-
мен бірге ауылдасымыз И.И.Рыбалконы 
қоса іздеу барысында сол сұраққа жа-
уап таптым. Сайтта КСРО-ның әр 
аймағында әр жылдары туған 6-7 

оқытушылардың академиялық ұтқырлығы. 
Сонымен қатар халықаралық рейтингтер мен 
академиялық қоғамдастықтағы университеттің 
орны есепке алынады.

Айта кетер жайт, зерттеу университетіне 
транс формациялануға бағыт алған ҚазҰУ, 
жаһандық ғылыми-білім беру кеңістігіндегі 
�зінің бәсекеге қабілеттілігін үдемелі артты-
рып, халықаралық рейтингтерде табысты алға 
ілгерілеуде. Жетекші қазақстандық жоғары 
оқу орны әлемнің үздік университеттерінің 
қатарына енуді к�здейді.

қағаздарымен  марапатталды. Ақылды, 
тәрбиелі, білімді бала тәрбиелеу – ата-ана мен 
ұстаз жетістігі. «Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе» деген М."уезов. Демек, жақсы ұрпақ 
тәрбиелеу – болашағымыздың кепілі. 

Ғалия +БШЕҚЫЗЫ,
Шамалған бекетіндегі қазақ 
орта мектебі директорының 

тәрбие ісі ж�ніндегі орынбасары 

БҰЛ ҚАЙ 
РЫБАЛКО?
ТАРИХИ ӘДІЛЕТТІЛІКТІ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ КЕРЕК
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Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты

ТАЙТАЛАС
(Күнделікке түскен ойлар)

«Мінсіз  –  Жаратушы ғана».
Мұхаммед пайғамбардың хадистерінен. 

«Ғаламда әр адамның �з орны бар».
@л-Фараби.

(Басы 1-бетте)

Мәскеудегі «аттарынан ат үркетін», 
театр дейтін кексе �нердің сол кездегі 
к�шбасшы тұлғалары – КСРО халық 
артистері Кирилл Лавров пен Олег 
Ефремовтердің тікелей қолдауымен 
Алматыда Орта Азия және Қазақстан 
театрларының халықаралық фестивалін 
�ткізетін болып ұйғардық. Ұсыныс 
Жоғарғы басшылық тарапынан қолдау 
тапты. 1987 жылдың мамырында Алматы 
қаласында фестивальдің ұйымдастыру 
жиыны болды. Мәскеуден әлгі айтқан 
қос тұлға – К.Лавров пен О.Ефремов; 
Ташкенттен КСРО Халық артисі  Бернара 
 Кариева, Ашхабадтан КСРО Халық артисі 
Маягүзел Аймедова, Бішкектен КСРО 
Халық артистері Чолпанбек  Базарбаев 
пен Айсұлу Тоқанбаевалар, Душанбеден 
Тәжікстанның Халық артисі  Хабиболла 
"бдразақовтар келді. Қазақстаннан 
КСРО Халық артистері "зірбайжан 
Мәмбетов, Роза  Жаманова, Асанәлі 
"шімов, Қазақстанның халық артистері 
Бәйтен Омаров, Рубен Андриас н, 
 Райымбек Сейтметов, т.б. қатысты. 

Екі күнге созылған жиынның қорытын-
дысы – алдағы 1988 жылдың сәуір-мамыр 
айларында Алматыда үлкен театр фес-
тивалі �тетін болды. Фестивальге, біздің 
ұсынысымызбен, «Наурыз» деген ат 
қойылды. Аталмыш ат бәріне, әсіресе 
қонақтарға ұнады. Бірауыздан бекітілді. 

 «Наурыз» – жыл басы! 
«Наурыз» – күн мен түннің теңелген 

тұсы! 
«Наурыз» – Шығыстың ұлы мейрамы!
Осындай жақсы ойлардың қанатында 

жүріп, әзірлікке кірістік. Жасыратыны 
жоқ, «саптыаяқтан ас беріп, сабынан 
қарауыл қарауға» дағдыланған жүйенің 
алуан түрлі мінезі алдымыздан шықты. 
Ең ауыры – жоғарыдағылар «Наурыз» 
деген атқа күдікпен қарады. «Ескіліктің 
сарқыны», «Мұсылмандықтың салқыны» 
«Pзгерту керек!»  деген ескертулер 
 айтылды. Одақтың бірінші хатшысы 
ретінде Орталық Комитеттің ескертуі мен 
қатал с�зін арқалап, тағына жаңа отырған 
Мәдениет министрі, Алаштың біртуар 
азаматы, марқұм Pзбекәлі Жәнібековтің 
қабылдауына келдім. 

– Не болды? Pңің �рт с�ндіргендей 
ғой? – деді министр ағамыз маған барлай 
қарап. 

– Отқа салғалы тұр. 
– Кім? 
– Орталық Комитет... 
Мен Pзекеңе болған жағдайды тегіс 

баяндап шықтым. «Наурыз» деген атты 
�згертуге болмайтынын айттым. 

– Бір реті болар... Үш күн салып 
 хабарлас... 

– Жол жүріп бара жатыр едім... 
– Қайда? 
– Юрмалаға. 
– Онда жолың болсын. Бұл мәселе сен 

қайтып келгенше шешіліп те қалар. 
– Сізге сендік, Pзаға... 
– Сендер осы, жазушылар мен �нер 

адамдары қызықсыңдар... Баста дұрыстап, 
шегесін босамайтындай етіп қағу  керек 
еді .  Камал Смайыловпен мәселені 
пісірмедіңдер ме? 

– Кәмекеңнің әлі келмей отыр...
 – Наурыз қайда? Мұсылмандық 

қайда? Біздің эрамызға дейін �мір сүрген 
күллі Шығыс жұртының мейрамы ғой... 
Бұл?!. Ақыры тәуекелге барған екенсіңдер, 
«Наурыз мейрамы» деп бір-ақ айту керек 
еді. Осы күнде халқымыздың санасынан 
�шіп бара жатқан ұлы мерекені де қоса 
тірілтіп алар едіңдер... Жә! Ол үлкен әңгіме. 
Юрмалаңнан келген соң, кездесейік. 
 Наурыз фестивалі де, Наурыз мейрамы 
да, бұйырса, бола жатар... Жаңа жылдың 
 наурыз к�жесін қатар отырып ішуге жаз-
сын, – деді жылы жымиып. Жаратылысы-
нан күлкіге сараң, суық кісінің �ңі жылып, 
к�зіне күлкі үйірілгендей болды...

Мен іссапарға кеттім...
Арада бірер күн �ткенде, Юрмалада 

жүріп естідім. Pзекең қызметі жоғарылап, 
Қ а з а қ с т а н  К о м п а р т и я с ы  О р т а л ы қ 
Комитетінің идеология ж�ніндегі хат-
шысы болыпты. Қуандым... Ел иығы 
салбырап, ер-азаматтар к�здерімен жер 
шұқып қалған кезеңде қазақтың рухын 
сілкитіндей осындай бір тұлғаның, алаш-
ойлы, қарымды, мінезді қайраткердің 
идео логия тұтқасын ұстағанына айрықша 
қуандым...

Шынында да... Pзекеңнің айнала-
сына «ұлт санасын ояту» мақсатында 
ойлы, жігерлі жігіттер шоғырлана ба-
стады. Мырзатай Жолдасбеков ағамыз 
идеология б�лімінің басшысы болды. 
"біш Кекілбаев, Қуаныш Сұлтанов, 
Сағат "шімбаев секілді ұлтжанды аза-
маттар Орталық Комитеттің ұмытыла 
бастаған есігін қайта аша бастады... Ұлт 
рухына қанат бітірер шаралар к�бейді. 
Салт-дәстүр, тіл мен дін, қазақты қазақ 
етіп сақтайтын мұрағаттар, к�не аспап-
тар, жәдігерлер жинау мәселелері қолға 
 алынды. Алаш тарихын тереңнен қопару, 
ақтаңдақ дәуірдің ұлыларын ақтау, т.т. 
халық к�кейінде жүрген мәселелер жолға 
қойылып, жан-жақты қозғалды. 

Сол іргелі шаралардың алды – 1988 
жылы араға ондаған жылдар салып, Ұлы 
Далаға қайта оралған Наурыз мейрамының 

тойлануы мен осы жылдың мамыр айында 
Алаштың ару қаласы – Алматы т�рінде Орта 
Азия және Қазақстан театрларының Тұңғыш 
«Наурыз» фестивалінің дүркіреп �туі...

Pзбекәлі Жәнібеков �зі тікелей бас-
к�з болған екі ірі шараның екеуі де елдің 
еңсесін тіктеп, рухын к�теріп еді…

С�йткен Pз-ағаң �мірден �ткелі де, 
міне, жиырма екі жыл болыпты. Мына 
бір �лең жолдары Алаштың арда туған 
азаматын ақ матаға орап, ақтық сапарға 
– Арыстанбабқа аттандырып тұрғанда 
жазылып еді.

«Заман атты сия алмай тақияға, 
Қайсар жүрек тоқтады қапияда. 
@улиелер еліне аттанды аға,
Бақи дейтін жол тартып, «жат ұяға».

Салт-санасын қазақтың кілемдеген,
Замананы ойымен түрендеген.
Шырақшысы шындықтың �тті �мірден,
Алашымның бар-жоғын түгендеген.

Жерде – бір күн...
Пендеміз к�кте жүрген,
Жан емеспіз жаралған к�к темірден...
Ақиқатын аңызға айырбастап,
Iз-Ағам да...
Iрт кешіп �тті �мірден...» (23 ақпан, 

1998 жыл).
Pлеңнің соңғы жолдарын оқып оты-

рып, �ліге – иман, тіріге амандық тіледім 
іштей...

***
Жер бетін еркін аралаған тізгінсіз 

 тажал айылын жияр емес. 
Кеше...
М и л а н  м е н  Р и м н і ң ,  П а р и ж  б е н 

Мадридтің мелшиген үйлері мен мұңды 
ғимараттарын к�ріп, жүрек сыздап еді...

Бүгін...
Карантинге жабылғанына үшінші күн 

болған Еліміздің екі бірдей ұлы қаласы – 
Нұр-Сұлтан мен Алматының адамы сире-
ген к�шелері мен алаңдарын к�ріп, к�ңілді 
үрей к�мгендей болды. 7скеменде тұратын 
бажам Ерт�леу телефон соғып: «Нұрлан, 
Алматыны к�ріп, к�ңілім құлазып отыр. 
Коронавирустың Қазақстанға келгенін 
сезіндік... Ауыр екен...» деді. Шынында да, 
айтса, айтқандай, ұлы дүние �гейлік кебін 
киіп, әлемнің түкпір-түкпірінен ағылған 
жайсыз хабарлар күн емес, сағат санап 
к�бейе бастады. 

Кеше кештетіп, «Алматы» телеарнасы 
Смағұл Елубаев, Рахман Алшанов, Ханкелді 
@бжанов т�ртеумізден алған сұхбатты 
(б�лек-б�лек) бүгін таңмен беріп жатыр... 
Ақпарат құралдары Елбасының халыққа 
үндеуіне қанат бітіруде. Қор құрылды. 
«Елім» деген қалталы жігіттер қаржы 
аударуда...

Р е с м и  а қ п а р а т т ы ң  а й т у ы н ш а , 
 Алматыда коронавирустың он ошағы пайда 
болған. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» дейді. Президентіміз де, Үкімет 
те, жер-жердегі әкімшілік те гілер де ая-
нып жатқан жоқ. Бар жерде – тас-түйін 
қимыл... Жүйелі жұмыс...

Иә. Түптің-түбі салмақтың ауыры 
дәрігерлердің иығына түсетіні байқалады...

***
Бүгін желілердің бірінен жүрек 

тебірентер қысқа хабар оқыдым.  Батыс 
та, Шығыс та, іштей  тынып, үнсіз 
«әліптің артын баққан». 2019 жылдың 
ж е л т о қ с а н ы н д а  У х а н ь  қ а с і р е т і н 
Қытайдың жоғарғы билігіне алғаш 
хабарлаған Ли Вен Лян есімді вирусолог 

жас ғалымның аянышты тағдыры ту-
ралы... Алғашқыда «жалған ақпарат та-
ратты» деген айыппен қасындағы жеті 
әріптесімен қосып қамауға алынған. 
Кейін ақтығы дәлелденген... Суреті 
әлеуметтік желілер арқылы кең тараған 
жаңа дәуірдің от к�терген Прометейіндей 
болған қытай вирусологының айтқаны 
айдай ақиқат болды... Қыршын жас 
�з  шындығын дәлелдеп,  тажалмен 
жағаласып жүріп, жүздеген  ауруды 
емдеді...  7кінішке қарай, �згелерді 
сақтағанымен, дәрігер �з �мірін сақтай 
алмаған... 6 ақпан күні коронавирусқа 
шалдығып, ақыры содан к�з жұмған. 
Бүгін Ли Вен Лянды ақтық сапарға Ухань 
қаласының тұрғындары мен Қытай 
халқы ғана шығарып салған жоқ. 
Қайсар дәрігермен әлем жұртшылығы 
қоштасты. Жұмбақ аурумен алысқан 
жұмыр жер тұрғындары дәрігер рухынан 
кешірім сұрап, үнсіз құрметін к�рсетті. 

Кешіккен кешірім! 
Кеш келген құрмет! 
Құлағыма дүние қасіретін арқалаған 

Моцарттың ұлы сарыны мен Мұқағалидың 
«Жаназасындағы»: 

«@рине, суық қайғы, суық қайғы,
К�ңілін халқың сенен суытпайды. 
Егер де халық �зін ұмытпаса,
Бақұл бол, халқың сені ұмытпайды!» 

деген жыр жолдары жаңғырып жеткендей 
болды. 

«екпе» күйінде иығыңыз арқылы тәніңізге 
енетін, бойыңызға тарап, қаныңызға 
жайылатын, ой-санаңызды біржола «�з 
билігіне бағындыратын» вакцина ойлап 
тапқандардың басқа қандай мақсаты 
болуы мүмкін?! @рине, бұлардың  басты 
мақсаты – қасиетті қара жерді қисапсыз 
қалың тұрғындардан (қажеті жоқ артық 
миллиардтардан) тазарту, жеңілдету, 
адамзатты «алтын миллиард» дейтін 
межелі саннан асырмау! Сол арқылы мына 
сұлу планетаны шексіз билік иелері сана-
лар ат т�беліндей мыңсанды топтардың 
жайлы «жұмағына» айналдыру! Бұлар 
бұл ойлары мен әрекеттерін, �здерінше 
планетаны аман сақтаудың, адамзат 
баласын азап пен тозақтан құтқарудың, 
жерүсті мүмкіндіктерін исрафсыз игеру, 
пайдалану жолындағы «киелі міндет», 
«қайырымдылық іс» санайды... 

Кезінде дүниежүзілік соғыстарды 
бастаған кайзер үкіметі мен орыс 
патшалығы да,  «Мальтус,  Ницше 
теория ларымен» қаруланып, жерүсті 
тіршілігін қынадай қырған Сталин мен 
Гитлер де дәл солай ойлап, адамзат бала-
сына қарсы ұлы сойқанды аямай салған. 
Соның салдарынан жазықсыз миллиондар 
жер жастанып, тірі қалғандары жапа 
шегіп, ондаған концлагерлерге қамалған... 
Айырмасы, алғашқы екі соғыс та адам-
затты жоюдың басты құралы – бір 
түйір қорғасын болса, қазіргі қайсыбір 

мен шарлап, с�зімен жалғаған ұлы 
кемеңгер. 

Абайдың ұстанымы – адамзат ойы 
мен мұратын қамтамасыз етер мәңгіліктің 
ұстанымы. 

Ал мына Алла берген адамның �мірін 
жалаңаш қылыштың жүзіне байлағысы 
келген адам бейнелі  Ібілістердің 
ғылымды қиянат пен қылмысқа бас 
шұлғытып, ақиқат пен шындықты таптап 
отырғаны – барып тұрған құдайсыздық! 
Адамзат жады ештеңені ұмытпайды. 
Құдаймен алысқандардың ақыры не 
болғаны  тарихтан белгілі. «Алтын к�рген 
періштенің кебін киіп», әлгі жалған 
құдайлардың айтқанын орындап жүрген 
ғалымыңыз да, к�рсе де к�рмегенсіп, 
к�зін жұмып, құлағын тарс бекітіп 
отырған билігіңіз де, айналып келгенде, 
арам мақсат пен арсыз ойдың құлы!

Бұл – ғаламдық проблема! 
Бұл «қиянатшылардың» Адам Ата 

– Хауа Ана ұрпағын осыншама жек 
к�рулеріне қарағанда ұлы атамыз бен ұлы 
анамыз «жұмақтан кеткенде» к�леңкедей 
ербиіп, соңдарынан еріп келген Ібілістің 
�зі,  �зі  болмаса, адам кейіпті ХХІ 
ғасырдағы тұяғы болар «�здерінше» Ұлы 
Жаратушыға «майдан» ашып жүрген?!

Осыдан б іраз  бұрын жазылған 
�леңімнің жолдары есіме түсті.

«...Адам Ата бауырынан �ргендер,
Кернейлетіп түн құшағын тербеңдер!

***
Түнгі сағат 01.15…
Қала да, Алатау да тыныш...
Ұлы ғалам үнсіз...
Үнсіз отырып, Наурыз мейрамы-

ның үстінде тілек тіледім. Жалғыз тілек: 
«Қасиетті қара жерге, қара жерді мекен 
еткен қара ормандай сыңсыған адамзат 
баласына, сол санатта қазағыма, Қазақ 
Еліне амандық, береке-бірлік бере к�р!» 
дедім іштей. 

23 наурыз, 2020 жыл.
Аспан тұтасып, күннің к�зі ашылмай 

тұрғалы үшінші тәулік болды. Кеше де, 
алдыңғы күні де жаңбыр жауды. Сора- 
сора болып, табиғат-ана жылап тұрған 
секілді...

Қытай коронавирусқа қарсы жаңа вак-
цинасын адамдарға сынауды бастапты...

Италияда бір тәулік ішінде 783 адам 
�лген!

Күлбілтелеп жататын емес, бұл кәдімгі 
соғыс!

Коронавирус  басталғалы Апенин 
аймағында қайтыс болған адамдардың саны 
5000-нан асады. Жалпы ауырғандардың 
саны – 53000. Міне! «Мәдениет пен 
�ркениеттің тізгіні қолымызда!» деген 
қуатты елдің жағдайы. Осыдан бірер күн 
бұрынғы ашық-шашық жүрген, ойы да, с�зі 
де, мінезі де еркін ән мен күйдің, живопись 
пен сәулеттің, адамзат ренессансының 
Отаны болған ордалы жұрттың жан 
күйзелісін к�рудің �зі азап. Мен к�рген 
цифрлар бойынша, дерт жамаудан Италия 
– бірінші орында, Қытай – екінші  орында, 
АҚШ – үшінші орында! АҚШ-та ауру 
жұқтырғандардың қатары – 25493-ке, 
қайтқандардың қатары – 307-ге барған. 

Грузиндер мен қырғыздар карантин 
жариялады. Ресейде де аурулар қатары �се 
бастаған: 253-тен 306-ға к�теріліпті.

Қазақшалап айтқанда, аурудың беті 
жаман!

Кеше…
@лемдік ақпарат таратудың қағілез 

к�здерінің бірі – «Евроньюс»-тен: «Коро-
навирус – грипп емес!» деген тақырыпты 
к�зім шалып қалды. Арнаның айтуына 
қарағанда, бұл – Дүниежүзілік Денсаулық 
сақтау Ұйымының ұстанымы!

Сонда қалай?
Осыдан жарты ай бұрын ғана әлемге 

коронавирус тегі беймәлімдеу болғанымен, 
вирус арқылы тарайтын «тұмаудың бір 
түрі» деген уәж қайда қалды? Сонда… 
Мына жолдағысын апырып-жапырып 
келе жатқан «тажалдың» шынымен-ақ 
адам ақыл-ойы жаратқан жымысқы 
мақсаттың жемісі болғаны ма? Алтын-
дары мен ұшынған миллиардтарын адам-
зат �ркениетін �рістетуге емес, адам 
�мірін құрдымға жіберуге жұмсап жатқан, 
қаржылары қисапсыз «глоболизаторлар» 
хақындағы әңгіменің расқа айналғаны ма? 
@ртүрлі ақпарат к�здер арқылы әралуан, 
әртекті миллионсанды аудиторияларға 
 тарап жатқан, т�ркінінде құдайсыздық пен 
имансыздықтың адам санасына сыймай-
тын «Ібілістік әрекеттер» жасырынған 
мұндай ұлы қылмыс пен ұлы қиянат кім 
үшін керек? Адамзатты қырып-жоюды 
мақсат еткен қанқұйлы жобаның артында 
кімдер тұр? 

Ана ғасырда адамзат руханиятының 
әулиесі, ұлы суреткер Шыңғыс  Айтматов 
айтқан «мәңгүрттену» идеясының 
айрықша жетілген, замана технология-
сымен, ғылым жетістіктерімен мұздай 
қаруланған, қазақы ұғыммен айтқанда, 

сәуегейлердің «іріген ауызымен шіріген с�з 
болып» сыртқа шыға бастаған «үшінші 
дүниежүзілік қырғынның» қаруы – ажал 
себер вирус пен вакцина!.. 

Қорғасын да, атом қаруы да жолда 
қалды! 

Иә...
Алланың бұйрығымен жерүсті қызығын 

к�ру үшін келген саналы �міріңіз белгісіз 
жерде отырған белгісіз бір адамдардың 
құзырына бағынып, тәніңізге енген сары 
сұйықтың (нана-чиптің) арқасында 
ойыңыз да, бойыңыз да к�зге к�рінбейтін, 
тәніңізбен біте қайнасқан «�ркениетті 
құлдықтың» мәңгілік құрсауына ілігеді... 
Былай қарағанда, үйіңіз бар, қызметіңіз 
бар... Нан табар, жан бағар тіршілікті 
ойлап, ұйқыдан оянып, кешке ұйқыға 
бас қоясыз... Бірте... Бірте... Отан... 
 Отбасы... Тіл... Діл дейтін ұғымдар 
санаңыздан сызылып, ұрпақ сүйіп, ұлт 
болу қабілетінен айырыласыз. С�йтіп... 
@лгі қожайын-вакцинаның жетегіне 
к�зсіз ересіз... Құл боласыз! Құдай  орнына 
«құдай болғысы» келген әзәзіл ойлы 
жұмырбастардың жер үстіндегі жалғыз 
үкіметінің жарымжан мүшесі боласыз!.. 
Ұнасаңыз – тірі �лік боп, ербиіп жүре 
бересіз. Ұнамасаңыз – жаныңыз қас-
қағым сәт ішінде жаһаннамға кетеді. 
Тағдырыңыз белгісіз жерде отырған 
белгісіз адамдардың саусағынан бұйрық 
күткен белгісіз кнопкада тұрады. 

Бұл – осы күндер де, жер үстін еркін 
кезген еркін ойлы адамдардың «COVID-19» 
дейтін «жұмбақ қару» айналасынан �рген 
қым-қуыт пікірлерінің бір парасы. Есімін 
ел білетін к�ріпкелдер, атақты ғалымдар, 
банкирлер, саясаткерлер, �нердің жарық 
жұлдыздары, вирусологтар, алуан түрлі 
мамандық иелері алаңдаушылық танытып, 
ойларын ашық айта бастады. Желілерді 
кезген пікірлерде есеп жоқ. «300 Комитеті», 
«Жаңа дәуір масондары», «Рим клубын 
жалғаушылар», т.т. туралы с�з к�п. Билл 
Гейтс пен оның айналасындағылар жайлы 
әңгіме �ршіп тұр. 

Е к і  с у п е р д е р ж а в а  а р а с ы н д а ғ ы 
«жарқанаттың суылынан» пайда болған 
мына дерт ғаламның к�кейіне үлкен сұрақ 
қойып отыр. 

Алты ғасыр бұрынғы Гамлет есімді 
ойшыл-максималистің аузымен айты-
лып, әлі күнге алты құрлықты кезіп 
жүрген «Быть или не быть?» дейтін ұлы 
Шекспирдің мәңгілік сұрағы. Адамзат 
�мірін қатер қорығына  айдап әкелген 
сұрақ... Егер осы айтылған пікірлердің 
тым құрыса жартысы, тіпті үштен 
бірі шын болса, онда жер беті тіршілігіне 
қастандық жасаудың бұрын-соңды 
болмаған сұмдық, сұрқия түрі  іске 
қосылғаны ғой! 

Ұлы Жаратушы болдыра к�рмесін! 
Бұл – адамзат баласының арғы-бергі 
тарихындағы бұрын-соңды болмаған адам 
�міріне жасалған жымысқы қылмыс пен 
қиянат атаулының ауыры! 

Адам ойымен, адам қолымен жасалған 
сұмдықтардың ең қатерлісі!

Сақта Құдай! 
***

Түн салқын...
Аспан асты, жер үстінде – бір үнсіз 

үрей, үнсіз сұрақ... 
«Қиянат – хақиқат пен растықтың 

дұшпаны» дейді ұлы Абай. «Ғылым – 
Алланың бір сипаты. Ол – хақиқат, оған 
ғашықтық �зі де хақлық һәм адамдық-
дүр...» дейді екі дүние арасын ойы-

Мүмкін емес Заманақыр болуы,
Құдай үшін шешім айта к�рмеңдер!

Асықпаңдар б�лшектеуге бүтінді,
асығудан он сан дәуір жұтылды.
Үркітпеңдер үйлесімін жаһанның,
үрей-сеуіп, қашырмаңдар құтымды!

Бірің – дара...
Бірің – дана, баласың.
Бірің – нала,
Бірің – қара, аласың.
Жұмылыңдар Ібіліске жол бермей,
Жалғау үшін Жер мен К�ктің арасын!
Бұзылмасын бар ғаламдық жарасым!..» 

(«Тәңірмен тілдесу» жыр кітабы, 2014 
жыл.).

Шамасы жеті миллиард жер тұрғын-
дары �зін-�зі қорғау үшін бірі гудің жолын 
таңдауы керек болар?!

25 наурыз, 2020 жыл. 
Баяғыда тоқсанның жетеуіне келіп 

�мірден озған атам марқұм: «Қырық 
жыл қырғын болса да ажалды кетіп, 
ажалсыз қалады... Балам... Сен – маған 
ш�бересің... Сенің әкең – Мырқасым 
– маған немере. Мырқасымның әкесі 
– Оразалы менің тұңғышым... Ол екі 
соғысты к�рді. Мен де... шекаралы 
аймақтың талай қанқасап «үркінін», 
аштықты, обаны к�рдім... Он алтыншы 
жылды, ақ пен қызылдың қырғынын 
к�рдім. "кем Байсейіттің тілеуі мен 
Алланың жазуы болар...  Оразалым 
соғыстан жалғыз аяқпен оралды. Сен 
жоқсың онда... Атаңды �з қолыммен 
жерледім, келінім Күлжәмиланы да, әжең 
Мақтымды бақиға �з қолыммен аттан-
дырдым... Алланың бұйрығы шығар, әлі 
отырмын т�рде шоқиып... 

Құдай – әділ! 
Құдай – мейірімді! 
Болашағың алдыңда... Айтар жалғыз 

тілегім – Аллаға ешқашан шәк келтірме! 
Шәк келтірген адамның ішін Ібіліс жай-
лайды! Ібіліс ішке бір кірсе, шығуы қиын. 
Дұрысы – кіргізбеу! 

Жолың болсын! Алла алдыңнан 
жарылқасын!» деп 1965 жылы оқу іздеп, 
Алматыға аттанып бара жатқанымда 
маңдайымнан иіскеп, батасын беріп еді. 
Арада аттай арқырап елу бес жыл �тсе де 
марқұм атамның нұр шашқан ойлы к�зі 
мен иығыма қонған қолының салалы 
саусақтары әлі күнге к�з алдымда тұрады.

Есіме Қарадала түсті...
Үйсін тауының қою қарағайлы 

беткейлері түсті. 
Бала күннің шуақты, нұрлы сәттері 

жүрегімді  қозғап �ткендей болды. 
Ертегідей естен кеткен басқа �мір... Ескі 
ауылды ойладым. Орны бар да, �зі жоқ 
туған үйімді ойладым. "кем мен шешем, 
тәтем мен әпкем еске түсті. Қос әжемді 
ойладым. К�рмесем де балаларымның 
балалары атын арқалап келе жатқан 
Оразалыны ойладым. К�з к�ргендер 
мен �згергендерді ойладым. Бұйырса, 
биыл жаз бала-шағамызды алып, Фаукен 
екеуміз ауылға бір барып қайтайық деген 
жоспар бар еді... Ол ойды коронавирус 
жүзеге асыра ма, жоқ па?.. Белгісіз...

***
Елден Ызғарбек Бектұрсынов теле-

фон соқты. 
Кеше Серік Қирабаев ағамызбен 

хабарластым. "лия апай екеуі Нұр-
Сұлтанда к�рінеді. Берік Шаханов теле-
фон соқты. Осыдан он шақты күн бұрын 

«Ана тілінде» жарық к�рген топтама-
ларымды оқыпты. Ағынан жарылып, 
пікірін айтты. «"ттең-ай! Мына жырлар 
оқырманға жетсе ғой... Қалыптасып 
отырған мына қиындық оқытпайды-ау... 
Pзек �ртейтін �леңдер екен...» деді. 

Біз – Фаукен, келінім Лаура, екі 
 немерем (Елнұр мен Нұрия) – бесеуміз 
үйдеміз. Еркебұлан бесінші күн күні-түні 
жұмыста. 

Шынын айту керек,  бір  жетіге 
 жетер-жетпес уақыт ішінде Қазақстан 
тағдыры үшін күрес елді жұдырықтай 
жұмылдырды. 

Е л б а с ы . . .  П р е з и д е н т . . .  Ү к і м е т 
құрамы... Медиктер... Құқық қызмет-
керлері тас-түйін бірікті. "кімшілік 
құлағында жүрген азаматтар Президент 
Тоқаевтың: «бірде-бір адам  назардан тыс 
қалмайды!» деген с�зін екі  етпеуге кірісті. 
Бетперде киіп, кәрі-құртаң кісілерді 
түгендеп, үйді-үйді аралап жүрген 
 волонтерлер... К�мек қолын ұсынған 
кәсіпкерлер... Бәрі елге рух бергендей 
болды. 

Дегенмен...
Коронавирус туралы ақпар к�ңілді 

тыншытар емес.  Кеше Қазақстан 
 бойынша 68 адам ауруды жұқтырса, 
бүгін 9 адам қосылған. 79 адам! Нұр-
Сұлтанда кеше 35 еді, бүгін 41 болған. 
Алматыда кеше 29  болса, бүгін – 31 адам. 
Қарағандыда 2 адам. Алматы, Ақт�бе, 
Жамбыл, Солтүстік Қазақстан облыста-
рында, Шымкент қаласында бір-бір адам. 

@лемде: Ауру жұқтырғандардың саны 
330 мыңға жетіпті. Қайтыс болғандар – 
14 мың 500 адам...

***
1 9 9 4  ж ы л ы  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаевтың Мекке-Медине сапарына 
барғанда айтқан бір с�зі есіме түсіп отыр. 
«Маған Қағбаның ішінде қанша қаласам, 
сонша уақыт болуға рұқсат етілді.  Король 
Фахд: «Алладан тілек тілеу керек. Қазір 
бермесе де, кейін береді»  деген. «Сонда не 
тіледіңіз?» деп соңыра жиі сұрады ол кісі. 
«Тәңірім куә, мен еліме, халқыма, қазағыма 
шарапатыңды аяма деп тіледім Алладан.» 
(«Ғасырлар тоғысы» кітабынан.). 

Ұлы тілек!
Міне...
Араға 26 жыл салып, сол тілекті 

әрбір қазақ, әрбір қазақстандық іштей 
қайталап, Алланың алдынан �тіп, жал-
барынар кез келді. @рі-беріден соң к�ктен 
түскен т�рт кітапқа бас иіп, тәу ететін 
жер есімді бір бүтін әлемнің т�рт қиыры 
Ұлы Жаратушыдан кешірім сұрауы тиіс! 

Білгендер үшін де, білмегендер үшін де... 
Кешу мен кешірім – жерүсті тірші лігін 

әлмисақтан қорғап-қоршап келе жатқан 
рухани ұлы құрал екенін ұмытпауымыз 
керек!

***
Кеше...
Қазақстан Президенті  Қасым-

Жомарт Тоқаев Қытай елінің  басшысы 
 Си-Цзинь Пинмен телефон арқылы 
с�йлесті.

Қазіргі таңда «COVID-19»-бен ашық 
айқасқа шығып, жұмбақ аурудың қыр-
сырын бір білсе, білетін мемлекет Аспан 
асты Елі екенін әлем мойындап отыр. 
Үйренері к�п. Ең бастысы – тәжірибелі 
ұлы жұрттың Қазақстанға, Қазақ 
Президентіне ықыласы дұрыс.

К�мектің артығы жоқ... 
Түу, алыс-алыс тарих қойнауларында 

жатқан Батыс пен Шығыстың байланыс-
тарын қалай ұмытамыз? Ұлы Дала – сол 
екі дүние, екі әлемнің алтын к�пірі болған. 
@лі де солай... Жиырма бірінші ғасырдың 
алмағайып мінезді саяси, экономикалық, 
рухани кеңістігінде �мір сүріп жатқан 
біздің ұрпақ үшін тәуелсіздігімізді сақтай 
отырып, әлгі әлемдік арасалмаққа таразы 
болар, «Алтын к�пір» міндетін абыроймен 
жалғастыру – басты парыз. Кешегі теле-
фон байланысындағы ықыласты әңгімені 
Батыс та, Шығыс та солай түсініп, солай 
бағалады. 

Бүгін...
Мұхиттың арғы жағында жатқан 

супердержаваның басшысы Дональд Трамп 
Қазақстан Президентіне хат жолдап, 
қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен 
құттықтаған. 

Біз оқыған әрі қысқа, әрі нұсқа  ресми 
ақпараттық хабардың т�ркінінде жатқан 
маңызы зор осынау тарихи хатта қаншама 
мәселе жатыр десеңізші?! 

Екі бірдей ұлы елден келген байланыс 
т�ркініндегі саяси салмақ тәуелсіз Қазақ 
Елінің қазіргі таңда жүргізіп отырған 
х а л ы қ а р а л ы қ  с а я с и - э к о н о м и к а л ы қ 
бағытының оң екенін байқатады. 

***
Иә...
Індет ел-елді, жер-жерді кезіп жүр...
Бұл да бір адамзат пешенесіне 

жазылған �мір үшін, жер үстіндегі 
тіршілікті жалғау үшін, адамға ғана 
бұйырған ойлау, с�йлеу, сезіну, сүю 
секілді қасиеттерімізді тексеру үшін 
қажет кезекті сынның бірі болар. Күні 
кеше ғана �зіміз қолынан  жетектеп 
бақшаға алып барған, мектеп босағасын 
аттаған сәтінде де әке болып қуанып 
қасында жүрген, ат жалын тартып мініп, 
елге араласқанын да жан-жүрегімізбен 
с е з і н г е н  б а л а л а р ы м ы з д ы ң ,  т і п т і 
немерелеріміздің иығына түскен ел, 
жер, уақыт алдындағы жауапкершілікті 
б�лісіп к�теруге, бірлікке шақыруға 
міндеттіміз!

Бірлік болса, ел бар.
Ел болса, ұрпақ, ұлт бар. Құнды-

лықтың үлкені – осы. Елдің амандығы 
мен жердің бүтіндігінен киелі, қасиетті 
нәрсе жоқ. Сол үшін күресуіміз керек! 

Тажалмен тайталас жүріп жатыр...
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Жаңа жылдың қарсаңы қай кезде де 
қарбалас. Екі жылдың  есік ашып-жабар 
тоғысы тұсында болған сол бір сәт әлі 
де к�кіректе сайрап тұр. 2005 жылдың 
26 желтоқсаны еді. Ол кезде еліміздің 
Мемлекетт ік   хатшысы   Оралбай 
"бдікәрімов  болатын. Мемлекеттік  
хатшы – Президент жанындағы он бір 
комиссияның т�рағасы. Сол күні сағат 
үште Мемлекеттік рәміздер ж�ніндегі 
республикалық комиссияның кезектен 
тыс отырысы �тетін болып, Астанадағы 
мүшелері Ақордаға шұғыл шақырылды. 
Отырысқа комиссияның жеті мүшесі мен 
Мәдениет және ақпарат министрінің сол 
кездегі орынбасары Ермек Аманшаев 
және хаттаманы жүргізіп отыру үшін 
Мемхатшының кеңесшісі болғандықтан, 
мен қатыстым. 

Отырыстың күн тәртібінде бір ғана 
мәселе – мемлекеттік гимнді  ауыстыру 
мәселесі. Мемлекеттік хатшы қысқаша 
ғана басқосудың негізгі мақсатын  айтып, 
гимнді ауыстырудың мән-жайын, жаңа 
астанада жаңа гимн дүниеге келетінін 
және оған Шәмші Қалдаяқов пен 
Жұмекен Нәжімеденовтің атақты «Менің 
Қазақстаным» әні алтын арқау болаты-
нын баяндады. Сонымен қатар комиссия 
мүшелеріне бұған дейін дайындалған 
бірнеше мәтіндік жобаларды да қарауға 
ұсынды. Күн тәртібіндегі мәселені 
мүшелердің ешқайсысы да күтпеген екен. 
"ралуан пікірлер айтылып, отырыстың 
кіріспесі сұрақ-жауап түрінде  басталды.

Ең алдымен, белгілі ақындардың 
жобалары қаралды. Шынын айту керек, 
олар комиссия мүшелерінің к�ңілінен 
шықпады. Бұрынғы гимнді ырғақ пен 
буын, пішін мен мазмұндық түзілім 
жағынан қайталаушылық  байқалды. Осы 
кезде Президент Кеңсесінің бастығы 
Махмұт Қасымбеков және бір құжатты 
Мемлекеттік хатшының қолына әкеліп 
берді. Құжат бірнеше данада жасалған 
екен. Комиссия мүшелерін жағалап 
кетті. Мәтін бірден іздеген жоқтың 
ізіне түсірді. К�ркемдік, қоғамдық-
саяси, па тетикалық-пафостық жағынан 
«Менің Қазақстаным» с�зінің мәнін де, 
мағы насын да жаңа, заманауи деңгейге 
к�те  рет ін  нұсқа  екені  байқалды. 
Ақынның бұдан жарты ғасыр бұрын 
жазылған жыры жаңаша рухқа б�леніп, 
саяси-халықтық мәнге ие болатыны 
аңғарылды.

Комиссия мүшелерінің қолына тиген 
жаңа мәтін мемлекеттік гимннің жаңа, 
толыққанды нұсқасы болып шыққан. 
Жаңа жолдар Елбасының қолымен 
қағазға сиялы қаламмен жазылыпты. 
Сызылмай, �шірілмей, к�шірмедей 
болып түскен. Соңындағы «осылай 
болсын» деген с�з де автордың ұстаным-
ұсынысын қосымша айқындап тұрды. 
Президенттік  нұсқаға  бірауыздан 
тоқтаған комиссия мүшелерінің бірі 
гимннің қайырмасындағы «қазағым 

Қандай құрметке де лайықты Алма 
апайға арналған ең үлкен ескерткіш, 
естелік те бар. Ол ұстаздың �зі туып-

�скен Қызылорда облысы, бұрынғы Сырдария 
ауданындағы №40 мектепке Алма Қыраубаева 
есімінің берілуі, бюсті қойылуы десек болады. 
Бұған қоса, профессор А.Қыраубаеваның дәрісін 
тыңдап, тәлім-тәрбиесін алған жүздеген шәкірті 
мен оқырман, замандастарының, ғұлама ғалымдар 
мен әріптестерінің жүрекжарды естеліктері жыл 
сайын басылым беттерінде жарияланып жатады. 
Бірі Алма Қыраубаеваның ғұлама ғалымдығын, 
бірі Алматы облысының О.Жандосов ауылында 
нарықтық қиын кезеңде ұлттық мектеп ашып, 
 руханият ісіне жан аямай қызмет еткен азаматтығын 
қапысыз танытса, енді бірі тума әншілігі мен 
термешілігіне таңғалысып, таңдай қағады. 

Алма апайдың менің жеке басыма да ғибраты мол 
болды. Бірінші курста алғаш рет «Қыз Жібек» жыры 
туралы ғылыми мақала жаздырды. Студенттердің 
ғылыми конференциясында жүлделі орын алдым. 
Оқуға ынтам арта түсті, кітаптан бас алмайтын 
болдым, Пушкиннің (қазіргі Ұлттық кітапхана) 
есігін тоздырдым (қазір де барып тұрам). Алғашқы 
шәкіртақыма «Мұхаббатнаманы» сатып алдым (ол 
кітап әлі бар). "р сабағы әсерлі, ұстазыма еліктей 
бастадым. Ғылымға солай жол ашқан еді...

Біз университетке түскен сонау 1976 жылдары ол 
жап-жас ұстаз еді. Алма Мүтәліпқызы дәрістерінің 
негізгі �зегі ғылыми зерттеу еңбектерінде  жатты. 
Қазір  де  «Ғасырлар мұрасы»,  «Шығыстық 
қисса-дастандар», «Ежелгі дәуір әдебиеті» атты 
оқулықтары және оқулығына аттас жазылған 
хрестоматиясы жоғары оқу орындарында ежелгі 
әдебиетті оқытуда қолдан түспейтін оқулықтар 
қатарында.

қазағымыз да» жоғарыға кетті. Кейін 
естігеніміздей, Нұрсұлтан "бішұлы: «Бұл 
мәтіннің  басты мәні «қазағым» деген 
с�зде тұр емес пе, бұл с�зден қашатындай 
не к�рініпті?» деп ескерту жасапты. 
 Осылайша, Жұмекен ақынның жүрегінен 
шыққан ұлы с�з: «қазағым мықты ғой» 
деген ұлттық рух пен серпінге сай сал-
танатты тіркес �зінің тарихи тұғырын 
сақтап қалып еді. Президент сайлауынан 
кейінгі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты 
ұлықтау кезінде жаңа гимн тұңғыш рет 
Ақордада 2006 жылы 11 қаңтарда  салта-
натты түрде шырқалды.
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 шаң  қо  бызшы Гүлсара  Піржанова 
апамыздың үйінде жазылған «Менің 
Қазақстаным»  араға жарты ғасыр 
 салып мемлекеттік гимн болып, т�рге 
шықты. Ол кезде Жұмекен ағамыз 21, 
Шәмші ағамыз 26 жаста екен. Сол жылы 
Қазақстан бір миллиард пұт астық беріп, 
басында соны мақтан етіп жырлаған 
секілді болып қабылданған бұл ән-жыр 
соның алдында қазақ жеріне к�з тіккен 
отарлық саясатқа қарсылық ретінде 
дүниеге келген-ді. Кейін оны түсінген 
жоғары жақ әнге тұсау салыпты. Атақты 
әнші Жамал Омарованың қайсарлығы 
мен ұлтжандылығы арқасында «Менің 
Қазақстаным» байтақ елге Қазақ радиосы 
арқылы кеңінен тарады.

Бұл күн еліміз тарихындағы, оның 

Назарбаев шешім қабылдаған күні, 
жұмыстан соң "біш Кекілбаев ағаның 
үйіне  барып,  қуанышты хабарды 
жеткіздім. «Мен алты жылдан астам 
уақыт Мемлекеттік хатшы болғанымда 
екі саңлаққа  осы атақты алып берудің 
сәті түспеп еді, Елбасының к�регендігі 
ғой, бұл – ұлы жаңалық» деп "біш 
аға к�зіне жас алды. Ерекше толқып, 
етене қуанды. Дастарқан жайдырып, 
т�рде отырып тілек айтып, Шәмші 
мен Жұмекен туралы ақжарма сырын 
ақтарып, бір шалқып еді. "бекең де 
�мірден �тіп кетті. Бірақ қос заңғарға 
Мемлекеттік сыйлық беру процесіне 
тікелей араласқан Қанат Саудабаев та, 
Мұхтар Құл-Мұхаммед те, Жарлықтың 
дайындалып, жарық к�руіне тікелей 
а р а л а с қ а н  М а х м ұ т  Қ а с ы м б е к о в 
те, шешімге дауыс берген комиссия 
мүшелерінің негізгі құрамы да, Құдайға 
шүкір, ортамызда аман-есен жүріп 
 жатыр. Болған оқиғаға солар куә-дүр.

Баяғыда,  Одақ кезінде,  Жазу-
шылар үйінде �ткізілетін әдеби жыл 
қорытындысы күні бір қаламгер ағамыз: 
«Біз де әйтеуір тізімге кіріп, аталдық-ау» 
деп қуанып, шалқып тұрған к�рінеді.  
«Қандай тізімге кірдің» деп сұрапты 
оны к�рген екінші қаламгер. Сонда 
әлгі ағамыз: «Академик Мұқаметжан 
Қаратаев ағамыз баяндамасында бірнеше 
жазушыларды мақтап, тізімдеп айтып 
келе жатып, «тағы басқалар» деп айтты 
ғой, сол тағы басқалардың ішінде мен де 
бар емеспін бе?» депті. Сол айтқандай, 
гимн  авторларына Мемлекеттік сыйлық 
беруде тарихи шешім қабылдаған 
 Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н  " б і ш ұ л ы 
 Назарбаев, ұсынысты жеткізіп, барлық 
ұйымдық шараларға бас-к�з болған 
сол кездегі Мемлекеттік хатшы Қанат 
Саудабаев, тікелей жүзеге асыруға 
атсалысқан сол кездегі  Мәдениет 
министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед және 
сол «тағы басқалардың» ішіне мен де 
кіретін шығармын.

Елбасымыз келісім берген күні 
алдымдағы аудармалы күнтізбеге: «Бүгін 
тарихи күн, Шәмші мен Жұмекенге 
Мемлекеттік сыйлық берілетін болды, 
аруақтары риза болсын асыл ағалардың» 
деп, үш леп белгісін қойып жазған парақ 
– менің архивімнің қымбат қазынасы. 
Президент "кімшілігіндегі жиырма 
т�рт жылдық қызметтік кезеңде к�збен 
к�ргендерім мен к�ңілге түйгендерім, 
мемлекет тарихындағы белгілі тұлғалар, 
қызметтес болған, араласқан, сыйласқан 
жандар мен әрқилы сәттер туралы «К�з 
бен к�ңіл» деген кітап жазу үстіндемін. 
Бұл жазба – соның бір үзігі.

Қаз ір  салтанатты жиындарда, 
мемлекеттік мерекелерде, Ақордада 
болып жататын ресми қабылдаулар 
мен кездесулерде шалқып, рухты 
к�теріп, жанарыңа жас үйіріп, кеудеңді 
мақтаныш пен жігерге толтыратын 
Мемлекеттік Гимн орындалғанда 
�зімді  бақытты сезінемін. "сіресе, 
мектеп оқушылары мен балабақша 
балдырғандарының  гимн шырқалған 
сәтте кішкентай қолдарын жүрек тұсына 
қойып, шынайы к�ңілмен "нұранға 
қосылып тұрғандарын к�ргенде ерекше 
толқимын. Бұдан отыз жылдан астам 
бұрын Алматыдағы жаңа Алаңда, ақ 
қар, к�к мұзда «Менің Қазақстанымды» 
шамырқана шырқаған жастардың қайсар 
жүздерін қайыра к�ргендей боламын. 
Сондай кезде желтоқсан жазға айналып 
кетеді. Отаныңның отты әнін халқыңмен 
бірге шырқаған қандай бақыт.

«Менің Қазақстаным» да тәуелсіздік 
алды. "йгерім ән салтанатты гимнге 
 айналды. Тәуелсіздігіміздің тірегі де, 
жүрегі де – Мемлекеттік Гимніміз, 
 Туымыз, Елтаңбамыз. Қай кезде де,  гимн 
асқақтағанда, «Қазағым мықты ғой!» 
деген  с�здің ішінде мен де  бармын деп 
кеудемді к�теріп, ерекше марқаямын. 
Несін айтасыз, Қазағым мықты ғой! 

Алма Мүтәліпқызының ғылымға сүйіспеншілігі 
дәрістерінен аңғарылып тұратын. Ол «Мұхаб-
батнама», «Тотынама», «Шаһнама» сияқты нұс-
қаларды талдағанда оларды құдды бір қиссашы-
дастаншының �зі сияқты жырлап тұрғандай бола-
тын. Біз оның жүзінен к�з алмастан қарап отырып, 
шығыстың тоты құстар сайрап, бұрқақ атқан гүлзар 
бақтарында сайран салып жүріп, алтын айдарлы 
бекзадалары мен сырғалы ханшайымдарының түрлі 
мінез-әрекеттеріне куә болып, к�з жасы сорғалаған 
«Ләйлі-Мәжнүндердің»  махаббатына бас иетінбіз. 
Аяулы Алма Мүтәліпқызының шығыстың алтын 
сандығын ақтарғандай алдымызда аңқылдап 
с�йлегенде �зін-�зі ұмытып кеткендей... �з әлемінде 
бақытты бір күй кешіп... шығыс ғұламаларының 
 ортасында олармен шүйіркелесіп отырғандай 
ма, жоқ... жоқ балапан жүрек біздерді олармен 
тілдестіріп тұрғандай ма, қалай, �зі де шығыстың 
алуан түсті жібегіне оранып, маңдайда гауһар тасы 
жарқыраған білімнің патшайымына ұқсап кететін... 
иә, иә... дәл осы сәтте... ол бақыттың құшағында 

шалқып, шабыттана с�йлегенде «аузынан гүл 
т�гілетін»...

«С�йлегенде аузынан гүл т�гілген»... Бұл 
тырнақшадағы тіркес атақты Қараменде бидікі. 
Бозбала жігіт кезінде Б�лтірік шешен нағашысы 
Қараменде бидің ауылына қыдыра келеді. Жай 
сұрасып болған соң, Қараменде жиенінен:  «Балам, 
қырық жігітпен келіп, неге қырық ат мініп 
қайтпадың? Жалғыз келгенің қалай?» деп сұрапты. 
Сонда Б�лтірік: «Жалғыз аттың пайдасы к�п, 
жалғыз жігіттің айласы к�п деген емес пе ілгергілер. 
Жалғыз келсем, �зіме-�зім сенгенім-дағы, алмасам 
да, осы айтқан с�зің бергенің-дағы» деп жауап 
береді. Жиені аттанып кеткен соң, Қараменде 
«Жақсы с�йлесе аузынан гүл т�гілер. Бұл бір 
 аузынан гүл т�гіліп тұрған, к�зінен от т�гіліп тұрған 
�рен екен...» депті. Қараменде шешендікті ауыз-
дан т�гілген гүлге ұқсатады. Шынында, шешендік 
�нер зерттеушісі Е.В.Клюев те «Риторика» атты 
кітабында антик заманда «риторика» ұғымын 
қызылды-жасылды с�зге сайып, аузына гүл тістеген 

патшайымға балағанын айтады. Қалай болғанда да, 
бұл әр замандардағы дүниетаным сабақтастығын 
аңғартпай ма?..

Иә, Алма Мүтәліпқызы �зінің �мірлік ғибраты 
мол «Жаным садаға» кітабында жазғандай, 
Сиявуштың арман қаласы секілді арман сабақтарына 
жете алмай �мірден озды. Ғылым жолы қызығынан 
мехнаты мол «инемен құдық қазғандай» демей ме? 
Ол осы жолдың үстінде жастайынан шынығып, 
шымырлана берді. Білімпаз Алма Қыраубаева 
ғылымнан �зге жолды таңдамады. Pйткені ол шын 
білімпаз тұлға еді, білімнің шыңына �ршіл рухпен 
�рмелеп шыққан шынар еді. "л-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да ұзақ жылдар ұстаздық етіп, білім шырағын 
маздатқан ділмар ұстаз Алма Мүтәліпқызы да 
М."уезов негізін қалаған академиялық шешендік 
мектебінің дарынды түлегі еді.

Б ү г і н  ә л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Қ а з Ұ У -
да М.О."уезов негізін қалаған академиялық 
шешендік мекте бінің түлектері аз емес. Олар қай 
аудиторияны да кемел білімімен, биязы даусы-
мен баурап алатын ака демик Зейнолла Қабдолов, 
к�рнекті әдебиет сыншысы, профессор Тұрсынбек 
Кәкішев және лекторлық шеберлікпен шешіле 
с�йлегенде дауыс интонация сын құбылтып, 
тыңдаушысын әсерге б�лейтін білімпаз ғалым 
Сұлтанғали  Садырбаев, қоңыр әуезді даусымен 
теория тылсымына  буып-баурап алатын Бақытжан 
Майтанов сынды марқұм ұстаздарымыз еді. Бүгінгі 
таңда тыңдаушысының танымын тың �ріске 
бастайтын ғұлама ғалымдар Жанғара Дәдебаев, 
Зұфар Сейітжанов, Берікбай Сағындықұлы, 
М ү б ә р а к  Ү м б е т а е в ,  А с л а н  Ж а қ с ы л ы қ о в 
секілді білімір шешендерді аудитория ынтыға 
тыңдайтыны күмәнсіз. Сондай-ақ дәрістерін 
әдемі күмбір  дауыспен құйқылжыта оқитын 
Гүлдархан Смағұлова, Дина "лкебаева секілді 
дәріскерлер мәнерін үлгі етуге болады. Оларды 
"уезов шешендік мектебінің бүгінгі түлектері деуге 
толық негіз бар. 

Бүгінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академия-
лық шешендік мектебінің айнымас үлгісіне, ал оның 
гүлге оранған қалашығы білім жұмағына айналып 
отыр. Соның ішінде "уезов шешендік мектебінің 
мерейі мен мәртебесі �згеше десе де болады. 
Мүмкін, оның Алма ұстаз армандаған, Сиявуштың 
арман қаласына ұқсатқан «әдемі д�ңгелек үстел, 
жұмсақ орындықтар қойылған б�лмелерінде» 
 «арман сабақтар» �тіп жатқан болар...

Раушан +БДІҚҰЛОВА,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ доценті

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері

Аузынан гүл төгілген
АЛМА АПАЙ

Әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ-да отыз жылдай еңбек еткен көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз, филология 
ғылымының докторы, профессор Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева еді. Ол ҚазҰУ-да XIII-XIV ғасырлардағы 
қазақ әдебиетін зерттеу мектебін қалыптастырған әйгілі ғалым Б.Кенжебаевтың шәкірті болды. Өнегелі жан 
еді, үлкен де, кіші де оны «Алма апай» дейтін. 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

МӘҢГІЛІК 
ЕЛДІҢ МАРАПАТЫ
Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовке 
Мемлекеттік сыйлық қалай берілді? 

Ұлттық мәдениетіміздің  тарихында 
жұлдыздай жарқырап, жасындай 
ізін қалдырған аса көрнекті компо-
зитор Шәмші Қалдаяқов пен ұлы 
ақын Жұмекен Нәжімеденовтің 
шығармашылық жолы әр кезеңде 
талайлы тағдырды бастан кешті. 
Халқымызда «ештен кеш жақсы» деген 
жұбанышты-тілекші сөз бар. Осы сөздің 
шындығын олардың кейінгі уақыты 
айқын дәлелдеп берді. Халық қуана 
қошеметтеген Мемлекеттік сыйлықтар 
қос саңлаққа (Ж.Нәжімеденов. 
«Менің Қазақстаным» жыр жинағы, 
Ш.Қалдаяқов. «Бақыт құшағында» 
әндер жинағы)  берілгені ақиқат 
болғанмен, жұртшылыққа соның жай-
жапсары беймәлім.  Көз көріп, көңілге 
түйілген жайларды қаз-қалпында  
баяндай отырсақ, асылығы болмас 
деген жарияшыл жақсы оймен қалам 
ұстандық. 

мықты ғой» деген с�зге саяси сақтық 
танытып, осы жерін «халқымыз мықты 
ғой» деп берелік деп ұсыныс айтты. 
Пікір екіге жарылды. Мемлекеттік 
 хатшы:  «Комиссия мүшесі болмасаң да, 
ақынсың ғой, сенің пікірің қалай?» деп 
маған бұрылды. «Қазағым мықты ғой» 
деген тіркестің поэтикалық маңызын, 
елдік қуатын айтып, осы нұсқасы дұрыс 
деген пікірімді білдірдім.  

Сонымен,  комиссия мүшелері 
Елбасының қарауына екі нұсқасын 
жіберет ін  болды.  «Халқымыз да, 

�ткелең жолдардағы шежіресіндегі 
негізгі  с�з,  негізгі  мақсат,  негізгі 
мемлекеттік ұстаным болып мәңгілікке 
таңбаланды. Осы отырыстың ішінде 
болып, бір ауыз пікір айтқан сәтті �з 
�мірімдегі елеулі кезеңдердің бірі деп 
есептеп, әр кез мақтанышпен еске ала-
мын. Қазақтың рухын к�теретін рухани 
жаңғыруының басы да осы гимннен қуат 
алып тұр деп санаймын. Халқымыздың 
ғасырлар бойы ұлттық ұраны болған 
елдік жаңғыру жаңа ғасырда жаңаша бой 
к�рсетіп, жұртымыздың  тарихи жадын 

тұлғаландыру үстінде. Демек, рухани 
жаңғыру – ғасырлар бойы жалғасқан 
ұлы дәстүріміз. Ұлттық кодымыздың ұлы 
ұстыны.

... 2010  жылдың 20  наурызы  болатын. 
Мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев 
бастаған ресми  делегация Жапонияға 
ұшып шықты. Бағытымыз – Токио. 
Арада бір сағат �ткесін к�мекшісі 
 А й б е к  Н ұ р б а л и н  М е м л е к е т т і к 
хатшының шақырып жатқанын айтты. 
Алдыңғы  салонда жайғасқан Қанат 
Бекмырзаұлына келіп сәлемдестім. 
Ж ұ м ы с қ а ,  а ғ ы м д а ғ ы  қ ұ ж а т т а р ғ а 
байланысты, алда тұрған комиссия 
отырыстары туралы жарты сағаттық 
әңгімеден кейін ол маған бара беруге 
рұқсат берді. Б�геліп қалдым. «Тағы 
не бар?» деп қайырыла қарады. Мен 
биылғы жылғы "дебиет және �нер 
саласындағы мемлекеттік сыйлықтарды 
«Менің Қазақстаным» гимнінің автор-
лары Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен 
Нәжімеденовке беру, бұл дәстүр әлемнің 
к�птеген елдерінде барлығын және оның 
қоғамдық-саяси мәні зор  екенін айттым. 
«Жоқ,  болмайды, қайтыс болғандарға 
мемлекеттік сыйлық берілмейді» деп 
Қанекең қысқа қайырды.

Қанат Бекмырзаұлының мінезін 
білемін. Бірден қайырып тастағанмен, 
дерек пен дәйек келтіріп, тоқтап айтсаң, 
пікіріңді ұқыпты тыңдайды. Қысқаша 
нақтылап тағы айттым. Келісім бермеді 
де, «Ладно, потом поговорим» деді.  Сапар 
сәтті аяқталып, елге келгесін, 24  наурыз 
күні гимн авторларына Мемлекеттік 
сыйлық беру мәселесін негіздеген 
екі беттік  жазбахатпен Мемлекеттік 
хатшыға кірдім. Байыптап тыңдап, 
ереже  бойынша бұған мүмкіндік жоқ 
екенін айтқан Қанекең әдетінше: «Pзің  
айтқаныңнан қайтпайтын адам екенсің» 
деп,  жеңіл түрде ескерту жасады. 

Тура т�рт күннен соң, нақты айтқанда, 
28 наурыз күні енді  Мемлекеттік 
хатшының атынан Елбасыға арналып 
жазылған үш беттік жазбахатпен тағы 
кірдім. «Тағы келдің бе?» деп, бұл жолы 
күле қарсы алды. Жазбахатты асықпай 
екі рет оқып шықты. Мен жан-жақты 
дайындалған уәжімді тағы да қайталап 
айтып, «Елбасыға бұл сыйлықтың қажеті 
жоқ, Нұрсұлтан "бішұлы бұл атақтан бас 
тартады деп ойлаймын, осылай деп жаз-
дым, бұл ел үшін, халық үшін, жас ұрпақ 
үшін керек, егер осы ұсыныс үшін Прези-

дент сізге ұрсатын болса, мені қызметтен 
босатыңыз» деп баяндадым. «Қызметтен 
кетесің бе?» деп қулана сұрады. Кетуге 
дайын екенімді айттым. «Ладно» деді 
Қанекең тәуекелге барған кейіппен. 
Мезгіл кешкі сағат бестің кезі болатын. 
Жарты сағаттан соң Қанекең қолына к�к 
папканы алып, жедел басып жоғарыға 
қарай к�теріліп кетті. Дәлізде әрлі-берлі 
жүрмін. Арада қырық минуттай �ткенде 
Қанат Бекмырзаұлы баспалдақтан жүгіре 
басып жаяу түсіп келе жатты. Кеткенде 
лифтімен кеткен. Жақсы жаңалықтың 
лебін сезгендей болдым.

«Зайди» деді жанымнан �те беріп 
к�ңілді  үнмен. Кабинетіне кірген 
 Мем лекеттік хатшы қуанған к�ңілмен: 
«Нұрсұлтан "бішұлы ұсынысты қатты 
қолдады, риза болып, жақсы ұсыныс, 
дереу жүзеге асырыңдар, ұйым дас-
тырыңдар, мен бұл атақты алмаймын» 
деген тапсырма берді деп айтты. Қанекең 
к�ңілденген сәтте аздап әзілдесіп 
қоятыны бар еді, соны дәйектеп: «Мен 
қызметте қала берейін бе?» деп сұрадым 
әзіл жүгіртіп. Қолын бір сілтеп күлді 
де, «Маған Мәдениет министрі Мұхтар 
Құл-Мұхаммедті шұғыл шақыр!» деп 
тапсырма берді.

О с ы  ж е р д е  т ү с і н д і р е  к е т е л і к , 
 М е м  с ы й  л ы қ  е р е ж е с і н д е  « қ а й т ы с 
болған автор ларға Мемлекеттік сыйлық 
берілмейді» деген жол бар болатын. Бірақ 
сол ереже бойынша «Мемлекет басшысы 
кез келген уақытта Мемлекеттік сыйлық 
беретін еңбектерді, авторды �зі ұсына 
алады және оның шешімі түпкілікті 
шешім болады» деген бап та бар. Бұл 
бап Жарлықпен бекітілген. Біз осыған 
сүйенген едік.

М ұ х т а р  А б р а р ұ л ы  т е з  к е л д і . 
 Мемле кеттік хатшы кабинетінде үшеуміз 
едік. Қанекең министрге Елбасының 
тапсырмасы екенін нақтылап айтып, 
авторлар еңбектерін комиссия қарауына 
ұсынуды шұғыл ұйымдастыруды сұрады. 
Мұхаң да бұл орайдағы ойларын айтып, 
оның дайындау, ұйымдастыру жол-
дарын түсіндірді. Осылайша, Елбасы 
келісім берген аса маңызды тапсырма 
мемлекетіміздің тарихындағы және 
бір жақсы үрдіске жол ашқан еді. Іс 
басындағы азаматтар іскерлік танытты.

 Бұл туралы кезінде қаламгерлер 
қауымында түсінбеушілік те болды. Бірақ 
олардың жолын байлау, болмаса кедергі 
келтіру мақсатында арам ой болған жоқ. 

Мақсат – дәл осы кезеңде, реті келіп 
тұрғанда, ел тарихына елеулі бет қосатын 
мәселеге қолдан келгенше дәнекер болу 
еді. Кейін, марқұм ағаларымызға осы 
жоғары атақ берілген кезде, «бұған мен 
үлес қостым» деген  «елгезектер» мен 
«ептілер» де бой к�рсетті. Жеңгелерімізді 
сендіріп, жанына еріп, жақсы тізімге 
кіріп, даурыға с�йлеп, дуылдап шалқыған 
сол інілеріме де түсіністікпен қараймын. 
Шындық бәрібір шымылдығын ашады. 
Мақсатым орындалды, маған басқасы 
керек емес болатын.

Елбасымыздың осы тарихи  мемле-
кеттік шешімі нәтижесінде бұл күнде 
ж а ң а  Е л о р д а м ы з д а  Ш ә м ш і  м е н 
Жұмекеннің  к�шесі  айдынданып 
 жатыр. Елбасы Жарлығы шыққан бойда 
 Елордада  бір аптаның ішінде Ақорданың 
оң жағалауын орай келе Есілге ұмтылған 
екі к�шеге Жұмекен Нәжімеденов пен 
Шәмші Қал даяқов тың аттары берілді. 
Бұл үрдіс еліміз бойынша қанатын 
 жайып, қуатын танытты.

Осынау жарқын жаңалық жұрты-
мызды қуантып, халық к�кейінен шықты. 
Шымкент және Атырау қалаларында 
Ш ә м ш і  м е н  Ж ұ м е к е н г е  е ң с е л і 
ескерткіштер орнатылды, қалалар мен 
аудандарда к�шелердің, мектептердің 
аттары берілді,  шәкіртақылар мен 
маңызды конкурстар белгіленді, сал-
танатты кештер мен концерттер �тетін 
болды. Халқымыз балаларына Шәмші 
мен Жұмекеннің есімдерін қоя бастады. 
Елорда т�рінде «Менің Қазақстаным» 
атты республикалық концерттік іс-шара 
жыл сайын �тетін дәстүрге  айналды. "р 
жыл сайын Шәмшінің бұрын  айтылмай 
келген әндері шырқалып, жұртының 
жүрегіне жаңылмай жетіп  жатыр.  
Тәуелсіздік тарихы осылай  жазыла 
береді.

Мемлекеттің басты ресми атрибут-
тары болып табылатын мемлекеттік 
рәміздердің авторларына к�рсетілетін 
құрмет – Мәңгілік Ел болу жолындағы 
жасампаз істердің жарқын к�рінісі. 
П е н д е л і к т е н  ж о ғ а р ы  т ұ р а т ы н  
мемлекеттік парасат. Бұл – еліміздің 
есею тарихындағы тамаша беттер! Рухани 
жаңғырудың жарқын мысалы. Pзімізді 
танудың, танытудың  �негелі мектебі.  
Ұлы Даланың ұлағатты тарихының бір 
парағы. Бұл шежіре де жақсы жалғасын 
таба бермек.

Сол күні, Елбасымыз Нұрсұлтан 



7№22 (1542)
4 – 10 маусым

2020 жыл

ANA TILI З Е Р Д Е
Исмаилжан ИМИНОВ

(Басы 1-бетте)

Ертеде Фабричный қазіргідей 
үлкен болған жоқ, сондықтан 
ауылдастар бір-бірін жақсы 

білді.  Сапабек аға аласалау бойлы, 
ұстамды, қой к�зді кісі болыпты. "кем 
Абдықадыр қаридан оның керемет-
тей білімділігі мен қайғылы тағдыры 
жайындағы әңгімелерін к�п тыңдадым. 
Торғай даласында туып-�скен ол Орта 
жүздің жоғары шекті руынан шыққан, 
қазақтың алғашқы тархандарының бірі – 
Жәнібек батырдың тікелей ұрпағы екен. 
Бала кезінен ана тілінде ғана емес, орыс 
тілінде де жақсы с�йлеген. Мұғалімдер 
институтын бітірген соң туған �лкесінің 
мектептерінде жұмыс істепті. «Алмас 
кездік қын түбінде жатпас» дегендей, 
дарынды да жас азамат уақыт �те келе 
Қызылорда қаласында орналасқан Қазақ 
КСР Оқу-ағарту министрлігіне қызметке 
шақырылыпты. С�йтіп, жаңа қызметіне 
бар ынты-шынтысымен, қайрат-жігерімен 
кіріседі. Бір айта кетерлігі, Сапабек ата-
мыз  бозбала шағында т�ре тұқымынан 
шыққан  Абдрахман Мақатов дейтін 
қайраткер жігітпен таныс болған. Олардың 
арасындағы риясыз достық туыстыққа 
дейін жалғасқан. Осы  жайында азды-к�пті 
тарқата кетейін. Талантты қос азамат 
патриоттық сана-сезімдері биік тұлғалар 
ретінде туған халқының білім жарығына 
ұмтылғанын  армандайды. Тізе қосып, 
елдегі сауатсыздықты жоюға күш салады. 
Бірде министрліктің тапсыр масымен 
Аралға жолдары түседі. Мұнда ажарлы да 
сұлу апалы-сіңлілі екі қызды кездестіріп, 
ғ а ш ы қ  б о л а д ы .  Ү й л е н у   ж а й ы н д а 
ұсыныстарын білдіреді,  осылайша Сапа-
бек пен Абдрахман бажа атанады. 

Республика астанасының Алматыға 
ауыстырылуына орай Сапабек оңтүстік 
шаһарға к�шеді де, Абдрахман қызмет 
бабымен Қарағандыға ауысады. Мұнда 
еңбекшілердің облыстық атқару комитеті 
депутаттарының т�рағасы болады. К�п 
ұзамай ызғарлы 1937 жыл келеді. Pкінішке 
қарай, Абдрахман Мақатов ұлтшылдық 
бабымен айыпталып, 1938 жылы ату жаза-
сына кесіледі. Сапабектің басына да қара 
бұлт үйіріледі. Ол астанадағы жұмысын 
 тастап,  Ұзынағашқа табан тірейді . 
Жамбыл аудандық халыққа білім беру 
б�лімінің мең герушісі болып жұмыс істеп 
жүреді. Жаңа достар табады. Білімді әрі 
талантты басшы айналасындағылардың 
назарын аудармай қоймайды. Жыр алыбы 
–  Жамбылмен танысады. "йгілі жырау 
оны бауырына тартады. К�рнекті ақын 
Үмбетәлі Кәрі баевпен танысып, үйінде 
жиі қонақта болады. 

Менің ұстазым, қазақтың белгілі 
 педагогы, Социалистік Еңбек Ері, ол 
кезде жас мұғалім Құдыс Абсаметов 
Сапекеңді сол кезде кездестірген екен. 
«Халық жауы» Абдрахман Мақатовтың 
ең жақын досы деген әңгіме Ұзынағашқа 
да жетіп, айтулы азаматтың �рлеп-�суіне 
қызғанышпен қарағандар тыныш таптыр-
май, Сапабек біздің туған ауылымызға 
қоныс аударуға мәжбүр болады. Қарғалы 
орта мектебінде орыс тілінің мұғалімі 
және оқу ісінің меңгерушісі қызметін 
атқарады. Бұл ж�нінде Бекет ағаның үлкен 
апайы Райхан Сапабекқызы былай деп 
айтқан еді: «"кем �мір бойы кітап  жинады. 
Қазақ және орыс тіліндегі кітаптардан 
құралған үлкен кітапханасы болды. Ал 
мектептің кітапханасы кішігірім шкафтың 
к�леміндей ғана еді. Мұны к�рген әкем 
үйдегі барлық кітаптарын мектепке 
тарту етті. Мектеп мұғалімдері мен әр 
жылдардағы оқушылар әкем сыйлаған 
кітаптардан білім нәрімен сусындап, 
игілігін к�рді, рухани азық алды. 

Соғыс басталған кезде «Қазақтарды 
әскер қатарына алмайды екен» деген 
әңгіме тарай бастады. Мұны естіген әкем: 
«Соғысқа �з еркіммен барамын! Мен  тылда 
отыратын әйел емеспін!» деп, барлық 
қарыздарының облигацияларын қорға -
ныс қорына �ткізіп, 1941 жылы майданға 
аттанды. Жеңіс күні алыс емес екеніне 
сенімді болды. Анамды қатты жақсы к�р-
гендіктен соғысқа емес, іссапарға кетіп 
барамын деп к�ңілін демдеді. Кейін нен 
майданнан маған хат жазды, бұл хаттың 
жалғыз әрі соңғы болатынын қайдан 
білейін. «Анаңды тыңда, Есет пен Бекетті 
ренжітпе (Бекеттен 9 жас үлкендігім бар 
еді), сабағыңды жақсы оқы. Біз к�п ұзамай 
жеңеміз!» деп жазыпты асқар тауым».  

2017 жылы туған ауылым жайындағы 
«Первая Каргалинская...» кітабымды жаза 
отырып, мұрағатымдағы қағаздар дың 
ішінен Сапабек Махмұтовтың қалайша 
қаза тапқаны ж�нінде бір полкта қызмет 
еткен тағы бір жерлесіміздің (аты-ж�ні, 
�кінішке қарай, белгісіз қалыпты) естелігін 
ұшыраттым. Қысқаша мазмұны былай: 
«1941 жыл. Қазан айының соңы.  Полтава 
түбіндегі ұрыс. Он адамнан тұратын 
атты барлаушылар (олардың арасындағы 
екеуі: мен және Сапабек  Жамбыл ауда-
нынанбыз), тапсырманы орындап жүріп, 
фашистердің үстінен шықтық. «Кету 
керек!» деген бұйрық естілді. Жер батпақ. 
Астымдағы атым малтық ты да қалды. 
Мұны байқаған  Сапабек қайтып келіп, 
к�мектесіп жіберді, бірақ �зін батпақты 
ұйық тарта берді. Сол сәт фашистер 
таяп қалды. Мен  Сапабекке: «Оларға 
бетіңмен бұрылма» деп айтып үлгергенім 
сол еді, ол бұрылып қалған  бойда  басын 
қолымен ұстай кетті.  Фашистер жеңіліс 
тапқан күннің ертеңінде сол жерге  барып 
едім, ешкімді таппадым. Бәлкім, сол бір 
батпақты ұйық Қарғалы орта мектебінің 

мұғалімі Сапабек Махмұтұлының мәңгілік 
мекеніне айналған болар...». 

Осылайша, майданда жан жары қаза 
тапқан Күлперім Махмұтова (1916-1986) 
т�рт баламен жалғыз қалды.  Оларды ер 
жеткізіп, �сіру, оқытып, аяқтандыру 
керек. Сапабектің кәрі шешесі ұзақ жыл 
бірге тұрды. Күлперім Қарғалы шұға 
 фабрикасына тігінші болып  орналасады. 
Тәулігіне 14-16 сағаттан еңбек етеді. 
Сапабектің отбасына к�зі тірі кезінде 
жұмысшы барақтарынан пәтер берілген 
еді. Бұл кіреберіс пен жалғыз б�лмеден 
тұратын, аумағы 12 шаршы метрден аспай-
тын аядай ғана пәтер-тұғын.  Фабрикашы 
Шахваростовтың  заманында тұрғызылған 
барақтар әлі күнге дейін есімде. Соғыс 
жылдарында к�рші ауылдарда аштық 
басталып, �лім-жітім к�бейіп, ауру 
�ршиді. Ал фабрика �з жұмысшылары 
мен олардың отбасыларын асырап 
сақтады. Азын-аулақ жалақыдан б�лек, 
барлық жұмысшыларға бір б�лке қара 
нан үлестірді. Бұл нанның дәмін  Бекет 
аға �мір бойы есінен шығарған емес. 
Майданда қаза тапқан жауынгерлердің 
отбасыларына қамқорлығын аямаған 
сол жылдардағы комбинат директоры 
"нуарбек Жұрыновқа деген Күлперім 

 достарды біз балалық пен ер жетіп келе 
жатқан шағымызда табамыз деп ойлай-
мыз. Тағдыр менің маңдайыма Бекет 
ағамен бір сыныпта оқыған адамдар-
мен аралас-құралас болуды, кейбірімен 
дос болу бақытын (мысалы, Амангелді 
 Бейсеуов) жазыпты. Олардың бірқатарын 
атап айтқым келеді – Валерий Ананьев, 
Илья Харитонов, Амра Тохтоходжаев, 
Илья Шамиев, Владимир Ракович,  Марат 
Мейірманов, "бдірасіл Дүйсенбаев, 
 Эдуард Гулькин, Муса  Тохтаметов, 
 Александр Бобров. Бәрі де құрметке 
лайық жандар. Pкінішке қарай, біразы 
 арамызда жоқ. Мен Бекет Сапабекұлы 
туралы және оның құрбы-құрдастары, 
 достары,  жалпы 50-жылдардың ұрпақтары 
 жайында ойлағанымда, к�з алдыма 
 оптимистер мен романтиктер болып күн 
кешкен, оқу мен спортты жақсы к�рген 
үлкен ағаларым мен апайым елестейді. 
Бәлкім, әдебиетті ең к�п оқыған буын да 
солар шығар деп  ойлаймын. Pйткені Бекет 
ағамен әңгімелесіп отырып, оның терең 
біліміне қайран қалатынмын. Оқымаған 
кітабы жоқтай әсер қалдыратын: Абай 
мен  Пушкин дейсіз бе, әлде Омар  Хайям 
мен Жамбыл, Фенимор Купер мен Майн 
Рид бола ма, Жюль Верн мен  Александр 

қайтыс болғанын естігенде к�зіне жас 
алды.  Мынадай естеліктерімен б�лісті: 
«Бекет мен жетекшілік еткен «10 а» 
 сыныбында оқыды. Бұл менің ұстаздық 
еңбек жолымдағы ерекше түлектер еді. Pз 
 балаларын б�ліп-жарып қарамайтын ана 
сияқты, мен де сол түлектердің бәрін жақсы 
к�ремін. Түлетіп ұшырған оқушыларым 
к�п болса да, осы бір сыныптың балалары 
жүрегімнің т�рінен мәңгілікке орын алды. 
Бәлкім, �зім де ол кезде жас болғаннан 
ба, әйтеуір, бұлар мен үшін бір ғажап 
шәкірттер еді. Кейіннен, осы сыныптан 
елге танымал болған адамдар к�п шықты. 
Бекет басқа балалардан ерекшеленіп 
тұрушы еді. Сабағын жақсы оқыды, 
нақты пәндерді ұнатты, техникалық вузға 
түскені де сондықтан шығар. Бойы тұнған 
жақсылық еді, оқуға құштар, әділеттілік 
сезімі күшті еді. Ұлдардың арасындағы 
әлдебір түсінбеушілік туындай қалса, 
соңғы әрі кесімді с�зді Бекет айтатын. 
Сынып қыздарынан естіп қалғаным бар, 
оқушыларым 10-сыныпта оқып жүргенде 
Бекет жалғыз �зі үш жігітті сұлатып 
 салыпты. "лгілер сыныптың қыздарына 
тіл тигізсе керек. Бекетке ширақтық пен 
қарапайымдылық, орынды әзілқойлық 
пен аз с�зділік, спорт пен математикаға 

"скери борышын Қырғызстанда �теген 
соң, Ростов ауылшаруашылығы инсти-
тутының машинажасау факультетіне 
түседі.  Оқуын аяқтап, Алматыдағы 
ғылыми-зерттеу институтында еңбек 
жолын бастайды. 60-70 жылдары елімізде 
түсті металлургия саласы �ркендеді, ал 
тау асты жұмыстарында  �здігінен жүретін 
құрылғы қолданыла бастады, бұл Алматы 
қаласында тау-кен шахта құрылғысын 
шығаратын зауыт салу мәселесін күн 
тәртібіне қойды. Бұған дейін аталған 
құрылғы мен оның қосалқы б�лшектері 
Батыс елдерінен қымбат бағаға сатып алы-
натын. Республиканың түсті металлургия 
министрлігі талантты ұйымдастырушы 
Бекет Сапабекұлын алдымен бас инже-
нер, содан кейін бой к�теріп жатқан тау-
кен шахта жабдығын шығаруға арналған 
зауыттың директоры етіп тағайындады. 

Осылайша, жерлесіміз техниканың 
соңғы үлгісі бойынша жасалған,  Еуропа 
м е н  А м е р и к а н ы ң  о с ы  т а қ ы л е т т е с 
 з а у ы т т а р ы н а н  б і р  м ы с қ а л  д а  к е м 
түспейтін тамаша кәсіпорынның негізін 
қалап, жұмысын �ркендетіп жіберді.  
Ең  бастысы, Б.Махмұтов айналасына 
мұраттас,  ниеттес, ынтымағы мығым 
ұжым қалып тастырды. Зауытқа 14 жыл 

қалайша ұмытуға болады. "рине, бұл 
барша құрама команданың, оларды 
жарысқа дайындаған бапкерлердің де 
ортақ жетістігі. Бірақ бұл табыстың ар-
тында елеусіздеу әрі қарапайым Тұлға 
– AIBA-ның вице-пре зиденті Бекет 
Сапабекұлы мен оның беделі, ерік-жігері, 
қатаң  позициясы, буырқанған әділеттілігі 
тұрды. Нәтижесінде біздің боксшыла-
рымыз дүбірлі жарыстардан ерен табыс-
тармен оралып жүрді. Біз, қазақстандық 
бокссүйер қауым, мұны ешуақытта 
ұмытпауымыз  керек. 

2009 жылы Бекет аға ҚР Дзюдо феде-
рациясының тізгінін қолға алды. С�йтіп, 
республикамызда дзюдо спортының да 
тасы �рге домалады. Осы кезеңде Максим 
Раков әлемдік додада топ жарып, чем-
пион болды, Елдос Сметов Олимпиада 
ойындарының жүлдегері атанды. 

Бекет Сапабекұлының қажырлы еңбегі 
бағаланып, Қазақстан Республикасының 
әртүрлі орден-медальдарымен мара-
патталды. Қандай биік дәрежеге  жетсе 
д е ,  қ а р а п а й ы м д ы л ы қ  қ а л ы б ы н а н 
айныған жоқ, ауылына деген перзенттік 
сүйіспеншілігін бір сәт те жоғалтпады. 
Шетелдік іссапарлардан, олимпиядалық 
ойындардан оралған кезде алтын бесік 
ауылына ат басын бұрып, келіп-кеткенді 
жақсы к�ретін. Меніңше, ол туған жерінің 
саф ауасымен тыныстап демалатын, 
алдағы жұмыстарына, жаңа жеңістеріне 
күш-қуат алып қайтатын. Екіжүзділікті, 
жарқыл-жұрқыл дүниелерді к�ңілі хош 
к�рмейтін. Алаулатып-жалаулатып, 
қымбат к�ліктермен шеп құрып к�шені 
дабырлатпай, к�біне жалғыз келетін. 
Бала кездегі достарымен, құрбыларымен 
кездесіп, емен-жарқын сырласатын. 
Астындағы к�лігін тастап, �здері тұрған 
ескі к�шенің бойымен жүріп қайтатын. 
К�п нәрсе ойына оралады: соғыс уақыты 
және одан кейінгі ауыр жылдар, аядай ғана 
барақтарда �ткен балдәурен шағы... бәрі 
де күні кешегідей есінде. Қасиетті жұма 
күндері, жылдың қай мезгілінде де, құшақ 
толы раушан гүлдерін әкеліп, анасының 
зиратына қоятын. Кейде жерлестерін 
ақтық сапарға шығарып салуға келетін. 
Ештеңеге бейжай қараған емес. Бірде 
ауыл азаматы қатты сырқаттанып, �мір 
мен �лім арасында жатқанда оңтүстік 
астанамыздың таңдаулы ауруханасына 
әкеліп, емдетті. Қазір ол адам дертінен 
құлан-таза айықты.  Мұны мен сол кісіден 
кездейсоқ білдім. Қарап тұрсақ, Бекет 
ағаның елге жасаған жақсылығы к�п екен, 
бірақ �зі тіс жарып айтқан емес. Жақында 
тағы бір оқиғаны естідім. Ауылымыздағы 
бір жас ана науқастанып, алматылық 
дәрігерлер диагнозын анықтай алмапты. 
С�йтіп, Бекет аға ести сала әлгі жас  ананы 
апайымен бірге шетелге жіберіп, жол 
шығыны бар, барлығын �зі к�теріп, бір ай 
бойы емдетіп, елге оралтыпты. 

Бекет ағамен соңғы рет телефон арқылы 
с�йлестік, мен оны туған  ауылым жайында 
жазған «Первая  Каргалинская...» атты 
кітабымның тұсаукесеріне шақырдым. 
Бұл кітапта олардың отбасы, әкесі туралы 
естеліктер бар еді. Pкінішке қарай, келе 
алмады, сол кезеңде ауыр сырқаттанып 
жүрген екен ғой... Тұсаукесер рәсіміне 
Мах мұтовтар отбасы атынан Есет ағамыз 
келді.  

Мақаламның соңында Бекет ағаның 
�мірінде үлкен р�л атқарған отбасы 
 туралы айта кетейін. Қызы "сел мен ұлы 
"нуар мақтауға лайық, �негелі жандар. 
Pмірінің соңғы кезінде Бекет аға ұлымен 
бірге тұрды. Келінінің де есімі "сел. Оны 
қызындай жақсы к�рді және �зі де үнемі 
солай айтып отыратын. "сел де атасына 
барынша қызмет жасады. Айтпақшы, 
"селдің анасы – Роза Жұмашқызы да 
Бекет Сапабекұлымен бір ауылда қатар 
�скен біздің жерлесіміз. "нуар мен 
"селдің әкесіне деген қамқорлығы Бекет 
аға �мірінің егделік шағын мағыналы 
әрі бақытты ете түсті. Немерелерімен 
әуреленгенді жаны сүйетін, оларды шексіз 
жақсы к�рді.  

– Сіздің әкеңіз қандай болды? – деп 
сұрадым мен "нуар мен келіні "селден. 

– Қайырымды, рақымды, әділетті, 
мақсаткер еді. Мықты болуды үйретті. 
«Естеріңде болсын, – дейтін, – әлсіздерге 
бәрі тиіскіш» деп жауап берді жұбайлар.  

Pмірінің соңғы үш жылында жиі ауы-
рып жүрді. «Фабричныйға барғым келеді, 
асыр салып ойнаған к�шелеріммен жүрсем 
деймін, алтын ұя мектебімде  болып, доста-
рыммен кездессем деймін. Мен қайтыс 
болғанда ауылымдағы анамның зираты-
ның қасына жерлеңдер» деп �сиет айта-
тын. Балалары әке аманатын орындады. 

Мен үшін Бекет Махмұтов нағыз 
 зиялы, шынайы басшы қандай болу керек 
дегеннің нақ үлгісі. Ол елімізге, Қазақстан 
спортының �ркендеуіне к�п үлес қосты. 
К�рнекті басшы, мықты кәсіпкер де 
болды. Бірақ барлық кезде де қарапайым, 
таза және жомарт қалпынан айныған 
емес. Атақ пен даңқ, ақша оның адами-
азаматтық болмысын былғай алмады. 
Иә, біз бәріміз де түбі жарық дүниемен 
қош айтысамыз, ешкім де бұл �мірде 
тұрақтап қалмайды. Егер де мыңдаған 
қазақстандықтар: спортшылар мен спорт 
жанкүйерлері, жүздеген жерлестерің сені 
жақсы естеліктерімен еске алатын болса, 
демек, сен бұл �мірді бекер сүрген жоқсың. 

Елімізде Бекет Махмұтовтың есімімен 
спорт сарайлары, мектептері, к�шелер 
аталатын сондай бір уақыт келеді. Және 
бұл эстафета к�рнекті қоғам және спорт 
қайраткерінің кіші Отаны – Қарғалы 
 ауылынан бастау алуы тиіс. 

Орыс тілінен аударған 
Дәуіржан Т@ЛЕБАЕВ

апаның алғысы мен құрметі шексіз еді. 
Соғыс уақытында фабриканың қосалқы 
шаруашылығы да жанданды: жылқы, 
сиыр, қой �сіре бастады. Ауылдың айнала-
сындағы алқаптарға бидай, арпа, жүгері, 
к�к�ніс, картоп егілді; тау б�ктерінде алма 
бақтары отырғызылды. Барлық �німдер 
жұмысшылар мен олардың  отбасыларына 
берілді немесе т�мендетілген бағамен 
сатылды. Соғыстан кейінгі жылдары ерен 
еңбегі үшін Қарғалы шұға комбинатының 
тігіншісі Күлперім Мамхұтова «Ленин 
орденімен» марапатталды.

Бекет Сапабекұлының соғыс пен 
соғыстан кейінгі жылдар ж�нінде айтқан 
әңгімелері есімде қалыпты. Мен ол кісінің 
әңгімелерін мұқият тыңдайтынмын. 
Есте сақтау қабілеті мықты, к�п нәрсені 
ұмытпапты. «Шешеміз бар уақытын 
жұмысқа арнайтындықтан үйде бола 
бермейтін. Бізді, яғни інілерін Райхан 
апайымыз бағып, қақты. Тамағымызды 
ә з і р л е д і ,  к і р - қ о ң ы м ы з д ы  ж у ы п , 
сабағымызды қадағалады. Кейіннен, 
біздер КСРО-ның бірнеше қаласындағы 
жоғары оқу орындарында білім алып 
жүргенімізде ол бізге жалақысының едәуір 
б�лігін жіберіп тұрды. Апайымыз �те 
жақсы оқыды, оны �мір бойы �зіме үлгі 
тұттым (Мен Райхан Сапабекқызымен 
Қарғалы №1 орта мектебінде бірге жұмыс 
істедім, ол кісі ұстаздығы – Құдайдан 
дейтін адам болды, оның педагогикалық 
дарынына бүкіл ауыл бас иетін. «Құрмет 
белгісі» орденімен марапатталды – И.И.).

Бекет ағамыз әңгімесін жалғай 
түсті: «"рине, шешеміз жұмыс-
тан әкелетін бір б�лке нанмен 

үлкен отбасын тойдыру қиын ғой. Ас атасы 
тек карточкамен берілді. 1947 жылы кар-
точкамен беру тоқ татылды. Фабриканың 
�з наубайханасы бар еді, жанында нан 
 сататын дүкені болды. Бұл дүкенге келіп, 
біз Есет ағамыз екеуміз түн ортасы-
нан  бастап кезекке тұратынбыз. Кейде 
кезектің реттік санын алақанымызға 
 жазамыз да, үйге барып ауқаттанып, 
қайтып келеміз. К�п жылдан кейін, 
90-жылдардың аяғында еліміздің Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан "бішұлы 
Назарбаев к�ршілес Шамалған ауылы-
нан  арнайы біздің ауылдың дүкенінен 
нан алуға келгенін айтқаны бар. Кім 
біледі, бәлкім, біз бір кезекте тұрған да 
шығармыз...

М ы н а  б і р  ж а ғ д а й д ы  е ш қ а ш а н 
ұмытпаймын, 1950 жылы шешем бір 
б�лке аппақ нан алып келді, мен мұндай 
 ерекше нанды бірінші рет  к�руім, 
бәрімізге бір-бір кесе сүт құйып берді де, 
үстіне әлгі нанды ұнтақтап салды. Бұдан 
асқан дәмді ауқатты мен �мірімде жеп 
к�рген емеспін. Сол күні достарымыздан 
естідік, олардың да шешелері жұмыста 
берілген дәл осындай наннан біздегідей 
дәм әзірлеп, тойғызыпты. Қазір ойлап 
отырсам, біз к�біне жыл бойы комби-
нат б�ліп берген алқапта �зіміз �сіретін 
картоппен азықтанатынбыз. Балалармен 
бірге отқа қақтайтын жүгерінің тіл үйірер 
дәмін  ерекше ұнататынмын. Етті сирек 
жейтінбіз. Оның �зінде фабрика күзде қара 
мал сойғанда ғана. Айтпақшы, буырқанып 
аққан Қарғалы �зенінен балық аулайтын-
быз. «Жалаңаш осман» деген балықты, 
неге екенін қайдам,  ауылымызда «форель» 
деп атайтын. Шешелеріміз балықтан «уха» 
сорпасын дайындайтын».

Мұндай ауыр жылдарда жападан-
жалғыз тіршілік кешу, әрине, оңай емес. 
Адамдар бір-біріне шамалары  келгенше 
қол  ұшын созуға  тырысты.  Нағыз 

Беляев, Лев Толстой мен Мұхтар "уезов, 
Достоевский мен Хемингуэй, не  керек, 
б а р л ы ғ ы н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а н 
 хабардар еді. Бекет Сапабекұлының 
сүйікті ақыны Сергей Есенин болатын. 
Ол  талантты ақынның �леңдерін жатқа 
оқитын. 

Балалық шағындағы тамаша доста-
рының бірі – композитор "сет Бейсеуов 
еді. Екеуі түйдей құрдас. Бірақ "секеңнің 
Бекет ағадан т�рт ай ғана үлкендігі бар. 
Бір мектепте білім алды, тағдырлары 
да ұқсас: әкелері соғыста қаза тапқан, 
�здері тойып тамақ та ішпей, жартылай 
 аш-құрсақ �скен. Барлық жетістікке 
таланты мен табандылықтарының 
арқасында қол жеткізген. Жеті сыныптық 
оқудан кейін "сет музыкалық білім алу 
үшін Алматыға кетеді, ал Бекет ауылдағы 
мектепті тамамдайды. Бекет аға "сет 
Бейсеуовтің  «Ауылым» әнін �те жақсы 
к�ріп, тыңдайтын. «Біздің ауылымыз 
 туралы жазылған ән» деп айтып жүретін.

Бекет аға к�п уақытын ауылымыздың 
тауларында �ткізетін, әйгілі Екінші 
сарқырамаға таң-тамаша болатын. Осы 
жерден гүл, долана, �рік, шырғанақ теретін. 
Десек те, бозбала Бекет спортпен құлшына 
айналысты. Спорт оның қиын жылдардағы 
қуанышына, жан шуағына айналды ма деп 
те ойлаймын. Ауылда жергілікті тұрғындар 
«комбинаттық»  немесе «интернаттық» деп 
атап  кеткен  стадион сақталып қалды. Ол 
бос уақытының к�бін осы жерде �ткізетін: 
волейбол, футбол, баскетбол ойнай-
тын. Бірде: «Бекет аға, сіз неге бокспен 
шұғылдандыңыз?» деп сұрағаным бар. 

– Сіздер, жастар, білмейсіздер ғой, 
біздің аға буын жерлестеріміз және менің 
құрдастарым жақсы біледі, ауылдың 
о р т а с ы н д а ғ ы  т е м і р  б а ғ а н д а  р а д и о 
қоңырауы ілініп тұратын. Онан Юрий 
Левитан мен "нуарбек Байжанбаевтың 
саңқылдаған дауыстарын тыңдайтынбыз. 
Музыка әуендері шырқалатын (мен 
халық әндерін сүйіп тыңдаушы едім), 
ал кешкілікте ол жерге футбол ойын-
дарына комментаторлық жасайтын 
 Владимир Синявскийді есту үшін  ала-
доп жанкүйерлері жиналатын. Бірде 
 Владимир Синявский Николай Королев 
пен  Альгирдас Щоцикас (бұлардың аты-
ж�ндерін мен бірінші рет Бекет ағадан 
естідім – И.И.) есімді екі ұлы боксшының 
кездесуін жүргізді. Бұл сәт менің есімде 
�мір бойы сақталып қалды. Рингтің 
патшасына дес бермеген литвалық жас 
 боксшы Щоцикастың �неріне тәнті бол-
дым. Альгирдастың шыдамдылығына 
да қайран қалдым. Сол кезде спортшы 
үшін ең керек қасиеттер – шыдамдылық 
пен жеңіске  деген құштарлық екенін 
түсіндім. Литвалық боксшы �жеттілігінің 
арқасында КСРО-ның бірнеше мәрте, 
Е у р о п а н ы ң  е к і  д ү р к і н  ч е м п и о н ы 
 болып (ол кезде әлемдік чемпионаттар 
�ткізілмейтін), кішкентай ғана Литваның 
даңқын дүниежүзіне  асырды. Міне, осы 
тұста мен бокспен  «ауыра» бастадым, 
Қазақстаннан да  Еуропа, Азия, әлем, 
Олимпиада ойындарының чемпиондары 
шықса деп армандадым.  Ауылымызда 
кезінде �зі де бокспен шұғылданған дене 
шынықтыру пәнінің жас мұғалімі Бо-
лат Ешетаев менің бокстағы алғашқы 
бапкерім болды». 

Бекет аға мектепті 1958 жылы бітірді. 
Бақытымызға орай, оның сүйікті ұстазы, 
сынып жетекшісі, бүгінде 93 жастағы 
Мария Мефодьевна Нарыжнаяның к�зі 
тірі. Ауылда ол кісіні бәрі  сыйлайды. 
Мария Мефодьевна  Бекет  ағаның 

деген құштарлық тән еді... Оған соғыстың 
ауыр жылдары мен соғыстан кейінгі 
қиындықпен �ткен балалық шағы әсер 
еткен шығар деп ойлаймын. Бекет отырған 
жерде, тіпті небір қияңқы балалардың 
�зі тыныштала қалатын, д�рекі с�з 
 айтудан сап тыйылатын. Тағы бір айта 
кетерлік жайт, ол шешесі мен үлкен апайы 
 Райханды ерекше жақсы к�рді. Бұл кісілер 
оның �мірінде үлкен беделге ие, үнемі 
қорғап, сақтап жүретін періштелеріндей 
еді». 

Мақаламды жазу барысында Есет 
ағасынан былай деп сұрадым: 

– Неліктен Бекет Сапабекұлы мектепті 
19 жасында бітірді? 

– Ол қиын уақыт еді, Исмаилжан! 
Ұмытпа, біз тойып тамақ ішпегеніміз 
�з алдына, киіміміз де нашар, жұпыны 
еді. Қыста киетін пальто, аяқ киім, бас 
киімдеріміз болмайтын. Бір пальто  немесе 
аяқ киімді үш ағайынды кезектесіп киіп 
жүрдік. Сондықтан да Бекет мектепті 
кештеу бітірді. Мен де 1957 жылы �з 
сыныптастарымнан кештеу, 21 жасымда 
тамамдадым. 

Бекет ағаның досы, белгілі алматы-
лық дәрігер, 70-90 жылдары қалалық 
а у р у х а н а л а р д ы  б а с қ а р ғ а н  Х и к м е т 
 Ташибаев келесі естелігімен б�лісті: 
«Соғыс жылдары да, одан кейін де барлы-
ғы мыздың тұрмысымыз ауыр болды, 
ал Махмұтовтар отбасына, тіпті оңай 
тимеді.  Қиыншылықтармен �рілген 
балалық шағымыз бізді шыңдай түсті, 
жақындастырды, бір-бірімізге ағайын-
туғандай болып кеттік. Бекет адал әрі 
сенімді досымыз болды. Жомарттығында 
с�з жоқ, қолындағысын бере салуға 
 дайын тұратын. Уақыт �те келе, Бекет 
завод директорлығына тағайындалғанда 
к�птеген сыныптастарына, жерлестеріне 
к�мектесті. Мен Бекеттің арқасында 
 Алматыдан баспаналы болған Қарғалының 
бірнеше азаматтарын білемін. Pзгелерге 
жәрдемдескеннен к�ңілі марқаятын, 
бірақ жасаған жақсылығын жария қыл-
майтын. Ол басқарған заводта бірталай 
жерлестеріміз еңбек етті». 

1 9 5 8  ж ы л ы  м е к т е п т і  б і т і р г е н 
Б.Махмұтов әскер қатарына шақырылады, 
онда жүріп самбо күресімен әуестенеді. 

бойы жетек шілік етті, абырой-беделі зор 
болды. Реті келіп тұрғанда айта кетейін, 
тау-кен шахта зауытының техникасы 
Алматы метрополитені құрылысында да 
сәтті қолданылды. Бұл да ұмытпай, ескере 
жүретін жайт. 

Бекет ағаның ұйымдастырушылық 
таланты, ерен еңбекқорлығы, 
әсіресе, 90-жылдары еліміздегі 

үздік – «КазВнешМаш» компаниясын 
құрғанда, сонымен қатар «КазВнеш-
Маш» база сын дағы «Отырар» мемлекеттік 
ком пания сының президенті болғанда 
жарқырай к�рінді. Оның жомарттығы 
мен боксқа деген сүйіспеншілігі осы 
кезеңде айрықша аңғарылды: бокстан 
ел құрамасының басты демеушісінің 
біріне айналды. Бапкерлік қызметпен 
де шұғылданып, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы атанды. 1993 
жылы ҚР әуесқой бокс федерациясының 
президенті болып сайланды. Осы кезге 
дейін к�п жетістікке жетті. Еліміздің 
 табысты кәсіпкері ретінде  есім-сойы 
б ә р і б і р  д е  м е м л е к е т  т а р и х ы н д а 
қалатыны анық еді, бірақ Қазақстан 
боксшыларының әлемдік дәрежеде �нер 
к�рсетіп, Отанымыздың даңқын биіктерге 
шығарса деген сонау балалық шағындағы 
арманы Бекет ағаға тыным бермеді.  Бекет 
Сапабекұлы тәуекел етіп,  осынау қызығы 
мен шыжығы қатар жүретін  азабы мол 
жұмысқа білек сыбана кірісті. Бұл кез 
оның �мірінің бақытты сәттері болды 
деп нық сеніммен айта аламын. 1996 
жылдан 2006 жылға дейін AIBA-ның 
(Халықаралық бокс ассоциациясы) 
вице-президенті, кейіннен бірінші вице-
президенті болды. Дәл сол жылдары біздің 
боксшыларымыз ауыз толтырып айтарлық 
табыстарға жетті. Мен �зге де к�птеген 
отандастарым сияқты телеарна алдында 
тапжылмай отырып, боксшыларымыздың 
Олимпиада рингтерінде талай мәрте 
атой салғанын, жеңістің биік тұғырына 
к�терілгендерін к�ріп, тәнті болдым. 
Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, 
Ермахан  Ыбрайымов, Болат Жұмәділов, 
М ұ х т а р х а н  Д і л д ә б е к о в ,  Г е н н а д и й 
 Головкин,  Галиб Жафаров, Бахтияр 
 Артаев  сынды сайыпқырандарымыздың 
 алтын-күміс және қола жүлделерін 

(Даңқты спорт қайраткері Бекет Махмұтов туралы ойтолғау)

ҚАРҒАЛЫДАН 
БАСТАЛҒАН ҚАРА ЖОЛ
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– Ролан +нуарбекұлы, сіздердің алдарыңызға 
қандай міндеттер қойылған?

– Біздің міндетіміз «Қызыл кітапқа» енген аң, 
құсты, балықтарды және �сімдіктер әлемін қорғау. 
Олардың қатары, �здеріңіз білесіздер, аз емес. 
Ондап, жүздеп, мыңдап саналады. Бақылайтын 
аймағымыз 123 миллион гектар жерді құрайды. 
Бұл биік таулы аймақтар, ш�л далалар, ондаған 
к�лдер мен жүздеген �зендерден құралған. Оның 
үстіне Президент жарлығымен екі жылдан бері аң, 
құстарды және балықтарды к�ктемгі аулауға мора-
торий жарияланды. Сонымен, біздің жұмысымыз 
да, қорғайтын тіршілік иелері де тіпті к�бейді.

– Бұл жұмыстарды атқару үшін басқарма 
инспекторларының техникалық қамтылуы қалай?

–  Т е х н и к а л ы қ  қ а м т ы л у ы м ы з  ж а қ с ы 
 деуге  болады. Атап айтқанда, инспектор-

Қазақстанның «Қызыл кітабы» ең алғаш Ғылым академиясының ұсынуымен 1978 жылы жарық 
көрсе, соңғы рет 1999 жылы  басылып шыққан. Міне, осы соңғы  жарияланымына еліміздегі 
 жойылып бара жатқан аңдардың 128, құстардың 58, қосме кенділердің 3, балықтардың 18, 
бауырымен жорғалаушылардың 10 түрін бес санат бойынша енгізген. Ал бұл тіршілік иелерін 
қорғау «Охотзоопром» мемлекеттік мекемесіне міндет телген. Осы мекеменің Алматы өңірлік 
басқармасының басшысы Ролан Әнуарбекұлы Тілеу лесовке жолығып, табиғат әлемін қорғау ісі 
қалай жүзеге  асырылып отырғанын сұраған едік.

Елбасы – Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қуатты Қазақстан дегеніміз – бұл ең әуелі өңірлердің қуаттылығы. Елдің 
болашағы экономикадағы келешегі зор салалардың дамуымен байланысты» деген болатын. Қазіргі әлемдегі әлеуметтік-
экономикалық жаңғыртудың негізгі мәселесі Қазақстанның таяу онжылдықтағы дамуының басты бағыты. Соның ішінде 
күннен-күнге қанат жайып, өркендеп келе жатқан Түркістан облысы да технологиялық, экономикалық және әлеуметтік 
салалардағы терең де қарқынды даму кезеңіне қадам басып келеді. Түркістан облысында сыртқы сауда экспорты 
 бойынша ағымдағы ахуалы мен даму үрдістері қалай жүруде? Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспорты үшін қандай 
мүмкіндіктер қарастырылған? Қазақстанның негізгі экспорттаушылары ретінде Түркістан облысының үлесі қандай деген 
мәселелер төңірегінде сұрау салып көрдік.

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ИНСПЕКТОРЛАР 
АҢ ЕМЕС...

ӨРКЕНДЕУ 
жолындағы өзгерістер

дабыл қағылды. Дәл қазіргі таңда осы ақб�кендердің 
жағдайы қалай? Басқа да аң, құстар к�бейді ме, 
әлде азайды ма?

– Жоғарыда �зіңіз келтірген табиғат әлемінің 
«Қызыл кітапқа» енген түрлерінің азаю қаупі 
сақталып тұр. Дегенмен, қорғаудың нәтижесінде 
кейбірінің �суі байқалады. Мәселен, ақб�кен 
осыдан 5-6 жыл бұрын 100 мыңның  айналасында 
қалса, қазіргі таңда 340 мыңға жетті. Арнайы 
қорықтарда бағылып жатқан құландар да �сіп 
жатыр. Қазіргі таңда Қытай, Ресеймен шекара-
мыз жабық. Енді ақб�кеннің мүйізіне сұраныс 
болмаған соң, оны ату дерегі де азайды. Егер 
кеденіміз бен шекарамызда тыйым салынған зат-
тарды мүлде �ткізбейтін болса тапсырыс болмай-
тын еді ғой. Сол сияқты Президенттің аң, құс атуға 
мораторийі жарияланғалы бері барлық аң, құстың 
�су үрдісі байқалады.

– Жоғарыда биылғы жылы жеті қылмыстық істі 
сотқа �ткізгендеріңізді айттыңыз. Осы  деректерде 
браконьерлер қарумен болды ғой. Олар құтылып 
кету үшін инспекторларға оқ атып, қарсыласқан 
шығар. Жалпы осындай деректерде инспектор-
ларды мемлекеттік марапаттауға ұсыну ж�нінде 
Үкіметке ұсыныс жасала ма?

– Сұрағыңыз �те орынды. Шынында да, 
біздің инспекторлар күнделікті жұмыстарында 
қауіп-қатердің ортасында жүреді. Мысалы, 
құмда жүргендерінде қарақұрт немесе жылан 
шағып алуы мүмкін. Немесе жауын- шашын, 
бұрқасында табиғи апатты жағдайларды 
 бастарынан �ткереді. Ал, браконьерлерді ұстау 
барысында,  шынында да, үлкен қауіп-қатерге 
бастарын тігеді. Ал  оларды ұстаған соң, айыппұл 
салынады,  кейде ұстаған балықтары тірі бол-
са �зен, к�лге жіберіліп, �ліп қалса, балық 
шаруашылықтарына �ткізіліп, олардың техника, 

2018 жылдан бері облыс орталығы 
б о л ы п  � з г е р г е н  Т ү р к і с т а н  қ а л а с ы 
экономикалық процестердің эпицентріне 
айналып отыр. Қазіргі таңда  облыс экс-
портында теңдей �ндірілетін шикізат пен 
�ңделген тауардың басым б�лігі уран, 
битум, трансформатор, ұн, күркетауық 
еті, мақта және ірі қара мал  сынды тауар-
ларының үлесінде. 10 жылдан астам 
жұмыс істеп келе жатқан аталған са-
лалар нарықтағы �з позиция сын әлде-
қашан анықтаған. Ұлттық экономи-
ка министрлігінің 2019 жылғы  ресми 
қорытындысы бойынша Түркістан 
облысының кәсіпкерлері 712,8 млн АҚШ 
долларына тауарлар мен қызметтерді 
экспорттаған.  Бұл ретте Түркістан 
облысындағы инвесторларды тарту және 
сүйемелдеу, сондай-ақ экспортты дамыту 
ж�ніндегі жұмыстардың басын біріктіретін 
«Turkistan Invest» кеңсесі экспорттаушы-
лар үшін халықаралық нарыққа жол ашуға 
мүмкіндік беріп отыр деуге болады.

– Бір жыл бұрын біз компанияның 
ішкі  құрылымын жүйеге  келт ір іп, 
облысқа инвестициялар тартумен қатар, 
 экспортты дамыту орталығын құрдық. 
Одан б�лек, біздің компанияда инвес-
тициялар тарту, жобаларды сүйемелдеу 
және талдау басқармалары бар. Біздің 
мамандар облыстың инвестициялық және 
экспорттық әлеуетіне талдау жүргізіп, 
бизнес климатты жақсарту үстінде жұмыс 
істейді. "р басқармаға жоғары білікті 
мамандар жиналған деп сеніммен айта 
аламын. Қазіргі уақыт инвесторлар және 
экспорттаушылармен жұмыс жүргізудің 
жаңа тәсілін талап етеді. Инвестиция 
және экспорт параллельді түрде дамуы 
тиіс бағыттар, себебі шетелдік инвестор-
ларды тарта отырып, біз экспорттаушы-
лар үшін әлемдік нарыққа жол ашамыз. 
Осылайша, еліміздің экспорт география-
сын айтарлықтай кеңейту мүмкіндігі 
п а й д а  б о л а д ы ,  –  д е й д і  « T u r k i s t а n 
Invest» директоры Медеу Ділдәбаев. 
Оның  айтуынша, бірлескен кешенді іс-
шаралардың нәтижесі сыртқы экспорт 
географиясының артуына жаңаша тың 
серпін беріп, 2018 жылға қарағанда 16 

қару-жарақтары мемлекет мүддесіне тәркіленеді. 
Мәселен, күні кеше ғана  Алматы облысының 
аумағында Іле �зенінде браконьерлік топты 
ұстадық. Олар Түркістан облысында тіркелген 
жол талғамайтын 3 үлкен к�лікпен, қуат күші 40 
болатын 2 қайықпен қашқан. Инспекторларға 
оқ атқан. Амалсыз  инспекторлар да табілдік 
қарудан оқ атып тоқтатқан. Сонда олардан 450 
кг балық, 2 тоқ соқтыратын құрылғы, тыйым 
салынған тор, мылтықтар тәркіленді. Сондықтан 
осындай жағдайда, шынында да,  инспекторларды 
мемлекеттік марапатқа ұсынған орынды деп 
есептеймін. Болашақта оған да қол жеткізерміз. 
Бұл бағытта комитет пен министрлікке хат 
 жазып, ұсыныс жасаудамыз. "зірше біз осындай 
қарулы браконьерлерді ұстаған жағдайда 3 айлық 
к�лемінде сыйақы беріп жатырмыз. Ал әкімшілік 
шара қолданылғанда 1 айлық к�лемінде сыйақы 
береміз. Дегенмен, адам �мірі ақшадан қымбат 
қой. Біз болашақта соған жеткізбеудің амалдарын 
жасауымыз керек. 

– Жұмыстарыңызды ғылыммен байланыс тыру 
жағы қалай іске асып жатыр? Жойылу қаупі бар аң, 
құстарды к�бейтіп, табиғатқа қайта жіберу шарасы 
жүргізілуде ме?

– Жоғарыда айтқан «жаңа тұжы рымдамада» 
бұл мәселе жан-жақты қарастырылған. Онда 
жұмысымызды жаңғырту мәселесі қамтылған. 
Ол бойынша ақб�кендерге арнайы құрылғы 
 о р н а т ы л а д ы .  С о л  б о й ы н ш а  к и і к т е р д і ң 
 миграциясы бақыланып, оларға қауіп т�нген 
жағдайда жақын жердегі инспекторлардың 
смартфондарына ақпарат түсетін болады. Ол 
құрылғы сирек құстарға да орнатылып, бақылады. 
Сол сияқты Жамбыл облысының аумағында 
дуадақтың тәлім бағын аштық. Сонда инкуба-
торда жұмыртқадан балапандарын шығарып, 
�сірудеміз. Кейін �з тамағын тауып жейтіндей 
жағдайға жеткенде табиғатқа босатамыз.

– @ткен жылы электронды БАҚ-тың бірінде 
жолбарысты к�бейту туралы ақпарат тарап еді, ол 
мәселе жүзеге асты ма?

– Иә, бұл бағытта жұмыс жүргізілуде.  Алматы 
облысы Балқаш ауданында Іле �зенінің  бойынан 
жер б�лініп, «Резорвация» жасалуда. Біткен соң 
жолбарыстар әкеліп, олар арнайы күзетіліп, табиғи 
жағдайда �сіріліп, к�бейетін болады. Яғни табиғат 
әлемін қорғау бізде де еуропалық стандарттарға 
сәйкестендіріліп келеді. Жалпы табиғатты 
қорғаудың мәдениетін қалыптастыруымыз керек. 
Бұл бағытта насихаттық жұмыстарды жүргізуде 
БАҚ-тың қызметі ерекше деп есептеймін.

– +ңгімеңізге рақмет! Жұмыста рыңызға 
сәттілік тілейміз.

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

жаңа елге артып, 36 мемлекетті қамтыған. 
Экспорттың басым б�лігі Pзбекстан, 
Ресей, Қытай, Италия және Франция 
елдеріне тиесілі, яғни аталған елдердің 
үлесіне барлық экспорттың 82,1%-ы 
келеді.

Ж а л п ы  т а л д а у  ж ұ м ы с т а р ы н ы ң 
нәтижесінде облыста алғаш рет 2019-2024 
жылдарға арналған Түркістан облысының 
инвестициялық жобаларының тізбесі 
қалыптастырылып, оған жалпы сомасы 
3,1 трлн теңгеге 278 жоба енгізілді. Оның 
ішінде 2019 жылы жалпы сомасы 76,4 
млрд теңгені құрайтын 50 инвестициялық 
жоба жүзеге асырылды. Мысалы,  жылдам 
пісірілетін кеспе �німдерін �ндіру 
 бойынша «CG Food Central Asia» ЖШС 
ашылып, жобаға непалдық кәсіпкер 5,7 
млрд теңге инвестиция салған. 

Инвестиция мен экспортты бір 
шеңберде қатар дамытудың жаңа архи-
тектурасы облыстағы �ндіріс дамуының 
айқын к�рінісі ретінде жоғары әлеуетке 
ие. Мәселен, Ордабасы ауданында іске 
қосылатын «Standard Petroleum» ЖШС 
мұнай �ңдеу зауыты ішкі нарықтың бен-
зин мен жанармайға деген сұранысын 
ғана емес, сонымен бірге мұнай-химия 
�німдерін �ндіруді, яғни мұнай-химия 
�німдерін шығару үшін мұнайды терең 
�ңдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Тек жанар-жағармайды қайта 
�ңдеу ғана емес, сонымен қатар мұнай-
химия �німдерін �ндіріп шығаратын 
жоба ның Қазақстанда ұқсас баламасы 
әзірге жоқ. 

"лемдегі күрделі жағдайға қарамастан, 
бүгінде «Turkistan Invest» командасы 
Түркістан облысының экономика-
сына  инвестиция салу туралы шешім 
қабылдаған шетелдік инвесторлар үшін 
инвесторлық визаларды ресімдеуде к�мек 
к�рсету бойынша жұмысты жалғастыруда 
және жалпы алғанда аймақ инвесторла-
рына жобаларды сүйемелдеу кезінде жан-
жақты қолдау к�рсетуде. "леуетті инве-
сторлармен онлайн келісс�здер жүргізіліп, 
облысқа инвестиция тарту бойынша 
жұмыстар белсенді жалғасуда. «Turkistаn 
Invest» директорының орынбасары "ділет 

Ғайнұллаұлы облыстың сыртқы сауда 
экспорты бойынша даму барысын тарқата 
баяндап берді. 

– Қазіргі таңда Түркістан қаласы 
облыс орталығы болып �згергеннен 
кейін, облысымыздың экспорты 45 
пайызға т�мендеген. Оған себеп, тоғыз 
жолдың торабы Шымкент мегаполисі 
�зінің инфрақұрылымдық жағдайымен 
кәсіпкерлерге ыңғайлы болуымен – экс-
порт үлесінің к�птігін білдіреді. Яғни 
тоқсан сайын Pңірлік экспорттық кеңес 
ұйымдастырып, аталған кеңеске экс-
порттаушы кәсіпорындарды шақырып, 
к�терілген мәселелер бойынша жол 
картасы бекітіліп, тиісті мемлекеттік 
органдарға мәселені шешу бойынша 
тапсырма беріледі. Тапсырмалардың 
орындалуын облыс әкімі �з бақылауына 
 алады. Сыртқы сауда экспортын  дамытуда 
«Turkistаn Invest» шетелдің нарығына 
шығуға к�мектесіп, қажетті құжаттарды 
рәсімдеуде мамандандырылған кеңес 
к�рсетеді. Айталық, Ресей супермар-
кеттерінің азық-түлік сатып  алуда қоятын 
фитосанитарлық сертификат, ресми 
келісім-шарт, жүк к�лігіне тиеу стандарт-
тары және тағы басқа �зіндік талаптары 
бар, – дейді "ділет Ғайнұллаұлы. 

Түркістан облысы – ауылшаруашылық 
�німдерін �ндіруде үлкен потенциалы 
бар экономикалық аймақ. Облыстың 
к�ршілес  Pзбекстан,  Қырғызстан 
ж ә н е  Қ ы т а й ғ а  ш е к а р а л ы қ  ж а қ ы н 
орналасуы, халық санының к�птігі, 
ауа райының қолайлылығы, қажетті 
 инфраструктура мен энергоресурстың 
т о л ы қ т ы ғ ы  э к с п о р т т ы қ  б ә с е к е д е 
к�птеген артықшылыққа мүмкіндік 
береді. Pзара тиімді сауда байланыста-
рын кеңейту және  экспортты ілгерілету 
бойынша мүмкіндіктерді жақсарту 
мақсатында мемлекеттік қолдау инсти-
туттары қарқынды жұмыс істеп келеді. 
Экспорттаушыларды қаржылық қолдау 
 бойынша «Бизнестің жол картасы –  
2025», «Қарапайым заттар  экономикасы», 
«Аграрлық несие  корпорациясы», «Даму» 
кәсіпкерлікті қолдау қоры, «Ырыс» 
МҚҰ сынды ұйымдар �з жемісін  беруде. 

Халықаралық сауда келіс імдеріне 
қатысу бойынша 2020 жылы ақпанда 
Pзбекстанның Үргеніш қаласында �ткен   
ІІ аймақаралық ынтымақтастық фору-
мында Түркістан облысының 3 компа-
ниясы – «Ордабасы Құс» ЖШС, «Қайып 
ата» ЖШС,  «Кентау трансформатор 
 зауыты» АҚ жалпы  сомасы 50 млн АҚШ 
долларын құрайтын экспорттық келісім-
шарт жасады. Осы уақытқа дейін сол 
келісім-шарттар  бойынша 340 мың АҚШ 
долларының  тауары Pзбекстанға экс-
портталды. Аталған  форумда экспорттық 
келісім-шарттардан б�лек, Қазақстанның 
басқа компания лары да �з �німдерін 
ұсынып, жаңа тұтынушылар табуға 
септігін тигізген. Десе де, Түркістан 
облысындағы �зара сауданың ағымдағы 
үрдістерін талдау бірқатар сын-қатерлер 
бар екендігін к�рсетіп отыр. 

Экономика ғылымының канди-
д а т ы ,  с а р а п ш ы  С а п а р б а й  Ж ұ б а е в 
Қазақстан экономикасының шикізат-
тық және ауылшаруашылығы сектор-
ла рының экспорттық әлеуетін арттыру 
және олардың �німін ЕАЭО елде рінің 
нарықтарына ілгерілету үшін ин тегра-
цияның бар басымдықтарын ескере оты-
рып жағдай жасау қажеттігін алға тартады.

– Қазақстанның ЕАЭО-да үлесі 
�сіп келе жатқан басым сауда әріп-
тестері ретінде Ресей  Федерациясы 
м е н  Қ ы т а й д ы ң  ү л е с і  ж о ғ а р ы .  А л 
Қазақстанның халықаралық саудадағы ең 
басты бағыттары туралы айтатын болсақ, 
шикізатты экспорттау мәселесінде атап 
айтарлықтай жетістіктерге жеткенбіз. 
Мұнай-газ �німдері мен металлдарды 
экспорттау 1995 жылдардан бергі ең 
негізгі экспорттық тауарлары болып, 
олардан түсетін валюталық ресурста-
рымыз Қазақстандағы инвестициялық 

жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік 
б е р д і .  " л е м д і к  б а н к т і ң  б а ғ а л а у ы 
 бойынша, Қазақстан мұнай �німдері 
мен шикізат тауарларын экспорттау-
дан түскен қаржыны тиімді пайдалана-
тын мемлекеттердің қатарында. К�рші 
мемлекеттермен салыстырғанда ішкі 
�німнің м�лшерінде де, адам басына 
шаққандағы валюталық табысымыздың 
м�лшерінің артық болғандығын салыс-
тырмалы түрде айтуға болады. Соңғы 
10 жылда к�рсетілетін қызметтер экс-
порты 2 есеге артты, бірақ теңгенің 
құнсыздануынан бұл к�рсеткіштер едәуір 
азайды. Сыртқы сауда қатынастарындағы 
аймақтардың үлесі туралы айтар болсақ, 
экономиканың негізгі секторы ретінде 
машина және жабдықтар �ндірісін, бұдан 
басқа, химия �німі, ауылшаруашылығы 
�німдерін экспорттау біздің келешектегі 
тұрақты бағытымызға айналуы тиіс. 
Ал енді, еліміздің оңтүстік �ңірлері 
ауылшаруашылығы �німдерінің барлық 
түрлері және оның �ңделген �німдері 
 бойынша экспорттық орталық ретінде 
жұмыс істей бастау керек. Облыс орталығы 
ретінде Түркістан агро�неркәсіптік 
кешеніміздің экспорттық әлеуетін іске 
асыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
Қазақстанның экономикалық дамуы-
на және имиджіне қадам жасап келеді. 
Бүгінгі күн туралы айтатын болсақ, біздің 
экспорттың ең негізгі шиеленісі – баға 
мәселесіне тіреліп тұр. Себебі т�тенше 
жағдай кезіндегі шикізаттағы баға мәселесі 
құбылмалы. Дайын �німдердің бағасы 
да құбылғанымен, оған сұраныс тұрақты 
болады. Мәселен, келісілген шарттар 
бойынша трансформатор, қару-жарақ 
және әскери-техникалық мүлік болсын, 
импорттаушы кәсіпорындармен жасалған 
келісім-шарттар ұзақ мерзімді жұмысты 

қамтамасыз етеді.  Мысалы, мыңнан 
астам адамды жұмыспен қамтыған  Кентау 
трансформатор зауытының да жыл 
сайын �ндірісі кеңейіп келеді, – дейді 
экономист- сарапшы Сапарбай Жұбаев.

Қорытындылай келе аңғарғаны-
мыздай, ұлттық экономикамыздың даму 
заңдылықтарының бірі экономикалық 
�судің және к�рсетілетін қызметтер р�лі 
мен олардың экспортын арттырудың 
арасындағы �зара байланыста жатқан-
дығын айтқан сарапшылардың пікірі 
бір арнада тоғысып отыр. 2019 жылдан 
бастап Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Үкіметке шикізаттық емес тауардың экс-
портын қолдауда бірқатар тапсырма-
лар берген болатын. "лемнің к�птеген 
дамыған елдерінде қызмет к�рсету сала-
сына ЖІP-нің жартысынан к�бі тиесілі 
екенін ескерсек, бұл ретте Түркістан 
 о б л ы с ы  � н д і р і с і н і ң  х а л ы қ а р а л ы қ 
саудадағы үлесін арттыру бойынша 
экспортқа бағдарланған кәсіпкерлік 
с у б ъ е к т і л е р і н е  қ о л д а у  к � р с е т у г е , 
жерг іл ікт і  атқарушы органдардың 
мемлекеттің экспорттық саясатының 
негізгі бағыттарын іске асыруға қатысуын 
қамтамасыз етуге тиісті жағдай жасап 
отырғанын к�реміз. Биылдың �зінде 
 облыс бойынша жалпы сомасы 397,7 млрд 
теңге болатын 97 инвестициялық жобаны 
іске асыру жоспарланған. 2 миллионнан 
астам тұрғыны бар Түркістан  облысы 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
және саяси �мірінде зор мүмкіндікке ие, 
сондай-ақ к�птеген шетелдік инвесторлар 
үшін тартымды, дайын инфрақұрылымы 
мен инвестициялық артықшылықтары 
бар алаң екендігін �ркендеу жолындағы 
�згерістері к�рсетіп отыр.

Ақтамберді САДЫХАН

лар жұмыс киімімен, оқ �тпейтін кеудеше-
мен, қол кісен, шоқпар және қарумен толық 
қамтылған.  Сондай-ақ іссапарда пайдалана-
тын жол талғамайтын 12 к�лік, азық-түлік, 
т�сек орындарын таситын әскери 4  «Кунг» жүк 
к�ліктері және моторлы қайықтар бар.  Жалпы 
инспекторларымыздың денсаулығы мен жеке 
бас қауіпсіздіктері бірінші орынға қойылған. 
Бұл бағытта оларға лекциялар оқылып, тиісті 
мамандардың нұсқау-кеңесі беріледі. Мәселен, 
браконьерлерді ұстаған жағдайда құрамдағы 
инспектордың қайсысы тінту шараларын 
жүргізеді. Оны қанша қашықтықтан, қаншасы 
қорғап тұруы керек, осының бәрі егжей-тегжейлі 
түсіндіріледі. Инспекторлар үнемі спорттық-дене 
тәрбиесі жағынан дайындықта болады. Олар әр 
маусым сайын аттестациялау дан �теді.

– @ткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
браконьерлік деректер �сті ме, әлде кеміді ме?

– Осы жылдың 4 айында 7 қылмыстық іс 
қозғалып, қылмыстары дәлелденіп, іс сотқа 
жолданды.  Бұдан б�лек  30  әкімшілік  іс 
қаралып, шара қолданылды. Жалпы жағдайды 
сараптасақ, браконьерлік деректер �ткен жылмен 
салыстырғанда азайып келеді. Бұл, біріншіден, 
біздің инспекторлар жұмысының нәтижесі. Бұған 
Президенттің жариялаған мораторийі де әсер 
етті деп  ойлаймын.  Сондай-ақ осы к�ктемдегі 
екі-үш айға жарияланған  карантин шарасы да 
браконьерліктің т�мендеуіне септігін тигізді. 

– Дамыған Еуропа елдерінде табиғат әлемін 
бақылау аймақтары тұтастай картаға түсіріліп, 
интернет жүйесімен бейнебақылау камералары 
арқылы да жүзеге асырылады. Ал біздің елде мұндай 
жетістікке қашан жетеміз?

– Биылғы жылы комитет пен біздің басқарма 
бірлесіп, осы табиғат әлемін қорғаудың «жаңа 
тұжырымдамасын» жасап,  министрлікке 
ұсындық. Кеңес үкіметі кезінде «Охотзоо-
пром» мекемесі �зін-�зі қаржыландырып тұрған 
 мекеме болған. Мысалы, ақб�кенді қорғап, 
санын миллионға дейін жеткізіп, содан кейін 
оларды жоспарлы аулау шарасын жүргізіп, 
етін тұтынушыларға сатқан. Бұдан миллион-
дап пайда тапқан. Сол сияқты басқа аңдарға 
қатысты осындай шараларды мезгілінде жүргізіп 
отырған. Яғни тұтынушы аңға шығып, уақыт 
шығындамай-ақ аң етін пайдаланған. Сол сияқты 
«жаңа тұжырымдамада» біз к�птеген мәселені 
қамтыдық. Онда туризммен айналысудан бастап, 
рұқсат етілген аң, құс түрлерін, балық аулау, 
олардан алынған �німдерді �ңдеп, тұтынушыға 
жеткізу секілді ондаған саланы қамтыған  жиырма 
шақты қызмет түрлерін к�рсетуді ұсынып 
отырмыз. Тіпті «Охотзоопромның» қосалқы 
шаруашылықтары мен �ндіріспен  айналысуын 
жолға қою қарастырылған. Егер осы «жаңа 
тұжырымдама» қабылданса, онда болашақта біз 
де бейнебақылау жасауға, басқа да  техника мен 
ғылымның жетістіктеріне жетеміз деп  ойлаймын.

– Бұқаралық ақпарат құралдарында ақб�кен-
дердің жылдан-жылға азайып бара жатқаны туралы 
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Бектай "бсаттарұлы әңгімеге жоқ 
адам. Pзі с�йлегеннен г�рі басқаларды 
тыңдағанды ж�н санайды. Ал кейде 
жұмыстан босап, к�ңілі к�теріңкі сәттері 
�зі бастан �ткерген соғыс жылдары жайлы 
асықпай, тебірене сыр шертетіні бар.

Сондай к�птен күткен басқосу кезінде 
қарт майдангер соғыс жылдарындағы кейбір 
есте қалған оқиғаларды ортаға салған. Сол 
әңгіменің бірі Берлинге шабуыл дың қалай 
болғандығы туралы еді. Енді ардагер с�зіне 
құлақ салып к�релік.

***
Соғыстың аяқталуына санаулы күн-

дердің қалғанын, фашистік Германияның 
сазайын тартар сәттің таяу екенін сезіп 
жүрдік. Бұл қуаныш бойымызға тың күш- 
қуат қосып, жаңа ерліктерге шабыттан-
дырды. Кеңес армиясы соғыс алаңдарында 
гитлершілерге аяусыз соққы берумен  болды. 
Міне, енді әскерлеріміз фашистердің соңғы 
апаны – Берлинді шабуылдауға дайында-
лып жатты.

Неміс әскерлері �з жерінде жеңілістен 
соң жеңіліске ұшырап, біздерге қарсылық 
к�рсете алмады. Одер �зеніне дейін  артына 
қарамай қашумен болды. Біздің бірінші 
гвардиялық танкілі армия дұшпанның 
 демалуына да мұрша бермей,  аямай 
соққыға алды. 69-шы гвардиялық танк 
полкінің құрамындағы үш танкісі бар 
біздің взвод  жауды барлау міндетін 
атқаратындықтан, үнемі алдыңғы шепте 
бой к�теріп жүрді. Жаудың соңына түсіп, 
күніне 20-30 шақырымды артқа тастадық. 
К�рген-білгенімізді радио арқылы полк 
командиріне хабарлап отырдық. Біздің 
полк неміс әскерлерін екі жағынан орап, 
күнбатысқа қарай екпіндей жылжыды. 
Осындай тактикалық қимылдардан кейін 
қарсыластарымыз әжептәуір абыржып 
қалды. Олар қоршауда қалып қоймау үшін 
қару-жарақтары мен соғыс техникаларын 
тастап, қаша бастады.

Бір күні үш танкіміз алдыңғы шепте бар-
лауда жүріп, немістердің бір деревнясына 
тым жақын келіп қалдық. Онда немістердің 
жаяу әскери б�лімшелері тұр екен. Еш 
 ойланбастан т�пелетіп оқ жаудырдық. 
С�йтіп жүріп, қоршауда қалып қойдық. 
Менің ылғи да танкінің жоғарғы қақпағын 
үнемі ашық ұстап, таза ауамен  демалып 
отыратын әдетім бартұғын. Pйткені 
 снарядты атып жатқан уақытта оқ-дәрінің 
түтінін тез шығарып отыруды башняның 
 желдету жүйесі қамтамасыз ете алмайтын 
еді. Қақпақты бомба түсіп жатқан кезде ғана 
жауып қоятынбыз. Қақпақ танкінің үстінде 
бадырайып, қап-қара күйінде бір «нысана» 
сияқты к�зге ұрып тұратын. 

Ұрыстардың бірінде танк командирі 
қаза тапқан. Мен сондықтан да қажет 
болғандықтан танк командирінің  орнына 
ауысып отырдым. Ұрыс алаңында не 
 болып жатқанын байқау үшін және к�рші 
танкіні к�рейін деп, қақпақтан басымды 
сыртқа шығардым. Басымды қайтадан ішке 
кіргізіп, тез т�менге түскенім сол-ақ екен, 
кенеттен қатты дүрс еткен соққы к�зім нің 
отын жарқ еткізді. Есімнен танып тан кінің 
снарядының жәшігі секілді т�мен құлап 
түстім. Есімді жиып қарасам, атқыш-радис-
тің орнында басымды қан басқан күйде жа-
тыр екенмін. Құлағымнан қан ағып жатыр... 

Сосын белгілі болғанындай, қарсы-
ластар танкінің қақпағын фауст-оқпен 
атқан екен. Экипаждың менің  басымды орап 
таңуға мүмкіндігі болмаса  керек. Атқыш-
радист тез арада менің  орныма – зеңбірек 
коман дирінің орнына  ауысып,  снаряд 
оқтау шымен бірге ұрысты жалғастыра 
беріпті. Механик-жүргізуші атқыш-радисті 
алмас тырып, алдыңғы пулеметтен оқ 
жаудыр ған. Мен қозғалыссыз, әлсіз күйде 
отырып бұрынғы ескі экипаждан жалғыз 
�зім қал ғанымды аңғардым. «Бұрынғы 
оқ таушы Курск шайқасында, механик-
жүргізуші Казятинода, танк командирі 
Сан до мир плацдармында қаза тапты, енді 
менің де кезегім келген шығар» деген жаман 
ой келді...

Иә, танктің әрбір экипажы ұзақ �мір 
сүруге құштар еді. "рқайсысы соғыстан 
кейін Отанына, үйіне, отбасына аман-есен 
оралуды, сүйікті қызын, әйелін, туған 
анасын, әкесін қатты құшағына қысуды, 
болашақ �мірді және келер ұрпақтың қалай 
�мір сүретінін бір к�руді армандайтын. 
Соғыстың аяғы, к�птен күткен жеңіс күні 
жақындаған сайын, қатарымыздың сиреп 
жатқаны аһ ұрғызып, жанымызды ауыр-
татын.

БЕРЛИНДІ
БАҒЫНДЫРУ

Е
Командирлер мен саяси қызметкерлер 

танкистермен ақпарат-әңгіме �ткізді. 
 Жауынгерлерге басып алған жаудың 
жерінде �здерін қалай ұстау керектігі 
 жайында айтты. Біздің адамдардың жауға 
деген �шпенділігі тым басым болғандықтан, 
мұндай үгіт жұмысы қажет еді. Қайғысыз, 
қасіретсіз жауынгер бұл күндері жоқтың 
қасы еді. К�пшілігінің жақын туғандары 
қаза болған, фашистер еріксіз тұтқынға 
алып кеткен, туған қалалары мен селолары 
қираған. Бұл, әрине, фашистерден �ш алу 
сезімін қоздыратын еді.

Берлинге шабуылдың алдында біздің 
армия, оның ішінде бригадалар мен полктер 
жаңа әскери машиналармен толықтырылды. 
Барлаушылардың мәліметтері бойынша 
жергілікті жер жаудың жақсы қорғана 
 алуына қолайлы екен. Батпақты �зендер мен 
су ағып жатқан жылғалар, арықтар, к�лдер 
ілгері жылжуда к�п кедергі келтіретін. Бұл, 
әсіресе танкистерге қолайсыз еді. Одердің 
батыс жағалауы батпақты, су басып жатқан 
жер. Оның арғы жағында тік жартастары 
бар Зееловский биіктіктері. Сонымен 
бірге бетондалған немесе ағаш жеркепеден 
жасалған оқ атылатын нүктелер.

. . ."лі  есімде,  сәуір айының орта 
кезінде полк армияның басқа да құрамдас 
б�лімдерімен бірігіп, түн қараңғысын 
 жамылып, шусыз, алдын ала дайындалған 

алып, полктің штабына әкелдік. Біз одан 
қалай тірі қалғанын сұрағанда, ол былай 
деді: «Таңертең немістер танкіге жақындап 
келіп,  қарап жүріп мені к�рді.  Мен 
орындықта бетімді жоғары қаратып, �лген 
болып шалқамнан жаттым. Немістер мені 
шын мәнінде �лген кісі деп ойлап, кетіп 
қалды. Мен аяғым қатты жараланып, 
танкіден тез арада шыға алмадым. 
С�йтіп, біздің автоматшылар кел-
ген кезге дейін жаттым...». Осы-
дан кейін ол госпитальға кетті. 

Экипаждың бұрынғы ескі 
т а н к и с  т е р і н е н  м е н  ж а л ғ ы з 
қалдым. Менің жолым болды 
деп ойлаймын. Берлинді шабуыл-
дау кезінде кенеттен мені �лтірсе, 
бәрінің де біткені емес пе?!... Міне, 
сондықтан да «тірі қалсам екен және 
соғыстан кейінгі кезеңді – адамдардың 
қуанышты, бақытты �мірін к�рсем 
екен...» деген менің ең соңғы арманым осы 
болды. Асыл арман тек менде ғана болған 
жоқ, қараңғы түнде әннің әуеніне беріліп 
отырған жауынгерлердің бәрінде де болды.

1945 жылдың сәуір айының ортасын-
дағы қай жұлдызы екені есімде 
жоқ, таңғы сағат 5-те кеңес 
әскерлерінің  «рейхтың» 
а с т а н а с ы н а  с о ң ғ ы 
шешуші шабуылының 

Курск шайқасынан бері келе жатқан тар-
лан танкистердің бірісіз, Сізге к�п рақмет, 
�зіңіздің аман-есен болуыңызды қорғаңыз» 
дегені әлі есімде. Оның қаза тапқанын 
естіген кезде берекем кетіп, к�з жасымның 
бетімнен сорғалап ағып бара жатқанын 
да байқамай қалдым. Менің оны аяған 
себебім, оның осы бір ең соңғы шайқаста 
қаза болғаны еді. Мен гитлершіл тобырлар-
мен айқасқан жылдары қаншама к�п �лімді 
к�рдім, бірақ олардың әрқайсысына бұлай 
жыламап едім. "рбір жаңа шығынды білген 
кезде терең қайғыға берілсем де, басқа бір 
жағымнан мінезімде қаталдық, жүректілік 
пайда болды және шайқастарда қаза тапқан 
әскери жолдастарымның әрқайсысы үшін 
кек алуға дайын едім. Біз �лімге бойымызды 
үйрете алмадық, бірақ бүгін кімнің біздің 
қатарымызда жоқ екенін ұмытпауымыз 
керек еді.

Бір күні танкінің радиостанциясы 
 бойынша Гитлердің ашынған жанайқай 
 дауысын естідім. Біз мұқият тыңдадық, 
бірақ неміс тілін түсіне алмадық. Ол неміс 
армиясы мен халқына ашынған жандауысы-
мен Берлиннің құлауы уақытша құбылыс, 
бізді батыстың капиталистік мемлекеттері 
қолдайды, уақытша елімді тастап кетіп 
бара жатырмын және ұлы Германияға тағы 
қайтып ораламын деген ой-пікірі берік 
екені мағынасында үндеу айтты.

25 сәуір күні қарсыластардың  Берлин 
маңындағы топтары толық қоршауға 
 алынды, әскерлері қиын жағдайға енді. 
Берлин гарнизонының тағдыры алдын ала 
шешілді. Танкінің радиоқабылдағышы 
арқылы 2 мамыр күні таңертең армия 
қолбасшысының оқ атуды дереу тоқтату 
туралы бұйрығын тыңдадық. Бұл қуанышты 
хабар еді. Жауынгерлер мен офицер-
лер бірін-бірі құшақтап, мәз-мейрам. 
"ркім әрқалай, пистолеттен, винтовка-
дан, автоматтан, зеңбіректен аспанға оқ 
атқылап, бас киімдерін жоғары лақтырды. 
Жеңістің құрметіне салют аттық. Жау 
жеңілгенін мойындап, берілді. Берлин 
от болып  жанып жатты. Будақтаған қара 
түтін аспанға к�терілді. Біз 1945 жылдың 
9 мамырына дейін  Берлинде тұрдық. 
Орнаған тыныштық арасынан, күшейтілген 
қуатты қондырғылардан Германияның 
беріліп, толық тізе бүккендігі және т�рт 
ұлы державаның келісім-шартқа қол 
қойғандығы жайында естіліп жатты. Бізге 
Берлиннен кету ж�нінде бұйрық келді. 
Б�ліміміз қаланы тастап Гримме қаласының 
шетіне келді. Экипажды т�рт адамнан 
танкілерінің жанына сапқа тұрғызды. 
Полктің командирі келіп I-ші гвардиялық 
танк армиясы танк әскерлерінің гвардия 
генерал-полковнигі М.Катуковтың және 
әскери кеңестің мүшесі, I-ші гвардиялық 
танк армиясының генерал-лейтенанты 
Н.Попельдің колтаңбалары қойылған 
Мақтау қағаздарын тапсырды. Мұнда, 
Гримме қаласында к�п уақыт тұрдық, 
Германияны басып алушы әскерлердің 
құрамында болдық. Ол кезде Германияны 
басып алушы әскерлерге Кеңес Одағының 
маршалы Г.К.Жуков басшылық етті. 1945 
жылдың қыркүйек айының аяғында КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің XII сессиясының 
шешімі бойынша «Ұлы Отан соғысында 
үш рет жарақат алған жауынгер ретінде» 
демобилизациялануға жататындардың 
қатарына кірдім. Дәрігерлердің комис-
сиясынан �ттім және үш рет жарақат 
алғанымды растайтын анықтама �ткіздім. 

Мерзімді әскери қызметтің сыртында 
жеті ай қызмет етіп, полктің командиріне 
еліме қайтқым келетіні туралы �тініш 
бердім. Осылайша, «Берлин  шабуылы» 
шайқасын аяқтап,  1946  жылдың 16 
 наурызында туып-�скен үйіме, Қарсақбайға 
келдім. Соғыста үш жылдан аса уақыт 
 болып, жеңіспен Отаныма қайтып оралдым. 

* * *
Бектай "бсаттарұлының әңгімесінен, 

қолдағы бар ескі құжаттардан аңғарғанымыз 
– оның соғыс жылдарындағы �мірінде мұн-
дай оқиғалардың к�птеп кездескендігі. 
Қанша дегенмен де, соғысқа алдын ала 
мұқият әзірленіп, бақайшағына дейін 
қару лан ған жау әскерлерін жеңу оңай 
болмаған дығы әрбір адамға түсінікті жайт. 
Ал майдан жолдарының күрес пен ерлікке, 
жеңіс пен �кініштерге де толы болатыны 
бел гілі. Соның әрқайсысы есте қаларлық 
бір-бір оқиға.

Жаумен шайқастағы ержүректілігі мен 
батылдығы үшін бірнеше орден-медальдар-
мен наградталды. Майдангер кеудесінде 2 
Қызыл Жұлдыз, 1-дәрежелі Отан соғысы, 
III-дәрежелі Даңқ ордендері және он үш 
жауынгерлік медаль жарқырайды.

Жоғарыда �зі айтқандай, елге 1946 
жылдың наурызында ғана оралудың сәті 
түсті. Келісімен жұмысты Қарсақбай ФЗО-
сында �ндірістік шебер болудан бастады. 
Бірнеше жыл Қарсақбай заводында еңбек 
етті. Мұнан соң партиялық қызметті де 
атқарып к�рді. Завод теміржолының парт-
ком хатшысы, аудандық партия комитеті 
ұйымдастыру б�лімінің меңгерушісі, 
облыстық партия комитетінің нұсқаушысы 
секілді сатылардан �тті. Ал құрметті еңбек 
демалысына шыққанға дейін ширек ғасыр 
сауда саласында жұмыс істеді.

Бекең бақытты әке. Зайыбы Күлжамал 
екеуі он бала тәрбиелеп �сірді. Балаларының 
бәрі де жоғары білімді. Бірқатары немере 
сүйіп отыр.

– Осынша баланы дүниеге әкеліп, 
тәрбиелеген жарым ертерек дүние салды. 
Балаларымның бүгінгідей тәрбиелі, ина-
батты болып �суіне олардың анасының 
сіңірген еңбегі мол еді. Перзенттерімнің әке 
мен ана үмітін ақтай беретініне сенім мол. 

Негізі соғыс жылдарында туған Отанды 
қорғауда адал қызмет еттім деп ойлаймын. 
С�йтіп, халық алдындағы бір міндетімді 
абыроймен орындадым, – деген еді әңгіме 
соңында ардагер.

Майдангер, ардақты азамат 2002 жылы 
сексен жасқа қараған шағында �мірден 
озды. Туған еліне адал қызмет еткен аяулы 
ағамыздың �ткен �мірі бүгінгі жас ұрпаққа 
үлгі-�неге.
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Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

Біздің 1-ші гвардияшы армияның 
танкистері, жеңісімізбен аяқталған Висла-
Одер �зені операциясын жеделдету үшін 
барынша белсенділікпен соғысты. Армия 
құрамындағы полковник А.М.Темниктің 
21-ші танк бригадасы шайқаса отырып 
шапшаңдықпен алға ұмтылған қозғалысы 
жалғасып жатты. Бір-екі күннен соң 
Шығыс Пруссияда, Данциг пен Гдыняда 
орналасқан неміс әскерлерінің шегінетін 
және жабдықтайтын жолдарын кесіп  тастау 
үшін Балтық теңізінің жағалауларына 
шықты. Біздің 69-шы гвардиялық танк 
полкінің танкистері де Данциг пен Гдыняда 
ауыр шайқасты бастан �ткізді. Бұл жер-
лерде немістер бізге қарсы «бендершілер» 
мен «власовшыларды» қарсы қойды. Олар 
соңғы фауст-оқтары қалғанша соғысты. 
Фауст-оқтарымен біздің танктерден танк 
қалдырмай атқылады. Оларға жақын барып, 
танктың шынжыр табанымен жа ныш-
пайынша тұтқынға берілмеді. «Егер жау 
берілмесе, оны құртар болар» демек ші, біз 
оларға аяушылық к�рсете алмадық.

�ткелдермен Одердің сол жақ жағалауына 
шықты. С�йтіп, плацдармда арнайы 
белгіленген алаңға бас тіреді. Айнала тым-
тырыс, үп еткен жел жоқ. Аспан т�рінде 
жымыңдаған жұлдыздар. Ешкімнің де 
ұйқысы келер емес. Түнгі тыныштықты тек 
туған жерлерінің, �здерінің жақындарын 
сағынып,  ақырын әндет іп  отырған 
 сырнайшы-жауынгерлер ғана бұзып тұрды. 
Осы түнде «Қараңғы түнде, далада оқтың 
ғана ысқырығы естіледі, сүйгенімнің к�з 
жасын сүртіп ұйықтамай отырғанын біле-
мін, тек жұлдыздар ғана жарқырайды» деген 
соғыс жылдарының әуені құлаққа келеді.

Менің танкімнің радист-атқышы 
 Жадовский Николай Петрович, 1924 жылы 
туған, ұлты украин, Тернополь облысының 
Берстанск селолық кеңесінің тумасы, 
бойшаң, ірі жігіт. Жанымда шалқасынан 
жатып, әлгі әуенді тыңдап жатқан. Бір кезде 
жылап қоя берді. Мен оған «саған не болды, 
соншама қыз баладай �кіріп жылап?» дедім. 
Ал ол маған былай деп жауап қатты: «Иә, 
Бектай "шірбекұлы, сенікі дұрыс. Мен 

үйлердің терезелерінен немесе есіктерінен 
фаустатқыштар біздің танкілерді ата 
 бастайды. Танкілер жанып жатты. Біз 
де әлгілер отырған жерлерді  аямай атып 
 жатамыз. Тіпті танкіде экипаждың біреуін 
ғана қалдырып, автомат асынып, үйдің 

басталғанын мыңдаған зеңбіректер құлақты 
жаратын қатты гүрсілмен хабарлады. 
Аспанда біздің бомбалағыштардың гуілі 
толастамады. Артиллериялық дайындықтан 
кейін жүздеген прожекторлар жарқ ете 
қалды. Одердің арғы жағындағы ойпаттың 
бәрі мыңдаған снарядтардың, миналардың, 
авиациялық бомбалардың жарылысынан, 
яғни түтін араласқан к�гілдір жарықпен 
жарқырап жатты. Түтіннің тығыз болғаны 
соншама, тіпті күшті зениттік прожектор-
лардың �зі жарыққа жол аша алмады. Жаяу 
әскерлер мен танкілер бірлесе, жақын 
үйіріліп шабуылға шықты. 

Ең ауыр жұмыс біздің саперлардың 
үлесіне тиді. Қарсыластар шегіне отырып 
к�пірлерді қиратты, сондықтан �зендері, 
к�лдері, арықтары к�бірек аудандарда 
толассыз тоқтамай атылып жатқан оқтың 
астында жүріп �ткелдерді ж�ндеп, қалпына 
келтіруге тура келді.

Жаудың танкілерінің бір экипажы 
 саперды к�ріп қалып, оны шынжыр 
 табанымен жаншу ниетімен соңынан қуа 
ж�нелді. Бірақ «пантера» оны қуып жеткен 
кезде Сычев оның шынжыр табанының 
астына минаны тастап үлгерді. Жары-
лыс толқыны саперды бір жағына қарай 
лақтырып жіберді. Ол есін жиып �з-�зіне 
келген кезде «пантераның» қозғалыссыз 
тұрғанын, ал оның экипажының қақпақтан 
атып шығып қашып бара жатқанын к�реді. 
Сычев қашып бара жатқан гитлершілерге 
автомат оғының кезегін ж�нелтіп, жау 
танкісіне кіріп жасырынып қалды. Ол 
танкінің башнясын бұрып алып, екі само-
ходканы нысанаға алды. Жаудың қалған 
танкілері қозғалуға жүрексініп, тұрған 
орындарында оқ ата бастады. Олар ал-
дарында миналанған алаң бар екен деп 
ойлаған болу керек.

Зееловск биіктіктерінде ұрыстар қатты 
болды. Қарсыласқан жақ бізге қарсы 
үсті-үстіне жаңа дивизияларын жіберді. 
Танктен қауіпті бағыттарға зениттік 
 батареяларын қойды. Жендеттерді терең 
окоптарда, траншеяларда, темірбетонды 
оқ ататын нүктелерде басып жаншуға, 
к�мілген танктерді, металл қалпақтарды 
қиратуға тура келді. Екі күн ішінде тан-
кистер тек 4-5 шақырым ғана жылжи 
алды. Ормандар жанып жатты, �рттің 
түтіні дем алуға кедергі жасап, к�ріну 
қашықтығын шектеді. Мұқият жасырынған 
жаудың зеңбіректері де және тасада тұрған 
фаустатқыштар да танкистердің әрбір 
қадамын аңдумен болды. Танк полкінің 
алдында мотоатқыштар жүріп торуылшыл-
дарды жойып отырды. Олардың артынан 
бұта талдар мен ағаштарды к�теріп, ми-
надан тазалап саперлар жүрді. Танкілер 
тағы да 25 шақырымға жылжыды, герман 
астанасының сыртқы орам жағында шайқас 
жүріп жатты.  Кепеникке басып кірдік. Бұл 
Берлиннің шеті еді. Алдымызда соңғы 
сулы кедергі – Шпрее �зені. Екі сағаттан 
кейін Шпрее �зені арқылы �тетін к�пір 
жасадық. I-ші танк армиясының құрамдас 
б�лімдерінің бәрі дерлік к�пір арқылы 
�тіп, Берлиннің шетіндегі қалашықтардың 
аймағына шықты. Берлиннің орталығына 
дейін шабуылдау үшін қолайлы орынға 
жайғастық. Осылай Берлин ішіндегі 
к�шелер үшін шайқас басталды. Біздің 
шабуыл майданының шебі империялық 
канцелярия мен рейхстагтан алыс емес 
«Тиргарен» паркіне тірелетін Вильгельм-
штрассе к�шесі арқылы �тіп жатты. Бізге 
фаустатқыштар кедергі жасады. Кейбір кез-
де канализациялық құдықта немесе үйдің 
подвалында отырып алып к�шеге шыққан 
танкілерді ата бастайды. Қай жаққа қарау 
керек екенін білмейсің. К�п қабатты 

подвалдарындағы фаустатқыштарды 
іздейміз. Қаланың бүкіл бейбіт тұрғындары 
заттарымен, чемодандарымен подвалдарда 
отырды. Аш, арыған, жүдеген, ауру әйелдер 
мен балалардың отырғанын к�реміз. Олар 
кеңес жауынгерлерінен қатты қорқатын. 
Олармен с�йлескен кезде суға малынған 
тауық секілді  қол-аяқтарының бәрі 
дірілдеп, «Кранх», «Сталин гут», «Гитлер  
капут» деп жауап беретін. Олардың сорлы 
кейпін к�ріп, аяушылық білдіріп �зіміздің 
жанымызда сақтап жүрген нанымыз бен 
консервілерімізді бердік. Олар ашыққан 
қасқырлар секілді бәрі бір кісідей тамаққа 
лап қояды. Біз оларға былай дейміз: «Сен-
дер бейшарасыңдар, Гитлер біздің елге 
қарсы соғыс ашқан кезде бәрің қуанып, 
«Хайл Гитлер» дедіңдер. Біздің жерімізді 
б�ліп алып, �здеріңнің отарларыңа 
айналдырғыларың келді. Германияға айдап 
алып кеткен қыздарымызды �з араларыңда 
б�ліп алдыңдар және олар сендерде құл 
сияқты жұмыс істеді. Сол кезде сендердің 
ешқайсыларың кеңес адамдарының да 
уақыты келетінін және біздің к�шеде де 
мерекенің болатынын ойламадыңдар. Ал 
енді міне бейшара күйде отырсыңдар, сен-
дер де Гитлермен бірге жауаптысыңдар».

Біз бәріміз экипажбен бірге к�ше жаққа 
шыққан кезде біздің танк �з орынында 
тұрды. Радист-атқыш фаустат қыштарға 
қарсы пулеметтен оқ жаудырып жатты. 
Германия жеріне кірген кезде күн сайын 
шайқаса отырып, 5, 10, 15 шақырымдай 
қашықтықты шабуылмен алатын едік, енді 
міне алға 5 метрге де жылжи алмай келеміз. 
Біз тышқанның інінен шыққанын аңдыған 
мысық сияқты болдық. Осылай к�пқабатты 
үйлердің терезесінен фаустатқыштардың 
шыққанын аңдыдық. Атқыштар к�рініп 
қалса болды зеңбіректен шрафнельді 
және жарқыншақ снарядпен атқылаймыз. 
Бұрын біз бір снарядты немістердің бір 
топ жаяу әскерлеріне жұмсасақ, енді бір 
фаустатқышқа жұмсауға тура келеді. Осы-
лай үйлердің терезелерін атқылап отырып 
Берлиннің к�шелерімен күн сайын 50 
 немесе 100 метрге ғана жылжимыз.

К�шелердегі  шайқастарда біздің 
армияның құрамдары осылай шабуылдар 
жасап отырды. Тіпті экипаждар танкіде бір 
адамын ғана қалдырып, автоматпен, грана-
талармен қаруланып, к�пқабатты үйлердегі 
фаустатқыштардың ізіне түсті.

Шайқастарда автоматшылар мен 
саперлардың саны азайған кезде Темник 
штабтағы қызметшілерді жинап алып, 
бәріне автоматпен қарулануын бұйырып, 
шабуылдайтын топты �зі бастап шықты. Бір 
сағат бойы комбриг қатардағы автоматшы 
сияқты соғысты. Жаудан тағы да бір орамды 
тазалап алуға мүмкін болды, бірақ осы кезде 
жақын маңайдан мина жарылды. Темник 
ішінен жарақат алды. Абрам Матвеевичті 
госпитальға жібердік, бірақ оны аман алып 
қалу мүмкін болмады. Келесі күні армиялық 
госпитальда оның қайтыс болғанын естідім. 
Мен комбриг Темникті жақсы білетін 
едім. Ол әрдайым к�ңілді, ақжарқын және 
қарапайым, қою қалың мұрты бар кісі 
болатын, танкистермен әзілдесіп отыруды 
ұнататын. Кеудесінде үш «Қызыл Ту», бір 
«Александр Невский», екі «Қызыл Жұлдыз» 
ордендері жарқырап жүретін. Бұрынғы 
гвардия полковнигі, комбриг Темник 
Абрам Матвеевичті (Берлинде ол полков-
ник атағын алған болатын) бәріміз де жақсы 
білетінбіз. Шайқаста батырлықпен к�зге 
түскенім үшін 1944 жылдың 3 қыркүйегінде 
ол маған III дәрежелі «Даңқ» орденін �зі 
кеудеме қадап еді (майдандағы суреті мен 
хаты әлі күнге дейін менде сақтаулы). Орден 
қадаған кезде арқамнан қағып маған: «Сіз 

1945 жылдың наурызында қарсылас-
тар дың негізгі күштері аяғына дейін тал-
қандалды. Біз бұл уақытта 1-ші Бело-
руссия майданының құрамында болдық. 
 Содан кейін барып соңғы шешуші Берлинді 
 шабуылдау операциясына дайындық 
 басталды.

Темниктің бригадасы қайтадан жарақ-
танып, қалыпқа келді. Бригада орналасқан 
алаң қалың орман басқан жер еді. Қылқан 
жапырақты ағаштар мен ылғалды ш�п-
терден к�ктемнің хош иісі аңқып тұрды. 
Жасырылған әскери машиналар кішкене 
жолдың бойында орын тепкен.

Темниктің танкистері бұйрық бойынша 
�здерінің танкілерінің маңында тізіліп тұр. 
Комбригтің �зі мен оның саяси орынба-
сары бригаданың туын саптың алдынан 
алып �тті. Жауынгерлер мен офицерлер 
туды Берлинге дейін жеткіземіз деп ант 
берді. Салтанатты рәсім аяқталғаннан соң 
комбриг жанымызға келіп, әрқайсымызға 
награда тапсырды. Мен III дәрежелі Даңқ 
орденін алдым. Жорықтағы ас үй де іле-
шала келіп жетті. Комбриг қазаннан астың 
дәмін байқап к�ріп, тамақтың сапасы үшін 
аспазға алғысын айтты. Танкистермен 
қоштаса отырып, «Денсаулық болсын, 
 Берлинде аман-есен кездесейік» деген 
тілегін жеткізді.

ертеңгі Берлин шабуылынан тірі қаламын 
ба, қалмаймын ба деп уайымдап жыладым. 
К�п майдандас жолдастырым осы күнге 
дейін �мір сүрмеді. Олардың артында 
келіншектері жесір, ұлдары мен қыздары 
жетім қалды, шешелері және туған жерлері, 
үйлері қалды...».

Мен оны Казятино операциясына дейін 
кездестірген едім. Біздің полк қайтадан 
жарақтанып қалыптасып жатқан еді. Ол 
сол уақытта экипажымызға қосылды. 
Сол уақыттан бастап онымен қатты дос 
болдық, бір ыдыстан тамақ жедік, соңғы 
қалған-қатқан нанымызбен б�лістік. Бір 
шайқаста түнде барлауда жүріп тосқауылда 
тұрған біздің танкіні немістер фауст-оқпен 
атып түсірді. Танк от боп жана  бастады. 
Біз танкіден атып шығып, отты комби-
незондарымызбен с�ндіре бастадық. 
Немістердің автоматтарынан жауған оқтың 
астымен жан-жаққа қаша ж�нелдік. Түн 
ішінде �зіміздің полктің тұрған жеріне 
жеттік. Таңертең полк командирі сол 
жаққа  автоматшылар взводының тобын 
жіберді. Автоматшылар немістердің фауст-
атқыштарымен шайқасқа түсіп, олардың 
к�здерін жойды. Ұрыс аяқталғаннан кейін 
бағанағы танкімізге келдік. Танкінің 
алдынғы қақпағы жағынан іште жаралы 
Николайды к�рдік. Оны танкіден шығарып 

кінші дүниежүзілік соғыс ардагері Бектай Әбсаттаровпен көптен таныс едім. 
Оның облыстық соғыс және еңбек ардагерлері кеңесі төрағасының  орынбасары 
қызметін атқаруы да газетпен, журналистермен байланысын бұрынғыдан да 
арттыра түскен. Ардагер азамат  өзін толғандырған көкейкесті мәселелерді, 
кеңес тарапынан атқарылып жатқан кейбір маңызды істерді баспасөз арқылы 
жұртшылыққа жеткізуге асығатын. Негізінде осы мақсат үдесінен шығып та жүрді.
Осылай жалғасқан берік қарым-қатынас майдангердің сонау сұрапыл 
жылдардағы ерлік істеріне етене қаныға түсуге мүмкіндік берді. Шынында да, 
жауынгер өткізген сол майдан жолдары нағыз қаһармандық пен патриоттыққа, 
жеңіске деген құштарлық сезімге толы ұмытылмас жылдар болатын.
Бектай 1923 жылы күз мезгілінде қазіргі Қарағанды облысының Ұлытау ауда-
нында Дүйсенбай өзенінен он шақырым жерде ағып жатқан «Бесши» бұлағының 
маңында дүниеге келді. Кейбіреулер бұл жерді «Бесши» ауылы деп те атайтын. 
Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда Қарсақбай мыс қорыту заводында еңбек 
ететін. Он сегізге енді келген жас жігітті майданнан келіп жатқан хабарлар селқос 
қалдыра алмады. Тезірек қолға қару алып, неміс-фашист басқыншыларымен 
шайқасар күнді күтті. Алайда шақыру қағазы ол ойлағандай жедел жете қойған 
жоқ. Ақыры әскери комиссариатқа өзі келіп, мұндағылардан майданға алу 
жөнінде өтініш жасады. Нәтижесінде өтініш қанағаттандырылды. 1942 жылдың 
17 маусымында майданға аттанды. Бірақ бірден шайқасқа кірісіп кете қойған 
жоқ. Тоцк селосындағы он бірінші запастағы атқыштар бригадасына жіберіліп, 
осында әскери дайындықтан өтті. Осы дайындықтан кейін ғана майдан шебіне 
келіп, Солтүстік-Батыс майданның 353-ші жеке артиллерист-пулеметшілер 
батальонында гитлершілдермен шайқасты. Осында жүріп, Старый Русс,  Эльмен 
көлі маңындағы қанқұйлы ұрыстарға қатысты. Осы ұрыстарда үш рет ауыр 
жараланғаны бар. Соның салдарынан госпитальдарда емделуіне тура келді. 
Соңғы емделіп шыққанда оны Нижний Тагил қаласындағы танкистер даярлайтын 
мектепке жіберді. Бұл мектепті бітірген соң, генерал М.Е.Катуков басқарған 1-ші 
гвардиялы танк армиясының 69-шы гвардиялы танк полкінде майдан жолдарын 
жалғастырды.
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Ж+НЕ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Түріктің к�семі Ататүрік бір күні 
психиатриялық аурухананың жұмысымен 
танысады. Қасына ертіп жүрген белгілі 
психотерапевт Мазхар Османнан:

– Осман Бей, осы ақыл-естен айы-
рыл ғанды қалай түсінуге болады? – деп 
сұрайды. 

– Шындығын айтқанда, Пашам, 
бұл ауру әр адамда кездеседі ғой, – деп 
 жауап қатады дәрігер бірдеңені жасырып 
тұрғандай.

– Оны қалай түсінеміз? – деп Ататүрік 
аң-таң болады. – Сонда менде де есуастық 
бар деп ойлайсыз ба? 

Осман Бей іркілмей:
– О, Пашам! Басқа біреуге қарағанда, 

сізде ол мың есе артығымен бар ғой, – 
дейді жиналған жұртты есінен тандыра 
жаздап.

– Сонда қалай?
– Елдің ішінде де, сыртында да жыл 

он екі ай шайқас жүргізу ақылды адамның 
ісіне ұқсай ма, айтыңызшы, – депті сонда 
Осман Бей әзілдеп.

Сол кезде Ататүрік дәрігердің с�з 
тапқанына риза болып, ішек-сілесі 
қатқанша күлген екен.

ИТ ТІРЛІК

Абай атамыздың бірлік пен тірлік 
туралы толғап жазған алтыншы «Қара 
с�зіндегі» «Ырыс алды – тірлік» дейді, 
ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шық-
пағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте 
де бар. Ондай тірлікті қымбат к�ріп 
бұлдаған адам �лімді жау к�ріп, ақыретке 
дұшпан  болады» деген жолдарды оқып 
отырғанымда, есіме бір оқиға сап ете 
түскені.

Бір кісі шығыстағы бір ойшылға 
жолығып: 

– Маған ақыл-кеңес берсеңіз? – дейді.
– Қалай күн к�ріп жүрсің? – деп 

сұрапты сонда әлгі ойшыл.
– Еңбек етіп күн к�ремін. Табыс тап-

сам, шүкіршілік етемін, таппасам сабыр 
қыламын.

– Дұрыс-ақ. Бірақ к�ше жағалап 
жүрген иттер де солай тіршілік етеді емес 
пе? Олар да тапқанына шүкіршілік қылып, 
ештеңе таппаған күні шыдап бағады.

– Онда айтыңызшы, адамның тірлігі 
қандай болу керек?

– Адам баласы табыс тапса – береді, 
таппаса – шүкіршілік етеді. Берсең – 
табысың молаяды, кемелдене түсесің. 
Түсіне білсең, «беру» дегенің – тілеудің 
ең мәдениетті жолы. Ит пен адамның 
айырмашылығы осы! 

Абай атамыз айтқандай, «к�кірегі, 
к�ңілі тірі болса» адамның ит секілді 
тіршілік етуі мүмкін емес.

ҰЛЫЛАР МЕН ҰРЫЛАР

Ежелгі Неокесария – қазіргі Ник-
сар. Түркі жұртының бір топ зиялы лары 
бас қосқан қала. Сол жерде олардың 
халықаралық қоры марапаттау рәсімін 
�ткізді. Біздің елімізден ар дақты ақыны-
мыз Рафаэль Ниязбек халық аралық 
сыйлықтың лауреаты атанды. 

Анкарадан ат арытып, біз де бардық. 
Сыйлықты қордың басшысы, белгілі 
ақын, драматург Яхия Акенгин тапсырды. 
Ақын ағамыз �лең оқып, с�з с�йледі. 

Кешкісін қала әкімінің кең дастар-
қанында қонақтармен дәмдес болдық. 

Қала басшысы ақын ағамыздың қолын 
алып, құттықтады. 

– Рафаэль Бей, сіздің түрік тіліне 
аударылған �леңдеріңізді оқып риза бол-
дым. Pлеңдеріңіз рухты екен. Елдің қамын 
ойлайтын, болашағын толғайтын зор 
ақынсыз, – деді әкім ағаны әңгімеге тар-
тып. Содан кейін: – Шешендер де сізді 
жоғары бағалаған екен ғой, – деп астарлы 
ойын жасырмай айтты. 

– Шешендер туралы жаздым ғой, – 
деді Рафаэль аға. – Бізде аталы с�з бар: 
«Бағалай білгенге бақ, қуана білгенге құт 
қонады» деген. 

– Иә, оныңыз рас! Сіздей ақынды 
қадірлеген Яхия Бейге ризамыз. Менің 
айтпағым, б�тен ел бізді  мойындамайынша 
біз де мойындай қоймаймыз. Осы қасиет 
түркі халықтарына ортақ сияқты емес пе.

– Е, қанымыз бір емес пе,  бауырым. 
Сіздерде де ештен кеш жақсы деп, 
тіршілікке қанағат ету бар шығар, – деді 
ақын ағамыз езу тартып.

Қонақтар «дұрыс айтасыз» дегендей 
бас изесіп, ағаның жауабына тәнті болды.

Сол кезде әкімге қарама-қарсы 
отырған бір әйел:

– Естуімше, сіздерде тәуіп к�п екен. 
Ал біздің Анкарада тәуіп қалмаған сияқты, 
– деді әңгімені басқа арнаға бұрып. 

– Тәуіп бар ғой. Бірақ к�п емес, – деп 
әкім оның с�зін түзеткен болды.

С о л - а қ  е к е н ,  ә ң г і м е г е  қ о р д ы ң 
 басшысы Яхия Бей араласа кетті де:

– Қазір тәуіптің емі жүретін уақыт 
па екен, Нилюфер ханым? Сіз онсыз да 
елге емі қонатын, Тәңірге с�зі �тетін 
орталықтан келіп отырсыз ғой, – деді 
келіншекке әзілдеп. Содан кейін кейбір 
кісілердің �з с�зін онша ұға алмағанын 
аңғарып: 

– Е, сіздер әлгі әңгімені білмейді 
екенсіздер ғой, – деп қалды. 

С�йтті де, оның мәнісін түсіндіру үшін 
мынадай бір әңгіме айтып берді.

–  Б а я ғ ы д а  б і р  б а й д ы ң  ж а л ғ ы з 
 баласы ауырып, �лім аузында т�сек 
тартып жатқан екен. Байдың ем-дом 
іздеп бармаған елі, баспаған жері жоқ. 
"бден күдер үзген шағында ауылдағы бір 
ақсақалға жолығады. "лгі ақсақал: «Амал 
нешік, сумен ұшықтап, дұға етіп к�рейік» 
дейді. 

Ел-жұрт жиналады. Құрбан  шалынады. 
Садақа таратылады. Ақсақал алақанын 
жайып: «О, Жаратқан! О дүниеге к�шіп 

бойын тік ұстайтын аққұба �ңді әже менің 
қайдан келгенімді, кім екенімді, қайда 
қызмет істейтінімді сұрады. 

Сіңлісі: «Біздің бауырымыз екен ғой» 
деді.

– Түрік тілін �те жақсы меңгеріпсің. 
Сені тыңдаған адам түрік екен ғой деп 
қалады, – деді әже езу тартып.

Мен лицейде оқып үйренгенімді, кейін 
университетте жалғастырғанымды және 
түрік тілінде шамам келгенше к�ркем 
шығарма жазатынымды айттым.

– Е, әлгі біздің атышулы зиялымыздың 
идеясымен ашылған мектепте оқыдым 
десеңші. Бәрекелді! Ол кісі кезінде біздің 
үйде қонақ болған. Орталық Азияда мек-
тептер ашылды дегенде, күйеуім марқұм 
Бүлент Бей: «Рахшан! Кел, тыңда, біздің 
бауырлас елдерде де мектеп ашылған 
екен» деп қуанып еді. Күйеуім ол кісіні 
құрметтейтін, кітабын оқитын. Расында, 
түркі әлеміне ғана емес, күллі әлемге 
еңбегі сіңген кісі ғой. Міне, нәтижесін 
қара! Сәлем бергеніңе к�п рақмет! Бар 
бол, аман бол балам! – деп әже к�лікке 
мінді.

Сіңлісі к�лікті оталдырып, бірден 
жүріп кетті. Мен қол бұлғап тұрдым. 
Сол кезде қасыма тағы бір к�рші келді. 
Менімен амандасып:

– Заман-ай! «Қара бала» премьер- 
министр болған кезде ішкі мәдениет, жан 
тазалығы дегенді білуші едік. Кипрді де 
осы кісі алып қалды. "йтпесе, гректерге 
түгелімен кетіп қалар еді. Рахшан ханым 
да �те мәдениетті кісі. Pнегелі отбасы 
ғой, – деді.

Мен олар  мінген  к�лікт ің  ескі 
екендігіне таңғалдым. Оны к�ршім айтып 
берді:

– Бұл біздің «Тофаш» қой. 1988 жылы 
�ндірістен алғаш шыққанда «Қара балаға» 
сыйлаған. Басқа к�лікке мінген емес, тек 
осыны жүргізіп жүрді. Қазір де, к�рдің 
бе, зайыбы мініп жүр. Айтып отырмын 
ғой, осындай таза, адал кісілер қазір жер 
бетінде жоқ. Тұрғыт Pзал, Сулейман 
 Демирел, Бүлент Ежевит – бәрі бір-бір 
дәуір, аңыз болып қалды ғой. 

Үйінен к�п шыға бермейтін  Рахшан 
әжемен соңғы рет кітап к�рмесінде 
кездестім. Естелік жазып, оқырманға 
қолтаңба қойып беріп отырған. Бірақ ол 
кезде с�йлесе алмадық. Оқырмандары 
мұрша бермеді.

ҰСТАЗДЫҢ ЖОЛЫ

Білетіндер ол кісіні Салық деп атай-
тын. Білімдар, тәлімгер, табиғатына сай 
кішіпейіл мектеп мұғалімі еді.  Ширек 
ғасырда еліміздің бірталай жерінде 
қызмет етті. Pзі сияқты Отанын, елін 
сүйетін бірталай шәкірт тәрбиеледі. 
 Кейде «Ататүріктің елінен Мағжанның 
туған жеріне келдік» деп әзілдейтін. 
Абайдың, Мағжанның, Мұқағалидың 
�леңдерін жатқа оқитын. Біздің тілде 
мақалдап-мәтелдеп с�йлейтін. Біреудің 
ала жібін аттағанын к�рген емеспіз. Қайта 
жүрген жерінде сәулелі с�з  айтып, шуақ 
шашатын. Оны танитындар үнемі есіне 
алып отырады. Жақсылығын к�ргендер 
күні бүгінге дейін алғыстарын айтады.

Бір күні Салықтың туған елінде,  Дулат 
Бабатайұлының с�зімен айтқанда, «судай 
сапырып, белшесінен батырып, шілдеде 
мұзды қатырған, толыны т�гіп шайқаған 
ылаңға тізгін беріледі». Сол кезде ол да, 
�зі сияқты оның достары да оттың ішінде 
қалады. Ол, тұқымы құрғыр ылаң, індет 
болып бүкіл әлемге жайылады. Бізге де 
әсер етпей қоймайды, әрине.  Отанына 
оралайын десе, отқа күйеді. Бізде қалайын 
десе, дос болып жүргендер оған қабағын 
түйіп, салқын қарап, жақтырмай қалады. 

С�йтіп жүргенде, ол бала-шағасын 
осында тастап, батыс жақты к�ріп 
қайтайын деп, ұшып кетеді. Абырой 
болғанда, Гетенің туған елі босқындар 
қатарында оны да қабылдайды. Бала-
шағасын ала кетейін деп қайтып келген-
де, әуежайдың табалдырығынан аттай 
алмайды. Кіргізбей қояды. Амал нешік, 
ұстаздың жолы осы болса керек деп, 
алдында келісілген босқындар лагеріне 
 орналасады. Уақыт �те келе бала-
шағасын шақыртып алады. Неміс тілін 
үйрене бастайды. Сол елдің азаматтығына 
құжат тапсырады. 

Содан бір күні азаматтықты тапсыру 
бойынша комиссия жиналып, Салықты 
шақыртады. Pзін тыңдап, жағдайымен 
танысып болған соң, комиссия т�рағасы 
оған бүй дейді:

– Басыңызды к�теріңіз, еңсеңізді 
түсірмеңіз! Сіз шетелде білім алып, 
ғылыми дәрежеге ие болып, білім 
 саласына ширек ғасырдай уақыт жұмсап, 
жүздеген шәкірт тәрбиеледіңіз. Туған 
жеріңіз сізге – қас, ендеше, біз сізге 
– доспыз. Сіздей тұлғаны алақанға 
 салып, қадірлеуіміз керек. Басқа елмен 
 шаруамыз жоқ, бірақ сіз бізге керексіз. 
Біздің қоғамға пайдаңыз тисе, біз сізді 
үнемі қолдаймыз. Азаматтық береміз, 
уайымдамаңыз. Сізге арнайы үй б�леміз, 
қаржылай к�мегімізді де к�рсетеміз. 
Гетенің еліне қош келдіңіз!

Салық �зі ұстаз емес пе, Наурыз 
мерекесімен құттықтап хабарласқанда, 
«егерде Атажұртқа бармағанымда, жат 
жұрттан осындай жақсылық к�рер ме 
едім» деді. Кейін к�зіне жас алып: 

– Бәрінен бұрын шәкірттерімді 
сағындым. Бізді қолдап жүрген ағайлар 
мен апайларды сағындым. "рине, әке-
шешеміздің орны б�лек қой. Бірақ жастық 
шағым Атажұртта �тті. Сол жерде жүріп 
шаңырақ к�тердім. Қонақжайлықты, 
кеңдікті, ізгілікті сіздерден үйрендім. 
Менің халімді сіздер сұрап тұрасыздар. 
Сол үшін мен де Алла Тағаладан сіздердің 
амандықтарыңызды тілеймін, – деп еді. 

Осындай жаны таза, рухы биік Салық 
сияқты ағайын-бауырларды, әрине, біз 
де сағындық. Қайда жүрсеңіздер де, аман 
болыңыздар!

кеткен кешегі ұлылардың емес, с�зі �тетін 
бүгінгі ұрылардың құрметіне ем бере г�р!» 
деп тілейді. 

Бәрі аң-таң. Мұндай да бата бола 
ма екен. «Болмағанда ше? Кімнің с�зі 
�тімді болса соның құрметіне тілеу керек 
қой» дейді әлгі шал. "йтеуір, Құдайдың 
құдыретімен байдың баласы �лім аузы-
нан аман қалады. Сол сияқты бүгінде 
ұлылардың емес, ұрылардың с�зі �теді. 

Яхия Бейдің әз іл-шыны аралас 
әңгімесіне жұрт ду күлісті. 

– Ағамыз не айтса да жарасады ғой, – 
деп әкім де күлді.

Рафаэль аға ақынның да, әкімнің де 
с�зіне риза болды. 

С+УЛЕЛІ С@З

Pмірден торығатын кездер  болады. 
Небір сұмдықты к�ріп, жаның түршігеді, 
не күнделікті  жаңалықтарды естіп, 
тыныштықтан айырыласың. Жағаң жай-
лау, т�бең қыстау болатындай хал кешу 
қайда? Ақынның аза бойы қаза  болса, 
әкімің де беймаза. Бай-бағланың да 
қалтасына ақша толған кедей сияқты. 
Қысқасы, апалаң-топалаң тіршілік. 

Осындай күй кешіп отырғанымда, 
қолыма Кітап алдым. Тілін түсінбесем 
де аудармасын, аудармасын ұқпасам да 
түсіндірмесін оқыдым. К�ңілге сәуле 
түсірер сырлы с�з іздедім. Рухыма қанат 
бітірер насихат, күмәнімді сейілтер жауап 
сұрадым.

– Pзімді жалғыз сезініп жүрмін, 
қайтемін? – дедім.

– Сен жалғыз емессің, жалғыздық 
Оған ғана жарасады, – деді кітап. 

– Бірақ мен Одан едәуір алыстап 
кеттім емес пе?

– Алыс болсаң да, Ол саған тым-тым 
жақын.

– Ендеше, менің күнәм к�п. Оған қай 
бетіммен қараймын?

– Кінәлі екеніңді сезінсең, тәубеге 
келесің. Ол сені кешіреді.

– Қамқор болған әкем де, шешем де 
жоқ, онда кімім бар?

– Оның қамқорлығы шексіз, саған да, 
жақыныңа да жетеді.

– Ендеше, бұдан кейін қайтемін, қалай 
күн к�ремін?

– Оның шексіз рақымынан еш уақытта 
күдер үзбе!

– Ал қиындықты ше, оны қалай 
еңсеремін?

– "рбір қиындықтан кейін міндетті 
түрде жеңілдік бар.

– Т�зімім таусылса қайтемін?
– Ол сабырлық танытатындармен 

әманда бірге болады!

ЭГОЛОГИЯ

Қайбір жылы Лондонда әлемнің 
түкпір-түкпірінен келген зиялылардың 
басқосуына қатысып едім. Адамзаттың 
тағдыры туралы толғанған жиын еді. "р 
саланың �кілдері биік мінбеден әлемдік 
проблемаларды қозғап, одан шығар жол-
дарды ұсынып жатты. Қасымда отырған 
бір ғалым: 

– Біздің негізгі мәселеміз не екенін 
білесіз бе? – деп сұрады менен. 

Мен саясатты, экономиканы, эко-

логияны айттым. Ол с�зімді мұқият 
тыңдады да:

–  О н ы ң ы з  р а с ,  ә р и н е ,  –  д е д і 
келіскендей сыңай танытып. – Бірақ сіздің 
айтып отырғаныңыз бергі әңгіме. Эконо-
мика дегеніңіз, қалай болғанда да түзелер, 
экологияңыз қалпына  келер, бірақ осы 
күнге дейін ж�нге келмей жатқан негізгі 
бір-ақ мәселе бар, ол – «эгология». "детте 
біз «Эгоизм» дейміз ғой, менмендіктің 
дәл �зі. Тәкаппарлық та осыдан  тарайды. 
Бәріне кедергі болып отырған осы. 
Қараңызшы, соның кесірінен адамзат қан 
жылап отыр, әділдіктен, адамгершіліктен 
айырылдық, азғындап, азып-тозып бара 
жатырмыз. "дебиетіңіз, философияңыз 
жайына қалды.  Түбі  бір  бәлекетке 
ұрынамыз деп қорқамын...

ТҮПКІ М+СЕЛЕ

Елімізден жұмыс таба алмай, Канадаға 
к�шіп кеткен досым �мірде болған бір 
оқиғаны айтып берді.

...Қалалық сотқа орналастым. Біз 
сияқты т�рт тіл білетін маман жоқ екен 
ол жерде. Шетелден келгендердің істерін 
қарап, құжаттарын әзірлеп, сотқа тапсы-
рамын. Кейде сот процесіне қатысамын. 
"йтеуір, қызу жұмысқа кірісіп кеттім. 

Бір күні ұрлықпен ұсталған қария 
кісінің соты жүріп жатты. Бар кінәсі – нан 
ұрлаған. Қария қайтсін, кінәсін мойын-
дады. Соттың: «Неге ұрладыңыз?» деген 
сұрағына: «Аш едім. Қалтамда бір тиын 
қалмады. Амалсыз ұрладым» деді. Сон-
дағы соттың әділдігін қарашы. Былай деді:

– Сіз ұрлық жасадым деп  мойындап 
отырсыз. Мен сізге бес доллар к�лемінде 
ақшалай �темақы т�леуге үкім шығарамын. 

Қалаға кіреберісте кенет  жолаушы 
бірдеңе сұрамақ болып, таксишінің 
иығынан ақырын қағып қалып еді, терең 
ойға батып, к�лігін баяу жүргізіп келе 
жатқан таксишінің есі шығып, р�лді оңды-
солды бұрып, әрең дегенде �з  жолына 
қайта түсті. Бекер түрткен екенмін деп 
�кінді жолаушы. 

– Кешірерсіз, бірдеңе сұрайын деп едім. 
Сіздің бүйтіп шошып қалатыныңызды 
білмеппін.

– Қайта, сіз мені кешіріңіз, – деді 
такси ші тез есін жиып. – Кінә менен. 
Бүгін бірінші рет таксиші болып, жұмысқа 
шық тым. Бұдан бұрын отыз жыл бойы 
табыт тасып, катафалк жүргізгенмін. 
Енді, міне, зейнетке шығып, жан бағып 
отырмыз...

Таксишінің с�зінен кейін жолаушы 
�зінің не сұрағысы келгенін ұмытып та 
қалды. 

ЕШКІМГЕ АЙТПА!

Ш�л далада түйеге жүк артып, ұзақ 
сапарға шыққан бір кісі жол  бойында 
«Су... Су беріңдер...» деп ыңырсып жатқан 
жас жігітті к�реді де, түйесінен түсіп, 
торсығынан су ішкізеді. Ш�лін қандырған 
жігіт қулық жасап, әлгі кісіні итеріп 
құлатады да, түйесіне мініп алып, қаша 
ж�неледі.

Түйенің иесі: «Сақ бол, бауырым! Бұл 
жағдайды ешкімге айтпа!» деп айғайлайды 
соңынан. 

Жігіт ойланып қалады. «Не үшін олай 
деді екен? Үлкен кісі ғой, бекер айтпаған 
болар-ау?». С�йтіп, әлгі кісінің с�зі жігітке 
маза бермейді. Сонсоң түйенің басын кері 
бұрып, иесіне қайта оралады.

Сондықтан Қожа Ахмет Ясауи сынды 
бабаларымыз, Абай сияқты даналарымыз 
әуелі �з-�здерін есепке тартқан. Pздерін 
жауапты сезінген. Қайта-қайта тәубеге 
келген. Жаратқаннан кешірім тілеген. 
Індеттен құтылу үшін таңды-таңға ұрып, 
мінәжат етіп, жалынып-жалбарынған. 

Осы тұста Мұса пайғамбар туралы 
әңгіме еске түседі.

Қ ұ р ғ а қ ш ы л ы қ  к е з і .  П а й ғ а м б а р 
қауымын жинайды. Тасаттық береді. Дұға 
оқиды. Бірақ жаңбыр жауар емес. 

– О, Құдай тағала! Жаңбыр тілеңдер 
деп едің... Бірақ жаңбыр жаумай қойды? 
– дейді. 

– Араларыңда адасқан, күнәһар біреу 
бар, – деген дауыс жетеді сонда.

Күнәһардың кім екенін сұрағанда, әлгі 
дауыс: 

– Мен құлдарымның күнәларын паш 
етпеймін. Барлығы тәубеге келсін, сонда 
әлгі күнәһар құлым да тәубеге келетін 
 болады, – деген екен.

ЖЫЛАМАҒАН БАЛА

– Білесің ғой, «Жыламаған балаға 
емшек жоқ» деді бір мекеменің  басшысы. 
– Pзіміз осы дәрежеге жылап жүріп 
жеттік қой. Біз солай тәрбиелендік. Енді 
сендер де жылауды үйреніңдер! – деп 
қалжыңдағандай болып, ащы шындықтың 
бетін ашты.

– Жылап жүру, сұрай беру ұят емес пе? 
Қашанғы жылай береміз? Бұрын орыстан 
сұрадық, енді егемен ел болғанда �з-
�зімізге жалынамыз ба? – деді бұл.

– Жылаған ұят емес, қайта, жыламаған 
ұят! О заман мен бұ заман ештеңе �згерген 
жоқ. Сол үшін жылай беру керек. Сен 

Ал бұл ақшаны қалай т�лейсіз? Шамаңыз 
жоқ, оны білемін.  Сол үшін сіздің 
орныңыз ға мен т�леймін.

Біз  аң-таңбыз.  Сот қалтасынан 
ақшасын шығарып берді. Уәдесінде тұрды. 
Содан кейін орнынан түрегеліп:

– Шындығында, бұған сіздер кінәлі-
сіздер!  Мына қарияға ақша жинап 
 бе ріңіздер. Pйткені сіздер аштықтың 
кесірінен ұрлық жасауға мәжбүр болған 
қоғамда �мір сүріп отырсыздар. Бұған 
бәріміз жауаптымыз! – деді залдағыларға 
қарап.

Отырған жұрт әлгі шалға лезде ақша 
жинап берді. Бұрын-соңды болмаған 
жағдай екен. С�йтіп, сот: 

– Егер мәдениетті адамдар тұратын 
қалада осындай кедей кісілер кездесетін 
болса, онда сол қаланың басшылары елдің 
ақшасын талан-таражға салып отыр деген 
с�з. Бұны естен шығармаңыздар! – деп 
әділ с�зін айтты.

***
Неге екенін білмеймін, сот туралы 

әңгімені тыңдай отырып, еліміздің сол 
кездегі әскери сотының т�рағасы Сәкен 
Абдолланың телефоныма жазып жіберген 
хатын есіме алдым. 

"ншейінде лауазымды тұлғалардан 
хат келгені былай тұрсын, жылы с�з 
естімейтініміз жасырын емес. К�кіректе 
сәулесі, к�ңілде сенімі болмаса, қайтсін 
енді. Кітап оқуды былай қойғанда, кітапты 
жау санайтын әкім-қараны да к�рдік қой. 

Ал бұл хаттың ж�ні б�лек еді. Сот 
т�рағасының кітапқұмарлығына тәнті 
болдым. "йтпесе, бұрын к�рмеген ада-
мым. Сот саласына қатысым да жоқ. 

Ол хатта былай деп жазылған:
Құрметті Мәлік бауырым!
Сіздің «Бір қайыры бар дүние» атты 

кітабыңыз жарық к�ріпті. Құтты болсын! 
Кітапқа енген кейбір дүниелеріңізді бұрын 
да қызыға оқығанмын. Ұлттық кітапханаға 
телефон соғып, кітапты  сатып алайын 
десем, ондағылар архивте сақталатын 
нұсқалары ғана бар дейді. Кітап дүкенінде, 
�зіңіз білесіз, табу қиын. Шетелде жүрсеңіз 
де, �зіңізден сұрайын деп едім. Кітапты 
қайдан алуға болады? Сатып алайын. 
Жауабыңызды күтемін. 

Ізгі тілекпен,
С.Абдолла.
Сот т�рағасынан келген хат осы. Кейін 

тағы хат жазыстық. Кітапты поштасына 
салып жібердім. Оқып, пікірін айтты. 
«Тағылымы мол екен. Бас алмай бір демде 
оқып шықтым» деді. 

Сіздей кітапқұмар азаматтар к�п бол-
сын. Бар болыңыз, сот мырза! 

Оқырман кітабыңды осылай іздеп, 
оқып, пікір айтып отырса, автор үшін 
бұдан асқан қуаныш бар ма? "сіресе, 
ешкімнен қолдау к�рмеген, кітабын 
шығара алмай жүрген қаламгерлер үшін 
қандай бақыт! 

 
ТАКСИШІ

Қыс мезгілі. Лондон. Түнгі уақыт. 
Таксиші әуежайдан күтіп алған жолау-
шыны отырғызып, қонақүйге қарай келе 
жатты. Артқы орындыққа жайғасқан 
 жолаушы с�зге сараң еді. Тіс жарып, 
үн қатпады. Таксиші де оның мазасын 
 алмайын деп, үндеген жоқ. 

– Сен мені балағаттап, боқтаудың 
орнына, «Ешкімге айтпа!» деп, бірдеңені 
білгендей болдың ғой. Неге олай дедің? 
Біреуге айтсам не болады екен? – деп 
сұрайды әлгі кісіден. 

– Егер біреуге айтсаң, – дейді  жолаушы 
кісі, – бұдан былай ешкім де ш�лдеген 
кісіге су бермейді. «Мені тонап кетсе, 
қайтемін» деп, айналып �теді. Осылайша, 
сен талай жақсылықтың жолын бекітіп, 
жамандық пен �лімге жол ашасың. 

Бұл с�здің мәнін ұққан жас жігіт жолау-
шыдан кешірім сұрап, түйесін қайтарады.

«Бірдеңеге себепші болу оны жасаған-
мен бірдей» деп бекер айтпаған ғой.

БІЗДІҢ ҚАЛАДАҒЫ 
ТІРШІЛІК

Біздің к�ше. Ұлт мақтанышының аты-
мен аталатын к�ше. Сол к�шенің  бойында 
екі тілді жарнама. Орысшасы – таза, 
қазақшасы – шала. 

Біздің аялдама. Pңкей �зіміз: темекі 
тұтатқан ер адам,  бала жетектеген 
әйел, телефон ұстаған қыз, бір-бірімен 
қалжыңдасқан жастар. Бірақ бәрі басқа 
тілде с�йлейді. 

Біздің кинотеатр.  К�рсетілімде 
шетелдік фильмдер. Pз тілімізде с�йлеп 
жатқан кино жоқ. Pзіміздің режиссер 
түсірген бір ғана фильм бар екен. Р�лді 
сомдаған да қазақтар. Алайда тілдері – 
аралас, дүбәра. 

Біздің мейрамхана. Ас мәзірі келді. 
Екі тілде – орыс және француз. Даяшы – 
�зіміздің азамат. Бірақ ана тілін білмейді.

Біздің кітап дүкеніміз. Жүздеген-
мыңдаған кітап – орыс тілінде, онға жетер-
жетпесі ғана – қазақ тілінде. Оқымайтын, 
жазбайтын, ойланбайтын ел сияқтымыз. 
Ұлтымыз оянбаған, жаңармаған, дамыма-
ған сияқты боп к�рінеді. 

Біздің телеарна. Ойын-күлкі, ән 
мен би. Орысша бұлбұлдай сайраған, ал 
қазақшаны ежелеп оқыған ақ жағалылар. 
Ана тілін менсінбеген бейбақтар. Кино. 
Сериал. Айтыс-тартыс. Сосын қайтадан 
ойын-күлкі, ән мен би. 

Біздің тұрмысымыз. Шетелдік бұйым-
дар. Pзге тілде сайраған заттар. Жат жұрт-
тық киім-кешек. Жеген асымыз ғана, онда 
да... 

Б і з д і ң  а л қ а л ы  ж и ы н .  P з г е  ұ л т 
�кілде рімен �ткен басқосу. Қазақ тілін 
жақсы білетін �рендер. Бек ырзамыз. 
Бірақ �з ағайынымыз разы емес. Бір 
тырнағымыздың астына кір тұрып қалған 
екен. Соны іздеп, тауып алған к�рінеді...

КІМ ЖАУАПТЫ?

Адамзат тарихында болған түрлі дерт 
пен індеттің қайдан шыққанын шығыс 
ойшылдары анық кесіп айтқан: «Елге 
жайылған індет, жер-жерге таралған дерт 
к�пшіліктің қателігі мен адасқандығының 
нәтижесі».

Б
 жылап, мына менің алдыма келмесең, 
саған ешуақытта ештеңе бұйырмайды.

– Сонда менің алған білімім, жиған 
тәжірибем, бойымдағы талантым, барлығы 
жайына қала ма? Сіздің алдыңызға келме-
сем, сіз мүлде байқамайсыз ба? Таланты 
бар, талабы бар азаматтарды іздемейсіз бе? 
Қашанға дейін жылатып отырасыз?

– Айналайын-ау, талантты болсаң 
– бір жерден к�рінерсің. Талабың болса 
– жетерсің. Есікті қақпасаң, кім ашады? 
Сендей жыламайтын бала кімге керек? 
"й, сен оны айтасың, анау ағаларың үлкен 
додаға түскенде, «ағайынның аты озсын» 
деп, жыл он екі ай, күндіз-түні бір-біріне 
телефон соғып, жоғары жаққа сұранып, 
жалынып, жылап сұрап алады ғой.

– Талантқа есік қағып кірудің керегі 
бар ма? Ол үшін әрдайым есік ашық 
болу керек. «Ағайынның аты озғанша, 
а у ы л д а с т ы ң  т а й ы  о з с ы н »  д е г е н . 
 Сонда таланты жоқтар жылап сұраса 
қолдайсыздар да, жыламаған талантты-
ларды қолдамайсыздар ма?! Бұл не қылған 
түсінік, не қылған жүйе?! Талай талант-
тыларымыз сіздердің кесірлеріңізден 
құрып кеткен жоқ па? Обалсынбайсыздар 
ма? Елдігіміз қайда? Бірлігіміз, жарқын 
болашағымыз қайда?

– Саясатты түсінбесең, басыңды 
қатырмай-ақ қой, шырағым. «Жыламаған 
балаға емшек жоқ» деген аталы с�зге 
қарсы екенсің. Бұл түріңмен сен �спейсің. 
Pзіңмен-�зің жетім құсап қала бересің. 
Қазір тоқшылық заман. Сенің анау- 
мынау деп айтқаныңның – к�к тиындық 
құны жоқ, – деп мекеме басшысы ашуға 
булығып с�йледі. 

– Ол с�зді аталарымыз емес, сіздің 
замандастарыңыз шығарған. Pмір бойы 
жылап �ткен, жылап жүріп �скен адамның 
с�зі. Pзінен кейінгілердің барлығын 
жылатып жүрген сіздерге жаным ашиды. 
Pйткені сіздің �міріңіз – мына қызметтегі 
жылдарыңыз. Осымен доғарайық. Қош! 
– деді бұл. 

ЗИЯЛЫ К@РШІ

Бүгінгі жаңалықтардан Зәкия Рахшан 
Арал қайтыс болды дегенді оқып қалдым. 
Иманы салауат болсын! Анкарада ол 
кісімен к�рші болып едік. Pзі суретші әрі 
суреткер еді. «Пүлүмердегі махаббат» атты 
романның авторы. Қоғам және мемлекет 
қайраткері, ақын әрі аудармашы, қалың 
ел «Қара бала» деп атап кеткен Бүлент 
Ежевиттің зайыбы болатын.

Мамыр айы еді. Есік алдындағы жиде 
ағашы гүлдеген. Жұпар иісі бала кезді еске 
түсіреді. Жиделері піскен бұтақты сынды-
рып алып жеуші едік-ау... 

Енді, міне, жиденің иісіне рақаттанып 
тұрмын. Қарасам, к�рші Рахшан әже 
сіңлісімен бірге үйінен шығып, к�шенің 
шетінде тұрған қызыл түсті ескі к�лікке 
қарай беттеп барады. Мен қастарына 
 жа қындап, сәлем бердім. Қартайса да 
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– Мен ол кезде 14 жастағы бала едім. Ал 
болашақ жарымның әкесі Махмуд майдан-
нан бір қолынан айырылып, елге келген кезі 
 болатын, – деп отырады әкем Исмаил  Бекпаев 
сол бір қаһарлы күндерді есіне алғанда. – 1943 
жылы қарашайлықтарды қопара к�шіріп, жер 
аударып жібергенін к�зіміз к�рді.  Олардың 
 басына түскен зобалаң бізге де келетінін 
қайдан білейік? Келесі 1944 жылдың 8 
 наурызында мұздай қаруланған әскерлер 
келіп, қол жүктерімізді алуға ғана мұршамызды 
келтіріп, мал таситын вагондарға тиеп жіберді. 
Не үшін жазықты болғанымызды, қайда апа-
ратынын түсіндірген жанды кездестірмедік. 
Олардың содан кейінгі тағдырлары сталиндік 
репрессияға ұшыраған мыңдаған адамның 
к�рген күндерімен ұқсас болыпты. Аштық пен 
ш�лден жан тапсырғандарын жер қойнына 
жасыруға да жарамай, жолда қалдырып, 
арып-ашқан халықты қазақ даласына 
әкеліп тастаған. Бекбаевтар отбасы �зге де 
ағайындарымен бірге Ұшқоңыр тауының 
етегіндегі Шамалған елді мекеніне тұрақтаған. 
Атамекен, туған жерлерінен ауа к�шіріліп, 
жандары жабырқаған жұртты жоқшылықтың 
зардабын тартып отырған қазақ  отбасылары 
б�ліп алып, қамқорлықтарына алғанын 
аға буын �кілдері біздің санамызға сіңіріп 
кетті. "кем және оның әпкесі мен бауырын 
отағасы майдан даласында ажал құшқан 
Рахия Тоқтаубекова деген апай �з үйіне 
қоныстандырыпты. Қарапайым ғана қазақ 
әйелінің �згенің қайғысына бейжай қарамай, 
�здері қиналып жүрсе де барымен б�ліскені 
біз үшін әлі ертегідей. Бүтін нанды б�ле, 
жарты нанды жара жеген күндер осылай 
жалғасқан. Рахия апайдың жалғыз сиырының 
сүті бір үйлі жанға азық болғанын айтып 
отыратын. Осылайша, жоқшылықтың зарда-
бын тарта, тіршілік үшін күресе жүріп қазақ 
халқының бауырмалдығының арқасында 
туған жерлерінен зорлықпен к�шірілгендердің 
барлығы жаңа  жерден екінші Отанын тапқан 
болатын. "кем Исмаил Чопанұлы мен анам 
Маржан Махмудқызы  осы жерде шаңырақ 
құрып, ғұмыр бойы еңбек етті. Шаруашылықта 
�ндіріс озаты болып, �лкенің гүлденуіне 
шама-шарқынша үлес қосты. Механизатор 
да, бақташы да болып еңбек етті. Кей кездері 
�ткен күндерді еске алғанда: «Малға жем-ш�п 
дайындау науқаны кезінде ауылдың үлкен-
кішісі түгел жұмысқа жұмылдырылатын. 
Сол кездері Нұрсұлтан "бішұлы да к�ппен 
бірге еңбек етіп, дала қосынында бізбен бірге 
түстене жатушы еді. Pте қарапайым, к�пшіл 
әрі шаруаға икемді екенін байқайтынбыз. Ол 
кезде Нұрсұлтанның тәуелсіз Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті болатынын қайдан 
білейік?! Тіпті Елбасы болғаннан кейін де 
 анда-санда елге келгенде бізбен сәлемдесіп, 
хал-жағдайымызды біліп жүрді. Ұлылық 
дегеннің �зі, бәлкім, осы шығар. Бұл жерде 
дүниеге келген біздер �зіміздің тағдырымызды, 
болашағымызды, жас ұрпақтың келешегін тек 
қана тәуелсіз Қазақстан Республикасымен 
байланыстырамыз. Қазақ тілі де біз үшін 
екінші ана тілімізге айналған. Сондықтан Ұлы 
Дала елінде әрқашан береке мен бірлік болуын 
жан-тәнімізбен қалаймыз. 

Мәриям БЕКТАЕВА

Алматы облысы 
Қарасай ауданы 

Менің Отаным – Тәуелсіз Қазақстан. Ұлтым басқа  болса 
да, тілегім бір екенін үнемі ұмытқан емеспін. Қанымыз 
басқа болса да, жанымыз бір. Себебі қазақтай дархан халық 
жер бетінде жоқ деп нық сеніммен айта аламын. Себебі 
қасиетті мекенді пана тұтқан әрбір �зге этнос �кілі �зінің 
салт-дәстүрін, ана тілін де ұмытқан жоқ. Pйткені қазақ халқы 
бізге осындай мамыражай жағдай жасады. Соның арқасында 
орыс, татар, ұйғыр, шешен, бәрі-бәрі емін-еркін �з тілдерінде 
с�йлеп, ән салып, би билеп жүрміз. Татулықтың туы биікте 
желбіреді деп осындайды айтсақ болады. Қазақ к�гінде к�к 
байрағымыз желбіреді, әр қазақтың жүрегінде "нұранымыз 
айтылды.  Осынау бақытты сәтті к�руді бұйыртқанына шексіз 
қуаныштымыз. 

Ел басына қиын-қыстау күн туғанда құшағын жайған 
қазаққа біз мәңгі қарыздармыз. Қасиетті жердің қасиетті 
халқы қиындық к�рген біздерге отын-су, тамақ, киім-кешек 
беріп, қайырымдылық к�рсеткен. Кейін ауылға сіңісіп, 
үйреніп кеткен. Егер қазақтар болмаса, біз бұл жерде �мір сүре 
алмас едік. Бүгінгідей бақытты күнді к�ре алмасымыз анық. 
Сондықтан Қазақ еліне мың алғыс!

Қазақстандықтардың қамқорлығын ешқашан ұмытуға 
тиісті емеспіз. Бұл – атамыздың сан мәрте қайталап, 
құлағымызға әбден сіңірген с�здері. Атамыздың отбасымызға 
аманат етіп қалдырған ең басты құндылығы да – осы. 
Дүние-мүлік емес, ең бастысы, «қазақтардың қамқорлығын 
ұмытпаңдар» деген с�здерін �сиет, аманат ретінде кейінгі 
ұрпақтарға сабақтай береміз. Осылайша, қазақ халқының 
қамқорлығын біздің ұрпақтарымыз да біліп �сетін болады.  

Ұлтты сыйлағандықтан, оның тіліне деген сый-құрмет те 
жоғары болуы керек. Pз басым қазақтың тілін, дәстүрін қатты 
құрметтеймін. Мемлекеттік тілімізде еркін с�йлегім келеді. 
Күнде таксиде, дүкенде, үйде қазақша с�йлеуге тырысамын. 
Кейбір қазақ достарыма қарағанда, мемлекеттік тілде жақсы 
с�йлеймін. Ол менің азаматтық міндетім деп білемін. Кейінгі 
ұрпағыма да осы �сиетті айтып жүретін боламын. Қазақтай 
қамқорлық танытқан халықтың тілін де, салт-дәстүрін де 
сыйлап, құрметтеуге міндеттіміз. 

Қанымыз ұйғыр болса да, жанымыз қазақ. Біздің 
тілегіміз ортақ. Қазақстан – алтын бесік. Сол бесікте бәріміз 
тербеліп �сіп келеміз. Бұл бесіктен қанат қаққан әрбір ұлт 
қазаққа тек алғыс қана айтады. Себебі қазақтың кеңдігі 
мен ақылдылығының арқасында біз �з ата-салтымызды, 
дәстүрімізді ұмытпадық. Егер қазақ бізге осындай мамы-
ражай жағдай жасамағанда, Елбасының сарабдал саясаты 
болмағанда біздің күніміз не болары белгісіз еді. Ендеше, 
қасиетті қара жерді басып жүргеніміз, әуелі, Жаратқанның 
арқасы десек, екінші қазақ ұлтының арқасы. Сол үшін біз 
қазақ еліндей киелі жерімізді, қасиетті тілімізді құрметтейік. 

Махинур СМАЙЛОВА
ТАЛҒАР 

Қилы кезеңдерде тарихи үдерістер 
салдарынан қазақ жеріне сан алуан 
ұлт �кілдерінің қоныстануы біздің 
тағдырымызды сол этностармен 
ортақтастырды. Соған сай ұлтаралық 
және дінаралық әралуандығымыз 
қалыптасты. Басып-жаншып, 
 отарлау саясатынан туындаған сын-
тегеуріндерді еңсере отырып, сан 
ұлт �кілдерінің панасына айналған 
мемлекет құраушы қазақ ұлтының 
мәмілегер мінезінің арқасында біз 
бүгінде біртұтас Қазақстан халқына 
айналып отырмыз. Тәуелсіздігімізді 
баянды ету жолында қоғамдық 
келісімді сақтай отырып, ілгерілеу, 
озық елдердің алдыңғы қатарына ену 
– басты мұратымыз.

Елдің игілігін арттырып, мәдени 
сан алуандықты сақтай отырып, ерен 
еңбегімен мақтанышымызға айналған 
этнос �кілдерінің ел дамуына қосып 
жатқан үлесі аз емес. Атап айтқанда, 
Асылы Осман, Надежда Лушникова 
сынды мемлекеттік тіл  жанашырлары 
– қазақ елінің мақтанышы. Ал 
жетістігімен елімізді әлемге танытқан 
спортшылардың еңбегі бір т�бе.

«Биыл Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев негізін қалаған  саяси 
тұрақтылық пен этносаралық 
толеранттылықты сақтаушы 
консультативті-кеңесші орган 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Тіл білуіме �зімнің �скен ортам 
себеп болды. Қазақтың арасында 
�скендіктен тіл меңгеру соншалықты 
қиындық туғызған жоқ. Қазақ 
 балаларымен асық ойнап, доп қуалап 
жүріп �стім. Алғашында достарым-
мен бір-екі ауыз с�зді үйрендім. Одан 
кейін с�йлеп қана қоймай, қазақ 
тілінде жазып, еркін түсінсем деген 
ой туды. Кейін с�йлем құрап, тіпті 
мақалдатып с�йлейтінді үйрендім. 
Мектепке барғанымда қазақ тілін 
аса ыждағаттылықпен оқуға ден 
қойдым. Ұстаздар талап еткендіктен 
емес, �зімнің ниетім болғандықтан. 
Нәтижесі жаман емес. Мектеп 
бітірген соң да қазақ тілін ары қарай 
жетілдіруді қолға алдым. "лі күнге 
дейін қазақ тілінен меңгермеген 
тұстарды үйрену үстіндемін.

Байқағаным, жастар қазақ тіліне 
қарағанда ағылшын тілдерін тез әрі 
жетік меңгеріп алады. Ал қазақ тілін 
оқуда, к�бінесе, қызығушылық таны-
та қоймайды. Мұның бір себебі – жас 
мамандарды жұмысқа қабылдаушы 
мекемелердің к�бі ағылшын тілдерін 
білуді талап етіп, мемлекеттік тілге 
аса мән бере қоймауында шығар. 
Сол себепті де жарқын болашаққа 
ұмтылған жастарымыз келешегіне 
қолайлы бағытты таңдайды. Меніңше, 
мемлекеттік мекемелерде ғана 
емес, сонымен қатар жекеменшік 
жұмыс орындарында да ең алдымен 
 сұ ранысқа ағылшын тіліне қарағанда 
мемлекеттік тіл ие болу керек. Сол 
себепті де тіл білуді, үйренуді әрбір 
адам  ең алдымен �зінен бастап, кейін 
қоғам болып, соңында мемлекет 
 болып шешу керек деп ойлаймын. 
Бірақ бұл ертең-ақ шешіле қоятын 
оңай мәселе емес. Ол үшін белгілі бір 
уақыт керек.

Pз басым ең алғаш айтып үйренген 
қазақ тіліндегі с�з «Ана» еді.  Осы 
с�зді айту арқылы менің қазақ тіліне 
деген махаббатым оянды. Бұл с�здің 
құдыреті мен қасиетіне барлығы бас 
иетіні анық. Ана деген біреу ғана 
болса, Отанымыз да жалғыз екенін 
ұмытпауымыз керек. Кейінірек 
«рақмет», «оқасы жоқ», «кешіріңіз» 
деген с�здерді үйрендім. Қазақ 
жазушыларының кітаптарын оқу, 
мақал-мәтел жаттау, жаңылтпаш айту 
арқылы с�здік қорымды молайтып 
келемін.

Б І Р  Ш А Ң Ы Р А Қ  А С Т Ы Н Д А

ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ 
БАСТЫ ТІРЕГІ

ЕҢ АЛҒАШ ҮЙРЕНГЕН 
СӨЗІМ – «АНА»

БҮТІН 
НАНДЫ 

БӨЛЕ ЖЕДІК

ҚАЗАҚ ТІЛІ – 
МЕНІҢ ТІЛІМ

құрылғанына 25 жыл толып отыр. 
Шындығында, тыныштық арқылы 
тұрақтылыққа, татулық арқылы 
тұтастыққа қол жеткізуді мақсат 
 еткен Қазақстан халқы  Ассамблеясы 
ширек ғасырлық тарихында қазақ 
жерін татулықтың талбесігіне 
айналдыруға күш салды. Бір-бірімен 
етене араласып, біте-қайнасқан этнос 
�кілдерін бір мақсатқа жұмылдырып, 
бүкілқазақстандық бірліктің бірегей 
моделін қалыптастырды. Жүзден 
астам этносты бауырына басып, әр 
халықтың т�л мәдениетін, тілін, ділін, 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрін дамытуға 
қолайлы жағдай жасады. Ол үшін 
ҚР Конституциясына этносаралық 
және конфессияаралық қатынастар 
саласын толықтай реттейтін норма-
лар енгізілді. Алпауыт мемлекеттер-
мен салыстырғанда бізде аз ұлттар 
ұғымы қолданылмайды. Барлық 
этностың құқығы мен бостандығы 
бірдей, үлкен-кіші деп жіктелмейді, 
біртұтастық ұғымына негізделген. 
Ассамблея мерейтойлық жыл ая-
сында этнос �кілдерін біріктіруді, 
стратегиялық сабақтастықты 
одан ары  арттыруды басты бағдар 
ретінде ұстанады. Мемлекеттік және 
халықаралық деңгейдегі ауқымды 
іс-шаралардың тағылымды �туіне 
де �з үлесін қосады. Абайдың тілін 
айрықша дәріптеп, жалпыхалықтық 
қатынас тіліне  айналдыру үшін 

Орталық Қазақстанның шырақ-
шысындай болған айтулы тұлғалардың 
бірі "лжаппар "бішев деген мықты 
жазушының «Мәди» атты романын 
оқып шықтым. Жазушы қазақтың 
маңдайына біткен шоқ жұлдызы, 
қазақтың белгілі композиторы, әнші-
ақыны Мәдидің �мірін зерттегені 
қызығушылығымды арттырды. Оның 
шыншылдық, адалдық жолындағы 
күресін оқырманға жақсы жеткізген. 
Негізі, қазақта мықты ақын-жазу-
шылар к�п. Олардың жазған дүниелері 
де керемет.  Ертеңімізді ойласақ, кітап 
оқиық дегім келеді.

Тіл білу үшін біздің мемлекетте 
ешқандай кедергі жоқ. Бұл – менің 
жеке пікірім. Ең бастысы, адамның 
ниеті болса болғаны. Тіл білмеуді 
тілге деген құрметтің т�мендігі 
деп ойлаймын. Біз қазіргі уақытта 
біреуге  былай істе немесе мынауың 
дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бір 
адам екінші адамның айтқанымен 
жүре  алмайтыны белгілі. Тіл білуге 
деген құмарлық әр адамның жүрек 
түкпірінен шығуы керек. Қай ұлттың 
�кілі болса да, �з тілінде с�йлей алуы 
міндетті. Алайда туған жерін, �скен 
елін, Отанын сыйлауды да ұмытпағаны 
абзал. Pз елінің  патриотымын деген 
жеке тұлға қазақ тілін білуі тиіс.

Біраз жыл бұрын бір үлкен ком-
панияда жұмыс істедім. Сол кезде 
іссапарға жиі шығатынбыз. Басшы-
лар мені к�біне қазақи ауылдарға 
жіберетін. Менің тіл білетіндігім 
осындай тұстарда к�п к�мегін тигізді.
Ол кісілермен емін-еркін с�йлесіп, 
олардың пікірлерін тыңдап, �з  ойымды 
дұрыс жеткізе алатын қабілетімнің 
барына �зім де қуанатынмын. Тағы 
бір мысал айтатын болсам, досымның 

Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
арналған мерейтойға белсене 
 атсалысады. Абай шығармаларын 
Абай тілінде оқып, Абай тілінде 
түсінгенде ғана ұлтқа деген шынайы 
сүйіспеншілік, Отанға деген шексіз 
құрмет, мемлекетке деген нағыз 
мақтаныш сезімі қалыптасары анық. 

Бұдан б�лек, Алматы облыстық 
ҚХА Аналар кеңесі 10 мың, Текелі 
қаласы 300 мың, Панфилов ауданы 
117 мың бетперде тігіп, 10 417 адамға 
үлестірді» деген ҚХА Т�раға орынбаса-
ры Ж.Түймебаевтың с�зінде де Халық 
Ассамблеясының еліміздің тыныс-
тіршілігіндегі р�лі айқын к�рсетілген.   

Ата Заңымыз – ҚР Конституция-
сында барлық азаматтардың ұлтына, 
дініне, шығу тегіне қарамастан тең 
құқықты екендігі нақты жазылған. 
Сондай-ақ ешкімнің �зге адамдардың 
мүддесіне нұқсан келтірмеуі және �з 
кезегінде қолданыстағы заң талапта-
рын бұлжытпай орындауы баршаға 
ортақ міндет саналады. Pскелең 
ұрпақтың әртүрлі �зге діни ағымдарға 
ілеспей, қоғамға жат әдеттен бойын 
алшақ ұстауы үшін бос уақытты тиімді 
ұйымдастырып, мемлекеттік тілді 
меңгеруі, оны құрметтеуге тәрбиелеу, 
жан-жағындағыларға құрметпен 
қарауы отбасынан басталатын тәрбие, 
әрбір ата-ананың парызы.

Жүзден астам этнос �кілі мекен 
еткен Жетісу жерінде бейбіт, тату �мір 
сүрудің мол тәжірибесі бар. Ел болып 
бірлесіп, �мірдің бар қызығын бірге 
к�ріп, бейбіт еңбек етсек қана ертеңгі 
күннің жарқын болары с�зсіз.

Ғабит ТҰРСЫНБАЙ,
Алматы облыстық Қазақстан халқы 

Ассамблеясы т�рағасының 
орынбасары, хатшылық 

меңгерушісі

тойында болдым. Тараздықтар тойға 
жоқ дегенде 500 адам шақырады екен. 
Соның ішінде жалғыз орыс ұлтынан 
мен ғана болдым. Қалған қонақтың 
бәрі 100 пайыз қазақ. Бірақ мен 
қысылып, �зімді жайсыз сезінген 
жоқпын. Бір қызығы, маған с�з 
кезегі келгенде қазақша тілек  айтып, 
к�пшілікті таңғалдырдым. Сол кезде 
тойға келген барлық қонақ қол соғып, 
«Бәрекелді!» айтып, орындарынан тік 
тұрды. Олар орыс баласын қазақ тілінде 
тап-таза с�йлейді деп ойламады. Олар 
да, мен де қуанып, бір-біріміздің 
қолымызды алып, тойды ары қарай 
жалғастырдық. Былай қарасақ, тіл 
білудің пайдасы к�п. Тіл білу арқылы 
жеткен жетістігімді марапатпен, 
қызметпен есептеу әсте дұрыс емес деп 
ойлаймын. Отан алдындағы перзенттік 
парызым – қазақ тілін меңгеру. Осы 
менің ең үлкен жетістігім.

Тағы да қайталап айтамын, қазақ 
тілі – менің �з тілім. Pз басым 
жұмыста да, ағайын-туыстың, дос-
жаранның ортасында да қазақ тілін 
еркін қолданамын. Достарымның 70 
пайызы қазақ. Менің ойлау қабілетім 
к�біне қазақ тілінде жүзеге асады. Мен 
тек бір мақсат үшін, мансап  немесе 
бас пайдам үшін тілді пайдаланбай-
мын. Егер солай істейтін болсам, 
азаматтығыма үлкен сын болар еді.

Қай жерде кіндік қаның  тамса, 
сол елге қызмет етуің керек. Ең 
 бастысы, адамдармен тең дәрежеде 
араласу керек. Қоғамға деген мейірім, 
жанашырлық, махаббат адам бойынан 
�шпесе деймін. 

Жазып алған  
Еңлік КЕНЕБАЕВА

Алматы облысы

Бейбітшілік пен келісім қоғам дамуының басты факторы және мемлекеттік 
саясаттың негізгі басымдықтары екені белгілі. Еліміздің көп ұлттылығын 
кемшілік емес, керісінше, мемлекеттің дамуына жұмыс істейтін артықшылық әрі 
стратегиялық ресурс ретінде қолдану – ілгерілеудің тиімді жолы.
Облыс әкімі Амандық Баталовтың төрағалығымен Алматы облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы ел бірлігі мен татулығын нығайту мақсатында  табысты 
еңбек етіп келеді. Жетісу жерінде ұлтаралық және дінаралық келісімді, 
қоғамдық-саяси тұрақтылық пен Қазақстан халқының бірегейлігін сақтау үшін 
бірқатар нақты шаралар қабылданып, жүйелі жүргізілуде.

Қазақ тіліне, қазақ елінің болаша-
ғына бір адамдай уайымдайтын, ел 
ертеңі үшін тіл білуді бірінші орынға 
қойған отандасымыз Владимир 
Коломиннің тіл туралы ой-толғауын 
оқырманға ұсынғымыз келеді. 

Ұлы Дала елін мекендейтін халықтардың 
тағдыр-талайы қайғы-қасіретке толы 
екенін бала кезімізден біліп өстік. Солардың 
қатарында балқар ұлтының өкілдері де бар 
болатын.

 Қазақстан халқы Ассамблеясын құрып, елімізде сан ұлттың 
басын қосып, ұйыстырып келе жатқан Елбасының сарабдал 
 саясатына бас иеміз. Әр халықтың өз ана тілі бар. Ұйғыр тілі 
– менің  таусылмайтын байлығым. Ана тілі арқылы алғашқы 
әліппені таныдым. Өз тарихымды танып-білдім. Туған тіліміздің 
абыройын асқақтату – әрбір азаматтың борышы. Себебі 
біздің болмысымыз, салт-дәстүріміз, дініміз, мәдениетіміз 
осы тілімізде жатыр. Туған еліміздің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттіміз. Өйткені тіл – ата-бабамыздан бізге қалған аманат. 
Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды игереміз, өткен-
кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Қазақта «Өнер алды – 
қызыл тіл» деген мәтел бар. Осы құдыретті сөздің астарында 
қаншама терең мән мен мағына жатыр. 
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ANA TILIСПОРТ 
өпбалалы отбасында дүниеге келген дарабоз балуан, Айтжан жастайынан күрес 
десе ішкен асын жерге қоятын. Ат тоқымындай ғана Қарасу ауылынан  елге таны-
мал көптеген балуандар шоғыры шықты. Солардың ішінде Айтжанның орны ерекше 
болды.  Әлем кубогінің иегері, Еуропа чемпионы, КСРО жеңімпазы, КСРО кубогінің 
иегері және де көптеген халықаралық жарыстардың жеңімпазы Айтжан Шаңғараев 
қазақ спорт тарихында аты айшықталып қалған ірі балуандардың бірі. Елімізде 
самбо күресінің дамуына айтарлықтай үлес қосқан талантты балуанның жекпе-жегін 
сол 1970-80 жылдары тамашалаған жанкүйерлер әлі күнге дейін сағынышпен еске 
алады. Жолбарыстай жылдам, арыстандай айбатты Айтжан қарсы келген балуанның  
жауырынын кілемге жапсырып, көрерменнің көзайымына айналған. 
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ANA TILI

күннен-күнге шеберлігі артып, самбо-
дан Қазақ станда �тетін ірі жарыстардың 
бәрінде дерлік топ жарады. Айтжан спортпен 
 айналыса жүріп, оқудан қол үзбеді. Білім мен 
спортты ұштастыра білген дарынды жас алға 
қойған мақсатына адымдай қадам жасайды. 
Негізі, Айтжанның нағыз  балуан ретінде 
қалыптасқан кезі – студенттік шақ. Қазақ 
мемлекеттік заң факультетінде білім нәрімен 
сусындай бастағаннан-ақ спортта толағай 
табыстарға жете бастайды. 

Айтжан 1976 жылы Жуковский қа ла-
сында жас�спірімдер арасында �ткен  КСРО 
біріншілігінде 42 келі салмақ  бойынша 

қарсылас шақ келтірмей алтын алып, 
алғашқы ірі жеңісінің жемісін к�рді. "рине, 
әр балуанның �мірінде ең бір есте қалатын 
сәтті жекпе-жегі мен сәтсіз жекпе-жектері 
болатыны заңды. Pмірінің �ткелді сәттерінің 
бәрі бозкілемде �ткені анық. Pз �міріндегі 
ең қиын да ауыр белдесу Айтжан үшін 1981 
жылы Қарағандыда �ткен КСРО чемпиона-
ты болған екен. "р республиканың үкілеп 
қосқан 18 балуаны КСРО чемпионы атағын 
кеншілер жерінде сарапқа салады.

Сонда Айтжан жартылай  финалда 
әлемнің екі дүркін чемпионы Андрей 
Ходыревті 3:2 есебімен ұтып, финалда �з 
жерлесі, жас�спірімдер арасында әлем 
чемпионы Қанат Байшолақовпен кездеседі. 
Арпалысқа толы айқаста Айтжанның 
жұлдызы жанып, Одақ чемпионы  атанады. 
Сол жекпе-жекті тамашалауға келген 
халықта есеп болмаған екен. Иін тіресіп 
қызықтаған сол бәсекеде спорт кешеннің 
ішінен Айтжанға бір адам жанын салып 
жанкүйерлік етіпті. Зал толы халық �з 
жерлестері Қанат Байшолақовқа жанкүйер 
болып жатқанда, к�п ішінен б�лініп 
шығып, Айтжанның жігерін жебеген адам 
самбо күресінен ҚР еңбегі сіңген бапкер 
Мерей Қойшыбеков екен. Сол бір жанкешті 
белдесуді Мерей ағамыз әлі күнге дейін 
ұмытпай, әсерлеп тұрып айтады.

Айтжанның есінде қалған тағы да бір  

тартысты �ткен жекпе-жек – КСРО кубогі 
үшін �ткен байрақты сын. Сол дүбірлі жарыс 
алдында бапкері Темірхан Мінайдарұлы: 
 «Айтжан қалайда кубокті Қарасуға әкелу 
керек» деп жігерлендіріп, қайраған екен. 
Бапкерінің тамырын д�п баса білгенінің 
арқасында Айтжан 48 келіде қарсылас шақ 
келтірмей, жартылай финалдан к�рінеді. 
Ресейдің Калинин қаласында �ткен КСРО 
кубогі жолындағы жарыстың жартылай 
сынында Айтжан әлем кубогінің иегері, 
грузин Сосо Ростиашвилимен кездеседі. 
Тәжірбиелі балуанмен түскен белдесуде 
қазақтың қайсар ұлы Айтжан бар шеберлігін 

салады. Ұтымды сәттің бірінде  жотадан 
асыра лақтырып, ұпайын еселейді. Сол әдіс 
Айтжанды финалға алып шығып, соңғы бел-
десуде атышулы әлем чемпионы Нұрислам 
Халиулинмен күш байқасады. Соңғы дем, 
соңғы белдесу. Ұтқыр-ұрымтал тәсілдер 
үздіксіз қолдануда. Барлау арқылы �рбіген 
күрес текетіреспен аяқталып отырады. 
 Дегенмен, к�птің к�ңілінен орын алған 
Айтжан т�решілердің шешімімен бірауыздан 
жеңіске ие болады.

Испанияның Лехона қаласында �ткен 
Еуропа чемпионатында КСРО құрамасының 
құрамында Айтжан чемпион атанады. 
"рине, ол кезеңде КСРО құрамасына ену 
орындалмас арман. Ал Айтжан КСРО құрама 
сапында �нер к�рсетіп қана қоймай, әлем 
аренасын бағындырып, �зін мойындатқан 
сұрапыл балуан еді. 

Ұ л т т ы қ  қ ұ р а м а д а  к ү р е с е т і н  ә р 
балуанның мінез-құлқы әртүрлі болатыны 
с�зсіз. Мысалы, бірі с�зі ауыр салмақты 
болса, бірі ақжарқын әңгімешіл болады. 
Кейбірі ұйқышыл болса, әлдебірі асқа 
жақын келеді. Ал әр балуанның бабын таба 
білу – бапкер үшін басты міндеттің бірі.

Айтжанның ерекше қасиеттері туралы 
с�з еткенде, сол кездегі бапкері, ҚР еңбегі 
сіңген жаттықтырушы Михаил Шепетюк 
талантты балуанның еңбекқорлығы мен 
қандай іс болмасын �зі бастаған жұмысын 

аяғына дейін абыроймен аяқтауға барын 
салатын тиянақтылығын ерекше айтады.

А й т ж а н н ы ң  т у ы п - � с к е н  а у -
ылы Қарасудан елге танымал бірталай 
 балуан шыққан.  Мысалы, Айтжанның 
тай-құлындай тебісіп бірге �скен сы-
ныптасы, әрі жолдасы Мәден Қалиеков 
 самбодан жастар арасында әлем чемпионы, 
КСРО чемпионатының жүлдегері атанса, 
Мәденнің туған ағасы Эдик Қалиеков сам-
бодан спорт шебері.  Сонымен қатар ауыл-
дасы  Валентин  Погодин да жастар арасында 
КСРО біріншілігінің қола жүлдесін жеңіп 
алған балуан. Ал спорт шеберлері, ағалары 
Нұрғожа Шаңғараев пен Нұрлан Бейсеба-
евтар ауыл таланттарын спортқа баулыған, 
ауыл спортының  алғашқы қарлығаштары 
болып саналады. Ал Айтжанның үлкен ағасы 
Алға ауыл жастарының қолына алғаш болып 
былғары қолғап кигізген  спорт шебері.

К е з і н д е  д з ю д о  к ү р е с і н е н  ұ л т т ы қ 
құраманың тізгінін ұстаған, Алматыдағы 
Олимпиада ізбасарларын даярлайтын 
орталықтың директоры Бостан Жаңбырбаев, 
кезінде күрес кілемдегі қарсыласы, әрі 
жолдасы Айтжанмен күні бүгінге дейін бір 
үйдің тетелес балаларындай аралас-құралас 
 бауырдай әрі ажырамас достардай болып 
келе жатқанын мақтанышпен айтады.

Иә, әр адамның �зінің �мірдегі алға 
қойған арман-мақсаттары болады. Негізі, 
�мірде жар таңдау мен мамандық таңдау 
оңай емес деп халық ішінде дұрыс  айтылса 
керек. "рбір азамат �зінің сүйіктісін 
іздегенде таңдау дұрыс болмаса �мірінің 
мәні мен мағынасы болмайтыны хақ. Сол 
секілді мамандық таңдау да адам үшін �те 
жауапты сын. Ал Айтжан Шаңғараев жарды 
да, мамандықты да дұрыс таңдай білген, ел 
қадірлеген берекелі отбасы, қазақ спортында 
аты қалған атақты балуан. 

Міне, арада жылдар жылжып, айлар 
алыстап кетті. Бүгінде  балуанның маңдайын 
ақ шалып, ел ағасы атанған кез. Айтжан күн 
еңкейе бергенде ауыл шетіне қарай аяңдап 
барады. Бала күнгі ақ таяқты ат қылып мініп 
сабалап жүгірген туған жердің ой-шұқырына 
дейін �зіне таныс. Айтжанға ауылдың бір топ 
доп қуалаған балалары жарыса келіп, аман-
дасып жатыр. Балуан кейбірінің қолын алып, 
кейбірінің арқасынан қағып, риза болып 
жатыр. Содан кейін, баяғы ауыл шетіндегі 
айырт�с шоқының  басына қарай бет алды. 
Қасына ілескен  ауылдың қара домалақ 
жас�спірім  балалары соңынан қалар емес. 
Міне, жас кезінде желдей есіп шапқылап 
жүгіріп шығатын шоқының басына алқына 
жетіп, айналаға к�з салып тұр. Ауыл к�ркіне 
тамсанып, сәл тамашалап тұрғаннан кейін, 
апайт�с ардагер балуан қасында маңдайы 
тершіп �згелерден бұрын жеткен қыр мұрын, 
шымыр келген қара баланың қос қолынан 
ұстап, мойнына бір-ақ к�теріп алды. Кім 
білсін, күні ертең бұл бала  атақты атасы 
Айтжандай қазақтың атын шығарар дарабоз 
балуан болып шығар... 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

Ол кезде үлкен күрестің дәмін тата бас-
таған жас дарын, жолдың алыстығына 
қарамай жаттығуға қажетті киім-кешектерді 
қолқор жынына толтырып алып Қарасудан 
Алматыға қарай қатынайтын-ды. Жаттығудан 
кешігіп қалмау үшін, автобус күтіп қаншама 
тыпыршып асығатын. Иә, күн сайын ауыл-
дан қалаға қатынау жас�спірім бала үшін 
оңай емес еді.

ҚазМУ-дың спорт залында інісі Қайрат 
екеуі бапкерлері Темірхан Досмағанбетовтың 
әрбір айтқан ақыл-кеңесін бұлжытпай орын-
дап, бозкілемде жаттығуын шыңдай түседі. 
Бірінің қолы бірінің күртешесіне тисе болды 
к�з ілеспес жылдамдықпен әдіс жасауға 
 тырысады. Құйындай ұйытқыған қым-
қиғаш, айла-тәсілдер дамылсыз жасалына-
тын.

Т і л е р с е к т е н  і л і п  а л ы п  ш а л ғ а н д ы 
 Айтжан асқан шеберлікпен жасайды. Міне, 
бапкерінің «жаттығу аяқталды» деген с�зін 
тыңдай сала қос бауыр, қос балуан, шүмектеп 
аққан терге шомылып құшақтасып кілемнен 
шығып келеді.

Осы сәтте болат тұяқ балапандарын 
баулыған ата қыран секілді,  тарлан-
боз жас таланттарының күресіне к�ңілі 
толған бапкері қияқтай қара мұртын сипап, 
ризашылықпен арқаларынан қағып қоятын.

«Жаттығуда ысылсаң, жарыста қысыл-
мас сың» демекші, жаттығуда жан терің 
шықпай, жеңіске жету мүмкін емес екенін 
қос балуан жақсы біледі.

Міне, осындай маңдай тер мен талмас 
талаптың нәтижесінде Айтжанның алмаған 
асуы болмады. Бала күнгі арманының орын-
далар сәттері де жетті.

Айтжанның ата-анасы теміржолшылар. 
"кесі Тұрар елге қадірлі қарапайым жан 
болатын дейді к�зін к�ргендер. К�пбалалы 
отбасының отағасын сұм ажал 53 жасында 
алып кетіп, бар салмақ Нұрбала анаға түскен. 
Pмір қиыншылығын жеңе білген қайсар 
ана 4 ұл, 4 қызды аяғынан нық тұрғызып, 
қа тарға қосады. Аялап �сірген ұл-қыздары 
�мірде �з орындарын тауып, ата-ананың 
парызын �теді. Шаңғараевтар отбасындағы 
ұлдардың т�ртеуі де спорт десе ішкен аста-
рын жерге қоятын ел мақтаныштары болып 
�сті. Нұрбала ана балаларының алып келген 
әр медалін мұқият сандыққа санап салып, 
рет-ретімен қаттап қояды екен. "рбір �ткен 
жарыстардан талантты балуан жүлдесіз үйге 
оралмайтын. Мақтау қағаздарын қолына 
алып, жүгіріп үйге кіргенде анасы Нұрбала 
маңдайынан сүйіп жатса, әкесі Тұрар 
маңдайынан иіскеп риза болып, батасын 
беріп отыру Шағараевтар отбасында жақсы 
бір қалыптасқан әдетке айнала бастаған еді.

«Алып – анадан туады» демекші, сайдың 
 тасындай балуандарды дүниеге әкелген 
Нұрбала ананың арманы жоқ десе болғандай. 
Сол кездері ауыл халқы Орталық мәдениет 
үйінде Шаңғараевтар отбасымен кездесу 
�ткізуді дәстүрге айналдырыпты. Үй іші 
диплом, мақтау қағаз, кубоктардан жайнай 
түсіп, бейне бір спорт мұражайына айнала 
бастайды. 

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген соң жоғары оқу орын-
дарының түгелге жуығында қазақ б�лімдері ашылып, жоғарыда 
айтылған қиындықтар артта қалды. Алғашында оқу құралы, 
материалдары жетіспегенімен, жылдар �те ол кемшіліктер де 
жойылды. Бүгінгі таңда қай салада болса да жоғары, орта, кәсіби 
білімді жеткілікті дәрежеде беретін оқу орындары жаңа буын 
қазақтілді мамандарды дайындап шығарды. Қазіргі уақытта 
құрылыс саласының жобалау, құрылыс жүргізуші, техникалық 
қадағалаушы, жобаларды  сараптама жасаушы, техникалық тек-
серу ұйымдарында қызмет ететіндердің к�пшілігі оқу орында-
рын қазақ тілінде бітірген мамандар. Осылай бола тұра, елімізде 
бүгінге дейін бірде-бір жобалау сметалық құжаттамалардың 
(ЖСҚ – әрі қарай жоба) жобаға сараптама қорытындыларының, 
�ндіріс журналдарының, тағы басқа құрылыс саласындағы техни-
калық құжаттамалардың қазақ тілінде жасалғанын кездес тіре 
алмайсыз. Балабақшадан бастап қазақша тәрбие алып, мектепті, 
жоғары оқу орнын қазақша бітірген мамандарға орыс тілінде 
жоба жасау, �зге де  құжаттарды орыс тілінде оқып, жазып, 
пайда ла нудың қандай қиындықтар туғызатыны айтпасақ та 
белгілі. Қазақ б�лімін бітірген жас маман жұмыс барысында орыс 
тілінде жоба жасауға мәжбүр. Сондықтан терминологияларды 
сауатты жазуды �з бетімен үйреніп, біліктілігін к�теріп, белгілі 
бір мерзімнен кейін орыстілді маманға айналып жатыр. Осындай 
кедергілердің себебінен жас мамандар жобалау мекемелерінде, 
үлкен құрылыс нысандарында жұмыс істеуден қашқақтайды не-
месе қиналады.

Мемлекеттік қызметкерлерге келсек, 2000 жылдардың басын-
да іс қағаздары қазақ тіліне �ткен кезде, қазақ тілінде жазатын 
мамандар тапшы болатын. Бүгінде керісінше, әсіресе оңтүстік 
�ңірлерде орысша сауатты жазатын маман тапшы. Қазіргі 
уақытта мамандардың к�пшілігі қазақ тілді. Бұл қызметкерлер 
де жұмыс барысында орыс тілінде жасалған жобалармен басқа 
да техникалық құжаттармен жұмыс істеп жүр. Жергілікті, 
облыстық, аудандық мекемелерге хаттар, ұсыныстар, арыз-
шағымдар орыс тілінде түседі, оларға қай тілде түссе сол тілде 
жауап беруге міндетті. Тағы бір айта кететін жағдай, орталықтағы 
республикалық мекемелерге мәлімет, есеп, ұсыныстарды қазақ 
тілінде дайындағанымен, ол жақтағы мамандардың басым 
к�пшілігі мемлекеттік тілді жетік меңгермегендіктен, орыс тіліне 
аударып жіберуді сұрайды.

Мамандардың қазақша білім алып орыс тілінде жұмыс 
істеуі, құрылыс саласының дамуына, жасалатын жоба-
лар мен нысандардың сапасына, іс қағаздарының сауатты 
жүргізілуіне және де басқа к�рсеткіштеріне тікелей кері әсерін 
тигізетіні с�зсіз. Түркияның біздің елде салынған құрылыс 
жобаларындағы с�здердің жартысына жуығы қазақ тіліне 
ұқсастығына қарамастан, орыс тіліне аударып, бейімдеп пайда-
ланып жүрміз. К�рші Pзбекстан Республикасы жобаларды және 
барлық құрылыс саласындағы құжаттамаларды әлдеқашан �з 
тілінде жасайды. Бізде де қазақ тілінде жоба жасауға, техникалық 
құжаттарды мемелекеттік тілде жүргізуге қажетті әдебиеттер мен 
мәлімет құралдары толығымен жеткілікті. Құрылысқа катысты 
заңнамалар, ережелер, құрылыс нормаларының қазақ тіліндегі 
нұсқалары ондаған жылдар бойы іс барысында пайдаланыл-
май, с�релерде шаң басып жатыр. Ана тілімізде  жобалауға, 
құрылыс барысын жүргізуге мүмкіндігі бар мамандар баршылық. 
Қазақстан осы жылдан бастап қолданыстағы ресейлік құрылыс 
нормаларынан бас тартып, толығымен еврокод нормаларына 
�тетінін ескерсек, жобаларды және салаға байланысты барлық 
құжаттарды мемлекеттік тілде жүргізуді талап ету уақыты келді. 
Бұл ісімізді қазір бастамасақ тағы осы күйімізде, ондаған жыл 
бойы құрылыс саласының мамандарын қазақша оқытып, орыс 
тілінде жұмыс істетіп қала береміз.

«Pзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» дегендей, орыстілді 
мамандардың жұмыс істеуіне кедергі келтірмей, мамандардың жа-
нын қинамай, проблеманы шешуге кіріспесек болмайтыны бүгінгі 
күні айдан анық. Экономиканың барлық саласында қазақ тілі кең 
қолданыста болмай шын мәніндегі мемлекеттік тіл құзіретіне 
ие бола ала ма? Тек құрылыс саласында кездесетін мәселе ме 
бұл? Қазақ тілінің мұңы мен зарын тіл, әдебиет мамандары ғана 
к�теріп, жоғын жоқтап жүр. Басқа саладағы азаматтар, аға буын 
мен орыстілді ағайынға қиын болмасын деп қашанғы жүреміз?

Бүгінгі таңда құрылыс саласында оң шешім қабылдауды 
қажет ететін проблемалар жетіп артылады. Дүниежүзіндегі, 
Қазақстандағы �згерістер мен дағдарыстар, жаңалықтар мен 
реформалар бұл саланы да айналып �тпей, жаңа к�зқарас пен 
�згеше қарым-қатынаста жұмыс жүргізуді талап етеді. Жоғарыда 
к�терген мәселеміз де құрылыста білікті кадр дайындауда, сапалы 
да әсем, сәулетті нысандардың елімізде бой к�теруіне ықпалын 
тигізетін іс-шараның бірі болады. Дүниежүзінде жүздеген мем-
лекет �з тілінде қызмет етіп, сәулет-құрылыс мамандарымен 
қайталанбас ерекше құрылыс нысандарын салып жатыр. Бұл іс 
біздің де қолдан келетініне сенгеніміз дұрыс.

Құттыбек ЖАМАШ, 
Қазақстан Құрылысшылар одағы 

Шымкент филиалының басшысы,
техника ғылымының кандидаты

ШАРБОЛАТ- 
ШАҢҒАРАЕВ

Айтжан 1963 жылы Алматы облысы Іле 
ауданы Қарасу ауылында дүниеге келген. 
Ағасы Нұрғожа артынан ерген інісінің күрес 
десе делебесі қозатын талабын байқап, 11 
жасынан күрес залына жетелеп алып келеді. 

Талантты ұл к�птеген елге белгілі 
 балуандар секілді күрестегі алғашқы жолын 
қазақ күресінен бастайды. Қазақ күресіндегі 
қырқа шалу, жамбасқа салу, жотадан лақтыру 
секілді айла-әдістерді жақсы меңгергенінің 
пайдасын кейінірек ірі сайыстарға түскенде 
к�реді.

Ауыл-аумақтарда �ткен дүбірлі жарыс-
тардың  бәрінде алдына жан салмаған 
 т а л а н т т ы  б а л у а н ,  а у ы л  х а л қ ы н ы ң 
мақтанышына айналады. К�птің к�зайымы 
болған  дарынды жас, �мірдегі асқақ арманы 
әлем аренасында �нер к�рсетуді мақсат етеді.

"рине, Шаңғараевтар отбасындағы 
спортшы балалардың арасынан оза шапқаны 
Айтжан болатын. Айтжанды ағасы Нұрғожа 
11 жасында күреске жетектеп әкелгеннен 
 бастап, талантты балуан асқар-асқар 
белес терге к�терліп, табысты �нерімен ел 
 намысын абыройлы қорғайды.

«Бұлақ к�рсең к�зін аш» демекші, баланың 
бойындағы бар талантын к�ріп, аша білген 
бапкер нағыз білгір, маман жаттықтырушы 
болып саналатыны белгілі. Айтжанның 
бойындағы хас балуанға сай, айрықша 
қасиеттерін жазбай байқаған сол кездегі ҚР 
еңбегі сіңген бапкер Темірхан Мінайдарұлы 
Досмағанбетов Айтжанды бірден �з қанаты-
ның астына алып, жаттықтырып, әлемдік 
аренаға алып шығады. Білікті жаттық-
тырушының қарамағына түскен Айтжан 

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

ҚАШАНҒЫ ӨЗГЕ 
ТІЛДІҢ ШЫЛАУЫНДА 

ЖҮРЕМІЗ?

Кеңес дәуірінде, Қазақстанда, техникалық мамандықтар дайын-
дайтын жоғары оқу орындары тек орыс тілінде оқытатын. Ауыл 
мектептерін қазақша бітіріп оқуға түскен қазақ балалар кездесетін 
бірінші қиындық орыс тілі еді. Олар орыс тілін әр пән бойынша 
оқып, терминологиялар мен ерекшеліктерін түсінгенше қаланың 
орыс және орысша оқыған қазақ балаларымен салыстырғанда 
артта қалып, үлгерімі төмендейтін.
Техникалық мамандықтарда білім алатын студенттердің жар-
тысына жуығы өз мерзімінде оқуын бітіре алмай, курстан қалып 
немесе мүлдем тастап кететін. Олардың  басым көпшілігі ауылдан 
келген қаракөздер еді. Оқу орынын бітірген ауыл жастарының 
қалада жұмысқа орналасуы да, қызмет барысында  біліктілігін 
көтеріп жоғарылауы да орыстілді қала жастарына қарағанда 
әлдеқайда қиын болатын. 


