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БҮГІНГІ САНДА:

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАП
ЖАРЫСҚАНДАР

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
«Ana tili»

Қазақ халқы
қайырымдылық жасаудан
жалықпаған халық. Атабабамыз жетімін жылатпай,
жесірін қаңғыртпай, өз
жұртына өзі ие болған ел.
Бұған дейін талай қиынқыстау кезеңдерді бастан
өткеріп, азаматы елін
бастап, әйел заты ерін
жақтап осы күнге жеткен.
Ал бүгінгідей ел басына күн
туған шақта, «мен не істей
аламын» деп қарлығаштың
қанатымен су сепкендей
көмек беруге ынталанған
жандар қаншама. Мәселен,
бүгінгідей сын кезеңде
жанашырлық танытып,
көпке көмегін көрсетуге
асыққан жандардың бірі
– Түркістан облыстық
мәслихатының депутаты,
кәсіпкер Мағауия
Тұрысбеков 5 жасанды
тыныс алу аппаратын
алдыруға Түркия еліне
тапысырыс берді.
Жақын күндері оттегі
концетраторы аудандық
орталық ауруханаға
жеткізіліп, науқастардың
ем алуына қызмет көрсетеді.
Кәсіпкер бұған дейін өз
қаржысына аудандық
Ардагерлер үйін, «Нұр Отан»
партиясының ғимаратын
салған болатын. Төтенше
жағдай кезінде «Біз біргеміз»
акциясы аясында жағдайы
төмен 200 отбасыға азықтүлік таратты. Біз бүгін
осындай жақсылық
жасауда жарысып жүрген
қайырымды жандар туралы
сөз етпекпіз.

16+

Аягүл МИРАЗОВА:

СЫРҚАТҚА
САУМАЛ ТАСЫҒАН
Алматы облысы Панфилов ауданындағы Шолақай ауылының
тұрғыны Мейрамгүл Мұқаева бүгінде 15 бие байлап отыр. Бес баланың
анасы отбасымен саумал, қымыз
дайындап, сатумен айналысады.

Еліміздегі пан демия кезінде сауыншы апаның есік алдынан адам
қарасы үзілмеген. Себебі жаңа
сауылған саумал кп дертке шипа
екені жұртқа мәлім.
«Менің осы жерде бие байлағаныма 30 жыл болады. Ол уақытта бұл жерде қымыздың исі де
жоқ еді. Оқуым да, жұмысым да

осы кәсіп. зім бала жасымнан бие
байладым. Одан кейін жанымыздағы
Қытай базары ашылды. Қымызымды
сол базарда да саттым. Осы уақыт
аралығында асқазан, қан азаю,
қант диабеті және т.б. к"птеген
ау рулармен қатты ауырып келген
адамдардың қымыз, саумал ішіп
жақсы болып кеткенін "з к"зіммен

к"рдім. зімнің ш"берем де бронхитасмамен дүниеге келіп, жағдайы "те
ауыр болды. Екі айлығында қолыма
алдырып, т"рт жасқа дейін саумалмен бақтым. Қазір Құдайға шүкір,
мектепте 4 сыныпта оқып жүр»
дейді Мейрамгүл апа.
(Жалғасы 9-бетте)

Ең керегі –
елдің
амандығы

2-бет

Дана Абайдың
тіл байлығы

5-бет

Бөлтірік шешеннің
нақыл сөздері 12-бет

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Ақтоты РАЙЫМҚҰЛОВА, Мәдениет және спорт министрі:

МУЗЫКА – ӨМІРІМНІҢ МӘНІ МЕН НӘРІ

– Ақтоты Рахметоллақызы, сұхбатымызды әкелер мен аналар негесінен бастасақ. Сіз белгілі жазушы Рахметолла
Райымқұловтың қызы, сондай-ақ қазақтың
қабырғалы қаламгері Зейін Шашкиннің
жиенісіз. Мемлекет қайраткері Ұзақбай
Қарамановтың шаңырағына келін болып
түстіңіз. Осындай ірі тұлғалардың ортасында
су, тәрбие алу, жетілудің зі бақыт болар...
– Бұл – ең алдымен тағдырдың маңдайға жазған жазуы дер едім. Осындай
негелі отбасында дүниеге келгеніме, маған
осындай бақ бұйыртқан Құдайға сансыз
шүкір айтамын. Екіншіден, мұндай отбасында тәрбие алу – үлкен жауапкершілік.
$йткені, зіңіз айтқандай, тау тұлғалардың,
тарихта ізі қалған асыл азаматтардың атын
арқалап жүруге де жүрек керек. Ал қайраткер қазақтың келіні болу – тұтас ұлтқа
келін болумен бірдей.
'лі есімде, қазақтың небір қаймағы
үйге келетін. Ғафу Қайырбеков, Сырбай Мәуленов, Хамит Ерғалиев, Ғабит
Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Мұқағали
Мақатаев сынды саңлақтардың тұлғасын
крдім. Олардың бір-бірін қалай қадірлегеніне, елдік, ұлттық мүдделерді талқылағанына, талай туындыларын зара
оқығанына куә болдым. Зиялы қауымның
театрға баруы да бір мереке болатын, ең
сәнді киімін киетін, нер шаңырағына
таза туфлиін ауыстырған соң ғана кіретін...
Мұның бәрі мені сұлулықты құрметтеуге
үйретті.
'кем қазақтың күйін кп тыңдау шы
еді. Анам қазақ операсындағы барлық
шы ғармаларды жатқа білетін, қосыла
шырқайтын. 'кем сол уақыттағы әдебиет
айдынына қанат қаққан жас таланттарды танып, елге танытып, бауырына тар-

тып, қамқорлық крсетті. Соның бірі
Смағұл Елубай және Дулат Исабеков
ағаларымыз әлі күнге дейін әкемнің арқасынан қаққанын айтып отырады. Атаанамның Алматыдағы екі блмелі үйінде
барлық туысымыздың балалары оқыды,
тіпті жақын туысымыз болмаса да әкешешеміздің атын атап келген қаншама
студент пен жастар шаңырағымызда жүріп
жетілді. Міне мен осындай қамқорлық пен
кеңдіктің, әдебиет пен нердің қайнаған
ортасында стім. Мұның бәрі үлкенді
қадірлеуге, үлкендердің сзін, мейлі ол
сүйектен тіп жатса да, сабырмен әрі
соңына дейін тыңдауға үйретті. Отбасымнан алған неге мені әдебиетке, музыкаға,
сұлулыққа жетеледі...
Ал згелердің «крсетуімен» Сібірге
жазықсыз жер аударылып, мірінің 25
жылын Карлагта ткізген Зейін нағашым,
анамыздың айтуынша, лагерден оралғанда
кпесінің ауыратынына қарамай демалыссыз жұмыс істейді екен. Анамыз жаны
ашып, ағасынан аздап демалуын сұраса,
Зейін атамыз: «Лагерде онсыз да кп
уақытымды ткізіп алдым. Елге еңбек
ететін кезім еш кетті. Енді әр минутымды
құр жібермеуім керек» дейтін крінеді.
Қайын атам Ұзақбай Қараманов –
Қазақстанның кптеген аймақтарындағы құрылыстарға және Алматыдағы
«Қазақстан» қонақ үйі, 'кемтеатр,
бұрынғы әкімдік ғимараты, цирктің
құрылысына белсенді араласқан маман. Аралдан шыққан, орысша бір ауыз
сз білмейтін шағында қазіргі Самара,
бұрынғы Куйбышев қаласына оқуға түсіп,
зге қатарластары 1 нұсқа сызса, ол бір
нысанның бірнеше нұсқасын салып барады екен. Сонда емтихан қабылдайтын

оқытушылары үздік баға қойып, беске
шығарыпты. Елге келіп, Аралда құрылыста
істеді. Анамыз жарының еңбекқорлығын аузынан тастамайтын. Атамыздың міріндегі
мұндай жарқын естеліктері, тазалығы, елжұрттың алдындағы адалдығы біздің үлкен
отбасымыздың – туған-туыстарының,
балаларының, немерелерінің және менің де
ұстанымыма ерекше әсер етті.
Мінекей, мұның барлығы маған жігер
береді, жауапкершілік жүктейді. Олардан
асып түспесең де, тмен болуға хақың
жоғын білесің. 'йтпесе сол тұлғалардың
атына кір келтіретініңді білесің...
– 5 жасыңыздан-ақ музыкалық қабілетіңізбен кпке танылған екенсіз. Ал 11
жасыңызда ән жазыпсыз. Сол «Чили будет
свободным» атты туындыңыз сізді бүкіл
одаққа танымал етіпті. Осы жайттарды еске
түсірсек...
– 'кем 52 жасқа келгенде крген перзентімін. 'кемнің жанынан бір елі ажырамайтынмын, алпысты алқымдаған ел
ағаларымен бірге жүрдім десем де болады.
Қаншама нер мен әдебиеттің ақтаңгерлері
үйге қонаққа келгенде үлкендердің әңгімелеріне құлақ қойдым, олардың шерткен күйін, айтқан әнін тыңдадым, жаңа
шығармаларды талдағанда, сын-пікір
айтқанда да олардың толғамды ойларын
бала болсам да санама құйып стім. Иә,
мен де үлкендерге әкем үйреткен тақпақлеңдерді оқып беріп, олардың батасын
алдым.
'кем мені 1-сыныптан А.Жұбанов
атындағы нер мектебіне оқуға берді. Бұл
мектепте талай мықтылармен, тума таланттармен бірге оқыдым. Оқушы кезімде
үйге кптеген газет-журнал келетін, соның
ішінде балаларға арналған қазақша, орыс-

ша басылымдарды үзбей оқыдым. Бір күні
«Дружные ребята» газетінен Таня Падюкова деген алматылық оқушының Чилидегі
жағдайдан кейін түрмеге қамалған, кейін
лім құшқан танымал артист Виктор
Хараға арнаған мұңды леңін кзім шалды. Тарихтан белгілі, 1973 жылы Чилиде
'скери тңкеріс болды. $леңнің соңына:
«Мінекей, Таня осылай лең шығарды.
Қаласаңыз, сзге ән жазыңыз. 'н туса,
редакцияға жіберуіңізді сұраймыз» деген
мазмұнда шағын хабарландыру жазылыпты. $леңдегі әр тармақтың толғандырғаны
сондай, кңілімде әнге айнала бастады.
Нотаға түсірдім де, әкеме крсеттім. Содан соң екеуміз редакцияға жұмысымды
жолдадық. Аз уақыттан кейін менен
басқа бірнеше әуен шығарылғанын, бірақ
ішінен менікі үздік атанғанын білдім. Сыныптасым, қазір Бақытжан Байқадамов
атындағы Мемлекеттік академиялық хор
капелласының жетекшісі әрі бас дирижері
Бейімбет Демеуов, сол кездегі оқушысолист Робертина Лорети және сыныптастарымнан құрылған хормен бірге
орындап, ол шығарманы Қазақ радиосы
берді. Артынша бұл таспа Жалпыодақтық
радиода да қойылды. Соңында тіпті
Чили коммунистік партиясының жетекшісі Луис Корваланға дейін жетіпті.
Шын мәнінде бұл – менің ғана емес,
сыныптастарымның, замандастарымның,
оқушы-ақынның, редакция мен радионың
еңбегі. Сондықтан мен бұған ұжымдық
жұмыстың жемісі һәм жеңісі деп
қараймын.
– Музыка деген те нәзік әлем ғой.
Қазіргідей басшылық, мемлекеттік қызметте
жүріп музыкалық шығармалар жазуға
қолыңыз тие ме?

– Ғазиза Жұбанова мен Жәния
'убәкіровадай ұстаздардың алдын крген
бақытты шәкіртпін. $нер нәзіктікті ғана
емес, қайсарлықты да қажет етеді. «Тәңір
сыйлаған нерді, талантты, дарынды
крсетіп, оны з деңгейінде алып жүру үшін
үлкен табандылық керек. Ал бойыңдағы
барыңды қоғамға беру үшін әрдайым
еңбектенуге тиіссің» деп сол ұстаздарым
ақыл айтатын. Бұл жолмен жоғарыда аталған
және аты аталмай кеткен менің ұстаздарым
да жүріп тті. Олар ғылым, нер, әдебиетпен
бірге әлеуметке, қоғамға, елге қызмет етті.
Сондықтан қандай қызметте жүрсем де
шығармашылыққа қалай да уақыт табамын.
Таңда ма, түнде ме – бәрібір. Себебі музыка – мірімнің мәні мен нәрі. Дәрігерлер
науқасқа кмек крсетпей тұра алмайтыны
секілді, мен де музыка жазбай отыра алмаймын. Ал мемлекеттік қызмет – менің
азаматтық ұстанымым, міндетім.
– Ендеше сол азаматтық міндетіңізге
ойысайық. 8рбір саланы дамыту ондағы
мамандардың білім-білігіне тікелей байланысты. Жалпы сіз басшылық ететін
министрлікке қарасты сала мамандары
лайықты әлеуметтік қолдауға ие болып
жүр ме?
– Мәдениет және спорт қызмет керлерінің әл-ауқатын арттыру –жұ мысымыздың негізгі бағыттарының бірі.
Мемлекет басшысының Жолдауын іске
асыру шеңберінде 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мәдениет және нер
ұйымдары қызметкерлерінің жалақысы
республикалық деңгейде орта есеппен
50%-ға дейін, ңірлерде 35%-ға дейін сті.
Жалпы мұндай сім шамамен 34 мың
адамды қамтыды. 2020 жылдың басынан
бастап кәсіптік қызметін тоқтатқан және

кәсіби еңбек тілі кемінде 20 жыл болатын балет әртістеріне ай сайын соңғы 3
жылдық орташа жалақысының 60%-ға
дейінгі млшерінде тлем берілетін болды.
Бұдан басқа Қазақстан Республикасындағы
әдебиет және нер қайраткерлеріне, талантты жастарға мемлекеттік қолдауды
күшейту мақсатында берілетін Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті
– Елбасының мәдениет саласындағы
стипендиясы 240-тан 660 айлық есептік
крсеткішке дейін ұлғайтылды. Жыл сайын
ғылым, мәдениет және нер саласындағы
дарынды жастар Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры
сыйлығының лауреаты атанып келеді.
Ерекше мәртебесі бар мәдениет және нер
саласындағы жоғары оқу орындарының
профессор-оқытушыларының лауазымдық
жалақыларының 1,75 коэффициенті
сақталған. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап мәдениет және спорт саласындағы
маман дан дырылған мектеп және колледж педагогтарының жалақысы жыл
сайын 2023 жылға дейін 25%-ға
ұлғайып отырады (2020 жылы – 25%,
2021 жылы – 50%, 2022 жылы – 75%,
2023 жылы – 100%). Спорт саласындағы
жаттықтырушы-оқытушылар, мұғалімдер,
4 мектеп-интернат-колледждері
мен спорт колледжі тәрбиешілерінің,
балалар-жасспірімдер спорт мектебі
жаттықтырушы-оқытушыларының жалақысы ктеріледі. Мемлекеттік білім беру
ұйымдарының педагогтарына сабақтан
тыс спорт жаттығуларын жүргізгені үшін
базалық лауазымдық жалақының 100%
млшерінде қосымша ақы беріледі.
(Жалғасы 3-бетте)
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«Әліппе» мен «Ана тілі» оралады
Келесі оқу жылында бірінші сынып
оқушылары «Сауат ашу» пәнінің орнына
«'ліппе» мен «Ана тілін» оқиды. Бұл туралы ҚР Білім және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов Facebook-тегі парақшасында
хабарлады. «Жақында Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа згерістер
енгізіліп, 'ділет министрлігінде тіркеуден
тті. Ондағы маңызды жаңалықтардың
бірі – келесі оқу жылында бірінші сынып
оқу шылары «Сауат ашу» пәнінің орнына
«'ліппе» мен «Ана тілін» оқиды. Бірінші
сынып оқушылары оқу жылының бастапқы
екі тоқсанында «'ліппенің» бағдарламасын,
қалған екі тоқсанда «Ана тілі» пәнін оқиды.

Сәйкесінше, орыс тілінде немесе басқа
тілдерде білім алатын сыныптарда «Букварь» мен «Обучение грамоте» пәндері

жүргізіледі» деді Асхат Аймағамбетов.
Министрдің айтуынша, «'ліппе» Ахмет
Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде
дайындалады. А.Аймағамбетов оқулықтарды
әзірлеу бойынша үлкен жұмыс жүргізіліп
жатқанын да атап тті. «Бірыңғай бағдарлама
жасаумен айналысатын жұмыс тобын
құрдық. Оның құрамында мықты тіл мамандары, әдіскерлер, бастауыш сынып
мұғалімдері мен бұған дейін оқытылған
«'ліппе» оқулықтарының авторлары бар.
Бағдарламалар мен оқулықтар дайын
болғаннан кейін оларды пилоттық мектептерде сынақтан ткіземіз деп жоспарлап
отырмыз» деді Асхат Аймағамбетов.

АЛҚАЛЫ ЖИЫН
Нұр-Сұлтан қаласындағы Достық үйінде «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» атты республикалық онлайн конференция өтті. ҚР Ақпарат және
қоғамдық даму министрлігі қолдаған шараны өткізуге Қазақстан халқы Ассамблеясы мұрындық болған. Аталған шарада ҚХА-ның 25
жылдығына арналған Қазақстан халқы Ассамблеясының «Тұңғыш Президент жолымен» халық экспедициясы» жобасы, ҚР Тұңғыш Президенті
– Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Тәуелсіз Қазақстанның құрылуы жолындағы ерен еңбегі, сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың
республикалық «Ана тілі» газетінде жарияланған «Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр» атты мақаласын талқылады.
Президенттің «Қазақ тілін жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдау» тапсырмасын жүзеге асыру жолдары да сөз болды.
Онлайн конференцияға ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Жансейіт Түймебаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму
вице-министрі Марат Әзілханов, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің кеңесшісі Бибігүл Жексенбай, ҚР Президентінің жанындағы
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Қазыбек Иса, филология мен лингвистика саласының сарапшылары, ҚХА мүшелері, мемлекеттік тілді
меңгерген өзге ұлт өкілдері мен этномәдени бірлестіктердің, жастар ұйымының өкілдері қатысты.
Осы орайда «Ана тілі» басылымы аталған жиында сөз сөйлеген спикерлердің пікірін ықшамдап ұсынып отыр.

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС –
ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС...
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
ҚХА Трағасының орынбасары:
– Ел тәуелсіздігінің негізін қалаушы
Тұңғыш Президентіміз, Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев: «Тілге деген кзқарас – шындап
келгенде, елге деген кзқарас» деп адамның,
қоғамның болмысына бір-ақ ауыз сзбен сипаттама берген. Биыл Ассамблея 25 жылға толды. Ширек ғасырда Елбасымыздың бірлік пен
ынтымақты сақтау жолында сіңірген еңбегі
орасан. Сондықтан Нұрсұлтан 'бішұлының
елімізді қалыптастыру мен дамыту жолындағы
қажырлы еңбегін крсетуге арналған «Тұңғыш
Президент жолымен» халықтық экспедициясы» жобасын бастадық.
Бұл жоба елордамыз – Нұр-Сұлтан
қаласынан бастау алып, Елбасы мірге келіп,
азамат атанған Алматы облысының Үшқоңыр
баурайында және еңбек жолын бастап,
қайраткер ретінде қалыптасқан Қарағанды,
Теміртау қалаларында жалғасын тапты.
Жалпыхалықтық экспедицияның еліміздің
әрбір азаматы үшін тағылымы мол. 'сіресе,
мірлік ұстанымы қалыптасқан, қоғамдық
белсенділік танытқан, мәдениет пен әдебиетті,
тіл мен ғылымды басты бағдар етіп алған
жастарымыз үшін Елбасының жүрген жолы –
тәжірибесі де, тәлімі де мол мір мектебі.
Қанша айтылса да кптік етпейтін, қай
кезде де құндылығын жоғалтпайтын тіл мәселесі бүгін де сз болмақ. Басқосуымыздың
мақсаты – Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың республикалық «Ана тілі» газетіне берген «Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр» атты
сұхба тындағы мәселелер туралы ой блісу,
болашақ қызметімізде басшылыққа алу.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы республиканың ркендеуіне әсер
ететін саяси-экономикалық даму мәселелерімен қатар, қазіргі ең зекті болып отырған
пандемия кезеңіндегі халықтың жағдайы,
демографиялық су, тіл, халықты әлеуметтік
қолдау сияқты мәселелерге басым мән береді.
$з пікірін білдіре отырып, кпке ой салады.
«Ана тіліндегі» сұхбаттың әлем тіршілігіне,
дамуына кері әсер етіп отырған пандемиядан
басталуы заңды. Соңғы крсеткіштерден
үрейленіп қалған халқына бар жағдайды
ашып айтып, кеңес беріп, «Біз біргеміз!»,
«Кемедегінің жаны бір» деп басу айтылуы
кңілдерде сенім ұялатады.
Президенттің сұхбатында адамзат басынан ткен тарихи сәттер, заманауи фактілер
мысалға келтіріліп, халық санасын қозғайтын
ойлар айтылған. Оларды елге жеткізуде, іске
асыруда бізге үлкен міндеттер жүктеледі.
Мемлекеттік тілдің елді біріктіріп, ұйыстырушы фактор ретіндегі рлін арттыру
жұмысы жедел қолға алынуы керек. Бұл ретте
бізге әр этнос ішіндегі ақылгй, парасатты,
идеялы азаматтарымыз ең үлкен кмекші болады деп сенемін.
Марат 8ЗІЛХАНОВ,
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму
вице-министрі:
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаевтың «Ана тілі» газетіне жарияланған «Қазақ халқының тағдыры тарих
таразысында тұр» атты сұхбатында халқымыз
үшін ккейтесті мәселелер ктерілген. Соның
ішінде қазақ тілін ұлтаралық тіл деңгейіне
ктеру мәселесі сз болды. «Мемлекеттік
тіл – халықты топтастырушы фактор» деген
ұғымның қоғамдық санада нық орнығуын насихаттау ісінде де осылай болады деп ойлауға
негіз бар.
Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың тіл
мәселесіне қатысты ұстанымы, қазақ тілі туралы пікірлері жұртшылыққа жақсы таныс. Президент ретінде «Егемен Қазақстан» газетіне
берген алғашқы сұхбатында: «Қазақтың тілі
– қазақтың жаны! Халқымыздың тарихы да,
тағдыры да – тілінде. Мәдениеті мен әдебиеті
де, ділі мен діні де – тілінде» дегені ел есінде.

Аягүл МИРАЗОВА,
ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері:

ЕҢ КЕРЕГІ –
ЕЛДІҢ АМАНДЫҒЫ
Ел мен жердің жағдайы осы күні кім-кімді де
алаңдататыны сзсіз. Еліміздің мерзімді басылымдарын оқып отырып, мірден қайтқандардың қаралы
хабарына кзім түскенде жүрек сыздайды. Қандай асыл
азаматтар, тұлғалар тті мірден. Біз танитын, танымайтын қаншама адам кз жұмды. Қаншама сансыз
сырқат дерттің ауыртпалығын тартып жүр. Шүкір, жазылып жатқандар да бар. Барлығына кңілің алаңдайды,
барлығы үшін уайымдап, тілек тілейміз.
Тәуелсіздік алғанымызға енді ғана отыз жыл толғалы
отыр. Жеріміз кең, еліміз жас елміз. Жан-жағымыздан
індет анталап тұр. «Жыртық үйдің құдайы бар» дейді
қазақ. Сол құдайдан күніге амандығымызды тілеп оянамыз. Құдай да іс-әрекетімізге, ниетімізге, пиғылымызға
орай беретін шығар. Сондықтан ниет түзу болсын, пейіл
ақ болсын! Ең бастысы, індеттен сақтану шараларын
қатаң сақтайық. Біздегі ел мен жердің тұтқасы болып
отырған азаматтарымыздың сзіне құлақ қоялық.
Иә, бірлігі бекем, тарихы терең ұлтпыз. $зіміздің
әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз бар. Бірақ салтымыз, дәстүріміз деп, дәл қазіргі қиын жағдайда той
тойлау мен ас-садақаға баруды саябырсытсақ екен.
Деннің саулығы, бастың амандығы болмаса әдетғұрып та, тойдың сән-салтанаты да азайып, бояуы да
солғындамай ма? Осының бәрін біле тұрып індетке
немқұрайды қарайтынымызға жаның ауырады. Кейібір
адамдарға бетперде тағудың зі қиын болып тұр. Кшеде
топталған жастарды кргенде қатты алаңдаймын. Ана
ретінде, ұстаз ретінде сзімді жастарға арнағым келеді.
Айналайын, келешек. Ел ертеңі сендердің
қолдарыңда. Бүгін зіңе істеген жақсылығың ертеңгі
еліңе істер жақсылығың болатынын, бүгін зіңді
қорғауың, ертеңгі елді қорғауың екенін ұмытпашы!
Біздің амандығымызды сақтауға үкімет немесе дәрігер

қауымы ғана жауапты емес. Жауапкершілік жүгі
бәріміздің мойынымызда бар. Біреуді кінәлаудан бұрын
зіміздің кінәні кре білейікші.
Тағы бір сзімді айлап, апталап үй крмей, күндізтүні жұмысында жүріп, аурумен күрескен қадірлі дәрігер
қауымына арнағым келеді. Біз сіздерге шексіз разымыз.
Біз сіздермен біргеміз. Біздің жүректегі тілегімізде сіздер
де барсыздар.
Осындай қиын-қыстау шақта дәрі-дәрмекті,
бетпердені жымқыру ешқандай да адамдыққа,
отансүйгіштікке жатпайды. Мұндай жат мінездер елдің
бүтіндігіне сын. Жан-жақтан жеткен дәрі-дәрмектің
жеткізілмей тұрғаны жайлы хабарды естіп, кңіл
алаңдап еді. Шүкір, оның барлығы да реттеліп жатқанын
Мемлекет басшысының з аузынан естіп, біліп отырмыз. Сондықтан сабыр сақтайық. Індетпен күреске
блінген қаржы да, әлеуметтік кмек те, дәрі-дәрмек
те шын мұқтаж жандарға жететініне сенейік. Елімізді
сақтаудың жолы – адалдық, жауапкершілік. Осы
мінездер бәріміздің бойымыздан табылуға тиіс. Сонда
ел де аман, жұрт та тыныш болады деп ойлаймын. 'рбір
қазақстандық індетпен күресте жұдырықтай жұмыла
білейік.
Сізбен сйлесердің алдында ғана халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері 'бдіжәміл
Нұрпейісовпен тілдестім. Ол кісі де індеттің беті қатты
екенін, бетпердені тағып, арақашықтықты сақтап
жүруіміз керек екенін айтып, сақтыққа шақырып отыр.
Сз соңында «Аман болыңыз, аға» деп едім, «Жалғыз
менің амандығым маңызды ма, ел аман болсын, ел
аман болсын» дейді. Елдің амандығын тілеген осындай
азаматтарымыздың қатары кбейсе, қандай індетті де
жеңіп шығатынымызға сенемін.
Ел аман болсын!

Есенғали РАУШАНОВ,
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:

ҚАЗАҚСТАННАН
БАСҚА ОТАН ЖОҚ
Біз талқылап отырған сұхбатта сол ой
негізгі арқау ретінде жалғастырыла отырып,
қоғамды толғандырған басқа да мәселелер
қозғалады. Бұның барлығы мемлекеттің назарынан тыс қалмағандығын анық крсетеді.
Бүгінгі жиынға құлақ түріп отырғандар,
әсіресе жастар, сіздерден зиялы ойлар, алға
жетелейтін, сенім беретін жақсы пікірлер
күтеді. Сұхбатта ктерілген мәселелер қазіргідей жаңа тарихи жағдайда бәріміз ана
тіліміздің дамуы мен дәріптелуіне назар
ауда рып, оның мәртебесін арттыруға үлес
қосуы мыз керектігі туралы ой салады. Бұл
жолы да ұлы Абайдың қара сздерін мысалға
келтіре отырып, халқының білімі мен ғылымы
дамыған интеллектуалды ұлт болуының жолы
– ғылым, білім, еңбекқорлық екеніне назар
аудартады.
Қазыбек ИСА,
ҚР Президентінің жанындағы
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі:
– «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» деген
республикалық конференцияны ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін. Бұл еліміз дің
30 жылдық Тәуелсіздік алған кезі мізден
бергі келе жатқан ең маңызды мәселе болып
тұр. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев «Ана тілі» газетіне берілген
сұхбатта те кп мәселе айтты, кп нәрсені
қамтыды. Соның ең бастысы қазақ тілі, яғни
мемлекеттік тіліміз туралы болды. Мұның
алдында да Президентіміз «Қазақ тілі –
ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналуы
керек» деп зінің бірінші жолдауында да
айтып кеткен еді. Одан кейінгі «Ана тіліне»
берген сұхбатында да «қазақ тілі мақтанышқа
айналуы үшін бұған қажеттілік керек» деді.
Осы сзге кңіл аударуымыз керек. $йткені
биіліктің жоғары мінберінен қажеттілік
керек деп 30 жылда бірінші рет айтылып
отыр. Мемлекеттік тілге қаншама миллиардтар блінсе де, оның іске асуы ойдағыдай
болмағаны рас. Себебі бізде қажеттілік болмады. Яғни мемлекеттік тілді білу міндетті
болған жоқ. Қ.Тоқаевтың зі трағалық
ететін ұлттық кеңестің алғашқы отырысында
мен осы мемлекеттік тілді міндеттеу туралы заң қабылдау туралы ұсыныс жасадым.
Және Қазақстан халқы Ассамблеясы деп
бұл ұсынысқа бастамашы болуы керегін де
ктердім. Сол ұсыныстан кейін бір ай тер
тпестен Ассамблея форум ткізді. Форумда
50 шақты зге ұлт кілінің қазақ тілін бізден
артық сйлеп тұрғанына мен қатты риза болдым. Алғысымды айттым. Олар қазақ тілін
біздің кейбір «қазақ тілін ұмытып қалдым,
орысша оқыдым» дейтін министр, әкімдерден
де те жақсы сйлейді.
Анатолий КИМ,
спортшы, қоғам қайраткері:
– Біріншіден, мемлекеттік тілді меңгеру
сол елде мір сүріп жатқан халықтарды
біріктірудің негізгі құралы болып табылады.

Бүгінгі таңда біздің қоғам тіл принциптеріне
байланысты екі жақты, орыс тілінде және
қазақ тілінде сйлейтіндерге қатысты пікірге
блінеді. Менің ойымша, қазақ тілін үйрену
ең алдымен біздің мемлекетімізде мір
сүріп жатқан халықтар бір бағытта ойлауы
үшін қажет деп білемін. Менің қазақ тілін
үйренуіме себеп болған тағы бір мәселе біз
ақпаратты бір жерден алуымыз керек. Және
де мен қазақ тілді аудиторияға з ойымды, пікірімді жеткізгім келеді. Біз тек тіл
мәселесін ғана емес, біздің қоғамға қатысты
үлкен маңызға ие әлеуметтік мәселелерді де
талқылауымыз керек. Ол үшін біздің мемлекет тілді үйрену мәселесіне кбірек кңіл
блсе екен деймін. Менің кп уақыттан бері
тілді үйренбеуіме себеп болғаны – менің жеке
басыма қатысты сан түрлі пікірлердің орын
алуы еді. Мен соған қарамастан з мемлекетім
үшін барлығын істеп келемін. Мен – з
елімнің патриотымын. Мен Қазақстанды
жақсы кремін. Еліңе, мемлекетіңе кмек
крсету тек тіл мәселесімен шектелмейді.
Бірақ біз қазақ тілін осы мемлекетті жақсы
кргендіктен, осы мемлекетті згерту үшін,
онда мір сүріп жатқан халықтарды біріктіру
үшін үйренуіміз керек. Бұл ең басты жол
деп санаймын. Мен қазіргі таңда Владислав
Теннің тіл үйрету мектебінде қазақ тілін
үйреніп жүрмін. Бұл мектепте Владислав
Тен қазақ тілін қазақ халқының салт-дәстүрі
мен әдет-ғұрпымен байланыстыра отырып,
тілді үйрену не үшін қажет екенін нақтылап
түсіндіреді. Орыс тілінде ойлап, орысша
сйлейтіндерге орыс тілінен қазақ тіліне аудару те қиын. Ал қазақ тілінде сйлемдерді
құрылымы жағынан құрастыру мен байланыстыру орыс тіліне қарағанда басқаша.
Владислав ТЕН,
Lingva-Ten тіл үйрету орталығының
директоры:
– Қазіргі таңда орталығымызда қазақ тілі
мен ағылшын тілін басым түрде оқытамыз.
Осы екі тілді курсқа қатысушыларға з
методикам бойынша үйретіп жүрмін. Осы
орайда зімнің ерекше методикамды айтып ткенім жн шығар. Бұл методика зге
мұғалім әріптестерім үшін ерекше болмауы
мүмкін, алайда бәрі пайдалануға тиіс деп ойлаймын. Біз онда, ең алдымен, шәкірттеріміз
түсінетін тілді қолдану арқылы үйретеміз.
Мысалы, күнделікті орысша сйлейтін кісіге
орыс тілінің грамматикасымен, фонетикасымен салыстыра отырып түсіндіреміз.
Орыс тілінен сзбе-сз аударғанда мағынасы
мүлде згеріп кететін сздердің кп мысалы
бар. Бірақ қазақ тілінде сол сздерге ғана
тән ерекше етістіктер болады. Соларды
білгенде ғана түсінікті сйлем құралады.
$з орталығымызда осының бәрін егжейтегжейлі оқытамыз.
Дайындаған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Мен кісі танысам, Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев қолы таза адам. Харамнан мал жиып, тобырдан
топ құрып, иман сенімін, абырой беделін лас дүниеге
айырбастаған адам ол емес.
Айтаққа еріп, айнала шауып, ойқастап кеткен
кезін де крген жоқпыз. Шынымызды айталықшы,
Қазақстанның жаңа тарихында билікке араласқандардың
арасында жаман істерден бойын аулақ ұстап, арын таза
сақтап қала алғандар кп пе? Қай басшыға таза адам
деп мінездеме бере алар едіңіз? Біздің биліктегілер
ұят иман, обал сауап иммунитетінен аластайтын
пандемияға шырмалғалы қай заман?! Сол қара тасқынға
тосқын қойылар кез жеткенін халық біліп отыр.
Наразылықтың, әсіресе соңғы кезде қатты ршіп
кеткені де содан. Ел сең қозғалғанын сезді, бұған енді
бгдедей бгет, тосқауыл жоқ. Тек алға жүру ғана
бар. Президентіміз маңындағылардан з бойындағы
тазалықты, з бойындағы зиялылықты, білімпаздықты,
мәдениетті талап ететіні крініп тұр. Оған қарсылар
кп болатыны да содан. «Тазарту дегеніміз – жаңадан
жасап шыққаннан да грі қиямет жұмыс» дейді Шығыс
мәтелі. Ол рас. Одан грі бәрін клдеңдетіп белінен бірақ сызып қайта бастау оңай шығар, бірақ бұл әдіс біздің
елде жүрмейді.
Ілекең, Ілияс Жансүгіров кезінде:
Халқыңның сырын зің білесің де,
Ісіне күйесің де, күлесің де,
Қаласың кейде ренжіп, кейде мәз боп,
'йтеуір, сол халықты сүйесің де, – дегенде осының
бәрін басынан ткерген соң жазған. Асылы, бұл
дүниеде жаңа ешнәрсе жоқ деген дұрыс сз. Біздің
зиялылардың ұстанымдары, дүниетанымы, қалыптасу
принциптері басқаша болып келді. Кейбіреу-лердің
Президентімізге «Сталин бол!», «Назарбаев бол!» деп
теп-тегін ақылдарын тепе-тең үлестіріп жүргендерін
кзіміз кріп отыр. Ешқашан ешкімге разы болмайтын
енді бір топ сол баяғы керауыздыққа салып атқарылған
орасан кп жұмыстардың бәрін де жоққа шығаруда.
'лбетте, кім болу, қай жолды ұстану Президенттің зі
шешетін мәселе. Менің ойымша, ол Сталин де емес,
басқа да емес, Тоқаев болуы керек. Себебі елге жаңа леп
керек. Жаңа кзқарас керек. Таза ауа керек!
Мына індет кп нәрсенің бетін ашты, кім екенімізді,
жаңаның жанталаса жұмыс істегенмен жақсы
нәтижелерге қол жеткізудің қиындығын крсетті.
Бірақ елде ауызбіршілік бар. Ең басты жеңісіміз осы
болса керек. Қазақ дәрігерлер әлемі бұрын-соңды
мұндай сынды басынан кешірген жоқ. Шан шараф,
ізет үрмет оларға! Олар халықты қалай сыйласа, халық
та, Президентіміз де оларды солай құрметтеуде. Осы
сапарда жан тапсырғандарды ақ шейіт деп бағалайық
және бұл дәстүр әрі қарай жалғасын табатынына
сенеміз. Халықты қолы да, жолы да лас адамдар
басқара алмайды, басқарам деген күннің зінде ондай
биліктің түптің түбінде берекесі кететінін ел кріп отыр.
Халық біріксе таза адамның ғана маңына топтасады.
Індеттің кететініне сенелік. Ешқандай пәле мәңгі орнап қалмайды. Бұл сынақ. Рас, билік дайын еместігін
крсетті. Рас, осындай қысылтаяңда пиғылы жаман
адамдар қара басының қамымен пайда тауып қалуға
ұмтылып жүргенін де крдік. Халық шаруашылығы
салаларын мамандар емес, кездейсоқ менеджерлер
басқарғандықтан ойсырап қалғанының да куәсі болдық.
Ел осының бәрін айта бастады. Кеше айта алдық па?
Бірақ айту деген аузына ақ ит кіріп, кк ит шығып
қоясын ақтару емес. Ескі леңде айтылғандай жылауға
рұқсат берілді екен деп даланы басымызға ктеріп байбалам салу емес. Берекет табыңыз, бір сәт әлеуметтік
желілердегі мақалаларға және оларға жазылған комментарийлерге назар аударып кріңізші, қазақ ХХІ

ғасырдың толыққанды ұлты емес, ортағасырлардың
бауын шуына малып, з нәжісіне зі малтып жүрген
қара тобыры емес пе деп ойлап қалуыңыз әбден мүмкін.
'деп иесі болуға тиіс әйелдер әлеуметтік желілерді
шаңқылдап, шаптығысатын алаңға айналдырып алған
секілді. 'йел секілді еркектер туралы әңгіме басқа.
Мен бұрын кешегі Мұхаң («Бесігіңді түзе»), Ғабең
(«Ана туралы, әйел хақында…»), Сәбеңдер («Ботагз»)
неге ылғи әйел әдебі туралы жаза берген деп ойлаушы
едім, соның мәнін енді түсініп келе жатқан секілдімін.
Сонда біздің 100% сауатты елге айналып, әлемдік
мәдениет қайнарларынан сусындап скен, ркендеген,
қалыптасқан, толған, толысқан ұлтқа айналғанымыз
қайда? Тап мына түрімізге қарағанда кешегі ат тағалап,
атан қомдап скен, «бір ұрты қан, бір ұрты май қазақтар»
(Абай) бізден грі анағұрлым мәдениетті, анағұрлым
парасатты болған сыңайлы ғой.
Ел қиналып жатқанда сырттан тегін келген дәрідәрмекті саудаға салатындар күн сайын ұсталып
жауапқа тартылуда. Кейбіреулер бұдан былайғы
жерде ақша жеп қойғандарды ғана емес, қолынан
іс келмей орнынан түскен Үкімет мүшелері мен
әкімдерді де жауапқа тарту керек деп талап етуде.
Екі-үш жыл министр не әкім болады, ішеді, жейді,
соңында түк болмағандай сүттен ақ, судан таза болып
«денсаулығына байланысты» немесе «басқа жұмысқа
ауысуына байланысты» кзден таса, кңілден ғайып
болып кете барады. Бұлардан неге жауап алынбайды?
Ондайлар о баста қайда, неге бара жатқанын білмеді
емес, білді ғой. Жұмыртқадан жүн қырқатындар бізді
әлі талай уақыт кшелеп отырады. «'уелі экономика»
деген сзді ебін тап та екі асап үйрен деп түсінгендердің
қайта тәрбиеленуі қиын. Қазақтың зиялылары мұның
буынға түскен жегі құрт екенін айтумен келеді, әлі де
айтуда. Бірақ оған құлақ асқан билік болмады. Ұлт
зиялыларына «жаңа заман талабын дұрыс түсінбейтін
консервативті топ» деп ат қойып, айдар тағылып,
идеялары күресінге тасталды. Есесіне түйені түгімен,
биені бүгімен жұта білетіндер «менеджерлер» деген
жаңа есіммен айбарланып, ат ойнатып алға шықты.
Итке итсің деп айта алмау қандай жаман. 'сіресе оның
ит екенін шыққыр кзің кріп тұрса. Қазақстан маман
даярлаудан грі, кадр даярлаудан грі бір орталыққа, бір
мақсатқа бағынған менеджерлер тобырын дайындауға
битін сығып кірісті. Мұның несі жаман десеңіз, менеджерлер деген сала мамандары емес, тек қаржы-қаражат
ағымын бақылап, керек жүйеге бұрып отыратын жанды
роботтар үйірі болып шықты. Қазақстанда жүздеген
жылдар бойы қалыптасқан мұнайшылар династиялары болды, жетпіс-сексен жыл бойы қалыптасқан
диқандар, агрономдар, металлургтер, механизаторлар,
мұғалімдер, малшылар әулеттері болды. Қайда солар
бүгінде? Таза еңбек адамдарына деген құрмет қайда?
Мұнайды жеті ата, жетпіс жеті бабасында қолына
бұрғы ұстап крмеген қу аяқ менеджерлер басқарғаны
нәтижесінде ел арасы бүлінген кезде болды, бірақ одан
нәтиже шыққан жоқ. Малшы асылы малын баққаны
дұрыс, ол металл қорытып қатырмайды.
Қазір әркім әр жаққа тартпай Президентіміздің
маңына топтасып жұмыс істеуіміз керек. Ол екі қарпып,
бірін зіне алып қалатын адамға мүлде ұқсамайды. Біз
бағынсақ, тазалыққа бағынамыз.
Бұл бізді толғандырып жүрген мәселелердің бір
парасы ғана. Кңіл жеткен жерлерге мір жеткей, әлі
талай айтатын боламыз. Бізде Қазақстаннан басқа Отан
жоқ. Оны меншіктеп алуға ешкімнің хақысы жоқ. Ол
қазақтың ортақ байлығы.
Біз жаңа басшылықтан Мұхтар 'уезовтің тілімен
айтсақ, жыл келгендей жаңалық күтеміз және осы жолда
қолдан келген кмегімізді аямаймыз.
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«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
– Кейінгі кезде кино саласында дау-дамай
кбейіп кетті. Бұған не дейсіз?
– Негізі қомақты қаражат жүрген жерде
дау-дамайдың болатыны анық. Ал кино сапасына байланысты сын-пікірлер айтылып,
киногерлер мен сыншылар зара тіпті дауласып, оған қоса крермендер арасында қызу
талқыға түсіп жатса, бұл жауапкершілік жүгін
тереңірек сезінуге және салалық дамуға бастайды. Былтыр ұлттық киноның мәртебесін
сіретін «Кинематография туралы» заң
қабылданды. Соңғы уақытта орын алған
түсінбестіктер мен керағар кзқарастардың
кбі кино саласындағы мәселелердің
жоғарыда аталған жаңа заңның шеңберінде
шешілетінінен туып отыр. «Кинематография
туралы» заңының арқасында тл туындыларымызды мемлекеттік тілде прайм-тайм
уақытында крсету мәселесі шешімін тапты.
Бұл үшін біз крерменге қолайлы әрі халық
кп келетін уақытта ұлттық фильмдерді
крсететін кинотеатрларды корпоративтік
табыс салығынан босаттық. Мемлекет тарапынан қаржылай қолдауға тек әлеуметтік
маңызы бар, еліміздің салт-дәстүрін, болмысбітімін, әдет-ғұрпын, кемеңгерлігі мен
философиялық ұстанымдарын дәріптейтін,
ұрпақты рухани және адамгершілікке
тәрбиелейтін фильмдер, елімізді, батырларымызды дәріптейтін тарихи жанрдағы
және рухты ктеретін патриоттық кинолар, анимациялық және дебюттік картиналар ие болады. 'рі фильмдер үкімет

(Басы 1-бетте)
Бұдан блек Спортшылардың допингке
қарсы зертханасының, Ұлттық допингке
қарсы орталықтың қызметкерлеріне, дене
шынықтыру және спорт жніндегі республикалық оқу-әдістемелік және талдау
орталығының, Спортты дамыту дирекция сының қызметкерлері мен жат тықтырушыларына лауазымдық жалақы ның
100% млшерінде жаңа қосымша ақы
бел гіленді. Осылайша, олардың жалақысы 2 есеге артты. Бұл бағыттағы жұмыс
жал ғасады. Сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдау жүйесін одан әрі дамытуды,
жұмыстың ерекшеліктері бар мамандар
үшін тлем мәселесін пысықтауды жоспарлап отырмыз. Бұл мамандықтың беделін
арттырып қана қоймай, салаға білікті
кадрлардың келуіне ықпал етеді. Осы
орайда барлық облыс басшыларымен арнайы Меморандумға қол қойғанымызды
да айта кеткім келеді. $ңір басшылары
осы Меморандум негізінде және Заңға
сәйкес жас педагогтар мен дәрігерлерге
крсетілетін әлеуметтік қолдауды мәдениет,
нер және спорт саласындағы мамандарға
да крсететін болады. 'р әкімдікпен
келіссздер жүргізіп, мәдениет, нер,
спорт саласы кілдерінің тұрғын үймен
қамтамасыз етуі, балаларының балабақшаға
алынуынан бастап, барлық әлеуметтік
мәселелерін шешуге кмек қолын созуы
керек деген шешімге келдік.
Қазір Білім туралы заң бойынша мектептегі білім тегін. Білім және ғылым министр лігімен келісе отырып қосымша
білім беру де тегін болсын деп ұсыныс
жасап, заңға арнайы згертулер енгіздік.
Бұл ұсыныс қоғам қайраткерлері тарапынан да қолдау тауып отыр. Қосымша білім
деген не? Бала аптасына екі рет спорт
және мәдениет саласынан қосымша білім
алуы керек. Қазір осы білім үшін ата-ана
з қаражатын құяды, ал біз Заңға згерту
енгізіп, сол білімді тегін қылу туралы бастама ктеріп отырмыз. Музей, театр секілді
мәдени орындарда жастар мен балалар
үйірмелерін ашу туралы да ұсыныс айттық.
Бұрын ондай құқық жоқ екен. Мәдениет
туралы заңға згерту енгізіп, сол құқықты
алып бермекшіміз.
– Биыл Абайдың мерейтойын жоғары
дәрежеде тойлау жоспарланған еді. Алайда
елдегі ттенше жағдай кп нәрсеге тосқауыл
болып отыр. Оның үстіне Мемлекет басшысы мерейтойларды ысырап қылмай ткізуді
тапсырды. Хакімнің 175 жылдығы күткен
деңгейде аталып тіп жатыр ма?
– Абай философиясы біздің мәдени
және ұлттық бірегейлігіміздің ажырамас
блігіне айналды. 21 қаңтарда «Астана Опера» театрында ұлы Абайдың мерейтойын
ресми түрде ашу рәсімі тті. Президентіміз
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
мақаласында ең басты мақсат ой рісімізді
кеңейту екенін атап ткен. Бекітілген
жалпыреспубликалық жоспардың барлық
іс-шаралары идеологиялық және ағартушы лық жүктемені ктереді. Мемлекет
басшысы атап ткендей, мерейтойдың күн
тәртібі тұжырымдамалық тұрғыдан елде
және шетелде Абай тұлғасының жаһандық
ауқымын кеңінен танымал етуге арналған
идеологиялық-мазмұнды және сапалы ісшараларды ткізуге негізделеді. Бұл ретте
биыл аталып тетін маңызды іс-шаралар
барысында ысырап пен науқаншылдыққа
жол бермеуді басты назарға алып отырмыз. Бүгінде Абайдың мұражай-үйінде,
Жидебайдағы «Абай-Шәкәрім» мемориалдық кеше нінде ғылыми-реставрациялау
жұмыстары жүргізілуде, Абайдың «Жидебай-Брілі» музей-қорығын толыққанды
ғылыми-зерттеу орталығы етіп қайта құру
тұжырымдамасы әзірленді. Жалпы Шығыс
Қазақстан облысындағы 18 нысанда жұмыс
жүріп жатыр. Абай шығармашылығын насихаттау мақсатында елде және шетелде
оның еңбектері әлемнің он тіліне аударылып, басылып шығарылады. Абай леңдері
шетелдерге тәржімаланып жатыр. Прагада
Абайдың мәдени-ақпараттық орталығы
ашылды, Братислава, Будапешт, Берлин
қалаларында «Абай оқулары», крмелер,
дңгелек үстелдер ұйымдастырылды.
Нұр-Сұлтан қаласындағы Л.Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетінің
базасында «Абай академиясы» ғылымизерттеу институты құрылды. Жақында
ғана Абай Құнанбаевтың туғанына 175
жыл толу мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция онлайн-режимде ұйымдастырылды.
Жалпы онлайн-режимде бірқатар ісшаралар ұйымдастырылып жатыр. Белгілі
қаламгер Роллан Сейсенбаев Абай
шығармаларын бірнеше тілге аударып,
арнайы әдеби зерттеу жасап, он томдық
қылып шығарды. Барлық іс-шара әзірге
онлайн-режимде тіп жатыр. Алайда
ол іс-шаралардың әрқайсысы да елдің
интеллектуалдық күш-қуатын арттырып
жатқаны анық. Біз бұл іс-шаралар арқылы
Абай шығармашылығына жақындай
түсуді, Абай мұрасын барынша кең насихаттауды жоспарлап отырмыз.
– Еуропада ежелгі қалалардың орны,
түрлі ескерткіштерімен-ақ туристерді тартып
отырған елдер бар. Бізде де ортағасырлық
қалалардың құндылықтары, асыл мұралар
жетерлік. Қазақстанда тарихи туризм қашан
қанат жаяды?
– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында министрлік еліміздегі киелі жерлерінің бірыңғай белдеуін – Қазақстанның
киелі жерлерінің географиясын құру бойынша жұмыстар атқарып келеді. Осы арқылы
киелі жерлерімізді ұлттық және халықаралық қызығушылық нысандарына айналдыруға болады. Қазақстанның барлық рухани
құндылықтарын, бірегей тарихи орындар
мен табиғи ескерткіштерді толық бір жүйеге
келтіру бойынша атқарылған ауқымды
жұмыс нәтижесінде жалпыұлттық маңызы
бар 256 нысан және жергілікті маңызы бар
575 нысан тізімге енгізілді. Киелі нысан-

буынына жағдай жасауға ұмтылып жатыр.
Оған қоса, саланың з адамдарын, нағыз
мамандарын біріктіре отырып, ысырапсыз,
ашық, айқын жұмыс істеуге кшу талабын
қойдық. Нәтижесін алдағы уақытта креміз.
– Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»
заңында: «Барлық мемлекеттік органдар мен
лауазымды адамдар з құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге
міндетті» деп крсетілген. Мәдениет, спорт,
туризм сынды ірі салалардағы реттеуші орган
ретінде бұл міндетті қалай орындап жатырсыздар?
– Кез келген ркениетті қоғам үшін
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең зекті
сұрақтардың бірі. Мәдениет және спорт
министрлігі бұл бағытта барлық шараларды жасап, тиісті жұмыс істеп жатыр.
Министрлік жанынан «Адалдық алаңы»
жобалық кеңсесін құрған болатынбыз.
Жыл басынан бері Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес іс-қимыл агенттігімен бірлесіп,
министрлікке бағынышты ұйымдардың
басшыларымен онлайн кездесу тті. Сонымен қатар биыл біз «Адалдық алаңы»
кеңсесінің кілдерімен бірлесіп министрлікке қарайтын барлық ЖОО-ның қабылдау және шығармашылық емтиханына қатысып жатырмыз. Сыбайлас
жемқорлық та қоғамдық індеттің бір
түрі. Сондықтан оған қарсы иммунитет
қалыптастыру аса маңызды деп білемін.

Ақтоты РАЙЫМҚҰЛОВА, Мәдениет және спорт министрі:

МУЗЫКА –

ӨМІРІМНІҢ МӘНІ МЕН НӘРІ
дарды qazmaps.kz виртуалды карта платформасында толық визуализациялауға
болады. Сондай-ақ «Киелі Қазақстан»
энциклопедиясының үшінші томы таныстырылды, жыл соңына дейін тртінші
томының тұсаукесерін ткізуді жоспарлап отырмыз. Тарих және мәдениет
ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялау
жұмыстарына арналған шығын биыл 3,5
есеге ұлғайды. Осының нәтижесінде жұмыс
клемі ұлғайып, кешенді және нәтижеге
бағытталған жұмыстар басталып кетті.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н.'.Назарбаевтың
Жарлығымен кптеген ғасыр бойы бүкіл
түркі әлемінің саяси және рухани астанасы
Түркістан облысы құрылды. Осы тарихи шешімнің аясында бүгінде Түркістан
қаласының тарихи блігіндегі құрылыс және
қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр,
олардың ішінде Ясауи музейі, «Ұлы Дала
Елі» орталығы, музыка мектебі, кітапхана,
қолнер орталығы, сарай керуені, визиторталықтар, спорт объектілері сияқты жаңа
объектілер бой ктеріп келеді. Сондай-ақ,
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі орналасқан
Түркістан қалашығын қалпына келтіретін
жұмыс жалғасуда. 2019-2021 жылдар
кезеңінде қалашықтың шынайы келбетін
толық қалпына келтіре отырып, 88,7 гектар алаңда 17 нысанды консервация лау,
музейлендіру және қорғау аймағының
аумағын абаттандыру жоспарының жобасын
министрлік әзірледі. Оның ішінде «Күлтбе»
археологиялық ескерткішіне әлемдік археологиялық парк ретінде жан-жақты зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қала
мірінің рухы мен тұрмысын толық беру
және нысанды саяхатшылар, қажылар мен
халықаралық туристер қызығатындай мекен
ету жоспарда бар. Сонымен қатар, «Сауран»,
«Яссы», «Сарайшық», «Баласағұн», «Бозоқ»
ортағасырлық қалашықтарын қалпына
келтіріп жатырмыз. Тарихи-мәдени кешендер аумағындағы жұмыстар 'діснамалық
кеңес аясында реттеледі және барлық тарихи
қайта құру және археологиялық жұмыстар
ЮНЕСКО кілдерімен келісіледі. «Рухани
жаңғыру» бағдарламасы ңірлердегі тарихимәдени нысандардың инфрақұрылымын
күшейтуге серпін берді. 2019 жылы еліміз
бойынша 2 музей, 7 мәдениет үйі, 11
ауылдық кітапхана ашылды. Оның ішінде
белгілі мемлекет және қоғам қайраткері
'біш Кекілбаев атындағы орталықты ерекше
атап ткім келеді. Орталықтың салтанатты
ашылуына Мемлекет басшысы қатысты.
Орталық жанынан музей ашылып, жыл
соңына дейін кітапхана мен театр құрылысын аяқтауды жоспарлап отыр мыз.
Туристік қызығушылықты дамыту дың
тірек нүктелері ретінде визит-орталықтар құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл
визит-орталықтар ңірдің тарихи-мәдени
мұра сын қазақстандық және шетелдік
азамат тар арасында ілгерілетуге ықпал
ететін болады. Еліміздің барлық жетекші
музей-қорықтарының аумағында визиторталық тардың құрылысы, музейфикация жұмыстары жалғасқан – ткен жылы
Түркістан облысындағы «Отырар» және
Алматы облысындағы «Таңбалы» визиторталықтарының құрылысы аяқталды.
Биыл «Ұлытау», «Гауһар ана», «Ордабасы» және «Сауран» музей-қорықтарының
визит-орталықтары құрылысын аяқтау
жоспарланған, 2021 жылдан бастап
«Есік», «Берел», «Шіліктіні» іске қосуды
кздеп отырмыз. 2019 жылы «'лем музейі
бойынша Алтын адамның шеруі» атты
халықаралық крме жобасы жалғасып, үш
жыл ішінде 12 елде болып қайтты. Халықты

жұмыспен қамту жол картасы бойынша
мәдениет, туристік, спорттық нысандар
және инфрақұрылымдық жобалар қазір
бүкіл республика бойынша кптеген зге
инфрақұрылымдық жобалармен бірге іске
асырылып жатыр. Осы нысандарды сала
отырып, адамдарға қосымша жұмыс орнын
аштық, сол жобалардың нәтижесінде жұмыс
орын дары тіпті кбейе түспек. Олардың
барлығы мультипликативті нәтиже береді
деп күтеміз.
Туристік маршруттар біздің әр
деңгейдегі мәдени нысандарды, қасиетті
жерлерімізді, заманауи мәдениет нысандарын, демалыс және сауықтыру орындарын
біріктіреді. Эко-туризм, этно-туризм,
жастар туризмін де қаперге алып, түрлі
бағдарламалар жасалып жатыр. Біршама
қызықты ұсыныстар бар еді, туризмді дамытатын мемлекеттік бағдарлама да қолға
алынған болатын, алайда індетке байланысты ол жұмыстар тоқтаңқырап тұр. Бастысы,
ел аман болсын, қалған жұмыстар күллі
әлем болып жұмылып індетті жеңген соң,
міндетті түрде жалғасады деп ойлаймын.
Алайда дәл қазіргі уақытта жұмыс мүлдем
тоқтап қалған емес, туристік нысандарды
насихаттау, онлайн-режимде ол нысандарды аралату жұмыстары да жалғасып жатыр.
– Тіл мәселесіне келсек. Бұл орайда латын қарпі мәселесін айналып те алмаймыз.
Байырғы әліпбиімізге қайта оралу жұмысы
қалай орындалып жатыр?
– Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында
қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне кшіру
жұмыстарын бастау керегін айтқан еді. Ел
болашағы айқындалар жауапты жұмысқа
қоғамның барлық мүшесі белсенді атсалысты десем артық болмас. Талқылаулар
күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Беделді
ғалымдар, қалың жұртшылық пен сарапшылар 40-қа жуық әліпби жобасын ұсынды.
'рбір жоба ғылыми негізделе отырып,
жан-жақты зерделенді. Республикалық
ашық талқылаулар, ғылыми сарап тамалар ұйымдастырылды. Мұндай жұмыстар бір сәтке де тоқтаған жоқ. IT саласы ма мандарының пікірлерін де тыңдап, әріптердің Unicode стандарттарына
сәйкестігі ескерілген пернетақта жобалары әзірленді. Бұл – ұзақ уақытты, жіті
қадағалауды және ауқымды жұмысты талап
ететін күрделі процесс. Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев «Комсомольская
правда» газетіне берген сұхбатында: «Біз
Орталық Азия мемлекеттерінің тәжірибесін
ескере отырып, күштеусіз, табиғи жолмен
біртіндеп латын әліпбиіне кшеміз. Бұл арада
кириллицадан латынға кшу емес, негізінен
қазақ тілінің емлесіне қатысты реформа туралы сз болып жатыр. Сондықтан асығыстық
бұл үлкен іске зиянын тигізуі мүмкін, оған
мұқият байыппен келуіміз қажет» деді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы қазақ тілін
оқыту әдістемесін әзірлеу және оны үйрету
ісіне қатысты әлеуетімізді бір орталыққа
шоғырландыруға мүмкіндік беретініне назар аударды. Бұл ретте біздің министрлік
жүргізген жұмыстар айтарлықтай деңгейде
жүзеге асқанын, әліпби ауыстыру ісінде
алға жылжығанымыз кпке белгілі. Алдағы
жұмыстар оқыту әдістемесімен байланысты
болғандықтан, әрі қарай Білім және ғылым
министрлігі институттарының ғалым дары мен бірлесіп жұмыс істейміз. Келесі
2021-2022 жылдары латын негізді қазақ
әліпбиінің оқу әдістемелерін дайындап,
қарқынды жұмысты жалғастыра береміз.
Еліміз үшін маңызы тағдыршешті науқаннан
ешкім де шет қалмай, үлесін қосады деген
сенімдемін.

қаулысымен бекітілген сараптамалық,
ведомствоаралық кеңестерден ткенде
ғана мемлекет қаржыландырады. Заңда
крсетілген талап бойынша мемлекеттің
қаражатына түсірілген фильмдер кірісінің
20 пайызы үкіметке қайтарылады. Бұдан
блек шетелдік фильмдерді елімізде прокаттайтын компанияларға қойылатын
талаптар күшейтілді. Айталық, шетелдік
фильмдерді прокаттайтын компаниялар
ел аумағына кірген фильмді қазақ тіліне
аудару тұрғысында дубляждау, болмаса
субтитрлеу немесе фильмдерге кадрдан
тыс аударма жасауға міндетті. Аудармаға
қатысты жұмыстың сапасы да қадағаланады.
Сондай-ақ компаниялар бұрынғыдай кңілі
қалаған фильмдерді әкеліп крсете алмайды.
Заң бойынша фильмдер мониторингінің
бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі құрылады, ал компаниялар шетелдік
фильмді елімізде прокаттауға рұқсат
алу үшін німді мемлекеттік фильмдер
тізімінде тіркеп, прокаттау куәлігін алуға
тиіс. Міне, осындай қатаң қағидаларды
орындау дан қашатындар, осыған дейін
мемлекет қаржысына оңды-солды кино
түсіріп үйренгендер жаңа заңдағы талаптарды қабылдай алмай жатыр. Сондайда
басқаша «шабуылдарға» кшеді. Бірақ бәрі
заң шеңберінде шешіледі. Заңға бағынғысы
келмейтін азаматтар дау-дамайға жұмсаған
уақытын талаптарға сай нім әзірлеуге
арнағаны абзал. Бұл – барлық тарапқа да
тиімді таңдау.
– Кино туралы айтқанда атақты
«Қазақ фильм» туралы сұрақты қоймай
кете алмаймыз. Қазақ кинондірісінің қара
шаңырағының қазіргі халі қандай?
– $те дұрыс айтасыз. «Қазақфильм»
шынымен қазақ киносының қарашаңырағы, ол біздің ұлттық брендіміз. Сондықтан оның ркендеуі, суі – біз үшін
маңызды. Бірнеше жыл бұрын осы атақты
«Қазақфильм» студиясы жекешелендіруге
жататын нысандардың тізіміне кіріп кетті.
Сәл болмағанда мемлекеттің уысынан
шығып кетуге шақ қалды. 2019 жылдың
қазан айында министрліктің араласуымен
бұл тізімнен алынды. Енді «Қазақфильм»
жекешелендірілмейді. Бұл туралы Үкіметтің
тиісті қаулысы шықты. Бұл біздің жеңісіміз
және жетістіктердің басы деп білемін. Қазір
кинондіріс ошағында үлкен жұмыс күтіп
тұр. Бұл ең алдымен бюджеттің ашықтығына
қатысты дер едім. Техникалық модернизациялау жұмысы да жүргізіледі. Сонымен
қатар, кадрлық жаңғыртулар да маңызды.
Бұл үшін жас тарымызды «Болашақ»
бағдар ламасымен шет елдерде оқытуға
жағдай жасалып жатыр. Алдыңғы буын
мен кейінгі жастар арасындағы байланыс
орнатып, мықты, креативті, келешегінен
үміт күттіретін шығар машыл жастарға
қолдау крсетеміз. Мұның барлығы жоғары
сапалы, крермен талға мынан шығатын
картиналардың түсіріліміне жол ашады деп
ойлаймын. $кінішке қарай «Қазақфильмге»
қатысты дау-дамай, бірін-бірі айыптау,
сыртынан сйлеу сынды еш пайдасыз,
рге емес, орға сүйрейтін іске кп уақыт
шығындалып кетті. Енді нағыз іске кшетін
кез келді. Жақында жаңа басшы келді. Ақан
Сатаев тың келуімен «Қазақфильмнің»
тынысы қайта ашылады деп сеніп отырмыз. Оған қоса «Ұлттық кино орталығы»
Қазақфильм ғимаратында бірлесіп жұмыс
істейтін болады. Қазір киногерлер қауымын
түгелдей «Қазақфильм» шаңырағына жинап, қазақ киносының тамаша тұлғалары –
Шәкен Айманов, Сұлтан Қожықовттардың
кезін дегідей, жұмыла жұмыс істеп, бір
бағытта қызмет етіп, киногерлердің барлық

Сол себепті насихаттық бағытта клемді
шығармашылық жұмыстар қолға алынды.
Атап айтсақ, режиссер О.Тастановтың
«Жемқорлыққа қарсы күрес» деректі
фильмі, Қайрат Қуанышбаевтың «Под
небом правды» деректі фильмі, Ф.Шариповтың режиссерлігімен «Тұлғалық су
тренингі» кркем фильмі жарық крді.
Соңғы фильм кптеген халықаралық
кинофестивальдің жеңімпазы болғанын
атап ткім келеді. Ал 2019 жылы «Огонь»
фильмі ндіріске жіберілді. Қазір біз сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігімен
бірлесіп, жас режиссерлер, сценаристер,
продюсерлермен кездесу ұйымдастырып
тұрамыз. Олар мірде болған оқиғаларды
талқылап, жемқорлыққа қарсы идеяларды з німдерінде, яғни қойылым немесе
кинода қалай қолдануға болады, нер
арқылы қалай насихат жүргізе аламыз деген
тақырыпта ой бліседі.
Мәдениет және спорт министрлігі
қолдау білдіретін кез-келген жобаны,
ол мейлі түсірілетін фильм, салынатын
инфрақұрылым немесе мәдени іс-шара
болсын, мемлекет қаржыландырады.
Сондықтан блінетін әр қаражаттың
тиынына дейін есептеледі. Жуырда ғана
жаһандық пандемияға қатысты түрлі шараларды ткізуден үнемделетін, спорт саласы
бойынша 13,2 миллиард теңге, мәдениет
саласы бойынша 4,3 миллиард теңге, туризм бойынша 380 млн теңге, тіл саласынан 207,7 млн теңге бюджет қоржынына
қайтарылды.
Сонымен қатар, министрлікке бағынышты барлық ұйымдар мен мекемелерде
қаржылық есептер және жүктелген міндеттердің орындалуы бойынша ашықтықты
талап етіп отырмыз. Осы талаптарды орындауда кемшілік байқалған 34 лауазымды
қызметкерге тәртіптік жаза қолданылды.
Қызметінен босатылғандары да бар.
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасында шенеуніктер алдына келген адамға шекесінен қарамай, билік бұқараға
барынша жақын болуы керектігін айтқан
болатын. Бұл бойынша министрлікте қандай
шаралар жасалып жатыр?
– Халыққа жақын болу мақсатында
тұрақты түрде азаматтармен кездесіп
тұрамыз. Мысалы, осы жылдың зінде
проблемалық және резонансты мәселелерге
қатысты 178 азаматпен кездестім. Оның
ішінде басым кпшілігінің мәселесі оң
шешілсе, 49-ына түсіндірме берілді. Кейбір
мәселелер бойынша жұмыс жалғасып
жатыр. Бір кездесу немесе бірнеше күн
шеңберінде шешіле салмайтын мәселелер
болады. Мәселен, ткен ғасырдың 2030 жылдарында мір сүрген туыстарын
іздеген, олар туралы дерек сұраған адамдардың тінішін орындау үшін архивтердегі
құжаттарды ақтаруға біршама уақыт кетеді.
Түрлі даулы мәселелермен келетін адамдар бар. Мәдениет, спорт салаларындағы
аймақтардағы ахуалдарды айтады. Олардың
барлығының, ірі немесе ұсақ деп блмей,
дұрыс шешімін табуға тырысамыз.
Жалпы жұмыс барысымен ңірлерге
шыққанда жергілікті мәдениет, спорт,
туризм орындары мен нысанда рына
бас сұғып, ондағы қарапайым қызметкерлермен кездесіп, сұрақтарына жауап
беріп, талап-шағымдарын тыңдаймын.
'рине, кейбір мәселелерді бір кездесумен шешу мүмкін емес. Бірақ осындай
шағын, алдын-ала жоспарланып, күн
тәртібінде бекітілмеген жүздесулерде
кп мәселенің беті ашылады. Елді не
толғандыратынын түсінуге, түйсінуге
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мүмкіндік туады. Сонда байқағаным
жалпы елдегі азаматтар, қара пайым
халық мәдениетті ұлттың тіреуі санап,
үлкен жанашырлықпен қарайды. Зиялы
қауымнан ірі тірлік, рухани азық болар
дүние, қуатты шығармалар күтеді.
Қазір ақпараттық заман. 'леуметтің
үнін министрлікке жолдаған хат-хабардан,
әлеуметтік желілердегі жазбалардан да
біліп отырамыз. Министрлікке азаматтардан 2019-2020 жылдар аралығында
3312 жазбаша тініш келіп түскен. Біз
осы тініштің барлығына жауап беріп
әрі заң аясында және тиісті құзірет
шеңберінде дұрыс шешімін табуға шаралар
қабылдадық. Бұдан блек Президенттің
виртуалды қабылдауына жазылған
тініштердің біздің салаға қатыстыларына
да жауап береміз.
– Күллі әлемді бір тарының қауызына
сый дырған індеттің кесірінен қазір де ел
еңсесі түсіп тұр. Қалай ойлайсыз, індеттен
аман-есен шығу жолында мәдениет және
спорт қызметкерлері қандай кмек бере
алады?
– Иә, қазір ел болып бір-бірімізді
қолдайтын кез. Басқа жол жоқ. Ал біз з
кезегімізде нерімізбен, бойымыздағы
барымызбен халықты қолдауға дайынбыз.
Меніңше, мұны осыған дейін атқарылып
үлгерген бірқатар ізгі істер арқылы крсете
алдық та. Карантин кезінде министрлік 60
млн қаралым жинаған бірқатар онлайн-жобаларды жүзеге асырды. Осы жұмыстарды
атқаруға кпшілік білетін онлайн режімдегі
кеш берген әртістер қауымы ғана емес,
театр ұйымдары, музейлер, қорықтар,
кітапханалар мен басқа да мәдени ойынсауық орталықтарының ұжымдары,
қызметкерлері атсалысты.
Бұның бәрі жай ғана есеп болып крінуі мүмкін, алайда күн сайын қаншама адамның індет тырнағына
ілініп, қайтыс болғанын есту, күнделікті
жағымсыз жаңалықтар адамның кңіл
күйіне әсер етпей қоймайды. Ал үнемі
алаңдап, кңілсіз жүрген жан, сзсіз,
күйзеліске ұшырайды. Кңілдегі дағдарыс
иммундық қабілетті әлсіретеді. Дәл қазір
бізге иммунитетімізді жоғалтып алуға
болмайды. Иммунитет – осы вирусқа
қарсы күрестегі ең қажетті қаруымыз. Ал
оны ктеруге кмекке келетін, әрине, салауатты мір салты, спорт. Сол себепті
біздің айтулы спортшыларымыз карантин кезінде байрақты бәсекелерге
дайындығын шегере тұруларына тура
келсе де тасада қалмай, халықты спортпен айналысуға, дене жаттығуларын жасап, шынығуға үндеумен болды. Олар үй
жағдайында да спортпен айналысуға болатынын іспен крсетті. Таңсәріден тұрып,
онлайн эфирлер арқылы тұрғындарға
түрлі жаттығуларды крсетті, одан қалса
иммунитетті күшейтуге арналған түрлі
кеңесін айтып, тәжірибелерін ортаға салуды тоқтатқан жоқ.
Сонымен қатар шамамен 70 мемлекеттік
медиа құрылымдары кіретін Еуропалық
хабар тарату одағы «Астана операның»
жетекші солисі Майра Мұхамедқызының
қатысуымен ткен бейнеклипке жоғары
баға берді. Еліміздің мақтанышына
айналған Димаш Құдайберген «We are one»
әнімен кпшіліктің жүрегіне жол тапты.
Аталған екі туынды да коронавирус пен
күресіп жатқан дәрігерлерді қолдауға арналды. Мұндай еңбектер белгілі бір халықтың
ғана емес, адамзаттық құндылықтарды
құрметтеуге, ақ халатты абзал жандардың
беделін арттыруға және оларға күш-жігер
сыйлауға септігін тигізетіні сзсіз.
Жаһанды жайлаған бұл індет Қазақстан
халқына оңай соғып жатқан жоқ. Сұм ажал
арамыздан алып кеткен азаматтарымызды
күні кеше Аза тұттық. Олардың арасында
қазақ мәдениетіне, нері мен спортына,
жалпы бүтін руханиятымызға лшеусіз
еңбек сіңірген тау тұлғалар да бар еді. Амал
қанша? Бұл қазаққа ғана емес, күллі әлемге
жіберілген сынақ. Тіпті кзге крінбес
дертпен адамзат арасындағы айқас па
дерсіз. Мемлекетіміз бен дәрігерлеріміздің,
зге де маңызды құрылым кілдерінің жұмылуы арқасында, ал басқалары темірдей
тәртіпке бағына отырып, бұл тажалды дертті
жеңетінімізге сенемін. Сондай жарқын
күнге, мәдениет, спорт, демалыс ошақтары,
кітапханалар есігін айқара ашатын, мамыражай шаққа тезірек жетуді тілеймін.
Карантин кезінде ересек азаматтарға
мемлекеттік және зге тілдерді онлайн
режімде инновациялық әдістер арқылы
тегін оқыту, электронды оқу құралдарымен
қамтамасыз ете отырып, тіл үйренуге арналған ІТ бағдарламалар мен платформалар
арқылы здігінен оқуға шақыру жобасын да
қолға алдық. Балаларға арналған «$нерлі
рен» деген онлайн байқау ұйымдастырдық.
Оған екі мыңға жуық бала қатысты.
Мәдениет, нер, спорт қайраткерлері
жария салмай қайырымдылық жұмыстарын
да жасап, дәрі-дәрмек алуға кмектесіп
жүр. Коронавируспен күресіп жатқан
дәрігерлердің балаларына нер, спорт саласына қатысты білім беретін, танымдық
жобамызды бастап кеттік. Бұл жоба аясында дәрігерлердің балаларына сурет салу,
түрлі музыкалық аспаптарды үйрену, ән
салу, еркін күрес, гимнастика, бокс және
т.б. спорттық үйірмелерді тегін әрі онлайн
режімде үйретіп жатырмыз.
– 8ріптестеріңізбен және зіңіз басқаратын сала мамандарымен бірге осылай
еліміздің амандығына, бастысы ркениетке
қол жеткізуімізге үлес қосып жүре
беріңіздер!
– «Ұлт газеті» деген атақты абыроймен
алып келе жатқандарыңызға жақында ғана
30 жыл толды. Осынау мерейлі ме рейтой ларыңызбен шын жүректен құттықтаймын! Ана тіліміздің тұғырдан түспеуі
жолындағы еңбектеріңіз табысты болсын,
шығармашылық қуаттарыңыз сарқылмасын.
– 8ңгімеңізге рақмет!
8ңгімелескен
Қарагз СІМ8ДІЛ
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Құрметті редакция және «Ана тілі» газетінің оқырманы. Қазақтың көрнекті қоғам
және мемлекет қайраткері Мұстафа Шоқайдың әр сөзі, әр жазған мақаласы мен
зерттеуі құнды екені көпшілікке белгілі. Түркістан бірлігі идеясын өмірлік ұраны еткен
қайраткердің үш томдығының екі томдығынан қанатты сөздерді жеке жазып алып жүр
едім. Сол сөздер оқырманға ой салар деп редакцияға ұсынып отырмын...
Әбдіжәлел БӘКІР,
саяси ғылым докторы, профессор
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iз, Түркiстан тәуелсiздiгiн жақтаушылар, елiмiздiң еркi үшiн
және жұртымыз Түркiстанның
бодандықтан құтылуы үшiн күресемiз.
Түркiстандықтарда бұдан басқа жол
болмаған. Қазiр де жоқ және бұдан соң да
болмайды [1, 21-б.].
Ал бiздiң мұратымыз Түркiстанда түрi
жағынан да, мазмұны жағынан да ұлттық болатын мемлекеттiк құрылымға қол жеткiзу
болмақ. Сонда ғана халқымыз з жерiнiң
нағыз қожасы бола алады [1, 22-б.].
Большевиктер іс басына келер алдында
(17.ХI.1917) бүкіл Ресей мұсылмандарына
және түркістандықтарға з қалауы бойынша
здерін басқару деген сарында үгіт насихат
жүргізді. Алайда «қызыл сздерге боялған»
мұндай үгіт насихаттың нәтижесі іс жүзінде
«орыстың ұлттық рухына негізделген пролетариат диктатурасынан басқа ештеңе де
болмай шықты..» [1,39-б.].
Дүние жүзінде Түркістаннан басқа да
кптеген елдер бар. Ол жерлерде де үстем
ұлттың озбырлығынан жәбір шеккендер
аз емес. Алайда дәл орыстың отаршылдық
саясатындай сұмдықтарды тарих әлі крген
жоқ [1, 45-б.].
Халқымыздың мәдени және рухани
жақтан қол жеткізген жетістіктерінің бәрі
тек ұлтшылдық қозғалысына тән [1, 49-б.].

Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл.
Кешегі Ресей тіліміздің дамуына жол
бермеді. Ол кезде біздің ұлттық басылымдар
шығару құқығымыз жоқ болатын [1, 133-б.].
Асылында халықтың рухани дүниесі
(мәдениеті) біртұтас нәрсе. Оны «мазмұнға»
және «формаға» блуге болмайды. Кез келген рухани мәдениет зінің мазмұнымен
айқындалады [1, 134-б.].
Келешектегі тәуелсіз Түркістан
үкіметінің ең басты міндеті – байыпты да
парасатты саясат жүргізе отырып, бүкіл
түрік атаулыны бір қазанда қайнатып,
ақырында бір ұлы ұлттық мемлекет түзу болып табылады [1, 141-б.].
Біздіңше, белгілі бір мұрат мақсаттардың

тиіспіз. Біздің ең басты саяси міндетіміздің
бірі, міне, осындай [1, 171-б.].
Түркістан түріктері ұлт ретінде құл
болғысы келмейді. Олар з халықтарының
мүддесі үшін, тәуелсіз ұлттық мемлекетін
құру үшін күресетін болады [1,175-б.].
Адаспау үшін, адаса қалғанда дұрыс
жолды табу үшін де білім керек. Біз,
түркістандықтар, орыстандыру дәуірін
артқа тастап, ұлтты құтқару күресін жүргізіп
жатқанымызды естен шығармайық [1, 180б].
Таптық күрес ұлттық неркәсібі
қалыптасқан саяси, әлеуметтік және
экономикалық мүдделері бір біріне қарама
қарсы тұрған, ұлттық буржуазия мен ұлттық
пролетариат таптары бар тәуелсіз елдерде
ғана болуы мүмкін. [1, 192-б].
Ой еркіндігін құрметтеу бұлжымас заңға
айналған батыстың ең демократиялы деген
елдерінің зінде, егер сол ойда қылмыс
жасаудың бір белгісі сезілсе, біреудің
мүддесіне қауіп тңдіру немесе нұқсан
жеткізу сынайы байқалса, онда жаңағы
«еркін ойға» заң жүзінде тыйым салынды
[1, 204-б.].

арқылы түркиялық бауырларымызды бліп
тастауды кздейді [1, 292-б.].
Ұлттық күрестің мүддесі осы күреске
белсене қатысқан әрбір жеке адамның
мүддесіне немқұрайды қаралмауын талап
етеді [2, 29-б.].
Біз саяси қайраткерлерді оның ұрандарына қарап емес, іс қимылдарына қарап
бағалаймыз [2, 30-б.].
Қазіргі жағдайда ұлттық қозғалыстарды
басқарып, жетекшілік ететін жеке
тұлғаларды қорғап қана қоймай, олардың
беделін арттыруға да күш салуымыз керек
[2, 30-б.].
Біздің ұлттық талаптарымыз – Түркістанды жат жұрттықтардың тепкісінен біржола
құтқарып, з тәуелсіздігімізді з қолымызға
алып, ұлттық мемлекетімізді құру. Большевиктерге қарсы жүргізіп жатқан күрестеріміз
– біздің сол мақсатқа жету жолындағы іс
қимылдарымыз бен тәсілдеріміз болып табылады [2, 95-б.].
Саяси партия дегеніміз – сол халықтың
саяси қимылы (әрекеті) және оның мірі
мен болашағының бағыт бағдарын таңдауы
болып табылады [2, 108-б.].

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
Н

«АДАМЗАТ
САПАРЫНЫҢ
МЕЙМАНЫМЫЗ...»
Студенттік шақты бірге өткізген, бірге жұмыс істеген,
отбасымыздың қуаныштарын бірге бөліскен адал, ақжарқын
дос туралы өткен шақта айтқаннан ауыр не бар?! Бейбіт
Жәлелұлы Исхан менен бір курс төмен оқыды. Филфакта
оқитын санаулы жігіттердің бірін-бірі жақсы білетіні белгілі
ғой. Өздерін болашақ ақын-жазушылар деп санайтын, әрі
өнерге де жақын жігіттердің жүрген жері ойын-сауық, әзілқалжың еді. Әзіл-қалжыңын орнымен ғана айтатын Бекең
студенттік шақтың өзінде сабырлы, үнемі ойланып жүретін
жігіт болатын.

Мұстафа ШОҚАЙ:

МҰРАТЫМЫЗ –

ұлттық тәуелсіз Түркістан
Қанқұмар коммунистер халқымызға
хайуандықпен зұлымдық істей отырып,
ұлтшылдық идеясынан баз кештіре алар ма?
Егер кімде кім бұл лмес идеяны Мәскеудің
күнде згеріп тұратын түсі сияқты деп
білсе, сзсіз қателескен болар еді. Ол –
халқымыздың жаны мен жүрегі. Ұлтымыз
мір сүрсе, ол да бірге мір сүреді [1, 49-б.].
Біз құл болып тұра алмаймыз. Біз ұлт
азаттығымызды аламыз. Мәскеудің «азабынан» құтылып, ұлт азаттығымызға тезірек
жеткізетін бірден бір дұрыс жол – түрікшілік
жолы [1, 60-б.].
Түркістанда ұлттық қозғалысты тудырған
екі түрлі себеп бар. Оның біріншісі:
Түркістан халқы орыстардан мүлде басқа
ұлт екендігі. Екіншісі: Түркістанның ұлттық
экономикасының мүддесі Ресейге қасы
екендігі [1, 63-б.].
Біздің ұлттық мұраттарымыз бен ұлтты
құтқару күресіміздің талаптары арасында
пәлендей бір алшақтық жоқ [1, 83-б.].
Большевиктер зара айтысып, қырқыса
берсін. Біз оларды бір жаққа қоя тұрып,
бәрінен бұрын зіміздің шын мәніндегі
тәуелсіздігіміз үшін күресе беруге тиіспіз
[1, 84-б.].
Кеңес үкіметі тепкісіндегі халықтардың
арасында толассыз бас ктеріп келе жатқан
бір халық болса, ол – біздің түркістандықтар
екеніне де шүбә болмаса керек. Оған себеп
– Түркістандағы орыс большевиктерінің
әдеттен тыс езуі мен қанауы, қатыгездігі
болып отыр. Түркістан халқы орыс
большевиктерінің жекелеген саясатына
ғана қарсы күресіп жатқан жоқ, «орыс пролетарлары билігінің» тұтас жүйесіне қарсы
күресіп келеді [1, 85-б.].
Ең алдымен барлық күштерді бір
мықты саяси ұйымның маңына топтастыру керек. «Түркістан ұлттық бірлігінің»
бірінші кезектегі міндеті және таяу арадағы
мақсаты: «1) Түркістанды орыс пролетариаты үстемдігінен құтқару; 2) Түркістанда
орыстың кез келген үстемдігінің орнауына жол бермеу; 3) Бәрінен бұрын ұлттық,
тәуелсіз Түркістан мемлекетін құру болып
табылады [1, 86-б.].
Біздің ұлтты құтқару жолындағы күресімізде табыстарға жетуіміз бен з тағдырымызды з қолымызға алуымыз ұлтымыздың ауызбірлігіне байланысты [1, 87-б.].
Біздің мұратымыз – ұлттық тәуелсіз
Түркістан. Ұлтшылдық біздің, соның ішінде
менің де, саяси идеяларымыздың соңы
емес, басы. Олай болса, біздің барлық іс
қимылымыз з билігіміздің з қолымызға
туін қамтамасыз ету тұрғысынан жасалуы
керек [1, 99-б.].
Бір халықтың тартқан тауқыметі қанша
ауыр, крген қорлығы қанша кп болса,
оның бойындағы намысының оянуы және
қарсыласу күшінің артуы да сонша тез болады [1, 103-б.].
Ұлттық тәуелсіздік – бізді дүниеден
оқшаулап тастайтын Қытай қорғаны болмайтыны сияқты, ешкімнің құқығына
қарсы қойылмайды да. Ұлттық тәуелсіздік
– отаршыл озбырлардың езгісінен, талан
таржысынан атамекенімі бен халқымызды
құтқару қозғалысы болып табылады [1,
115-б.].
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соңында жүрген және сол белгілі мұрат
мақсаттар тңірегіне жиналған оқымыстыларды ғана зиялы деп айтуға болады.
Ұлттық зиялылар қатарына тек з халқының
саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар ғана кіре алады [1, 154-б.].
Зиялылардың міндеті ұлы да қасиетті
болуы себепті те ауыр [1,154-б.].
Халықты ұлт деңгейіне ктеру, яғни
жері, суы, қазынасы, тілі мен діні бір болған
халық бұқарасын бірлестіріп, олардың санасын біртұтас саяси, әлеуметтік, ұлттық
санаға жеткізуде ұлы тарихи міндеттің
маңызды бір блігі зиялылардың үстіне
жүктеледі [1, 155-б.].
Ұлт – басқаларға тәуелді болмаған,
зінің мекемелеріне ие және зінің бірыңғай
мүддесі бар халықтар жиынтығы [1, 155-б.].
Дүниежүзінде зиялыларсыз ұлтқа айналған саяси, әлеуметтік халық бұқарасы бірлігі
ешқашан болған емес. Сондай-ақ халық
бұқарасынан қолдау крмеген жағдайда зиялы қауым ештеңе істей алмайды [1, 155-б.].
Зиялылар з халқына қызмет етудің,
халықпен ортақ тіл табыса білудің неғұрлым
тиімді жолдарын таба білуі тиіс [1, 155-б.].
Батыс тәрбиесін алған зиялылардың
аянышты жері – рухани жақтан з халқына
гей болып қалуы еді. Батыс тәрбиесі
кптеген туыстарымызды халқымыздың жан
дүниесіне сіңген, ұлттық тарихымыздың н
бойында жатқан «Шығыс зердесінен» айырды. Олар, яғни Батыс тәрбиесін алған туыстарымыз басқа жақтан жинаған білімдерін
з халқының мірімен бірлестіре алмады [1,
155-б.].
Біз бүгін «Шығыс рухы басым болуы себепті мешеу қалған» деп саналатын Түркияда Батыс білімі жергілікті
жағдайларға сәйкес сәтті қолданылып
жатқанын кріп отырмыз. «Батыс
білімін» «Шығыс рухымен» ұштастыру
үстіндегі Түркия тәжірибесі біз үшін аса
құнды. Біздіңше, дүние тарихында бұрын
соңды ктерілмеген жетістіктердің түпкі
себептері – Түркия ұлттық күштерінің
Еуропа тәрбиесін алған түрік зиялылары мен шығыс зерделі зиялылары түркі
менталитетін сәтімен үйлестіре алуында
жатыр [1, 157-б.].
Біздің болашағымыз, біздің ұлттық
тңкерісіміз бен ұлттық мемлекетіміз
жастарымыздың үміті мен сеніміне байланысты [1, 160-б.].
Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсiздiгi болуы
мүмкiн бе? Тарих ондайды крген жоқ та,
бiлмейдi де. Ұлт азаттығы – ұлттық рухтың
нәтижесi. Ал ұлттық рухтың зi ұлт азаттығы
мен тәуелсiздiгi аясында сiп дамиды, жемiс
бередi [1, 166-б.].
Рухани мәдениет үстем жауын табанда
жусатып тастамағанымен, дұшпандарын
мысымен басып, зге халықтардың
құрметіне ие бола алады. [1, 171-б.]
Халқымыз жәй әншейінгі адамдардың
жиынтығы емес, зіне тән мәдениеті бар
қауым екенін, сондай ақ қазіргі жүріп
жатқан саяси талас тартыстар тек «күн астынан бір жағырафиялық орын» алу үшін ғана
емес, з мәдениетін күллі әлемге, соның
ішінде Еуропаға да таныту екенін білуге

Ресей – дүниежүзінде ең қомағай,
ешқашан тойымы жоқ мемлекет. Ол жерді
қанша кп иемденсе, соншалықты араны ашыла түседі. «Тәбет тамақ үстінде
ашылады» деген мақал Ресейдің осындай
ашкздігіне байланысты шыққан десе де
болады.. [1, 227-б. ].
Ашығын айтқанда, здерінің тәуелсіздігі
жолында күресіп жатқан Түркістан, Кавказ, Еділ Орал, Қырым және казактардың
жеке жеке әрекетіне пәлендей бір нәтиже
шықпайды. Барлық күшімізді біріктіріп,
бірлескен шеп және бірлескен бір тәуелсіз
орталық құруымыз лазым... [1, 239-б.].
Большевиктер «отарлық құлдықта» деп
санайтын үнділер Үндістанның тәуелсіздігі
хақында шетелдіктермен ашық сйлесе алады. Ал «Кеңес ұлттық республикасындағы»
туысқан халықтар болса «тәуелсіздік» туралы жұмған ауыздарын ашуы мүмкін емес [1,
243-б.].
Жауымыз күшті. Ол біздің барлық
мірлік мәні бар буындарымызды з
қолында ұстап отыр... Сол себепті біз армандап отырған мақсатымызға жетудің бір
ғана жолы бар десек, ол жол – тәуелсіздік
жолындағы барлық күрескерлердің күш
біріктіруі [1, 246-б.].
Қазақ, қырғыз, збек, түркімен ... –
бәрі бір кісідей жұмылып Түркістанның
ұлттық ұраны астына топтаспайынша,
Түркістанның болашағын қамтамасыз ету
мүмкін емес [1, 256-б.].
...Қазір қолымызда ешқандай бір
билік жоқ. Атамекеніміз дұшпандардың
тепкісінде жатыр. Біз қазір билік үшін емес,
атамекенімізді қанішер жауларымыздан
құтқару үшін күресудеміз [1, 262-б.].
Бізді 1918-1919 жылдарда жеңіліске
душар еткен нәрсе орыс большевиктерінің
қарулы күші ғана емес еді, сонымен қатар
зіміздің ұйымшыл және батыл бола
алмағанымыз және ұлттық күресімізді
ұйымшылдықпен батыл жүргізе алмауымыздан да еді [1, 262-б.].
Біздің ұлттық мұратымыз – азат және
тәуелсіз ұлттық Түркістан мұраты –
жеке адамдардың әлсіздігі мен Мәскеу
диктатурасының террорлығына қарамастан
жасай беретін болады. Және біз оған, сзсіз,
сенеміз [1, 272-б.].
Автономия – біздің басымыздан ткен
бір үзік ғұмырымыз. Ол – біздің орыс
тңкерісіне, орыс демократиясына сенген
аңғал дәуірімізден қалған бір белгі [1, 287б.].
Ал «Яш Түркістан» – біздің болашағымыз, Түркістанның азаттығы мен
тәуелсіздігі жолындағы күресіміздің туы.
Күрес туы – бұл әлі жеңістің зі емес. Тек
жеңіске шақыру ғана [1, 287 б.].
Біздің саяси және ұлттық азаттығымыз
ең алдымен біздің з ісіміз. Біз осы ұлы
мақсатқа з ішіміздегі ынтымақты күшейте
отырып, біз сияқты ұлтының азаттығы жолында күресіп жатқан басқа да ұлттар тізе
қоса қимылдағанда ғана тезірек жете алатын
боламыз [1, 288-б.].
Рухани салада маңызды рл ойнайтын
әліпби мәселесінде де кеңестердің саясаты белгілі. Олар з тепкісінде отырған
түріктерге орыс әліппиін зорлап таңу

Ол ('лихан – '.Б.) з халқына жат
пролетариат қозғалысы мен пролетариат
диктатурасының кесір кесапатын жұрттың
бәрінен бұрын сезді. Түсінді. Ол Сталинге
зінің осы крген білгендерін батыл да
ашық айтқан болатын. [2, 109-б.].
Асылында, халық арасында тек дін
таратушы ғана емес, жат мәдениет таратушылар да миссионерлер болып саналады.
[2,111-б.].
Атамекенді сүю дегеніміз – зіңнің жеке
басыңның талаптарын қанағаттандыру немесе белгілі бір топтың не бір жеке адамның
мүдделерін қорғау дегендік емес. Атамекенді
сүю – оның тұтас мүддесіне қызмет ету, осы
жолда әрқашан қызмет етуге, керек болса
жан пида қылуға дайын тұру болып табылады [2, 127-б.].
Тарих рақымсыз. Ол ғұламаны да,
білгірді де, нер иесін де, хандар мен патшаларды да аямайды. Ол з заңына қарсы
келгендердің бәрін езіп жаншып жүре береді
[2, 128-б.].
Жалпы ұлттың мүддесін жеке қожалықтар мен жеке топтың мүддесінен
жоғары қоя білген, зінің белгілі бір түзімге
белгілі бір себептермен қалыптасқан
қатынасын, оған тәуелділігін жалпы ұлт
мүддесі тұрғысына сәйкес, ұлттың жалпы жағдайына үйлесетін түзім жолында
құрбан ете білген адамдар ғана нағыз
ұлттық патриот және ұлтқа пайдалы
қызметші бола алады. [2, 128-б.].
Үміт, сенім, иман – ұлттық күреске бел
байлап кіріскен адамдар үшін аса қажетті
қасиеттер. 'рине, жалғыз осылармен ғана
жеңіске жете алмайсың. Жеңіске жету
үшін осы аталған қасиеттермен қатар білім
қуаты керек. Техникалық білімге ие болу,
қару жарақтарды емін еркін қолдана білу
керек. Олай болса, азаттық күреске аса
қажет нәрселер – үміт, иман, сенім тәрізді
рухани моральдық факторлармен бірге
ғылыми техникалық білімнің зара тығыз
бірлігі. Азаттық күресте бұдан басқа тура
әрі қысқа жол болмайтынын зердемізге
тоқып, санамызға сіңіріп алғанымыз жн.
[2, 214-б.].
Біз бостандық пен тәуелсіздікті жеңіп
алуға мәжбүр болып отырмыз. Содан соң
біз ұлттық тәуелсіздігімізді құрметтеп
қана қоймай, бізбен тең тұрғысы келетін
күштермен ғана келісім жасау жнінде
пікір алысулар ткізуге әзір екенімізді
мәлімдейміз. [2, 252-б.].
'лихан бізге ылғи да: «Ұлтқа пайдалы
адам болғыңыз келсе, бәрінен бұрын орыс
үкіметінің атамекеніміздегі жер саясатын
мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыздар.
Сізге не істеу керектігін осы саясаттың зі ақ
крсетіп береді» деуші еді [2, 369-370-бб.].
Түрік бірлігі туралы менің қашаннан бері
дәріптеп келе жатқан уәжім мынандай: бізге
қатыссыз және біздің еркімізбен жоғалып
кетпейтін себептермен байланысты біз
қазірге дейін зіміз қатысып келген «Прометей майданына» адал болып, соның ішінде
тұрып та түркістандықтар, еділ-оралдықтар
және қырымдықтар дос дұшпанның кз
алдында бір бірімізге мәдени рухани байланыстарымызды нығайтып, әйгілеп жүрейік
дегендік еді [2, 383-б.].

Кпшілігімізге тән елірме, есерліктен аулақ Бекеңнің
ғылымға деген бейімін байқаған филология факультетінің
деканы, профессор М.Серғалиев оқуды бітіре салысымен
оны қазақ тілі кафедрасына ассистенттікке қызметке алады.
Сол жылы оқу бітіріп жатқан түлектердің он шақтысы қызыл
дипломға бітіріп жатса да, оларды емес Бейбітті таңдауы Мырзатай ағайдың болашақ ғалымды тани білетін сұңғылалығы,
ғылымға деген адалдығы десек артық айтқанымыз емес.
Б.Исханның «М.'уезов Абай тілі туралы» атты кандидаттық
диссертациясы 1996 жылы қорғалған диссертациялар ішінде
ең үздігі деп танылуы бұған дәлел бола алады.
Бейбіт тіл білімінің әр саласына қалам тартты. Оның терминология мен аударма мәселесіне, орфография, орфоэпия
саласына жазған мақалалары зектілігімен ерекшеленеді.
Тіл табиғатын терең түсінетін Бейбіт Кеңес $кіметінің
ктем саясатының әсіресе қазақ емлесіне тигізген зиянын з
мақалаларында ашып крсететін.
1998 жылы С.Ж.Асфендияров атындағы медицина
университетінің Қазақ тілі кафедрасына меңгеруші болып келген Бейбіт 1999 жылы мені және зімен бір курста оқыған Хабдин Құрметті з кафедрасына жұмысқа шақырды. Енді үшеуіміз
университеттің құжаттарының қазақшалануына, қазақша
медициналық терминдердің қалыптасуына қолымыздан келгенше кмек крсетуге тырыстық. Бейбіт басқарған кезде
Қазақ тілі кафедрасының беделі сіп, университет басшылары кафедраға назар аудара бастады. Қазақша оқулықтар
жазып жүрген профессорлар, тіл жанашырлары Бейбіттің
кабинетінен шықпайтын еді. Кеңес $кіметі кезінде медицина
ғылымы тек орысша оқытылғандықтан, бұл салада қазақша
терминдер, ғылыми стиль қалыптаспады. Қазақ мектебін
бітірген түлектер де емтиханды қазақша тапсырғанымен, ары
қарай медициналық жоғары білімді тек орыс тілінде алатын.
Сондықтан болар, медицина ғылымының қазақ тілінде дамуына зор еңбек сіңіріп жүрген ғалымдарымыздың да сз саптауларынан орыс тілінің әсері сезіліп тұратын. Бейбіт осындай
кемшіліктер туралы мақалалар жазып, бұл кемшіліктерді
жоюдың жолын крсететін.
Медицина ғылымының қазақ тілінде дамуына зор үлес
қосқан, қосып жүрген Д.Кәрімов, '.Нұрмағамбетұлы,
Ж.Ахметов, И.Құлманбет, М.Ахмет-Тре, Б.Шәкенов сияқты
ғалымдар Бейбіттен ақыл-кеңес алатын. 'рине, медициналық
терминдерді сол сала мамандары қалыптастырады,
бірақ олардың тіл заңдылығына сай келуін қадағалау тіл
мамандарының ісі. Тілдің дыбыстық жүйесі туралы түсінігі
мол Бейбіттің оларға кп кмегі тиетін.
Бейбіт кафедра меңгерушісі болып тұрған кезде медицина университетінің рухани мірінде де кп жаңалық
болды. Негізінен орыстілділер басқарып отырған оқу
орнына қазақылық рухын егетін кптеген іс-шаралар
ткізілді. Тұрсынғазы Рахимов, Еркін Шүкіманов, Келденбай
$лмесеков, Жоламан Құжыманов, Мұрат 'буғазы сияқты
дәстүрлі әншілер мен күйшілер студенттермен кездесіп,
дәріс-концерттер ткізетін. Ұлттың тілін ғана емес, дәстүрлі
музыкасын насихаттауда да Бейбіт осындай игі істерге
мұрындық болатын.
Бейбіт 2006-2007 жылдары кафедра меңгерушілігімен
қатар республикалық «Ана тілі» газетінде тіл блімінің редакторы болып та қызмет істеді. Бекең ксемсздің де шебері
еді. Оның мақаласының зегі – ұлт руханияты, тіл тазалығы
болды.
Бейбіт Елбасымыздың латын әліпбиіне кшу туралы
пікірін қолдай отырып, «Демек біз латыншаланған қазақ
әліпбиіне кше қалсақ, қазақ тілінің табиғи бітім-болмысына
жат, бгде тілдік дыбыс-әріптерден арылып, оның бастапқы
қалпын, тума табиғи қалпын орнына келтіріп, ұлттық
негізімізге орала аламыз» деп әліпбидегі артық әріптерді алып
тастау – қазақ тілінің табиғи болмысына оралудың бірден бір
жолы екенін сз етеді («Суға кеткен тал қармайды». «Айқын»
газеті №37, 03.03.10 ж.). Сонымен қатар ол латын әліпбиіне
кшудің ғылыми жағын ғана емес, саяси қырын да сз ететін.
Бейбіттің кейбір сздердің шығу тркіні туралы газет
беттерінде жарық крген, кпшілікке арналған ғылымитанымдық мақалаларының тілі жатық, кпшілікке түсінікті,
әрі тартымды болатын. Оның «Бірақ» сзінің бір сыры» («Ана
тілі», №52, 05.07.07.), ««Мұрт» па әлде «Мұрын» ба, «Іскек»
пе, әлде «Іспек» пе?» («Қазақ әдебиеті» №24, 13.06.03.),
«Кне сзде кп сыр бар» («Ана тілі» №52, 28.12.06.) сияқты
мақалалары оқырман қауымға ой салғанына, сз тркінін
білгісі келетіндердің кңілінен шықанына сенімім мол.
Кптеген тілшілер әдеби сын мәселесіне бара бермейді,
тіл ғылымы саласымен шектеліп қалады, ал Бейбіт әдеби сын
тақырыбына да қалам тартты.
Қазақ тілінің нағыз жанашыры, филология ғылымының
кандидаты, доцент, Абылай хан атындағы ХҚж'ТУ, Қазақ
филологиясы кафедрасының меңгерушісі, досымыз Бейбіт
Исхан туралы естеліктің бір парасы осындай. Иә, «Адамзат сапарының мейманымыз, бір мезет жер бетіне кетер
соғып» деп Қ.Аманжолов айтқандай, бәріміз де жер бетінің
қонағымыз...
Т.ЗАЙСАНБАЕВ,
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ,
Тілдік пәндер кафедрасының доценті, ф.ғ.к.
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лы Абайдың: «Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ, Наданның көзін қойып көңлін ашпақ. Үлгі алсын деймін ойлы жас
жігіттер, Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ» деген толғауынан жалпы тілге, әсересе ана тілге деген барша ыстық ықылас,
ой-жігерді анық та айқын көреміз.
Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты маңызы зор, терең де мәнді мақаласында
дана Абайдың тілге, туған тілге деген зор көзқарасы мен ой-пікірлеріне ерекше мән бере отырып: «Абай айрықша
дәріптеген ізгілікті істің бірі – тіл үйрену. Ақын жиырма бесінші қара сөзінде өзге тілдің адамға не береріне тоқталып,
«Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі осымен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды» деген. Олай болса,
өзімізден озық тұрған жұртпен деңгейлес болу үшін де оның тілін меңгерудің маңызы зор екенін айта отырып, өскелең
ұрпақ Абай айтқандай, ғылымды толық игерсе, өз тілін құрметтесе әрі шын мәнінде полиглот болса, ұлтымызға тек игілік
әкелері сөзсіз» деген ой-пікірі барша жұрт көңілінен шыққан аталы сөз.

Жоғарыда аталған мақаласында
Қ.Тоқаев: «Маңызды жобаның бірі –
ұлы ақынның шығармаларын он тілге
аударып, басып шығару. Атап айтқанда,
Абай еңбектері ағылшын, араб, жапон,
испан, итальян, қытай, неміс, орыс, түрік,
француз тілдеріне тәржімаланады» деді.
Бұл ұлы ақынмен бірге күллі халқымыз
үшін зор абырой, ерекше айтарлық
қуаныш, қажырлы іс, ғажайып шара
екені сзсіз. Осы аударма арқылы да
Абай тілі байлығының арта түсері аян.
$йткені ұлы ақын шығармаларындағы
ұлттық сздердің басқа ұлт тілдеріне аударылуы арқылы ана тіліміздегі мыңдаған
сздің мән-мағынасы ашылып, сырсипаты анықталары сзсіз. Ол халықтар
тіліндеғі сздердің біздің тіліміздегі
сздермен мәндес, мағыналарының
да ұқсас келетіндері анықталып, тілдік
байланыстардың сыр-сипаттарының ашылуына себепкер болуы да ықтимал.
'рбір ақын, жазушының нақтылы сз
байлығын, оның сз қолдану ерекшелігі
мен шеберлігін тұтас қамтып, айнадай
жарқыратып крсетер нақты құрал –
ақын-жазушылар тілінің сздігі екені басы
ашық, даусыз мәселе.
Бұған 1968 жылы Ғылым академиясының Тіл білімі институтының (қазіргі
А.Байтұрсынұлы атындағы) блім
меңгерушісі, академик, профессор, филология ғылымдарының докторы А.Ысқақов бастаған ғалымдар:
Ш.Ахметова, '.Болғанбаев, Т.Жанұзақов,
Г.Жәркешова, Б.Қайымова, А.Ибатов,
'.Тәжімұратов, З.Сейілхановалар жасап,
жарық крген «Абай тілі сздігі» (клемі
729 б.) толық айғақ та нақты дәлел. Бұл
үлкен сздіктің негізгі де басты метариалы 1957 жылы «Ғылым» баспасынан
М.'уезовтің редакциясымен шыққан
Абай Құнанбаевтың 2 томдық шығармалар жинағы болды. Осы томдардағы Абай
қолданған сздер мен сз тіркестері, жалпы фразеологиялар жаппай карточкаға
түсіріліп, картотекалық қор жасалған соң
барлық сздер санын есептеп шығару
жұмысы іске асырылды. Бұл санақ тәсілі
сол кездегі тіл біліміндегі статистикалық
әдіс бойынша әрбір сздің сирек, жиі, аса
жиі қолданысын анықтау арқылы ғылыми
заңдылықтар жайы анықталып іске асқан.
Осымен байланысты «Тіл біліміндегі
статистика» (Лен.жас 1965, 7 шілде) атты
мақаламызда «Абай тілі сздігіндегі» сирек және жиілік сздер бойынша біршама
мысалдарды үлгі ретінде крсеткен едік.
Мәселен, абиырлы (2), абыройлы (2), абыз
(4), аға (14), ағайын (14), ағу (22), бағу
(61), бала (204), бар (288), беру (337), болу
(1317), білу (315), екі (111), ету (123), жер
(194), жету (109), жүрек (156), кету (208),
к"з (199), к"ңіл (215), қалу (204), қарау
(217), адам (270), аз (57), айту (271), ақ
(54), ақыл (199), алу (618), бай (91) т.б.
Сздіктегі «Абай және қазақтың әдеби
тілі» атты кіріспе мақаласында А.Ысқақов
жан-жақты пікір айта отырып, сздіктің
міндеті мен мақсатына, оның Абай тілін
кеңінен талдап, мән-маңызын крсетерін
баяндады. 1962 жылдың соңында «Абай
тілі сздігін» жазуға кіріске авторлар 1965
жылы еңбектің жартысынан аса блегін
орындап та үлгерген болатын. Осы ірі
еңбектегі барлық сздің жиілік санын
әрбір сзді талдап жасағанда олардың
тұсында саны жақша ішінде тайға таңба
басқандай крсетілгені бар. Сол кезде-ақ
«Абай тілі сздігінде» Абай қолданған
сздердің жалпы саны статистикалық
есептеу барысында анықталып, ұлы ақынның жеке лексикалық қорының байлығы
6030 сз екені мәлім болса, сздердің жалпы қолданыс саны 50 мың боп шыққан. Ал
физика-математика ғылымының кандидаты Қ.Бектаевтың ЭВМ (электронды есептеу машина) кмегімен жүргізген зерттеуі
бойынша Абай шығармаларындағы
сз қолданыс 46850, сзформа (14586),
6017 сз бар екен. Мұндағы сзформа
деп отырғаны қосымшалар (жалғау,
жұрнақтар). Ал «Абай тілі сздігін» жасаушылар жалғаулар мен жұрнақтарды есепке
қоспағанбыз.
Абай шығармаларындағы ақынның
сздік қорының жалпы саны алты
мыңның үстінде болғанда, оның басым
тобы халықтың жалпы тіл байлығына тән
сздер, ал шағын тобы араб, парсы, орыс
тілдеріне тән сздер болып отыр. Ал ұлы
ақынның зі жасаған жаңа сздері мен
тұрақты, тиянақты сз тіркестері де осы
алты мың сз құрамында, соның есебінде
екені мәлім.
Аса крнекті ақын І.Жансүгіров:
«Абайдың сз нері» деген мақаласында:
«Абайдың леңі таудан тасыған бұлақтай
арқырап жатса, Абайдың леңдеріндегі
тілдері, сздері сол бұлақтың түрлі тасындай жарқырап жатады. Абайдың тілге
істеген қызметі зор. Абай үлгілі елдің бай
әдебиетінің, күшті ақындарының шалғын
сезімін қазақтың қара шолақ шикі, дрекі
тілімен жырлап бере салды» деп жазды
(«'дебиет майданы», 1934, №11-12).
Ұлы ақынның поэзиясын, оның
ғаламат тілін, айрықша қасиетін, кркемдік ерекшелігін, алуан мәнді тілін,
қайрат та жігер беретін ерекше күшқуатын академик Н.Сауранбаев былай-

ша сипаттады: «Ескі қазақ лексикасы,
мақал-мәтел – осылардың барлығы Абай
поэзиясында әрленіп, әсерленіп, берілген
поэтикалық мәдениет нұсқасы болды.
Кркем әдебиет тілінің нормасы Абайдан
бұрын жоқ еді. Оны Абай жасады. Абай
жазба әдебиеттегі діни кітаптық стильді
згертіп, кркем жатық стиль тудырды.
Қазіргі қазақтың кркем әдебиет тілінің
әдеби нормасы, стилі Абай салған норма,
Абай тудырған норма» («Социалистік
Қазақстан», 1945, 8 сәуір).
Абай шығармаларын жан-жақты
зерттеген ғалымдар: Қ.Жұмалиев,
З.Ахметов, М.Базарбаев, М.Мырзахметов,
З.Қабдолов, Р.Сыздық, А.Нұрқатовтар
ұлы ақын Абай жасаған жаңа сздер мен

(қоқақ, қодаң), құба (жаукер, жауқұмар),
құлық (ниет, пиғыл), құрысқақ (тобылғы
тиек), қылпың (тұрақсыз, құбылмалы),
қынаменде (ойын-сауық түрі), қыстығу
(ашуға булығу, ызалану), мағыз (маңыз),
манар тау (үлкен, биік тау), мағишат
(тіршілік, мір), молыну (кбею, молаю), мұхала (екіталай, неғайбыл), олмая
(болмағай), саң (шыттан қалыңдау мата),
сар: сар дала (кең жазық, мидай дала),
сарқын (қалдық, таусыншақ), сауқым:
сауқым салу (шулау, даурығу), септеу (ебін
табу, қисындыру), сермене (зінікі ғана
жн, згенікі теріс деу), соқпа: соқпа дерт
(кездейсоқ қайғы, күйік), с"зденіп: елерме
жынды с"зденіп (еліріп, жынданып), суат
(ақын күш-қуат алуды бейнелеуде айтып

ДАНА
тұрақты, тиянақты сз тіркестерінен
үнемі мысалдар келтіріп отырғандарымен
олардың бәрін жинақтап, тұтастай
крсетуді міндеттеріне алмаған. Бұл
жайт, біздер 1968 жылы жарыққа шығарған «Абай тілі сздігінде» де мүлдем
ескерілмеген. Сол сздікте Абай
жасаған жаңа сздер мен алуан салалы
фразеологизмдерді жинақтап, қосымша
ретінде бергенде те орынды-ақ болар
еді. Іс жүзінде олай болмады. Сондықтан
ұлы ақын Абай жасаған жаңа сздер мен
тұрақты, тиянақты сз тіркестерін –
фразеологизмдерді жинақтап кпшілік
назарына ұсынуды жн кріп отырмыз.
Мұның зі біріншіден, ғұлама Абайдың
сз (тіл) байлығын дамытудағы ғаламат
жаңалығын крсетер болса, екіншіден, ана
тіліміздің сздік қорын байытуға қосқан
зор үлесі болып табылары сзсіз.
Бұл материалдың барлығын «Абай тілі
сздігінен» алып отырмыз. Ақынның бұл
сздікке енбей қалған жаңа сздері мен сз
тіркестері де болуы мүмкін. Бұл мәселенің
арнайы зерттеушілер тарапынан әлі де
толықтырыла түсері, толымды ізденістер
бола береріне үмітіміз зор.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев жоғарыдағы біз крсеткен мақаласында: «Нағыз Абайды, ақын Абайды тану үшін оның леңдері мен қара
сздерінде айтылған ой-тұжырымдардың
мән-мағынасы ашылуы керек» деген
орынды пікіріне сүйене отырып, Абайға
тән жаңа сздер мен толып жатқан тұрақты,
тиянақты сз тіркестерін, жалпы Абай
фразеологиясының тек қара басын ғана
крсетіп қоймай, жақша ішінде олардың
мән-мағынасын, түсініктерін қоса беріп
отырмыз. $йткені олардың жалпы қауымға
танымды да түсінікті болары сзсіз. Ұлы
ақынның зі жасаған жаңа сздерінің
біразын беріп отырмыз. Олар: аламандық
(жаугершілік, шапқыншылық), алданыс
(зін-зі жұбатушылық), амалшылық
(айлакерлік, тәсілқойлық), асылда (шынында, дұрысында), әбиат (лең, жыр),
әзәршә (дегенмен, сонда да), әдді (әл,
күш), әсіләйін (қайтейін, не істейін), бағлау
(қол бағламақ – намаз оқығанда қолды
айқастыра ұстамақ), бадалық (мақтаныш),
бәйітсымал (бәйітсымақ), бегірек (те,
тым), босаспау (ажырамау, айрылыспау),
бұлықсу (менменсу, такабарсу), бұртың:
бұртың ету (кпелеу, тыртию), бұртаю
(дүрдию, кісімсу), бүтейту (бүтіндеу),
дағуа (дауа), денеу (басым болу, жеңу),
дәркүмән (күдік, шүбә), долық (долығы
басылу), домбытпа (қоқан-лоқы, сес),
дүрсу (қоқилану, кісімсу), езгу (ізгі, игі),
езгулік (игілік, кісілік), ежеттес (бірінбірі түсінісетін пікірлес, сырлас), елерту
(алақтату, құбылту), елеру (еліру, делбесі
қозу), емен (емеспін деген кмекші сздің
қысқарған түрі), еріштіру (таластыру,
жарастыру), жалбыр (жалба-жұлба),
жалқу (жеру, безу, қашу), жегіш (парақор,
жемқор), желгек (елгезек), желдендіру
(қолтығына су бүрку), жеміт (қанағатсыз,
жалмауыз), жеңсікқұмар (әуесқой,
жеңісқойлық), ж"ншік (дорбашық,
қалташық), жылмандық (жылпостық,
айлакерлік), жылмаңдық (жылпостық,
айлакерлік), кезнесу (қымсыну, қысылу),
күйкі (тапшы, кем), күлдәрі (матаның бір
түрі), күсу (безу, түңілу), кібік (сияқты),
қапашылық (қайғылылық, күйінгіштік),
қаса (нағыз), қасыну (ауысп. тиісу, жуысу),
қаяу (ауысп. арамдық, жамандық), қожақ
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отыр), сідет (біреуге артылатын міндет),
сырдаң (сырғақ, қашалақ), таусыншық
(шолтиған, біткен, қалдық), түзік (жақсы,
дұрыс), тырқы: тырқы жазылу (қырысы
жазылу), тыртың: Бір күн тыртың, бір
күн бұртың (бір күн олай, бір күн былай),
ұзайту (мірін ұзарту), ұшпадай (шашыранды бұлт сияқты), үшкіру (тегеурінді
адамның ықпалын айту), шақ (қысқа,
жақын), шетік (темір құрал), шелтірейту
(ауысп. мақтау, мадақтау), шетін: шетін
жол (тайғақ, қауіпті жол), ш"мею (халжаймен байланысты бүкшию), ш"ншік
(қалташық), ыра (таудың құлама етегі),
шау (жалқау, самарқау, сылбыр), шәргез
(шәлкес, қыңыр, шалыс) т.т.
Ақын шығармаларында сздерді
згертіп қолдану тәсілі барын креміз.
Олар әсіресе шет тілдерден енген сздер
боп келеді. Мәселен ар. әгәршә (дегенмен, сонда да), г"лайттау ор. (сайрандау), гүбірне, ор. (губерния), ғақыл ар.
(ақыл), зауат ор. (завод), күлаптар, ар.
(һуалабтар), күпіра, ар. (кәпір), күпір
болу а.қ. (діннен шығу), қазина (қазына),
мәдәт (медет), мәкан ар. (мекен), мәртаба
(мәртебе), пошал ор. (пошел), сәттар ар.
(саттар – айыпты, жабушы, кешірімді),
хақиқат ар. (ақиқат), халиқ ар. (халық), хисап ар. (хұрмәт), шәһар ар. (шаһар), шеркеу
ор. (шіркеу), шапқат а. (шапағат), хұкім
ар. (үкім) т.т.
Бұл сздердің барлығын 15 томдық
«Қазақ әдеби тілі сздігімен» (2011 ж.)
салыстырып, толық тексеріп шығып,
ақынның зі жасаған сздері екендігіне
кз жеткіздік. Ізгі істің нәтижесінде
қазірге ақынның 80-ге жуық жеке-дара
сзін крсете алдық. Болашақ зерттеулерде олардың саны анықтала береріне сенім
мол.
Ұлы ақын Абайдың тіл байлығының
бір крінісі шығармаларындағы бай фразеологизмдер – сз тіркестері, тұрақты,
тиянақты тіркестер мен түйдекті тіркестер
құрамында жатыр. Оларда ақын Абайға тән
жаңа сздер мен жаңа да соны тіркестер
кп-ақ.
Бұлардың бәрін бірдей «Абай тілі
сздігінде» беріп, мән-мағыналарын ашып
айқындап, сан қилы қиыншылықтар кре
жүріп, нақты да дәл түсініктерін бергенбіз.
Олар мына тмендегілер:
Есім тіркестер: айран ішер (дұшпан
кзге бетке ұстар), ақ к"зді (білімсіз надан),
алтын иек (сұлу қыз бейнесін суреттейтін
теңеу), ант мезгіл (лер шақ), асау жүрек
(албырт жүрек), асау той (бұл ретте орынсыз желеуді айтып отыр), асыл жүрек (таза
кңіл, адал ниет), әбілет басқан (жынды,
оңбаған, әбілет басқан елерме), әсем салдық
(кербездік, серілік), бала мінез (аңқау,
адал, ақкңіл), басасау (менмен, такаббар), буулы с"з (айтылмаған іштегі сз), ет
жүрек (кнбіс, тзімді, қатал, мейірімсіз),
жау жүрек (батыл, жет), жылы жүрек
(мейірімді, қайырымды жүрек), кәрі иттік
(айуандық, оңбағандық), кер мағыз (кербез, паң), кер есек (қырсық, қыңыр), к"з

қуаныш (алданғыш, жуаныш), к"кірегі
толық (ешбір уайым-қайғысы жоқ,
алаңсыз), қанды к"з (қыран бүркіт, құс),
нұрлы ақыл (зейінділік, даналық), "кпе
сызы (кңілде жүрген кек, ыза), "лшеуге
алмау (сынап-мінемеу), саңырау қайғы
(естен кетпес, емі жоқ қайғы), тар мықын
(жылқы туралы суреттемеде), тәтті қыз
(қымбатты, тәрбиелі қыз бала), тентек
жиын (кпшілік бас қосқан дауы, шуы
кп, тәртіпсіз, шатақ жиын), тірі к"з
(мірде бар, тірі адам), тірі с"з (тілдегі
бар сз), ұйықтаған ой (тыныш, алаңсыз
ой), үй жолдас (жұбай, зайып), үміттің
аты (сенім), үңірейген жүрек (үрейленген,
сескенген жүрек), ұяттың күзетшісі (арожданның сақшысы), ылай ой (таза емес,
лас, былық пікір), ыстық қайрат (мықты
күш-қуат, мығым жігер) т.т.
Етістікті тіркестер: адам сауу (ақын
бұл ретте біреуді олжалау, пайдалануды
айтып отыр), аққа тарту (әділеттікті
жақтау, жнге кшу), ақылдан шығару
(шатастыру, жаңылыстыру), аққа тарту
(әділеттікті жақтау, сзді қостау), араны тоймау (құнығу, кзі тоймау), ант
шайқау (серт бұзу), арам қылу (бтен саналу, жат болу), бағы артылу (абыройлы
болу), базарға салу (зін кпке крсету,
бұлдау), басқа келу (ойға келу, еске түсу),
белге шығу (жас ұлғаю, қартаю), бет беру
(біреудің бетін аудару, соны қоштау),
бой алдыру (мірдің ыңғайына, ырқына
берілу, содан аса алмау), бойды ұрлау
(жасыру, бой тасалау), бой салдырмау
(бой алдырмау, з денесін зі аңдып, бой
салдырмай (ақын сзі), бой салмау (ұрмау,
сенбеу), ғылым бағу (ғылымның соңына
түсу, іздену), ғылымға бой толу (кп білім
алу, білімді кп үйрену), дау бақпау (дау
қумау, бәле қумау), ел бағу (ел-жұртқа,
халыққа жолбасшылық жасау), еңбегін
сату (еңбегіне сүйену), еңбек сауу (адал
еңбегімен күнелту), еті ауырмау (жаны
қиналмау), жазды алу (барлық жаз бойын, шілдені ткізу), жанды ұрлау (лтіру,
жан алу), жан сату (арсыздыққа салыну, арын сату), жаны асығу (аласұру,
алпарысу), жаны еру (елжіреу, аяу),
жүрегі еру (жаны ашу, елжіреу), ит
жүрек (тзімді, кнбіс жүрек), кәмәлат
табу (толығу, жетілу), к"зге ұру (кзге
кріну, кзге түсу), к"зін сату (кз сүзу,
телміру), к"кірегі тарылу (іші құса болу,
ыза кернеу), күлкі бағу (тамашаға салыну,
сауық-сайранға бой ұру), күлкі күйлеу
(желігу, әуейлену), күш айту (мықтылық
крсету, қожаңдау), күш сату (қызметін
бұлдау), қап салу (қайыршылану, садақа
сұрау), қол қағысу (серттесу, уәделесу),
қолы тарлық (жоқшылық, жетіспестік),
қайратсыз тарту (жігерсіз, әлсіз болу),
қоңыр к"ру (кем тұту, олқы санау), қулық
сауу (үнемі алдап-арбау, арамдықпен
күн кру), құлқын алу (тойымсыздану,
араны ашылу), қызығын ұрлау (адамның
жаманшылыққа бас ұрып, жақсы қасиеті,
адамгершілігінен айрылуын айтады
ақын), мақтан к"йлеу (мақтанышты

дәріптеу), мал қуу (мал іздеу, пайда іздеу,
дүние табу), ой табу (іздену, ақыл беру,
ойлану), шыға ойламау (алысты болжамау, терең, байыпты ой салмау), "секке
салу (сектеу, даттау), пәле оралу (дау,
жанжал болу), пәле шақыру (шатақ салу,
жанжал шығару), қараңғылық пердесі
(надандықтың әсері, кесірі), дау сабау
(дау соғу, дауласу), сай таппау (пана,
сая таба алмау), сақалын сату (жасы
үлкендігін міндет қылу, қартайғандығын
бетке ұстау), қулық сақтау (арамдық
ойлау, пәлелік қуу), т"леу салу (орын
толтыру), с"з аша алмау (ойындағысын
ешкімге айта алмау, білдіре алмау), с"з
бағу (сз аңду, пәле қуу), с"з қыдырту
(сз тасу, сек тарату), с"з сату (сзін
бұлдау, сзіне ақы тілеу), суық тарту
(бойын аулақ салу, жат тарту), сұрау салу
(жауап алу, тергеу), сырдаң тарту (жуымау, жақындамау, тайқақтау), панасы
тию (жәрдем, жақсылық крсету), талап
салу (талаптандыру, алға ұмтылдыру), тас
болмау (қаттылық жасамау, мейірімсіздік
крсетпеу), терісі тарылу (ызасы келу,
қырыстану), т"леу салу (орын толтыру),
ұрлық айту (ұрыны ұстап алу), шырайын
жылыту (кңілдену, ықыласы түсу) т.т.
Ал тұрақты, тиянақты тіркестер –
фразеологизмдердің бәрін бірдей жинап бір мақалаға сыйғызу қиын-ақ. Біз
сздікте берілген сол материалдардың
180-ге жуық түрлерін ғана крсетіп отырмыз. Ол олқылықтарымызды бізден
кейін зерттеушілер толықтыра түсетініне
сеніміміз мол. Барлық фразеологизмдерді
алфавиттік тәртіп бойынша беруді жн
крдік. Олар: ағын судай екпіндеу (лепіру,
жалындау), ағып келе беру (барлық пайда
зіме келе берсін деу), ақжем болу (босқа
әурелену, арам тер болу), ақыл к"збен
бағу (тереңірек бағалау, түсіну), ақылдың
к"зін байлау (ешнәрсені ойлатпау), алдына алған еркесі (алданышы, жуанышы,
жұбанышы), алдынан жан шықпау (ешкім
бетіне қарсы келмеу), алтыбақан ала ауыз
(береке, бірлігі жоқ, ынтымақсыз), ат
үстінен ұйқы алу (дамыл алмай, үнемі ат
үстінде болу), атының басын бұру (жол
сілтеу, жн крсету), басты күн шалу
(бақыт қону, жақсылық келу, болу),
бауырға ет тарттырмау (маңына жан
жуытпау, топ жинатпау), дүниенің кілтін
білу (мірдің тетігін білу, мір сүре білу),
жар есігін бермеу (мірлік жолдас бола
алмау, қосыла алмау), жарық сәуле к"рмеу
(еш рахат, қызық кре алмау), жүрегіне
от түсу (күйіну, күйзелу), к"зге қамшы
тигендей (істер амалы таусылғандай,
лажы құрығандай), к"зге сынық келу
(әдепті, инабатты болып кріну), к"кірек
к"зі ашылу (сана-сезімі ояну, кңілі ашылу), к"ңілге ажым салмау (ренжітпеу,
кейітпеу), к"ңілдің күні "шу (үміт үзілу,
қызық таусылу), к"птің аузын күзету
(сз бағу, сз теру), күлкі күйлеу (желігу,
әуейілену), қойнына тас тығу (қастық ойлау, штесу), қылығының қылшығынан тану
(біреудің мінез-құлқындағы кем-кетігін
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білу), ойы шар тарту (қартаю, қуаты
кему, есею), "лі бойға жан жүгіру (шкен
үміт жану), с"з аша алмау (ойындағысын
білдіре алмау), с"здің майын аямау (сзден
тарынбау), сүтпен емген надандық (қанға
сіңген, қалыптасқан топастық), тал
жібектей оралу (тал шыбықтай бұралу),
тас қияға "рлеу (қиынға шығу, іздену,
ғылымның соңына түсу), тілге с"з түспеу
(айтуға сз таба алмау), с"з аша алмау
(ойындағысын ешкімге білдіре алмау),
үзілмес үмітпенен жүру (құштарлықпен,
құмарлықпен болу), шынның бетін бояу
(шындықты жасыру, ңін айналдыру), іші
"лі, сырты сау (мірден түңілген, кңілі
қайтқан).
Дана Абайдың образды (бейнелі)
тіркестерді жасаудағы білім аясы, ақылой кемеңгерлігі ерекше құбылыс. Ұлы
Абайдың поэтикалық тілін жете зерттеуші
белгілі ғалым Р.Сыздықтың «Абайдың
фразеология саласында кзге түсетін
еңбегінің зоры – оның жаңа тіркестер
ұсынуы деп білеміз» деген орынды пікірі.
Абай тілі туралы басқа да ғылымизерттеу еңбектеріндегі құнды пікірлері
аз емес. «Абай тілі сздігінде» берілген
Абайға тән жаңа образды (бейнелі) сз
тіркестерінің біразын крсетудің реті
келіп отыр. Олар: бұлт ала жер шола
(бұл жерде ел ішінде аз да болса ақылды,
саналы адамдардың болмағандығын
айтып отыр ақын), бұлттың сүтін ішіп
ержеткенмін (ақын бұл жерде жаңбыр
суын бұлттың сүтіне балап, бейнелеп
отыр), жас жүрек жайып саусағын (ақын
бұл жерде жас талаптың талпынуын,
айға ұмтылуын бейнелейді), ақылдың
к"зін байлау (ақын бұл жерде ешнәрсені
ойлатпау, пайымдатпау дегенді айтады),
ала жылан аш бақа (ақын бұл жерде елді
аздырушы деген мағынада айтып отыр),
аяғы маймақ тарту (ақын бұл жерде
адамның қартайған сайын қорғаншақ
келетінін айтып отыр), балы тамған жас
ақын (ақын бұл тұста үміт күттірген жас
жеткіншекті бейнелеп отыр), бейнет сусынын ішу (ақын бұл жерде азапқа түсу,
мехнат кешуді бейнелеген), бейістің
үні шығу (ақын мұнда музыкалық үннің
жан сезіміне тигізген әсерін бейнелеп
отыр), дүниеге бой алдыру (ақын бұл жерде
мірден беті қайтып, қажуды бейнелеп
отыр), жал құйрығын келте алу (ақын бұл
жерде балалы-шағалы болмай, ерте қазаға
ұшырағанды бейнелеп айтып отыр), жел
бетке шығу (ақын бұл жерде жақсылыққа
кездесуді, жолы болуды бейнелеп отыр),
жүрегін ұстап сату (ақын бұл тұста арұятқа қарамай, құлыққа салынуды айтып
отыр), жүректің к"зі ашылу (ақын бұнда
сана-сезім ояну дегенді бейнелеп отыр),
к"з майын ағызу (ақын бұл жерде махаббат
сезіміне қатты бой ұруды айтып отыр),
к"ңілдің жайлауынан ел кету (мұнда босқа
алаң болуды, үмітсіздікті айтып отыр),
к"ңілі тірі болу (мұнда саналы, сезімтал
болуды айтып отыр), күлкінің ерні кезеру
(ақын бұнда уайым-қайғы басқа түскен
соң кңілсіздік басуды айтып отыр),
қарағайды талға жалғау (ақын амалдауды
бейнелеп отыр), қырық жерге қойма қою
(ақын неше түрлі қулық-сұмдықты ойлауды бейнелеп отыр), "мір тонын кигізу
(ақын замана ыңғайына қарай бейімделуді
айтып отыр), сом алтынның сынығы (ақын
бұл тұста текті атаның тұқымы деген
мағынада айтып отыр), талаптың аты
орындау (ақын жастық жігерді арынға
теңеп отыр), талаптың мініп тұлпарын
(бұл жерде талаптанып ізденуді бейнелеп
отыр ақын), тілден зар шығу (ақын бұл
тұста мірге күйіну, қапалануды бейнелеп
отыр), улы сусын т"гілу (ақын бұл жерде
ащы тер шығарып, жан қинауды айтып
отыр), үміттің аты елеру (ақын бұл тұста
алып ұшқан ойды бейнелеп отыр), іші
берік болуы (іштегі з есебі зінде болумен
қатар, ұстамды, кішіпейіл болу керек
дегенді айтып отыр), адам аулау (ақын
бұл жерде біреуді біреу алдап-арбап қолға
түсіруді бейнелеп отыр) т.т. Қолымыздағы
басқа да материалдарды мақала клемі
ктере алмағандықтан бере алмадық. Ұлы
ақынның шығармалары бойынша сздікте
берілген фразеологизмдерді – тұрақты,
тиянақты, түйдекті сз тіркестерін 15
томдық «Қазақ әдеби тілінің сздігімен»
салыстыра тексеріп шыға алмағанымызды
бірден мойындаймыз. Ол келешекте орындалар маңызды іс.
Ұлы Абайдың тіл байлығына тікелей
қатысты басы ашық мәселенің бірі – сз
мағыналары. Бұл – з алдына зерттелетін
ауқымды жұмыс. 1968 жылы жасалған
«Абай тілі сздігінің» жарық кргеніне
52 жыл болды. Оны ңдеп, толықтырып,
жаңартып шығарар болса, те тиімді де
пайдалы болар еді. Ал 2011 жылы «$нер»
баспасы шығарған «Абай тілі сздігі»
(«Абай лұғаты» емес) сол 1968 жылы
шыққан сздіктің згертілмей, түзетілмей,
бастапқы қалпында қайтадан шыққан
нұсқасы.
«Абай тілі сздігінің» атын сақтай
отырып, мектеп оқушыларына арнап,
оқу бағдарламасына сай шағын мектеп сздігін, «Абай тілі сздігі» (ақын
леңдерінің тілі бойынша), «Абай тілі
сздігі» (ақын дастандары тілі бойынша),
«Абай тілі сздігі» (ақын қара сздері бойынша) жеке-жеке тематикалық сздіктер
жарық крер болса, қалың қауымға,
скелең жас ұрпаққа те пайдалы да
тиімді, аса қажетті құрал болып, игілікті іс,
маңызды шаруа болары айдай анық.
Телғожа ЖАНҰЗАҚ,
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының бас ғылыми
қызметкері, филология ғылымының
докторы, профессор
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Ел мұраты, ел амандығы жолында аянбай
еңбек етіп, тынбай ізденіп, белсене жұмыс
істеп жүрген азаматтар қай өңірде де бар
ғой. Кең байтақ еліміздің қай жерінде де
ел мен жердің амандығы үшін тер төккен
сондай тау тұлғалардың ерен еңбегі мен
ақ тілеуінің арқасында да Отанымыз бейбіт-бақуат шығар. Иә,
Қазақстан атты құлашы кең
отанымыздың әрбір тасы
бәрімізге қаншалықты
қымбат болса, сол тас пен
топырағын қадірлеп, ел
мен жердің тыныштығы
үшін талмай жұмыс істеп
жүргендердің құрметі
де ерек болмақ
керек-ау! Осы орайда
Батыс Қазақстан
облысының
Жаңақала ауданында тынбай еңбек
етіп жүрген азамат,
ел ағасы Закария
Сисенғали туралы
жүрек түкпіріндегі
жылы сөзімді қалың
оқырманға әңгімелеп
бергім келеді.

Ел ағасы

Ақын, қоғам қайраткері Закария
Сисенғалидің есімі Батыс Қазақстан
ңірі жұртшылығына кең танымал.
Басқа туындыларын айтпаған күннің
зінде, облысымыздың әнұранына
айналған «Ақжайық – ару мекенім»
әнінің зі «жүз жорғалық» туынды
десек қателеспегеніміз. Қасиетті Нарынды егіз емген кршілес ауданда
туып скесін Закария Жүсіпқалиұлын
ертеден білетін едім. Замандаспыз.
Ал жақсы араласқанымыз, жақын
танысқанымыз 2011 жылы, мен
Жаңақала ауданына жауапты қызметке
тағайындалған күннен басталды.
Ол кезде Закария Жүсіпқалиұлы
аудан әкімінің орынбасары екен. Елге
белгілі мықты идеология сарбазына
айналған шағы. Ел аузында құрметі
кемімеген азамат екенін естіп білдік.
Ауданға басшылық қызметке барғасын
елдің адамдарын толық танитын,
әрбірінің жағдайын білетін, елдің тынысын, қалыптасқан проблемаларын
ашық айта алатын адам керек болды. Ондай адам қасымнан табылды.
Елге танымал азамат, әкімдігі мен
ақындығын шебер ұштастырып жүрген
осы елдің үлкен жүректі тұлғасы Закария Жүсіпқалиұлының кандидатурасы
үйлесе кетті.
Зәкең әлеуметтік салада ұзақ жыл
бойы абыройлы қызмет атқарған
адам болғасын, з саласы бойынша
ауызша да, жазбаша да ұсынысын,
ойын, жоспарын шебер жеткізе білді.
Сол ұсыныстар негізінде әрі зімнің
де тәжірибемді пайдалана отырып
жоспар құрып, жұмысқа кірісіп
кеттік.
Сол жоба-жоспарлар толық жүзеге
асуы әрі Закария Жүсіпқалиұлының
ұсыныстары толық орындалуы үшін
ол әкімнің орынбасарлығы ауырлық
қылмай ма деп уайымдайтын болдым.
Себебі, аудан әкімінің әлеуметтік
сала бойынша орынбасары білім, медицина, мәдениет, спорт, әлеуметтік
қамсыздандыру, БАҚ, қоғамдық
ұйымдармен жұмыс секілді саланың
барлығына бірдей жауап беретін еді.
Ойлана келе Закария Жүсіпқалиұлына
аудандық маслихат депутаттығына
сайлауға түсіп, депутаттар сенім
білдірсе, аудандық маслихат хатшысы
лауазымын атқаруды ұсындым. Бұл
ұсынысты Зәкең үлкен түсінікпен
қабылдады. Сайлау тті. Закария
Жүсіпқалиұлы Жаңақала аудандық
маслихатының хатшысы болып сайланды. Енді оның ел руханияты үшін
алға қойған жоба-жоспарын орындауына уақыты да жететін болды деп
қуандық. Ол зінің міндетті қызметіне
қосымша елдің рухани бағытындағы
жұмыстарын атқаруға жанын сала
кірісті. Ел тарихын зерттеу, оны кітап
қылып бастыру, ауылдарда мұражайлар
ашу, кесенелер, ескерткіштер тұрғызу,
қоғамдық ұйымдардың жұмысын реттеу, тәрбиелік мәні бар іс-шараларды
ұйымдастыру жұмысын әкімшілікпен
бірлесіп атқара бастады. Айта кету керек, оның мұндай игі жұмысы кптің
де кңілінен шығып, елдің алғысына
бленді.
Уақыт біздің сол кездегі бағытымыздың, ойға алған жоба-жобамыздың
дұрыс екенін дәлелдеп берді. Елбасы
Н.'.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті
қыры» атты мақалалары ел дамуының
негізі – ұлттың рухы, тарихы, ана тілі
екенін анықтап берген еді. Бүгінгі
күні Рухани жаңғыру мәселесі ұлттық
идеяға айналды!
Закария Жүсіпқалиұлының ұсынысымен белгілі күйші, күй атасы –
Құрман ғазының шәкірті Мәменге,
дәулескер күйші, жерлесіміз Тұяқберді
Шәмеловке кесенелер тұрғызылды.
Атақты күйшілер – Құрманғазы,
Дина, Оқап, Қали, Мәмен, Шамғон,
Тұяқбердінің ескерткіштері орталық
алаңда бой ктерді. Кеңес Одағының
4 батырына бюсттер орнатылды.
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Тастбе, Бейбітшілік, Даңқ, Қуғынсүргін, Тәуелсіздік саябақтарында
монументтер асқақтады. Аудандарда мұражайлар ашылып, даңқты
жерлестердің үйлеріне ескерткіштақталар орнатылды. Мұның бәрінің
басы-қасында ел ағасы Закария
Жүсіпқалиұлы жүр еді. Осы жылдары Закария Жүсіпқалиұлының
құрастыруымен және авторлығымен
аудан тарихы жнінде бірнеше
кітабы жарық крді. «'нім сенсің,
Жаңақала», «Ақ Жайық – ару
мекенім», «Ақ тілек», «Жылдар-ойлар», «Жырлайды жүрек», «Қарашада
қалған мұң», «Шындық шырайы»
«$ткен күнде белгі бар...», «Сйлейді,
уақыт!», «Жұмақ мекен – Жаңақала»
атты кітаптары ел ықыласына
бленді. Закария Жүсіпқалиұлының
басшылығымен қасиетті Жаңақала
ңірінің бай тарихы жнінде «Жасампаз жылдар жаңғырығы», «Жаралы жылдар жаңғырығы», «ҚамысСамар – Жаңақала: ткені мен бүгіні»
(3 томдық) «Жаңақала ауданының
тарихи-танымдық анықтамалығы»
(2 дүркін), «Кпжасар ауылының
тарихи-танымдық анықтамасы»,
«Жаңақала ауданының энциклопедиясы», Жаңақала жастары ның
шығармашылығы жнінде «Қанат
қақты» атты жинақтар жарыққа
шықты. Ал оның қырықтан аса
леңіне '.Бейсеуов, Б.Жұманиязов,
Д.Қажымов, Т.Шәмелов,
Қ.Ахмедияров, Ж.Кеңесов,
Е.Сатыбаев, т.б. композиторлар ән
жазса, Атырау облысының әкімі
Б.Ізмұхамбетовтің қолдауымен шыққан қазақ ақындарының 10 томдық
антологиясына леңдері енді.
З.Сисенғалидың Д.Қажымовпен бірге
жазған «Ақжайық – ару мекенім»,
'.Бейсеуовпен жазған «Жаңақала
– гүл қала», Д.Қажымовпен жазған
«Қамыс-Самар маршы» атты леңдері
облыс, аудан әнұранына айналды.
Осы орайда Закария Жүсіпқалиұлының ауданда ақындар мектебін
қалыптастырған еңбегін де айта
кету парыз. 'р түрлі деңгейде ұйымдастырылған әдеби кештердің
нәтижесінде жас ақындарды іріктеп,
олардың лең-жырларының республика клемінде жарық круіне
мұрындық болды. Ол ұйымдастырған
белгілі айтыс ақыны марқұм Асылбек Ищанов атындағы «Жас қалам»
жас ақындар клубының зі бір тбе.
Осы клуб арқылы жас ақындардың
«Қанат қақты» атты леңдер жинағы,
болашағынан зор үміт күттіретін ақын
Жанайдар Болатұлының «Ойдағы
нәзік сәулелер» сияқты кітаптары
жарық крді.
Закария Жүсіпқалиұлы депутат
ретінде Елбасымен, кімет басшылығымен, министрлермен бірнеше рет
кездесіп, ңір мен аймақ мәселесін
крсете білген жан. Осындай бірлескен
жұмыстардың нәтижесінде Жаңақала
ауылына дейін қатқыл табанды жол,
жерасты ауыз суы келді. Кптеген
ауыл сумен, кгілдір отынмен қамтылды. Жаңа әлеуметтік нысандар,
инфрақұрылымдар, тұрғын үйлер
салынды. Осы жылдар ішінде облыс
халқы арасында Жаңақала ауданы
«Күйдің Астанасы», «Ескерткіштер
елі» мәртебесіне ие болды.
Қызметтес болған кезімде Закария
Жүсіпқалиұлының еңбегіне риза болып әзіл-шынын араластырып «Осы
Зәкариясы жоқ аудандар қалай ел
болып отыр екен?!» дейтінмін. Бұл –
оның ерен еңбегіне ризашылықпен
берген бағам еді.
Бүгінгі күні Закария Жүсіпқалиұлы
зейнеткерлік жасқа үлкен жетістікпен,
абыроймен жетті, халқының құрметіне
бленді.
Лавр РАШИДҰЛЫ,
Батыс Қазақстан облыстық
аумақтық инспекция басшысы
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ай жерде қандай қызметте жүрсе
де мәдениеттің ырысы, қалың
жұрттың тынысы бола алып
жүрген інінің бірер жыл бұрын ердің жасы
– елуге толуы осы мақаланы жазуыма
түрткі болғанмен, мен Руслан Рүстемұлын
осы облыстағы Шиелі ауданы әкімнің
орынбасарлығын атқарып жүрген кезінен
жақсы білемін. Замандасы Нұрлыбек
Нәлібаев ауданда әкім болып, зі орынбасар
болып отырғанда Шиелі түрленді, гүлденді.
Қаншалықты экономика дамуы – маңызды,
дәмді ас – адамның арқауы болғанмен,
мәдениет – халықтың рухани жаны, бойында тулап аққан ыстық қаны екенін жоққа
шығара алмаспыз. Газ, кмір жанады, су мен
жалақы ағады. Қалатыны – лмес елдік іс
пен шпес мәдени із.
Күн сайын згеріп, жаңарып жатқан
Шиеліде бүгінде Руслан Рүстемовтің білім,
мәдениет саласында тамшылатып тер
тккенін ұмытып қалғандар да кп шығар.
Дегенмен, сол кезден қалған әдеби, мәдени
іздер сайрап жатыр. Мәселен, ол – Мұстафа
Шоқайға осында елімізде тұңғыш ашылған
ескерткіш. Жаңа отау тіккен балабақшалар.
Жазушы Оразбек Сәрсенбаевпен ткен
жылы жүздесу... $з басыма сол кезеңде
«ақырын жүріп анық басқан» (Абай) орынбасар Руслан Рүстемұлының білімі, әсіресе

бірінші хатшысы Ахметжан Жанпейісов
те келіп, шын жүректен батасын беріп, ақ
тілегін айтты:
– Руслан би болсын, немесе би түсетін
үй болсын!
Жаратушы аузына салған шығар, Ахметжан Жанпейісовтың айтқаны келіп, Руслан
з заманының биі тағына да отырды. Билер
түсетін үй болу бағы да бұйырды.
Жас нәрсетеге Руслан деп ат қойылғаны
есіңе еріксіз орыстың ұлы ақыны А.Пушкиннің «Руслан мен Людмиласын» еске
түсіреді. Бұл сол кездегі қазақтардың сауаттылығын ғана емес, парасаттылығын да
білдірмей ме? $йткені Рүстем әке Руслан
деген сздің тегі түркі халықтарының Арсмен де сабақтасып
лан, Арыстан деген сзімен
рек.
жатқанын жақсы білсе керек.
ді. Осы Ахметжан
Уақыт зулап тез теді.
Жанпейісов Жаңақорған
ған ауданына бірінші хатшы болып ауысқан.
уысқан. Рүстем
умен мал тұқымын
Ахметұлы бірде шақыртумен
блыс орталығында
асылдандыруға қатысты облыс
ткен үлкен жиналысқа келгенде Ахаңмен
н жерлерінде тек
жолығып қалды. Жүрген
жақсы із қалдыратын ақкңіл
кңіл Ахаң жұртты
жатырқамай, бауырынаа тарта жнелетін
әдетімен:
нің жағдайы жақсы
– Балам қалай? Келіннің
йды.
ма? – деп хал-ахуал сұрайды.

мын, ел айтады. Тек бір кінішіміз – ол
мұнда екі-ақ жыл еңбек етті. Бірақ кңілі
түзу, жүрек қайраты мол, перзенттік парызымды теймін деп жанқиярлықпен еңбек
еткен Ер үшін екі жыл да онша аз уақыт
емес екен.
Алматыда жүрсек те ел жаққа құлағы
түрік біз үшін жақсы хабар тез жетеді.
Мәселен, мен үшін жаңа әкімнің з
жұмысын ұлы Мұхтар 'уезов кшесін
асфальттап, жндеуден бастауы – те
жақсы нышан болып крінді. Кент әкімін
шақырып, сйлессе, кент орталығындағы
осы ұзын кше 20 жылдан бері ұмыт
қалыпты. «Мұхтар 'уезов – қазақтың
ғана емес, әлемнің ұлы жазушыларының
бірі. Қазақ әдебиетін жержүзілік деңгейге

Діл – рухани орманымыз, тіл – ұлттық қорғанымыз екенін ұғатын, ұғып
қана қоймай, күн сайын қазақ мәдениетін қорғау алаңына шығатын,
өз өмір жолында күресіп әрқашан дерлік жеңіске жетіп жүрген жайсаң
жігіттеріміз де, қырмызы қыздарымыз да жеткілікті десем асырып
айтпаспын, сірә.
Солардың бірі ғана емес, бірегейі – күні кешеге дейін Қызылорда
облысы әкімінің орынбасары болған Руслан Рүстемов. Ол – туабітті
таланттылығына қоса тәжірибелі екенін де көрсетіп, мәдениет
саласын бекем де терең игеріп, бұл саладағы ірі де ұсақ мың бір шара-шаруаларды маман ретінде меңгеріп, ежелгі де қасиетті өңірдің
мәдениетін «Сыр – Алаштың анасы» (Нұрсұлтан Назарбаев) деген
атына лайық өркендетіп, өрлетуге үлкен үлес қосты. Иә, ол – әкім
тапсырмасын қалтқысыз орындаушы көп қызметкердің бірі
емес, жан байлығын көрік еткен, «сергек ойды серік еткен»
(М.Әуезов) Қайраткер. Талай ретте-ақ ол елде қордаланған
мәселелердің алдын алды; туған жерім – есіл елім көгерсе деп
барын салды.

ХАЛҚЫМЕН

ҚУАНЫШ-ҚАЙҒЫСЫ БІР...
әдебиетті терең білетіні, мәдениеттің з
адамы екендігі қатты ұнаған.
Сол жолы танысқанда-ақ Руслан
Рүстемұлының тақыр жерде спеген, тектілігімен алдампаздық пен адамдықты, ер
мен езді, тірі сз бен лі сзді, жақсылық
пен жамандықты ерте екшеген, тамыры
үзілмеген қазақы ауылда, ұлттық дәстүр мен
ұлық мақсатты мұрат тұтқан Сыр бойында
сіп-жетілгенін сезінгенмін. Енді осы байламымызды тірілтсек, ол ұлы зеніміз Сырдария ойында, Қармақшы ауданындағы
құтты ауыл – Жаңақала бойында 1968 жылы
мірге келіпті. Белгілі азамат Ахметтің
Рүстемі мен Сара ананың отбасында жарық
дүниеге есігін ашып, еніпті. Бала үшін мір
сүретін қазақтың менталитеті қандай, не
жасыратыны бар, Рүстем – Сара жалғыз ұл
Русланды Тәңіріден талай жыл тілеп жүріп,
зарығып, сағынып кріпті.
Тілеп алған ұлдың мірге келуі – әрине,
«мазар» емес ажарлы үйді де шын мәнінде
базарлы үйге айналдырған.
Қазақтың әйелі деген қасиетті атқа
лайық Сарада кп жыл бойы бір бала
ктермегені болмаса, мін бар ма? Бірақ
перзентті де Құдай береді. Жаратушы
бермесе, балалы бола алмайсың... Мал
шаруашылығы маманы Рүстем Ахметов
қой сіретін кеңшарда ферма меңгерушісі,
бас зоотехник болып қызмет істеп жүрген
кезінде тізе бүгіп демалуға мұршасы жоқты. Сол заманның қатаң талабынан хабардар біз Рүстемдердің бейбіт майданда
жүргендей еңбек еткенін жақсы білеміз.
Таңның атысы – күннің батысы тыным
жоқ. Күн демейді, түн демейді. «Мал сірсең
– қой сір, табысы оның кл-ксір» деген
қанатты сз де осы кездері шыққан шығар.
Сәл қолы қалт етіп, түн ортасында үйге
жетсе де, ас-суы дайын. Қасында жігіттері
болса да, Сара қабақ шытпайды. Қайта
шүкіршілік ете жүріп, қонақ күтеді. Ол 1980
жылдар басында осы кеңшарға директор
болып бекітілгенде жұмыстың ғана емес,
жауапкершіліктің де кбейгені түсінікті.
Шалғайдағы шаруашылықта мейманхана
түгіл асхана да жоқ. Енді ауданнан келетін
меймандарға облыстан, алыстан келетін
қонақтар да қосылған. Қонақтарға арнайы
қой сойылады, қазан ктеріледі. Сол бірі
келіп, бірі кетушілердің алғыс-рақметі де
бекерге кетпегені анық.
Бірақ мұның зі де бір-ақ себеп. Келінін
келсап емес, келін етіп тәрбиелеп, керек
кезінде ақылын айтып, қолғабысын да
аямаған Дәржан енесінің де ынта-ықыласы
«Сара, әлі жассың, үмітіңді үзбе. Сәл үзірің
бар шығар, емдел» деген қамқор кңілі де кп
демеу болды. Содан Текей бабасына сыйынып, ауылдан шыққан Сара Жаңақорған
санаторийіне тартты. Атақты шипажайдың
балшығы ем болып, Алла-тағала жар болып, 1968 жылдың 13-желтоқсанында бұл
шаңырақта мірге Руслан атты ұл келді.
Бұл – Ахметовтер әулетінің шкені жанып,
дүниеге мұрагер келген ұмытылмас күн
еді. Шілдехана – нағыз бесік тойы. Құтты
қонақтар үстіне Қармақшы аупарткомының

– Отбасымыз аман. Жағдайымыз жақсы.
Тек балаңыз мектепке баруға дайындалып
жүр.
– Не дейсің, Русланның да жігіт болып
қалғаны ма? Уақыттың зулап тіп бара
жатқанын осындайда білесің. Мынау жақсы
жаңалық қой. Сен онда жиналыстан соң
шамалы кідір...
«Жақсыдан – шарапат» деген осы. Ахметжан Рүстемнің азаматтығын, еңбекқорлығын қатты бағалайтын. Озық директордың
кеудесіне дер кезінде «Құрмет белгісі» ордені
тағылуына да осы Жанпейісовтің септігі
тигені – әділдіктің салтанат құруы ғана емес,
осындай шарапаттың крінісі еді. Міне, енді
ол жиналыстан соң Рүстемді ертіп алып «Балалар әлеміне» соғып, Русланға әдемі смке,
қалам-дәптерлер алып беріп: «Балама айт.
Жақсы оқысын. Жаратушы жолын ашсын»
деп сәлем айтты.
Руслан – туған аулы «Жаңақаладағы»
орта мектептің үздік шәкірті. Ол одан
соң қазақтың бас оқу ордасы ҚазМУ-дің
филология факультетіне оқуға түсіп, оны да
жақсы тәмамдады. Жай кп студенттің бірі
болып қалмай, білімді де білікті маман болып бітіріп, азаматтық мір қиясына қанат
қақты. Жұрттың бәрінің-ақ білімді болуы
қиын емес, ал білікті маман болу – ең алдымен Адам болу деген сз.
Филолог бола тұра Байрон мен Гетені
ажырата алмасаң, Мұхтар 'уезовті ағып
тұрған лирик еді деп сайрасаң, Абайды
білмесең, Алаш арыстарының ақ жолымен
жүрмесең – шынайы маман бола алғаның
қайда? Бұл ретте ақиық ақын бола алмасаң
да, мірді сүйіп-күйген ақынжандылық –
те қажет қасиет. Атақты Қадырдың: «Кңіл
гүлі болады ашылғандай, $мір нұры болады
шашылғандай. Ғашық болсам – боратып
лең жазам, $лең жазсам, жүремін ғашық
жандай» дейтіні бар. Осындай кңіл гүлі,
мір нұры бойыңа біткеніне не жетсін Ең
негізгісі – Русланның бойында осындай
бітім бар еді.
Бұған бағзы заманнан жыр самалы
ескен, жүз сүлей жырау туып-скен қасиетті
Қармақшы жерінің топырағы, Жаңақала
елінің бала кезден саялатқан жапырағы әсер
етпеді деп қалай айтарсыз.
***
Жас кезіндегі алып-ұшқан арманды ақ
кңіл басқа да, қызметке араласқан ақ пен
қарасы егіз, жамандығы мен жақсылығы
теңіз әлеуметтік мір басқа. Алғашқы
кездегі алған әсер, тағылым, адамдармен
қарым-қатынас жасай білу, бойға түйген
тәжірибенің жні блек. Жас қатардағы
қызметкер Руслан осындай мір мектебінен
тті. $мір мектебінде де жақсы оқып, кпкп керегін кңілге тоқып...
Облыстық әкімдіктің Ішкі саясат
басқармасының бастығы.
Шиелі ауданы әкімінің орынбасары
Жаңақорған ауданының әкімі...
Сәмит Далдабаевтан кейін Жаңақорғанның з адамы болған, оның терең тарихы
мен әрбір жасы үшін күйіп-жанған әкім
– Руслан Рүстемов. Мұны мен ғана айтпай-

ктерген сирек суреткердің кшесі қараусыз
қалуы, жұлым-жұлымы шығып жатуы –
әрине, ұят нәрсе». Жаңа әкім шұғыл тапсырма берді, орындалуын қадағалады. Кп
кешікпей 'уезов кшесі з мәртебесіне сай
қатарға қосылды.
Айтпақшы, қолына қалам ұстағалы
Жаңақорғаннан кшпеген талантты балалар
ақыны Адырбек Сопыбеков тұратын кше
де жнделіп, кзі ашылып қалды осы кезде.
Театр киім ілгіштен басталса, аудан орталығының кркі мен дәулеті
кіреберісінен басталады. Жұрт бұрынғы
алқам-салқам кіреберіспен кп ұзамай
қоштасқан. Табалдырықтың ажары мен
сәулеті ұлттық нақышпен астасып, бітім
тапса, нұр үстіне нұр. Бүгінгі Жаңақорған
аллеясы – соның айғақ-крінісі.
Орта ғасырлардың әйгілі бір ғұламасы,
шайыры Хисамеддин Сығанақи з заманында:
Болса тағдыр екінші мір қиғандай,
Сығанақта кз жұмар ем қиналмай, –
деп жазыпты.
ХІV ғасырда Ақ Орданың астанасы
болған сұлу Сығанақ. Орысхан, оның үлкен
ұлы Тоқтақия, әйгілі Тоқтамыс, Ақназарлар
хандық құрған, дәулеті тасыған, сәулеті
кркейген Сығанақ бұл.
Түбінде – небәрі трт-бес шақырым
іргесіндегі Кккесене елді мекенінің
маңындағы тарихи шайқаста келешек Қазақ
хандығының кіндігі кесілген Сығанақ бұл.
Аудан жеріндегі Сауран, $згент,
Аққорған, Баршынкент, Құмиян қалалары
қойнауларында қандай кне мемлекеттік
сырлар мен маздақ жырларды жасырып,
бүгіп жатқанын білеміз бе?! Ислам діні
мен мәдениетін қазақ даласына алғаш
алып келушілердің бірі, кейін Қорасан
Ата атанған 'бдіжәлил баптың осы ңірде
жамбасы жерге тигенін білеміз бе? 'рине,
мұны білеміз, алайда Жаңақорғанды алғаш
Дінқорған атандырған да осындай баптар,
мұсылмандықты дамытқан Қылышты ата,
Бақсайыс, Тлегетай, Қылауыз, Айқожа
ишандай «бақтар» шығар.
Міне, осының бәрін қамту қиын
болғанмен, басты деректері мен халыққа
керектерін аудан әкімі Руслан Рүстемұлы
бастамасымен, қаржыландырып ұйымдастыруымен жерлес кәсіби деректанушы
Қалила Омаров түсірген «Туған жерге
тағзым» атты деректі-танымдық фильмінен
кріп-білеміз.
Жалпы, Қорасан атаға тәу етушілер
баяғыдан кп, қазір де адам аяғы үзілген
емес. Міне, соған апаратын жақсы тас жол
да – Руслан Рүстемұлы басқарған кезде
біткен тірлік. Бұрын оған ойқы-шойқы жолмен жету бір азап болса, қазір діни-ділдік
«саяхаттың» бір сәті ғана.
Ең алдымен мыңғырған трт түлік мал
сіру, күріш егу, экономиканы ркендету –
заман талабы. Бұл жағынан кенже қалмаған
ауданда жеке кәсіпкерлік рістеді. Бірақ бұл
мәдениет екінші кезекте дегенді білдірмейді.
$йткені табысты жұмысқа сай тұрмысты
түзеу, мәдени-рухани қазыналар мен су-

сындау – басты мір талабы. Міне, сонда
ғана адам малмен бірге мал болып кетпейді,
дүние-байлықтың құлына айналмайды.
Осыны жас кезінен қатты ұққан Руслан
Рүстемұлы қайда жүрсе де бірінші кезекте
мәдениет ошақтарын жндетіп, олардың
материалдық әлеуетін арттырады, мәдениет
саласы қызметкерлеріне жағдай жасайды.
Бұл айтқандарымызды мысалмен
тұздықтасақ, бұл тұрғыда ауданнан асып,
облыстық деңгейде ткен, республикалық
мәртебеге сапасы жеткен трт әдеби
байқау, мәдени жарысты алға тартайық.
Олар – Дүкенбай Досжанның мірі мен
шығармашылығына арналған «Ғұмыр – дария» атты облыстық әдеби оқулар байқауы,
әйгілі күйші 'лшекей Бектібайұлына
бағышталған «'уезді күйдің құдыреті»
атты облыстық күйшілер конкурсы, белгілі
композитор Бексұлтан Байкенжеевтің
әндерін орындаушыларды сынға салған «Ақ
Баян» атты облыстық әншілер конкурсы,
атақты ақын Құлан Алдабергенұлының
мірі мен нерін халықпен, жас ұрпақпен
және бір жүздестірген «Жүйрікпін жүрісінен
жаңылмаған...» атты облыстық жас ақындар
айтысы.
Тізім мұнымен бітпейді, қайта жалғасады
десек жаңылыспаймыз. Кп бастықтар
шындықты асырмай-жасырмай айтып
тастайтын мінезінен қорқып тілдесуден
қашқанмен, әлдеқашан Халықтың қаламгері
атанған Тынымбай Нұрмағамбетовтің
шығармашылық кездесу-кешін ткізу...
Осыған дейін кітабы шықпаған ақын
'білтай Сүлейменовтің жыр жинағын
шығарып беру...
Руслан Рүстемұлы артта қалып, аты
шыққан білім саласында да бетбұрыс жасап, жағдайды жақсарта алды. ХХІ ғасырда
мемлекеттің дамуы тікелей адам капиталына қатысты болса, ҰБТ крсеткіші бойынша Қызылорда облысында кш соңында
қалған Жаңақорған кп ұзамай-ақ Сыр
бойында топ жарып, кш басынан крініп,
екінші орынды иеленді. Бұл – айтуға оңай,
ал іс жүзінде ересен еңбек пен ізденіс
нәтижесі.
Айта берсек, Руслан Рүстемұлы Жаңақорғанды басқарған кезеңде мұндай ескеріп
айтар елеулі жаңалықтар мен жақсылықтар
кп.
...Жаңақорған жерінің түстік-шығысында созылып Қаратау жатыр. Қарт Қаратау
– асқақ Тәңір тауының бір жота-сілемі.
Атының зі-ақ оның құйқалы, қасиетті тау
екенін білдіретініндей, оның қойнаулары
мен баурайларында мың бір бұлақ бар.
Тасып аққан таза тау зендері бар. Жаз –
жайлау. Салқын сабат саздар мен шыбынсыз
жаздар осында. Тріне рлесең, $гізмүйіс,
Түлкілі, Ақсүмбе, Мыңжылқы, Шоқмазар,
Жетімтау... атанып құшағын жаяды. Бала
кезімізде тасында ойнап, жуасын жұлып жеп
скен Қаратауды жас келген сайын сағына
түседі екенсің. Менің сол Қаратауыма әкім
ғана емес, хакім (ақын, халыққа жақын)
Руслан Рүстемұлының берген бір әділ бағасы
жадымда жаңғырып отыр:
Жаңақорған – асыл арман,
Шаңырағында шырақ жанған.
Сыр – Алашқа ана болса,
Қаратауым пана болған.
Шынайы перзенттік махаббаттан туған,
оқып-естіген адамның жүрегін тербейтін
сз. Сұлу Сыр... Жұмыр жыр.
Бұл жолдар менің қолыма қайдан түсті?
Жаңақорған ауданына арналған әндер
байқауы тіпті. Сол байқауға осындай
жаңа мәтін-ән де түсіпті. 'нін жазған
Мәжит Балқожаев болса, сзі – Руслан
Рүстемұлынікі. Қуанарлық факті, тың дерек. Мен осындай жолдары үшін Русланды
ақындар қатарына қоспай-ақ қояйын.
Менің Жаңақорғандай жерімді Қаратаудай трімді туған перзентіней сүйіп,
азаматша аялаудың крінісі емес пе бұл?
«Махаббатсыз – дүние бос» дейді Абай.
Демек, қандай бір істі жақсы бітіруге де,
еліне қолынан келгенше қызмет етейінші
деген сергек ой-кңілге де махаббат керек.
Мәдениет саласына қалтқысыз қызмет
еткізетін қабілет-талантқа да, жұртқа
кбінесе жақсылық сыйлайыншы деген ақ
тілек, қайрат-білекке махаббат керек. Ең
бастысы – елім деп соққан Жүрекке де!
Марқайып, мерейленетінің – Руслан
Рүстемов бойында, ойында, сойында осы
айтылған қабілет-қасиеттің бәрі бар.
Ол осынау білім-парасатын, ақылқайратын жақында әкім болып барған
Сырдария ауданында да крсетіп жатыр...
Демек, біз оның патша кңілдің жаңа
ккжиектеріне жетіп қана қоймай, алдағы
уақыттарда да мына мірдің жаңа белесбиіктерінен де абыроймен аса беретініне
кәміл сенеміз.
Мақаламның түйінінде атақты Алаш
арысы, ақын Мағжан Жұмабаевтың бір лең
емес, рен қарасзі ойыма түсіп отыр: «Ердің
елге бағасы қаны бір болуда емес, жаны бір
болуда, қуаныш-қайғысы ортақ болуда.
Ердің бағасы елге еткен еңбегінің зор яки
кішілігінде емес, елге деген жүрегінің таза
болуында, тілегінің елмен ортақ болуында;
ер мірінің рі мен крі ел мірінің рікрімен бір болуында». Мағжан әдемі айтқан. 'рине, ер еңбегінің шағын-шарқы болмай, зор болғанына не жетсін! Ол – блек
әңгіме нысанасы. Ал бірақ бізді бұл жерде
риза етіп, қанаттандыратыны – М.Жұмабаев
айтқан осы баға-сараптың менің інім Руслан
Рүстемұлы бітім-болмысына соншалықты
сай келетіндігінде. Ол – елімен жаны бір,
қуаныш-қайғысы ортақ, рі мен трі бір Ер.
Оның еңбегінің клемі мен кемелін, кенеуін
келешекте тағы бір реті келгенде айқындай
жатармыз.
Мына тіршіліктегі ақ жолың жалғаса
берсін, Руслан Рүстемұлы!
Бақыт САРБАЛАҰЛЫ

ANA TILI
(Соңы. Басы "ткен санда)
БЕЗГЕККЕ
ҚАРСЫ КҮРЕС
1922 жылдың сәуір – қыркүйек айлары
үшін жасалған есептен безгек ауруының
халық арасында ең кп таралған жұқпалы
ауру түрінің бірі болғанын байқауға
болады. 1923 жылы 16 шілдеде безгекпен күрес жніндегі ұйымдар мен
мекемелердің қызметін біріктіру үшін
Денсаулық сақтау халкоматы жанынан $лкелік безгекке қарсы комиссия
ұйымдастырылды. Комиссия құрамына
Денсаулық сақтау халкоматы, Жер-су
халкоматы, Қызыл крест ұйымы, әскери
ведомство кілдері кірді. Комиссия безгекпен күресетін және безгекке қарсы
станцияларды ұйымдастыратын, хинин
мен басқа да арнайы медикаменттерді
блетін және тарататын, сондай-ақ, безгекке қарсы күрес үшін қаржы іздестіретін эпидемиологиялық, клиникалық,
статистикалық секциялардан тұрды.
Жергілікті жерлердегі губденсаулық
сақтау және облденсаулық сақтау блімдерінің жанында осылай аталған комиссиялар құрылды. Бұл комиссия жұмысын
1935 жылы 17 мамырда ҚАКСР ХКК жанынан құрылған $лкелік безгекке қарсы
күрес комитеті одан ары жалғастырды.
ОБАҒА
ҚАРСЫ КҮРЕС
ҚАКСР-дегі ең қауіпті аурулардың
бірі – оба індеті болды. ҚАКСР-і
бойынша барлығы қанша адамның обамен ауырғанын анықтау әзірге мүмкін
болмады. Тек белгілісі, 1925 жылдың
1 қазанынан бастап 1927 жылдың 15
наурызына дейінгі аралықта ҚАКСР
аумағында обамен ауырған 275 жағдай
тіркеліп, оның 271-і обадан опат болған
(салыстыру үшін, 1920–1989 жылдар
аралығында КСРО бойынша обамен
3639 адамның ауырып, оның 2060-ы
опат болғанын айта кетуге болады. ХХ
ғасырдың 40-шы жылдарының соңынан
бастап обаны емдеу біртіндеп мүмкін
бола бастаған – С.Ш.). Негізі, кпе обасынан ешкім де аман қалмайтын. Одан
сақтанудың бір-ақ жолы болды. Ол –
науқасты халықтан аластау еді. Обаның
алдын-алу шараларын жүзеге асыру
және Шығыс Қазақстанда ктерілген
обаға қарсы күреске басшылық жасау
үшін 1930 жылы 13 ақпанда ҚАКСР ХКК
қаулысы бойынша Денсаулық сақтау
халкоматы жанынан Қазақстанның
обаға қарсы іс қылатын лкелік кеңесі
құрылып, ережесі бекітілді. Кеңес
құрамына Денсаулық сақтау халкоматы, Ішкі істер халкоматы, мемлекеттік
саяси басқармасы, Қазақ санитарлықбактериологиялық институты, орталықтағы дәрігерлік-тазалық еңбек
одағы, Медсанеңбек кілдері енгізілді.
Кеңестің техникалық жұмыстарын
атқару Денсаулық сақтау халкоматының
кеңсесіне жүктелді. Кеңес айына бір
рет, оба ктерілген кезде қажеттілікке
сәйкес траға тарапынан шақырылды.
Кеңеске оба крінісі кезінде жергілікті
медициналық құрамды зіне толық
бағындыратын ттенше кілеттілігі бар
$кіл басқарды.
Д8РІХАНА ЖҮЙЕСІ
1922 жылдың ақпанынан бастап
ҚАКСР территориясындағы барлық
дәріханаларды шаруашылық есепке
кшіру жұмысы басталуы тиіс еді. Бірақ,
мұндай жаңа істі жүргізетін немесе
жергілікті жерлерде нұқсқау беретін
білікті мамандардың жоқтығынан,
аталмыш іс тұралап қалды. Денсаулық
сақтау халкоматы Коллегиясының
қаулысы бойынша шаруашылық есепке кшірілген дәріханалар $лкелік
дәріхана қоймасынан медикаменттерді
60 % құнын тлеп сатып алуы тиіс болса, қалған 40 %-ы жергілікті жерлердегі
жеке құрамды, ұйымдастыру және
шаруашылық шығындарын жабуға
қалдырылды. Республикада ақылы
және ақысыз дәріханалар жұмыс істеді.
Ақысыз дәріханалар мемлекет тарапынан жабдықталса, ақылы дәріханалар
коммерциялық кәсіпорындар сияқты
жұмыс істеуі тиіс болды.
АУЫЗ СУ ЖАҒДАЙЫ
ҚАКСР аумағын ауыз сумен
қамтамасыз ету желісінің нашарлығы
жаз айларында жұқпалы аурулардың
туындауы мен таралуының негізгі
себептерінің бірі болды. Су құбыры
жүйесі Семей және Орынбор губернияларында ғана болды. Қалған
губерниялардың халқы құдық суын пайдаланды. Семей губерниясында жұмыс
істеп тұрған 1 517 құдықтың 754-і немесе
49 %-ы жндеу мен тазалауды қажет
етсе, қалған губерниялардағы жағдай
бұдан да нашар болған. Денсаулық
сақтау халкоматына қарасты лабораториялар Семей, Ақмола, Орал
қалаларындағы құдық суларын үнемі
тексеріп, тырысқақтың алдын-алу
шараларын жүзеге асырғанымен, бұл
шаралар бүкіл ҚАКСР аумағында
жүргізілмеді. Ал қалдық суларды ағызу
(кәріз) жүйесі Орынборда ғана ішінара
жұмыс істеген. Міне, коммуналдық
шаруашылықтың осындай деңгейде
болуы тырысқақ, тышқақ және т.б.
жұқпалы іш аурулардың жылдам таралуына әсер етті.

АЙДЫҢ ТАСА БЕТІ
АНА МЕН БАЛА
ДЕНСАУЛЫҒЫ
ҚАКСР-ы бойынша ана мен сәби
ден саулығын сақтау те тменгі деңгейде болды. Қараусыз қалған балалар мекемелерін ұйымдастыру және
оларды медициналық бақылауға
алу шешілмеген мәселе болып қала
берді. 1922 жылдың басында ҚАКСР
аумағында 3 жасқа дейінгі 2 549 баланы
қамқорлыққа алған 91 жабық меке-

Сәбит ШІЛДЕБАЙ,
тарих ғылымының кандидаты,
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология
институтының бөлім меңгерушісі

Бұл тіркеуге алынған қараусыз қалған
аш-жалаңаш 841 043 баланың 4,9 %-ын
ғана құрайтын еді. 1922 жылы бұл
мекемелердің кпшілігі үшін балаларға
білім беру мен тәрбие мәселесінен грі,
оларды тамақтандыру бірінші орында тұрды. Міне, осы статистикалық
мәліметтерден-ақ азамат соғысы мен
ашаршылық жылдарынан кейінгі
ҚАКСР-інің аса ауыр әлеуметтік-экономикалық жағдайын круге болады.

халкомының ұсынысы бойынша Ағарту
халкомы тарапынан бекітілетін болды.
Сонымен қатар, халком М.С.Шамов
Орынбор, Орал қалаларынан фельшерлік
мектептер ашып, облыс орталықтарында
медбикелерді даярлау жніндегі қысқа
мерзімді курстарды ұйымдастырып,
олардың жұмысын жолға қойды.

ЖЕЗNКШЕЛІККЕ
ҚАРСЫ КҮРЕС

ҚАКСР Денсаулық сақтау жүйесіне
қарасты саланың бірі – курорттар мен
демалыс орындары болды. 1924 жылы 25
қазанда ҚАКСР ОАК қаулысы бойынша
республикадағы курорт ісіне байланысты
барлық жұмыстарды біріктіру және оған
басшылық жасау үшін ҚАКСР Денсаулық
сақтау халкоматының жанынан Курорттар жніндегі бас басқармасы құрылды.
Осы басқарма құрылғаннан кейін барып,
ҚАКСР территориясындағы курорттар жүйесін қалыптастыру мен дамыту
жұмысы қолға алына бастады. Бұған дейін,
ҚАКСР территориясындағы курорттар мен қымызбен емдеу мекемелерінің
жұмысы да мардымсыз болған еді.
Мысалы, 1922 жылы Орынбор губерниясына қарасты Джаннетовка қымызбен
емдеу округінде туберкулезбен ауырғандар
үшін 75 орындық бір қымызбен емдеу
шипажайы жұмыс істеді. Бұл мекемені
Орынбор губаткомы тамақпен қамтамасыз
еткендіктен, шипажайдағы орындар

ҚАКСР территориясында жыныстық
жұқпалы аурулар да аз болмады. Мысалы,
1922 жылғы тіркелген деректерге сәйкес,
әрбір 10 мың адамның 73,4-і трахомамен
(хламидиоздан туындайтын, соқырлыққа
алып келетін созылмалы инфекциялық
кз ауруы – С.Ш.) ауырса, әрбір 10
мың адамның 19,8-і мерезбен ауырған.
'сіресе, ақгвардияшыл әскерлер жүріп
ткен (ақгвардияшылар тарапынан елдімекендердегі әйелдер мен қыздарды жаппай зорлау фактілері те жиі орын алған
– С.Ш.) Ақмола және Семей губернияларында трахома ауруы кең тараған болатын.
Сонымен қатар, осы ауру түрлерін тарататын жезкшелік революциядан кейінгі
жылдары кеңінен қанат жая бастаған еді.
Сондықтан да, ҚАКСР Денсаулық сақтау
халкоматы алдында тұрған міндеттердің
бірі – жезкшелікпен күрес болды.

КУРОРТТАР МЕН
ДЕМАЛЫС ҮЙЛЕР ЖЕЛІСІ

№29 (1549)
23 – 29 шілде
2020 жыл

кірісті. Басқарма қарамағына «Шымған»,
«Ауыл», «Баян-ауыл» таулы-климаттық
станциялары; «Жаңақорған», «Мойылды»,
«Барлық-Арасан» балшықты курорттары;
«Рахмановские ключи» бальнеологиялық
курорты берілді. Сонымен қатар, басқарма
қарамағына «Бурабай» таулы-далалы
станциясын, «Тершығыр» қымызбен емдеу орыны мен «Бармашка» санаторийін
беру қажеттігі туралы шешім қабылданды.
1931 жылы 16 сәуірде ҚАКСР Денсаулық
сақтау халкомы Б.'бдірахмановтың бұйрығы бойынша Басқарма Қазақ курорт
тресті (Қазкуртрест) болып қайта аталып,
трестке еңбекшілерді Қазақстанның емдеу орындарында емдеуді ұйымдастыру
жұмысы жүктелді.
1934 жылы 29 қаңтарда ҚАКСР ХККнің қаулысы бойынша Қазкуртрест
жойылып, оның қызметі ҚАКСР
Денсаулық сақтау халкоматы жанынан қайта ұйымдастырылған Курорт
басқармасына берілді. Басқармаға
ҚАКСР курорттарын жоспарлау, бақылау
және оларға басшылық жасау міндеті
жүктелді. Басқарма курорттардың
жоспарлы жұ мыстарына әдістемелік
жағынан басшылық жасап, емдеу
және санитарлық жағдайын бақылауда
ұстады. Сонымен қатар, курорттарды
абаттандырумен, іргелі құрылыстарды
басқарумен, курорттарды қайта құрумен
және тиімділігін арттырумен, оларды
білікті мамандармен қамтамасыз ету
ісімен айналысты. Басқармаға қарасты

АУРУ мен ІНДЕТ:

ҒАСЫР БҰРЫН БАСТАЛҒАН КҮРЕС
ме жұмыс істеп тұрса, олар жергілікті
аткомдардың бюджетіне кшірілген
соң осы жылдың күзінде 3 жасқа дейінгі
1010 бала мен 56 ананы қамқорлығына
алған 33 ғана мекемені сақтап қалу
мүмкін болды. Бұл мекемелердегі балаларды тамақтандыруға қажетті сүт
німдері жетіспеді. Сондықтан, 1922
жылдың ортасында 83 783 түскі ас берген
америкалық «АРА» ұйымының кмегіне
жүгінуге тура келген.
1928 жылы 13 қарашада ҚАКСР ОАК
мен ХКК БОАК 'йелдер блімінің 10
жылдығын және Қазан революциясының
11 жылдығын еске алу үшін, ана мен бала
қорғаудың ерекше мәнін ескере отырып
жақын арадағы екі жыл ішінде Ана мен
бала қорғау институтын ашу жнінде
қаулы қабылдады. Институт ана мен
бала қорғау жніндегі және осы саланың
арнайы мамандарын даярлау жніндегі
ғылыми-практикалық жетекші мекеме ретінде ұйымдастырылуы тиіс еді.
1929 жылы 29 қаңтарда ҚАКСР ХКК-і
Ана мен бала қорғау институты туралы
ережені бекітті. Бірақ, Институтты ашу
жұмысы 1933 жылдың қаңтарына дейін
созылып кетті. Институт алғашқы кезде
ббек және босануға кмек секторлары
мен әдістемелік жоспарлау кабинетінен
тұрды. Институт қызметкерлері Қызыл
отау мен емдеу-профилактикалық
керуендердің жұмысына белсенді
қатысты. Институт балаларда болатын
асқазан-ішек және кпе ауруларының
алдын-алу, жас баланың физикалық дамуы мен тәрбиесі, балалардағы рахиттің
таралуы мен рбуі және т.б. сұрақтар
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізді.
1932 жылы 16 қарашада ҚАКСР
Денсаулық сақтау халкомының бұйрығы
бойынша халкоматтың ана мен бала
қорғау секторының негізінде ҚАКСР
Денсаулық сақтау халкоматы жанындағы
$лкелік ббек басқармасы құрылды.
Басқарма ббек ісіне, тамақ станцияларына, сүт асханаларына басшылық
жасады. Басқарма жанында мемлекеттік
және қоғамдық ұйымдардың кілдерінен
құралған кеңес жұмыс істеді. Жергілікті
жерлерде облыстық денсаулық сақтау
блімі жанынан облыстық ббек
басқармалары ұйымдастырылды. 1934
жылдың ортасында ббек басқармасы
Босануға кмек басқармасымен
біріктіріліп, халкомат жанынан Ана
мен бала қорғау басқармасы құрылды.
Осылайша, ҚАКСР аумағында ана мен
бала қорғау, жас сәбидің денсаулығы
мәселесімен айналысатын жүйенің негізі
қаланды.

1923 жылы 19 сәуірде ҚазОАК трағасы С.Меңдешев «Жезкшелікпен
күрес жніндегі қырғыз (қазақ) орталық
кеңесі туралы ережені» бекітті. Ережеге
сәйкес, аталмыш кеңес республикалық
және губерниялық кеңестер құрамынан
ұйымдастырылды. Республикалық кеңес
құрамына денсаулық сақтау халкомы
(траға), әлеуметтік аурулар блімінің
меңгерушісі, Ішкі істер халкоматының
кілі, Бүкілресейлік кәсіптік одақтарының
орталық кеңесінің Қырғыз бюросы мен РК(б)П Қыробкомы 'йелдер
блімінің кілдері кірсе, губкеңестер
құрамына аталмыш органдардың
сәйкесінше кілдері енгізілді. Кеңес
жзкшелікті жою, жезкшелерден тарайтын жыныстық жұқпалы аурулардың
алдын-алу шараларын жүзеге асырып,
жұмыссыздықты бақылауға алуы тиіс болды. Кеңес қабылдаған барлық қаулылар
мен нұсқаулар республиканың барлық
әкімшілік органдары үшін міндетті болды.
Жезкшелік және жыныстық аурулармен күрес одан кейінгі жылдары да
жалғасын тапты. Қазақстанда 1925 жылы
28 935 адам мерезбен, 19 226 адам трахомамен ауырса, 1926 жылы бұл крсеткіш
сәйкесінше 34 765 және 22 647 адамды
құраған. Бұл кезеңде тек Қазақстанда
ғана емес, бүкіл Ресей аумағында Қазан
тңкерісінен кейін болған сексуалды
революция салдары ретінде жұқпалы
жыныс аурулары ршіп тұрған кезі еді.
Сондықтан, 1927 жылы 24 қаңтарда
қабылданған РКФСР БОАК және ХККнің «Жыныс ауруларымен күрес шаралары
туралы» қаулысына сәйкес, денсаулық
сақтау органдарына ауру белгілері бар
адамдарды мәжбүрлеп емдеу құқығы
берілді. Науқас емделуден бас тартқан
жағдайда Қылмыстық кодекстің 150-ші
және 192-ші баптары бойынша жауапқа
тартылатын болды. 1930 жылы 1 қазанда
Венерологиялық диспансер $лкелік
венерологиялық институты болып
қайта аталып, республикадағы тері және
жыныстық ауруламен күрес жніндегі
лкелік орталыққа айналды. Институт
халық арасындағы тері және жыныстық
ауруларының таралуын зерттеп, сауықтыру шараларын жүргізді және емдеу
мен профилактиканың жаңа әдістерін
даярлауды жүзеге асырды. 1932 жылы
12 қарашада ҚАКСР Денсаулық сақтау
халкомы С.Асфендияровтың бұйрығы
бойынша $лкелік венерологиялық институты $лкелік тері-венерологиялық
ғылыми-зерттеу институты болып қайта
аталды. Осылайша, Қазақстанда жұқпалы
тері және жыныстық ауруларға қарсы
күрес жүйесінің негізі қаланды.

ҚАРАУСЫЗ ҚАЛҒАН
БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС

МЕДИЦИНА
МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ

ҚАКСР бойынша қараусыз қалған
аш-жалаңаш балалар те кп болды.
'леуметтік тәрбие бас басқармасының
мәліметі бойынша 1922 жылдың басында Орынбор және Ақтбе губерниялары бойынша 177 159 қараусыз
бала тіркелсе, Орал, Бкей, Қостанай
губерниялары мен Адай уезі бойынша
663 884 аш-жалаңаш қараусыз бала
тіркеуге алынған. Бұл балалардың
басым блігі ата-аналары аштан
лген қазақтар еді. ҚАКСР бойынша Денсаулық сақтау халкоматының
медициналық-санитарлық бақылауына
алынған Ағарту халкоматына қарасты
505 балалар мекемесінде 41 215 бала
мемлекет қамқорлығына алыныпты.

ҚАКСР денсаулық сақтау жүйесі үшін
үнемі медицина мамандары жетіспеді.
Жергілікті ауруханалар желісі үшін медбикелер мен кмекші құрамды даярлау
үшін 1923 жылы маусымда Қазатком
Президиумы «ҚКСР территориясындағы
орта және тменгі медициналық білім
беруге жетекшілік туралы» қаулы
қабылдап, Денсаулық сақтау халкомына
қарасты оқу орындарын басқару тәртібін
бекітті. Денсаулық сақтау халкоматына
қарасты барлық оқу орындарын ғылымипедагогикалық, саяси және идеологиялық
жағынан бақылау Ағарту халкоматына қарасты болды. Оқу орындарының
директоры, оқу блімінің меңгерушісі
және оқытушылар Денсаулық сақтау

12-кесте. 1916-1934 жылдардағы ҚАКСР Денсаулық сақтау халкоматы
Курорт басқармасы желісіндегі курорттар:
№
1

Курорттар атауы
Шымған

2

Ауыл

3

Ақкөл

4

Жаңақорған

5

Мойылды

6

Арасан Қапал

7

Каменское плато

8

Барлық-Арасан

9

Рахмановские ключи
ҚАКСР бойынша

Көрсеткіштері
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер
Курорт саны
Орын саны
Емделген науқас саны
Орында өткізілген күндер

1916 ж.
100
270
9 750
25
60
900
30
90
2 250
30
80
2 100
4
185
500
12 000

1929 ж.
200
921
23 946
150
647
16 050
200
1 000
28 000
100
300
8 270
50
150
4 050
50
120
3 400
75
170
5 500
7
825
3 308
89 216

1934 ж.
650
1 638
34 572
400
855
21 499
100
855
21 499
400
935
23 830
200
449
12 265
100
270
6 353
100
578
15 500
7
1 950
5 036
121 931

13-кесте. 1929–1934 жылдардағы Қазкәсіподағының демалыс
үйлері мен санаторийлері желісі:
Жылдар

1929
1934

Саны
Демалыс Санаторий
үйі
7
9

2
1

Демалған науқастар
Демалыс үйлерінде
Санаторийлерде
Адам
Орында
Адам Орында өткізілген
өткізілген күндер
күндер
3 229
40 098
352
10 475
12 564
133 493
291
7 499

толығымен осы губернияға берілді. Сонымен қатар, ҚАКСР-імен шегаралас
Бузулук уезінде ашылған 125 орындық
«Красная поляна» қымызбен емдеу шипажайынан 100 орын лкелік кәсіподақ
ұйымдарының мүшелеріне блінді.
Мұның 75-і тағы да Орынбор губерниясына берілсе, 25-і Ақтбеге блінді. Сонымен қатар, бүкілресейлік мемлекеттік
маңызы бар курорттардан да ҚАКСР үшін
орындар блінді. Кәсіподақтар мүшелері
үшін Кавказдан 10, Қырымнан 10 орын
блінсе, партия қызметкерлері үшін 85
орын берілді.
ҚАКСР территориясында курортсанаторий ісін дамытуға алғышарттар
қалыптастыратын кптеген табиғи минерал кздері, емдік балшықтар мен тамаша таулы аудандардың кп болғанына
қарамастан, бұл сала әбден артта қалған
еді. Патша заманында бүкіл Қазақстанда
барлығы 185 орындық 4 курорттың
болғанын ескерсек, қазақ жерінде бұл
саланың мүлдем қолға алынбағанын
байқау қиын емес. 1928 жылдың соңына
қарай ҚАКСР аумағында «Бурабай»,
«Шымған», «Жаңақорған» курорттары
және Семей округіндегі 4 курорт (екі
таулы-климаттық, бір балшықпен емдеу және бір бальнеологиялық) жұмыс
істеген. Сонымен қатар, Орал округі мен
Мұғалжар тауларындағы (Бершоғыр)
қымызбен емдеу орындары үлкен
сұранысқа ие болды. 1929 жылы ҚАКСР
аумағында 7 курорт пен 7 демалыс үйі
жұмыс істесе, 1930 жылы барлығы 11
курорт пен 15 демалыс үйі жұмыс істеген
екен.
1930 жылы 13 қаңтарда Қазхалкомкеңес
қаулысына сәйкес ҚАКСР Денсаулық
сақтау халкоматының жанынан Курорт
басқармасы құрылып, Қазақстандағы
санаторлық-курорттық істі біріктіруге

курорттардағы орын және емделген
науқастардың саны тмендегі кестеге
сәйкес болды (12-13-кесте).
Жоғарыдағы кестелерден ҚАКСР
территориясындағы курорттар мен демалыс үйлері желісінің те тменгі деңгейде
болғанын креміз. Бұл шипажайлар
мен демалыс үйлерінің материалдықтехникалық базасы әлсіз, медициналық
қызметі тмен болды. 1935 жылы Қазақстанда барлығы 3 150 орындық 11 курорт
болды. Осыған қарамастан, Бурабай курорты мен Бершоғыр қымызбен емдеу
мекемесі ең жоғарғы сұранысқа ие болған
еді. Бұл шипажайларға тек Қазақстанның
емес, Ресейдің ішкі аймақтарының да
тұрғындары келіп ем-дом алды.
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NЛКЕЛІК ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Ж8НЕ МИКРОБИОЛОГИЯ
ИНСТИТУТЫ
1925 жылы шілдеде ҚАКСР Денсаулық сақтау халкоматы жанынан ҚазОАК
атындағы $лкелік санитарлық-бактериологиялық институты құрылып,
17 қыр күйекте Қазхалкомкеңес институт туралы ережені бекітті. Ережеге
сәйкес, институт Қазақстанды емдік және
сауықтыру вакциналарымен, аутовакциналармен, сарысумен (сыворотка) және
т.б. бактериялық дәрі-дәрмектермен
жабдықтауы; санитарлық-гигиеналық
және клиникалық-диагностикалық
лабораториялық зерттеулерге қажетті
ндіріспен айналысуы; лабораториялық
істің дұрыс жолға қойылуына ықпал
жасауы; Безгек және Пастеровск станцияларының жұмысына басшылық
етуі; гигиена, санитария, эпидемиология және лабораториялық іс саласының
дәрігерлерлері үшін білім жетілдіру курстарын ұйымдастыруы тиіс болды. Бұл
міндеттерді жүзеге асыру үшін Институт
құрамынан клиникалық-диагностикалық,
серологиялық, химиялық, бактериологиялық, сарысулы-вакциналық блімшелері
құрылып, энтомологиялық және гельминтологиялық кабинеттер ұйымдастырылды
және Безгек пен Пастеровск станциялары
жұмыс істеді.
1928 жылы Институт құрамында жаңадан протозоологиялық, кәсіптің зияны,
қауіпті жұқпа (инфекция) блімшелері
ұйымдастырылды. Сонымен қатар,
Институт жанында $лкелік сот химия
кабинеті уақытша жұмыс істеді. 1928 жылы
Безгек станциясы жеке мекеме болып
блініп шықты.
1931 жылы 27 тамызда ҚазОАК атындағы $лкелік санитарлық-бактериологиялық институты ҚазОАК атын дағы
Санитарлық-эпидемиологиялық институты болып қайта аталды. Осы уақыттан бастап Институт Қазақстандағы
эпидемиологиялық және санитарлықбактериологиялық жағдайды зерттеуді
жүзеге асыра бастады; індеттермен күрес
жніндегі шұғыл жұмыстарға басшылық
жасады; індеттің алдын-алу жніндегі
профилактикалық жұмыстарды, бактериялық вакциналар мен шешек
детритін даярлауды жүргізді. Институт
құрылысы да згеріп, блімшелер орнына тмендегідей блімдер құрылды:
эпидемиологиялық (құрамында бактериологиялық, препараттардың тиімділігін
тіркеу, обаға қарсы, протозойлыгельминтологиялық блімшелері болды);
санитарлық-гигиеналық (құрамында
кәсіптің зияны, коммуналдық санитария,
тұрмыстық санитария, тамақ блімшелері
болды); ндірістік (құрамында вакцина
және шешек детриті блімшелері болды);
әкімшілік-шаруашылық.
1934 жылы 29 мамырда ҚАКСР
Ден саулық сақтау халкомы Қ.Құл сартовтың бұйрығы бойынша Санитарлықэпидемиологиялық институты ҚазОАК
атындағы $лкелік эпидемиологиялық
және микбиология институты ($ЭМИ)
болып қайта құрылып, құрылымы
тмендегіше қайта жасақталды: құрамында шешек, вакцина, сарысу,
антирабин блімшелері бар ндірістік
сектор; құрамында дезоблімше және
эпидемиологиялық блімшесі, ішек
инфекциялары, балалар инфекциясы
және шешек, паразитті сүзек жніндегі
кабинеттері бар эпидемиологиялық сектор; құрамында оба, туляремия, бруцеллез, сап және Сібір жарасы жніндегі
кабинеттері бар аса қауіпті инфекциялар
блімшесі; бактереологиялық блімшесі
(диагностика және бактериялық диагностикалық препараттар даярлау);
құрамында безгек блімшесі мен энтомологиялық, гельминтологиялық және
протозойлы инфекциялар жніндегі
кабинеттері бар паразитологиялық сектор.
Кейіннен, бұл секторлар блімдер болып
қайта құрылды және жаңа блімдер мен
блімшелер ашылды: сумен қамтамасыз
ету, елді мекендер кәрізі (канализация),
тамақ санитариясы мен гигиенасы,
тұрмыстық-жоспарлау, ндірістік санитария мен гигиена. Міне, осылайша
дамудың бірнеше сатысынан ткен Институт Қазақстандағы індеттер мен аса
қауіпті және жұқпалы ұшпа аурулармен
күресте үлкен рл атқарып, кейіннен
ҚАКСР-і одақтас республика болып
қайта құрылғаннан кейін де з қызметін
жалғастырды.

ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақ даласында Кеңес өкіметінің орнауы мен Қазақ АКСР-інің құрылуы – кеңестік
денсаулық сақтау жүйесінің қалыптасуына негіз қалады. Бұл процесс бұрынғы
патша үкіметінің кезіндегі денсаулық сақтау жүйесін трансформациялау мен
модернизациялау арқылы жүргізілді. Денсаулық сақтау халкоматының құрылуы
мен оның жұмыс аппаратының қалыптасуы өлкедегі аштық пен қайыршылық,
өршіген жұқпалы аурулар мен індеттер, материалдық-техникалық базаның
жоқтығы мен қаржы жетіспеушілігі, бәрінен бұрын, білікті медицина қызметкерлері
мен дәрігерлердің тапшылығы жағдайында жүрді. Жаңа құрылған Денсаулық
сақтау халкоматына еңбекші халықтың денсаулығын сақтау, емдеу желісін құру,
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау орнату, ана мен бала денсаулығын қорғау,
жұқпалы аурулар мен індеттерге қарсы күрес және т.б. сияқты өлкедегі барлық
медициналық істерді орталықтандыру мен бір жүйеге келтіру міндеті жүктелді.
1920-1928 жылдары 6 рет рет қатарынан халком болып сайланған М.С. Шамов денсаулық сақтау жүйесінің қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Жоғарыда
көрсетілген қиындықтарға қарамастан, ҚАКСР аумағында денсаулық сақтау жүйесі
біртіндеп қалыптасып, халық денсаулығын сақтауға қатысты кешенді емдеу, алдыналу және профилактикалық шаралар қолға алынып, ғылыми-зерттеу институттары
құрылды. Халық арасында кең тараған жыныстық жұқпалы аурулардың алдыналу үшін жезөкшелікке қарсы қатаң күрес жүргізілді. ҚАКСР-інде қалыптасқан
денсаулық сақтау жүйесі – Қазақ КСР-і мен бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның денсаулық
сақтау жүйесіне баға жетпес тәжірибе және тарихи негіз болды. Бір сөзбен айтқанда,
қазақ жерінде болған жұқпалы аурулар мен індеттерге қарсы 100 жыл бұрын
басталған күрес жеңіспен аяқталған еді...
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Өмірден көріп-біліп, оқып, өзіңнен кейінгі жас ұрпаққа
ұғындыру – қаламгер үшін басты парыз. Жас буынның
сүрінуден аулақ болуына, жат қылықтардан қашық жүруіне
себі тиетін саналы ұғым қашан да артық болмайды. Әсіресе,
жастардың жадында жүрсе деген оймен Адам мен Заман жайлы қысқа- қайырым ой-толғамдарды тарту еттім.
***
Бүкіл жер бетіне, барша адамзат баласына сәулесін тгіп, нұрын шашып
тұрған Күннің шуағына жүректері
гүлдей нәзік жандар да, кемеңгер
данышпандар да, кініштісі – қара
жүрек қанішерлер мен Ел байлығын
тегін еншілеп, имансыздықпен басып
қалған алаяқтар да, Отанын сатқан
опасыздар да бленеді. $кініштісі
де сол. Бұл үшін Жер бетіне шуағын
тккен Күнге қалай кпе айтамыз?
Бұл пікірді де кешегі ойшылдар айтып
кетіпті.
***
Қарағандылық талантты жас ақын
Дидар Қамиев деген бауырымның
Жүрсін Ерман ағасына леңмен
жазған хатынан:
«...Ине байғұс жалаңаш қалады
екен,
'лемді киіндірем деп жүргенде...
– деген жолдарын оқып, ойланып
қалдым.
Қазір қолында билігі барлардың
кбі згені киіндіруді емес, зіне
ғана бәрін тегін алып, згелерді
жалаңаштап, әлгілердің барын сыпырып қалуга даяр тұратынын кріп
те, біліп те жүрміз. Ал адал жанның
бұл замандағы хәл-жайын айттың не,
айтпадың не? Ақын бауырым осыны
меңзеп отырған секілді.
***
$ткен ғасырдың жетпісінші жылдары. КазМУ-дің журналистика
факультетінде бірге оқитын зі де,
сзі де ткір қыз Мұқағали ағамнан
қалай қатты қорыққанын қызық қып
айтқаны бар:
– «Лениншіл жастың» редакциясында отырғам. Жалғыз зім.
Залда күркіреген ер адамның даусы шыққан соң есікті ашып қарай
қалайын. Ұзын шашын сілкіп қойып,
зімен-зі сйлесіп... Мұқаң тура
маған қарай келе жатыр. Есім шықты.
Кабинеттен шығып кетудің реті жоқ.
Сасқанымнан үстел үстінде тұрған сарыала пластмасса гүлді ала сап:
– Аға! Мына гүлді сізге сыйлаймын! Сізге, – демесім бар ма...
$зі шаршаңқы кейіпте әзер тұрған
ақын әлгіні қолымнан жұлып алды да:
– Сенің маған ұсынып тұрған
гүлің де жасанды, қылып тұрған
қылығың да жасанды! – деп пластмассадан жасалған сарала гүлді еденге
лақтырырып жіберді.
Кетіп бара жатып:
– Мына қызталақтардың бәрі
«індеріне» кіріп кеткен, ә? Қаша
тұрыңдар! Ертең-ақ менің леңдерімді
іздейтін боласыңдар әлі, – деп саңқ
ете қалды.
Ерке ақынның келе жатқанын
кргендердің бәрі есіктерін ішінен
бекітіп алғанын да сезіп қойды...
Тірлікте қашқан қадірім,
$лген соң барып білінер... – деп
басталатын ақын Нұрлан Мәукенұлының леңі осындайда туған-ау шамасы!?...
***
АҚШ-тың президенті болған
Барак Обама зімен бәсекелесіп
президенттікке түсіп, сайлауда жеңіліс
тапқан Джон Маккейнді арқадан
қағып, былай депті:
– Сіз ендігі жерде менің президент
ретінде жасаған әрбір қадамымды
қат ты қа даға лып, ша лыс басқан
жерім болса, кзіме шұқып крсетіп
отыру ға тиіссіз. А мерика Құрама
штаттарының һәм ұлттың мүддесі
үшін біз осылай жасауға, бірлесіп
қызмет істейміз.
Бұл – з мемлекеті мен ұлтын,
халқын құрметтеген адамның аузынан
шығатын сз, әрине...
Содан сабақ алсақ кәне!?..
***
Норвегияның премьер-министрі
Генс Стольденберг деген сол елдің
басшысы кезінде кезекті сайлау алдында зінің жеке автоклігімен адам
тасыпты. Оны танып қалған адамдар
мұның неге осылай істеп жүргенін
сұрағанда ол:
– $з елімнің үкіметі мен оны
басқарып отырғандар жайлы қарапайым халықтың пікірлері мен кзқарастарын з құлағыммен естігім
келеді, – деп жауап беріпті.
Елге қызмет етудің нағыз
демократиялық адал крінісі деп осыны айтса болар.
***
Қытай елінде мынандай бір
тәмсіл сз бар екен: «Аяқ киімімнің
жоқтығына налып, жалаңаяқ жар
кешіп Жаратушыға налып жүрген мен
екі аяғы жоқ мүшәпір адамды крдім.
Крдім де сол сәт райымнан қайтып,
«осы жүрісіме де тәубе» деп Жаратушы
иеме жалбарындым деген екен тақыр
кедей диқан»...
Тәубені ұмытпау – бұл да нағыз
адами қасиет, әрине...
***
«$мір – дәптер. Адам – қалам.
Қызмет – крініс. Уақыт – жойқын,
бірде алдап кетеді, бірде жоқ етеді» деген
екен з заманында Козьма Прутков де-
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Айтақын ӘБДІҚАЛ,
ақын, Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі,
Мұқағали Мақатаев атындағы
сыйлықтың лауреаты

де жалғасып келеді. Шерхан ағамша
айтсам, «бұл да бір кем дүние»...
***
«...Сендердің байлық дегендерің –
«ертеңгі күні бір керегі болар-ау» деп
жасырып, қауіптене күзетіп отырған
дүние ғана» депті кезінде ойшыл
қаламгер Жебран Халил Жебран.
$те дәл айтқан. $кініштісі, қазір
кп адамдар осы «аурумен» ауыратын
боп алған. Тегін байлықты басып
қалуды бақыт санайды және осыны іскерлік деп түсінеді. Елден де
ұялмайды. Құдайдан да қорықпайды.
***
«Күш крсету мен ақша адамдарды
бақытқа жеткізбеген, оған тек ақылой ғана жеткізген» деген сзі бар данышпан ойшыл Демокриттің.
Қазір кейбір әкім зін халықтың
қызметшісімін деп емес, солардың
бастығымын, олар маған бағынышты
деп ойлайтыны жанға батады. Елмен кездескенде ктем дауыспен
шалқайып сйлеп, білгішсініп,
кабинетінде маңғазданып, қымбат
машинасында сыздаусып, қонаққа
барғанда кержиіп отыратыны содан
болуы керек... Күлкің келеді...
***
Лев Толстой жарықтық та Адам
мен Заман жайлы тебірене айтып кеткен екен:
«Таза мір сүру үшін ұмтылыс
керек. Жаңылыс, бұлқыну, шатасу,

бетіме шыжғырып басқан оны «мыналар» қарауылға ала ма деп қорқам?
Соңғы жылдары ел міріндегі
шындықты шырқырап айтқан талай
журналист жазым болды. Қолында
билігі бар жасырын күштер соққыға
жықты. $міріне қауіп тндірді. Олардың жазығы – қарапайым халықтың,
з ұлтының, елінің жоғын жоқтап,
кпшілікке шындықты айтқаны ма?
Ойлаушы едім мірде шындық бар
деп,
Шындықты іздеп, ...кргенімсұмдықтар кп? – деп басталатын
леңді Мұрат баламды лтіріскен
қанішер інісін екі иығындағы погонның күшімен соттан қорғап қалған
майордың иттігін кріп жазып ем...
Содан бері де он бес жылдан асып
барады...
Қазір жердің бетінде шындық бар
ма осы?!..
***
Данышпан Абай айтпақшы, осы
жасқа жеткенше, аудандық, облыстық,
республикалық мерзімді басылымдарда, телеарналарда қарапайым тілші,
редактор боп жүріп мен де біраз мір
кешіппін. Сан түрлі адамдармен араласыппын. Дүние мен мансап десе,
жанын бергендерді де, адалдықтың
туын жықпаған, жүрегі таза адамдарды да, қара басының қамын ойлап,
ар-иманын қиналмастан сатқандарды
да, з пайдасы үшін біреуді ақтан ақ

***
«Жақсыға бір сз айтсаң, зі жалғап
әкетер. Жаманға бір сз айтсаң, кері
тартып кекетер» деген екен заманы мен адамының жайын ойлаған
бір қаламгер. Соның және бір сзі
бар: «Сабырлы біліп отырса да, сес
бермейді». «Ал сабырсыз білмесе де
дес бермейді». Мұндай кріністерді
мына заманда Сіз де, Біз де кріп
жүрміз. Қазір кім ақшалы болса,
соның ғана жолы барлық жерде ашық.
Кімнің қолында билік болса, соның
дегені болатын сияқты. Бәлкім, солай
да шығар. Бірақ, бұл мәңгілік емес.
Байлық бір күні сарқылады. Билік те
кетеді. Сонда бәрі згеретінін бір сәт
ойлап қойсақ қайтеді?
***
«$нерді түсінбеген адам, мірді
де түсініп жарытпайды». Қолдауға
да, қосылуға болатын пікір. Дауысы
жібектей есілген әнші жеңгесінің тамылжыта салған әнін естіген қайнысы:
– Жеңеше! Сіздің стіп ән шырқағаныңызды менің қойшы ағам
естіді ме? –деп сұрағанда жеңгесі
сыңғырлай күліп:
– Иә, тыңдады.
– Ағам не деді сонда?
– 'й қатын! Тоқтатшы әніңді!
Қойды үркітесің деді, – деп сықылықтай күледі Дулат Исабековтың
«Гауһартас» кино фильміндегі бір
кріністе. Ұлттық неріміздің қадіріне

АДАМ мен ЗАМАН
қысқа-қайырым ой-толғамдар

ген ойшыл. Осы сз рас-ау. $кініштісі,
біз оны түсіну былай тұрсын, ойлап та
қоймаймыз. Бәрін кеш ұғамыз, сосын
кінген боламыз. Пендеміз ғой...
***
... Мына заман – елдің байлығын
қара басының қамына қалауынша
пайдаланған кейбір тойымсыздарға
майдай жағып-ақ тұр?! Заманың –
мынау... Адамың – анау... Қайтпек керек?! Данышпан Абайды да күңіренте
күйзелткен осындай ит тірліктер ғой!
$з заманында әділдіктің туын ктеріп,
шындықты бетке айтқан Махамбеттің
басын алған, ұлы Абайға у бермек
болған қараниет пенделердің сарқыты
қазір жоқ деп айта аласың ба?!
***
Қазір елді сорған обырдың баласы – «Мерспен» зулатып жүрсе, отты
жылдарда қан кешіп, елін жаудан
қорғаған ардагер ағалардың балалары
– трамваймен итеңдеп бара жатады...
«Ақшаң болса қалтаңда...», «Тіреуің
болса арқаңда...» деген сол енді?!...
***
$мір дегеніміз – адамдардың
зін әлдебір алданышпен ткізетін
ұзақ әрі қысқа уақыты ғана секілді
крінеді маған. Мәселен, біреулерге
қорасындағы бес-он малы, келесі
біреуге әупірімдеп әрең жеткен
қызметі,.. және біреуге әдемі жас
тоқалы, тағы біреуге ұрлап-брлеп
жиған дүниесі мен тыққан арам
ақшасы алданыш!?..
Кейде зімнен-зім сұраймын: «...
Мына мірде осы менің алданышым
не!?» деп...
Мүмкін, біріне-бірі жалғасып,
ешқашан таусылмайтын ойлар ма
екен? 'лде ойым жеткенімен, осы жасыма дейін қолым жетпей келе жатқан
ақ қанатты армандар ма?
***
Күні кеше ортамызда жүрген,
тіршілігінде талайды қан қақсатқан,
қызметтегі билігін асыра пайдаланып, кп адамды жылатқан кісінің
жаназасына қатыстым. Оның мәйітін
қабырстанға қарай алып жүрерде жаназасын шығарған имам:
– Бұл кісі қандай адам еді? – деп
үш рет дауыстап сұрады.
'лгі кісіні ақтық сапарға шығарып
салуға жиналған барша жұрт марқұм
болған жанның тіршілігінде талайларды жылатқанын біліп тұрса, амалсыздан:
– Жақсы адам! Жақсы адам!
Жақсы адам! – деп үш мәрте дауыстап
айтты...
Иә, мына мірден Дінммұхамед
Қонаев ағамыз секілді шын жақсы
адам боп, мансап пен байлықтың құлы
болмай, зінің ғана емес, қара ормандай халқының, ұлты мен ұрпағының
қамы үшін адал ғұмыр кешіп ткенге
не жетсін, шіркін? Мұны да ойлап
қойғанымыз жн секілді...
***
'небір жылғы асығыс жекешелендіру саясаты – қолында билігі,
сейфінде мрі барлардың здерін де,
бала-шағасын да аяқ астынан байытып, әйдә бір қарық қылды... Ал, сол
кезеңде тиесілі үлесін де әділдікпен
ала алмай, далада қалғандарды
ойлаған адам болды ма? 'лді мен
әлсіздер арасындағы әділетсіздік әлі

арпалысу, қателесу және қайтадан
бастау, тастау, сол тастаған ісіңді
қайтадан бастау керек. Үнемі күрес
пен күштілікті бастан кешіру керек».
Кейде мен де бәрін жаңаша
бастағым, әлдебір нәрселерді жаңаша
тындырғым келеді. Амал не, ой жеткен жерге қол жете бермейтіні тағы
бар...
***
Сіз әлдебіреудің мына ақша қуған
заманда «Бұл әрекетім дұрыс болмаған
екен. Халықтан ұялмаппын. Құдайдан
қорықпаппын. Боқ дүниені қуам деп
ақымақтық жасаппын» деп з мінін
мойындағанын крдіңіз бе? Үнділер
айтады екен: «$з ақымақтығын
түсінген ақымақты дана дей бер,
ал зін дана санайтын ақымақты –
ақымақ демеске лажың жоқ». Қазір
тегін байлықтың жолын тауып басып
алған алаяқтардың кбі зін «Кіші
Құдай» санайтын болып алды. Ондайларды «Данышпан» дегенше, арын
ақшаға таптатып, халықты сорған
тойымсыз, обыр деу керек шығар?
***
О ң а ш а бі р с әт т е р де балалы қ
шағым ткен ауылым – Қайнарды,
Үлкен Текес пен Кіші Текес аталатын тау зенін, әкемнің жайлауы
болған Кккемер мен Үшкүнгейді,
қыстауы болған Қаратауды, Мұқағали
ағамның кіндігі кесілген киелі лке
– Қарасазды кз алдыма елестетемін.
Кино лентасындағыдай. Бәрі де
есімде... 'кемнің замандасы – аңшы,
салдырлақ 'білғазы мен келіндері
«Білдің бе, қайынаға» атап кеткен
сиыршы Зейнәбін, қойшы құрман
Мұқан, сары Қашқынбай, «Герой
шал» – Тұрысбек Жұрқабаев, Қосай
қарт, жесір қойшы 'сия да күні
кешегідей есімде...
Жас ұлғайған сайын соңымда
қалған солбір кне сүрлеулерді жиі ойлап, сағынатын болдым... Барғым-ақ
келеді ауылыма... Балдәурен кезімде
тай мініп жортқан жоталарды араласам деймін. Алайда, сол ауылда
қазір маған құшағын ашып: «Келе
ғой, ақыным! Мынау – сенің туған
лкең! Саф ауасын жұт. Таудың млдір
бұлағынан ішіп, шліңді бас» деп
тұрған кім бар дейсің?! Күнкрістің
қамымен бес-он малдың соңында
қарбаласқан ел. Сондықтан тізгінді
тартып, зіммен-зім жүрген жайым
бар. Жолым түскенде ата-бабамның
мәңгілік мекені болған қорымға
бұрылам. Білген дұғамды жасап,
оларға құран бағыштаймын... Сондай
сәтте біртүрлі жеңілдеп қалғандай
сезінем зімді...
***
Бір досым айтты: «Осы сен,
байқайсың ба? Қазір бәрі қымбат.
Жанармай да, газ да, су да, тағам да,
крсетілетін дәрігерлік, тұрмыстық
қызмет пен оқу түрлері де. Бәрі-бәрі...
'лі де қымбатшылықтың қамытын
кие беретін секілдіміз. Ең арзаны –
адамның ары мен ұяты болды қазір.
Депутат болғысы келген тіреуі күшті
«біреу» мен билік тізгінін ұстаған кей
«дкейдің» енді жиырма-отыз жылдан
кейін елге жасайтын «жақсылығы»
туралы уәдесі – арзан сз? Арзан уәде?
'лгі достың әділ сзіне қалай
қарсы дау айтарсың? $мір шындығын

жылатқандарды да, ор қазып құлатқандарды да кріппін?
«Заман – сайқал, Адам – қу, Кей
сана – кір» деп бастаған дүнием әлі
күнге аяқсыз тұр екен. Адам мен Заман жайлы біздің крмегеніміз бен
білмегеніміз әлі де аз емес секілді?
Кріп те келеміз... Кре де беретін
шығармыз.
***
Шағын ғана бау-бақшам бар. Жеміс
ағаштарының таңдайы кеппесін деп
суғарамын. Бгде шптерден тазартам. Сонда байқағаным – адамға аса
қажетті әлгі жеміс-жидекті сірмеуге
тырысып, жердің ылғалын зіне тартып алатын арамшптердің тамыры
тым тереңге кетеді екен. Бірақ тіршілік
иесіне оның титімдей де пайдасы жоқ.
Қараниетті, згеге ор қазғыш, зінен
басқаға жақсылық жасауды білмейтін,
пейілі тар жандарды кргенде әлгі
арамшптер елестейді кзіме...
***
Соңғы кезде кейбір әріптестеріміз,
әсіресе, әртістердің кбі атақ алуға,
шеттерінен «жұлдыз» болуға құмар
боп алды. Бұл не? Бақталастық па?
'лде «жұлдыз ауруы» ма?
Данышпан Абай, жыры семсер
Махамбет, Отан үшін от кешкен
отты ақын Қасым Аманжоловтар
атақсыз-ақ, Мемлекеттік сыйлықсызақ әр қазақтың жүрегінен мәңгілікке
орын алғанын қазіргі атаққұмарлар бір
сәт ойлап қойса, қайтер еді!?..
***
Қазақта «Ана қадірін білмесең, ана
болуға асықпа. 'ке қадірін білмесең,
әке болуға асықпа» деген аталы сз
бар. Осыдан Сіз не ұқтыңыз? Мен не
ұқтым? Ол не ұқты?.. Бәлкім, қайталап
оқып отырып ойлану керек шығар.
Нені болса да ой елегінен ткізіп,
түйсініп, түсініп барып істеу керек
деген кзқарас жатқандай бұл сздің
астарында...

әр қазақ, оның ішінде жастарымыз
толық жете алады деп ойлайсыз ба деген уайымы басым ойлар мені кбірек
мазалайтын болды. Күшейткіш
құралдардың кмегіне жүгініп, соның
арқасында «әнші» атанып жүрген
қаптаған «жұлдыздардың» жансыз
дауыстары адамды демалдыру орнына, кейде шаршататынын айтып
жүргендерді де кездестіріп қаламыз.
Неге бұлай? 'ннің қадірі қашты ма?
Жоқ, жасанды әншілердің «жұлдыз
ауруы» асқынып бара ма?..
***
Данышпан Абай: «Ойлы адамға
қызық жоқ бұл жалғанда» демеуші
ме еді? Сол айтпақшы, бүгінгі заманда кзін тырнап аша сап пайда табудың қамымен ұшып-қонып
жүрген адамдарға ұлттық руханият,
кісілік келбет пен әділдік туралы
оқып білгенімізді айтып кетсек дейміз.
$зіміздің білмейтініміз кп болса
да білгенімізді, әсіресе, жас буын
кілдеріне ұқтырсақ дейміз. 'ттең
тыңдар құлақ болса?
***
«Білімді оқығанын айтар, білімсіз
естігенін айтар» дейді және бір
ұлтын сүйетін оғландардың бірі.
Күнделікті баспасз бен кітап оқу
азайып, интернет, компьютер мен
ұялы телефондардың қызығына
кіріп кеткен бүгінгі ұрпақ біздің бұл
сздерімізді оқыр, я оқымас. Сонда да
үлкендігімізді жасап, Адам мен Заман
жайлы ой елегінен ткен, сезімнің
сүзгісінен алынған осынау шағын ойтолғамдарды назарларыңызға ұсынып
отырмыз. Соның бір мысқалы болса да әлде кімдердің санасына әсер
етіп, жамандықтан арылтса, былғана
жаздаған арын сақтап қалса, ынсабын
тыйса, жемқорлықтан жерітіп, ұлттық
санасын,елдік намысын оятса, онда
біз мақсатымызға жеттік деп марқаяр
едік. Ләйім де солай болғай!

***
Қай заманда да кез келген адам
дұрыс мір сүріп, баршылықта күн
кешу үшін қаракеттенген ғой. Сол үшін
адал еңбек еткен. Қолында билігі бар
кіші басшы мен үлкен басшылардың
зі бгде адамның ақысын жемеген.
Адалдықтың туын жықпауға тырысқан.
Қысылған жандарға жәрдемін жасап,
жолдан тайғандар болса тыйып, адал
жолға салып, таза мір сүруге баулып
отырды емес пе? Олардан бұрынғы бабаларымыз бен әкелеріміздің пейілдері
тіпті кең әрі таза еді. Олар арам жолмен келген байлықтың соңы қасіретке
апаратынын білген. Сондықтан болар,
басшысы да, қосшысы да ынсапты болатын. Ал бүгінгі адамдардың, әсіресе,
қолында билігі барлардың адалдығы,
пейілі мен ынсабы дәл солардай деп
айта аласыз ба?
***
Баспасз беттерінде жазылып та
жатыр. Апталап емес, айлап аудандық,
облыстық соттарда сан мәрте қаралған
да. Елге сан соқтырып, мемлекет
қаржысын әкесінің мүлкіндей оңдысолды шашқан жегіштердің ісі қазір
де түрлі деңгейдегі соттарда қаралып
жатқанынан қалың кпшілік хабардар. Сондай ынсабы кетіп, Мемлекет байлығын талан-таражға салған,
қолдағы пәрмені күшті мансабының
арқасында жинаған қыруар қаржысын
шетел асырып тастаған пысықтардың
саны кбеймесе азаятын түрі жоқ.
Қарапайым жұмысшылардың
еңбегін жеп, айлап-жылдап
жалақыларын бермей, жаңа пәтерге
ие болу үшін несие алып ақша салған
үлескерлерді зар жылатып, тақырға
отырғызып, шетке қашып, ізін
жасырғандар қаншама? Заң бар. Оны
қамтамасыз ететін, жоғары дәрежеде
айлық еңбекақы алып отырған құқық
қорғау органдары бар. «Сонда әлгіндей
имансыз обырларға тосқауыл қоя
алмай,олар не қарап отыр?» деген
орынды сұрақ туады.
Шындығына келсек, қолында
басқару тізгіні бар кейбір тойымсыздар елдің емес, алдымен зінің және
тңірегінің ғана қамы үшін жанын
салатындай. $здері Астана мен Алматыда мәртебелі Мемлекеттік қызметте
отырған, немесе бұрынғы қызметінің
арқасында мол қаржыны басып алған
азулылар шалғайдағы орманды,
зен-клді, жасыл шалғынды атақты
жайлауларға да ие болып алғанын
айтып ашынады сол ңірдегі қолы
қысқа бейбақтар. 'лгі байшікештер
ие болып алған қан жайлауына қажет
кезде тікұшапен ғана қатысып, аң
аулап, сейіл-серуен жасап кететінін
ауылдық ағайындардың аузынан талай
мәрте естідік те. Сонда әлгілер соншама жерді, ондағы хан сарайындай
котедждерді, сауна мен бассейіндерді
айлық жалақысына салдырды деп ойлайсыз ба?
***
Бүгінгі қоғам біз жоғарыда қысқаша ғана әңгімеге арқау еткен те
жағымсыз дерттерден қашан және
қалай құтылмақ? Бұл үшін Үкімет
басшысынан бастап, министрлер мен
әр деңгейдегі әкімдер, оқу ағарту,
денсаулық сақтау, құрылыс салаларын басқарып отырған бірінші басшы, ондағы әр қызметкер алдымен
адами санасын, сосын зінің зегін,
ішкі жан дүниесін тазартып, ынсабын
тыйып, иманын оятуы керек шығар?
$йтпесек ауру асқына береді де, ақыр
соңы түзеуге болмайтын қасіретке
соқтыруы мүмкін десек, қосыласыз ба
осы пікірге?
***
«...Пейілі жаман адамнан, зегі кір
пендеңнен сақта, Құдай» деп отырушы еді бұрынғылар. Қара басының
ғана қамын ойлап, тек зіме деп
зеуреп, пайда табу үшін жанын жеп
жүрген қазіргі адамдардың тойымсыз
қылығынан шошисың. Қолына билік
тізгіні тиген күннен бастап згенің емес,
зінің ғана қара басы мен тңірегі үшін
барын салған кейбір ынсапсыз басшы
кімнің шекесін қыздырар дейсіз? Қазір
ондайлардың қатары кбеймесе, азаятын түрі жоқ... Шерхан ағам айтпақшы,
бұл да «Бір кем дүние...»
***
Жақынының қайғысын блісе алмайтын, не қуанышына ортақтасуды
білмейтін, ағалық қасиеттен ада
үлкендерді де, інілік ізеттен жұрдай
жастарды да кездестіресің мына
мірден. «Қазіргі адамдар тек пайданы ғана ойлап, ағайынның қадірін,
азаматтық арды, иман мен ынсапты,
кісілікті ұмыт қалдырған жоқ па осы»
деген сұрақ кңіл түкпірінде сақталып,
маза бермейді...
***
«Халқың аман тұрғанда, жалғызбын
деп қиналма». $сиетті сз. Қасиетті
ұстаным.
Қара бастың қамын жеп, талайлар дүние-боқтықты жиған. Ұрлаған.
Тыққан. Сатқан. Арам ақшасын бтен
елге апарып жасырған. Басына тықыр
таянғанда әлгі тыққан қаржысының
артынан шет елге қашқан. Қызметтен
қуылған. Сотты да болған. Себеп неден? Тойымы жоқ адамнан ба? 'лде
сан құбылған заманнан ба? Заманды
бұзатын – сол тойымы жоқ, зі жемір,
зегі кір пенеделер ғой.
АЛМАТЫ
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оронавирус індетінің қазақтың көне астанасында бел ортаға тақап қалған кезі. Көшелерде күзет күшейіп, Республика
сарайының маңы мен сол тұстағы саябақтың бұрыш-бұрышына үш-үштен сақшы қойылған. Бақтың айналасында ұлтаралық
тілде «Стоп!» деп жазылған жазуы бар қызыл белдеулер желмен желп-желп етеді. Қызыл белдеу желкемнен желпілдеп
бір күн тұрды да, аяқ астында қалды. Адамзат табанасты қыспаққа көне қоймайды екен. Мұнда бір кезде ел тізгінің
ұстағандар мен әуен шығарып, кітап жазып, халық қошеметіне бөленгендер жапырақ иіскеп, саф ауа жұтып серуендегенді
ұнатады. Олар көбіне Шәмшінің аяғын айқастырып отырған ескерткішінің қасына барып, өнер мен өлім туралы айтса, Абай
ескерткішінің қасында Мұхтар мен Сәбит, Мағжан мен Сәкендерді әңгіме етеді. Мен тау өзенін өрлеп жоғары шығамын.
Індеттің алғашқы күндерінде кең дүниеге симай мәңгілік жолға аттанып кеткен Аманхан досымды ойлаймын. Таң атпай телефон соғушы еді, енді ол да жоқ. Азық-түлік дүкендері жабық, тек орталықтағы грузин наубайханасының алды іркес-тіркес
кезек, бір метр арақашықтықты сақтаған ешкім жоқ, бәрі де ынтық ғашықтардай бір-бірінің аузына қарап, ыстық нанның
табадан шығуын күтіп тұр. Грузин наубайханасында, сірә, вирус болмаса керек, оларға «қой дейтін қожа» жоқ.

Сылдырап аққан зенді қиып
ткен Құрманғазы мен Қалдаяқов
кшелерінің қиылысында майор
шенді қыз бен ала киінген екі жауынгер бір-бірінен бір метр арақашықтық
сақтап селт тұр. Майор қыз шиедей
ғып бояған саусақ ұшын шекесіне
тақап, зін таныстырып, сәлем берді.
– Маскасыз жүруге болмайды.
Жалпы, ол жаққа туге болмайды, –
деді қатаң ережені ескертіп.
– $з жеріміз ғой.
Майор қыз тұрып қалды.
– Аға, нұсқау солай. Оның үстіне
маскаңыз жоқ.
– Ұстап тұрып, ұмытып кетіппін.
Үйренбегесін сол ғой.
Ұзын кірпіктерін қара бояуға
әбден малшындырған шенді қыз бір
қарағанда қатал-ақ.
– Бір жолға кешірдім. Тез серуендеп қайтыңыз, – деді қабағын түйіп.
Жеңіл ая қ м ен ж ү г і р е б а с ып
кеттім. Шүкір, крсеткеніңе шүкір.
'йтпесе әп сәтте суретке түсіріп,
аты-жніңді бастықтарына жіберіп,
КТК-дан крсетіп, масқаралайды
дегенді естігем. Ал, енді грузин наубайханасы мен дәл қасындағы грузин
кафесіне неге күші жетпей қалды
екен. Сен Алматыда емес, Тбилисиде жүргендейсің. «'кімшіліктің
қонақтарды сыйлаған түрі ме екен»
деген қазақы қитұрқылық та тұла
бойымнан жүгіріп тті.
Екінші күні әлгі майор қыз спирт
иісі мүңкіген тұмылдырығыма риза
кейіппен қарады.
– Паркте жүрмеңіз. Неше түрлі
адамдар бар, – деді сақтандырып.
– Мен де солардың бірімін ғой, –
деп кете бердім.
Қызыл белдеу аяқ астында үзіліп
жатыр. Табиғатқа жасаған қиянаттың

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

қасында ереже дегенің ініне кіріп
кетеді екен.
Үшінші күні ала киінген екі жас
жауынгер мен майор қыз кзіме ыстық
крінді. Қыз да мені кріп қуанып
кетті. Бес саусағын шекесіне апарып
сәлемдеспестен ескі таныстай іштарта
сйледі.
– Күнде шығатын уақытыңыз осы
кез ғой. Паркте қыдырып жүре беріңіз.
Ережеге бағынып жатқан ешкім жоқ...
– $здерің қалай?
– Біздікі тұрған ғой.
– Сыйақы бар ма?
– Ой-й, ағай, – деді қыз таза
қазақша. – Иегіміз қышымай-ақ
қойсын. Айлықтың зін әрең береді.
Естігеніміз алғыс емес, қарғыс.
Таңертең 6-да сапқа тұрамыз. Бізден
жаман адам жоқ, Алматыға коронавирусты біз әкелген сияқтымыз.
Жаяулатып, такси ұстап, осы жерге
келеміз. Ең болмаса, әкеп те салмайды. Түнгі 12-ге дейін қақиып тұрға-

КӨШЕДЕ
ТҰРҒАН
ОҚЫРМАН
нымыз тұрған, – дегенде, қыздың
тоқпақтай балтырына кзім түсіп
кетті. Шаршаған дене дір етті. Он екі
мүше болдыртса білінбей қалмайды
екен.
– Бірауық орындыққа отырмайсыңдар ма?
– Ой-й, аға, сол үшін штраф салып, сгіс береді, – дей бергенде,
қабырғасында «Күзет» деген арбиған
жазуы бар жеңіл клік қасымыздан
жүйткіп те шықты.
– Бізді тексеріп жүр.
Сол сәт екі ала киімдінің бірі:
– Майор ханым, әжетханаға баруға
рұқсат етіңіз, – деді қолын шекесіне
апарып.
– Барып кел!
– 'жетханаға да з қалтамыздан
тлеп барамыз. Кіргізбейді. 'рең
кіреміз мына жаққа, – деп мойны сорайып кран тұрған құрылыс алаңын
крсетті.
– Тамақ ше?

– Тамақты әнебір жердегі буфеттен
алып, үй-үйдің қалқасына кезекпен
тығылып тұрып жейміз. Объектіні бір
минут та тастауға болмайды.
– Енді, зіңнің таңдаған мамандығың ғой.
– Осыған қалай келгенімді білмеймін. Тәп-тәуір домбыра тартушы
едім. Консерваторияға түсем десем,
әкем кнбеді. «Күйеуің гастрольге
жібермейді» деп түсіндірді. Сйтіп,
милиция мектебіне түстім.
– Енді, күйеуің қалай қарап жүр?
– Күйеуге тиген жоқпын. 'кем
мір ден тіп кетті, шешем екеуміз.
Қиын кездері мейрамханада даяшы да
болдым, әжетхана да жудым. Шешем
қазір зейнетте.
– Қыздың жасын сұрамайды...
– Түсіндім. Отыз үштемін. Майорлығымды алдым, енді осыны қойсам
деп те ойлаймын, – дегенде, алапес
солдат қолын шекесіне қойып, әжетханадан аман-есен келгендігін баян етті.

– Менің «Қырықтағы қыз» деген
әңгімем бар. Болады, мірде бәрі де
болады.
– О й, а ғ а , мен он ы оқ ы ғ а м.
Дарынды ба ла лар мектебін бітірген математик Орынкүл деген қыз
ғой. Мамам қазақ мектебінде тіләдебиеттен сабақ берген, сол кісі
газетті әкеп берген.
– Соны жазған мына мен.
– Шынымен бе? – деп шаршаңқы
қыз кзін сата қарады.
– Сол «Қырықтағы қызда» шешесі
О ры н к үл г е: «А ры ғ ы ң тар т ы л у ға
таяу, біреуді тауып алсайшы» дейді
ғой. Мамам менің тағдырым туралы
бір ауыз сз айтқан емес.
Сол сәт қ ұ шақ тасқан қ ыз бен
жігіт саябаққа кіріп бара жатты.
– Сен барып, ана екеуіне «бір метр
арақаш ы қ т ы қ пен ж ү рі ң дер» деп
ескертіп қайтшы.
– Құп болады, – деп Ішкі істер
бліміне кмекке келген шекара учи-
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лищесінің курсанты қолды-аяққа
тұрмай жнеп кетті.
Полисай қызды әдебиет әсері зіне
баурап барады, мен сүйіспеншілік
туралы біраз шығармалардан мысал
келтірдім.
– Аға, зім де сезіп едім, сіздің
тегін адам еместігіңізді...
– Қалай сездің?
– Бұйрыққа бағынғыңыз келмейді.
Тағы қандай әңгімелеріңіз бар. Егер
кітәбіңіз болса, сатып алар едім.
– Менің бір осал жерім – біреуден
бірдеңе сұрай алмаймын, сосын
оқырманыма кітап сата алмаймын.
Ертең әкеп, зіңе тарту етемін.
Ол үнсіз басын изеді. Қыздың
иығындағы майор жұлдызы еңсесін
басып тұрғандай крінді.
Келесі күні «Қобыздың мұңы» деген кітабымды әкеп ұсындым. Қыздың
кірпігі қалың боялған шарадай кзі
жанып кетті.
– Мамама да айтып қойдым, сіз
кітап әкеледі деп...
– Біз әлі танысқан жоқпыз ғой.
– 'сима, – деп тырнағы шиедей
сүйрік саусақтарын ұсынды. – Осында «Қырықтағы қыз» бар ма? – деді
білгісі кеп.
– Бар. Тағы бір кәрі қыз туралы
«Бұқа баққан қыз», соғыс кезінде сзге
кеп қалған жеңге мен қайынсіңлінің
жан сезімін крсеткен «Інген жетелеген шал» деген әңгімелер бар.
Ол бетіме шұқшия қарады.
– «Дарды шешкен қыз», «Ашына»
деген кркем әңгімелер, АХБК-де
жұмыс істеген қазақ қызын мысал
ғып алған «Еңбек Қызыл Ту орденді
жезкше» деген деректі дүние де бар.
Майор қыз смкесіне қол салып,
«Нұрсұлтан» деген кішкентай шоколад шығарды.
– Жеңгейге апарып беріңіз.
Оқырман ретінде ұсынып тұрмын,
– деді ресми тілде сйлеп. Қалай сйлесе де таза қазақшаға жаным кіріп
қалды.
Ертеңіне майор қызды орнынан
таба алмадым.
– Олар басқа ушаскеде. Айтуға
болмайды, – деп дүңк ете қалды
қазанның күйесіндей капитан жігіт.
Коронавирус әртүрлі адамдармен
табыстырды.
Арасында оқырманым да бар.

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Жақсылық жасап жарысқандар
жағдайы қиындау, "йткені аудан-ауылдардан да
науқастар түсіп жатыр. Ал ауырған адамға ең
бірінші жақсы ас керек. «Ас адамның арқауы», «ас
тұрған жерде ауру тұрмайды» дейді ғой. Біз жаңа
сойылған қойдың сорпасын әзірлеп жатырмыз.
Жартысына медицина қызметкерлеріне қуырдақ
жасап, жартысына науқастарға ыстық сорпа дайындаймыз. Бұл қарусыз майданда күресіп жатқан
ақ халаттыларға да оңай емес, үй бетін, балашағасын, жақындарын к"рмей, күрес жолында
жүр» дейді Млдір.
Жақсылыққа ұмтылған нәзік жандылар бұл
идеяны жүзеге асыру үшін алдымен жергілікті
әкімдіктен рұқсат алған. $йткені мұндай жауапты істі атқару үшін кез келген адамның тамағы
емес, арнайы рұқсаты бар орындардың қызметі
керек. Ауруханаға кез келген адам ыстық тамақ
ұсына алмайды, себебі қай тағамның кімге
қалай әсер ететіні белгісіз. Сондықтан арнайы
СЭС-тің, эпидемиолог мамандардың рұқсаты
бар орындарда дайындалғаны жн. Идея авторы
мұны да ескерген.
«Иә, к"пшілікке тамақ әзірлеуге рұқсаты бар
орындарда дайындалғаны дұрыс. Біз қоғамға да сондай ұсыныс айттық. <ркім "зінше дайындағанша,
осылай арнайы мамандарға тапсырғаны ж"н. Ал

(Басы 1-бетте)
Еліміздегі пандемия кезінде де сауыншының
есігінің алды адамнан босамаған. Бәрі де саумал
ішіп, денсаулықтарын жақсартып, иммунитеттерін ктеруді ойлап келеді екен. Осындай адам
қарасының кбеюі Мейрамгүл апаға жақсы ой
салған.
«Еліміздегі жағдайға байланысты адамның
саулығы үшін саумал ішу керек дейді. Сондықтан
шығар, сұраныс бірден артып, келушілердің де саны
к"бейді. Аяғына әзер тұрып келген адамдар да саумалдан жақсы болғанын к"рдім. Қымызханама кісі
к"п келіп жатқан соң, неге саумалды ауруханаға
апарып, сауапты іс жасамасқа деген ой келді.
Балаларым мен немерелерім де қуана қолдады.
Осылайша аудандық ауруханаға күніне 10-15
литр саумал апара бастадық. Бұл менің асыптасығанымнан емес, елімнің басына күн туып,
ауылдастарым ауырып жатқанда қол ұшын бергім
келді. Қолымнан келер жақсылық осы ғана екен,
тәуекел дедім» дейді.
Мейрамгүл Мұқаеваның бұл ісін Алматы облысындағы Панфилов аудандық аурухананың басшылығы мен қызметкерлері те
жылы қабылдаған. 'р келгенінде алғысын жаудырып, бие сүтін қуана қабылдайды. $йткені дәл
қазір мұндай кмек, мұндай жылы қамқорлық
медицина қызметкерлері мен ауырып жатқан
жандардың барлығына қажет-ақ. Бір жылы сз,
бір жылы қарым-қатынас талай жүректі жібітері
сзсіз.
Д8РІ-Д8РМЕК
ТАСЫҒАН ЖҮРГІЗУШІ
Алматылық таксист Сағи Талғатұлы ның
жасы небәрі жиырмада. Колледждің соңғы
курсында оқиды. Оқу ақысы мен киім-кешегін
алматылықтарды діттеген жеріне тасу арқылы
табады. Клігін 18 жасқа толғанда нағашылары
сыйлаған екен. Тегін келген клік қой деп, қалай
болса солай жүргізбей, тек жақсылыққа мінгісі
келеді. Биыл оқуды онлайн оқып, елдегі ауыр
жағдайды бірге бастан ткергенде Сағи зіне
«Мен не істей аламын?» деген сұрақ қойыпты.
«Бұл сұрақтың жауабын тез-ақ таптым.
Қазір дәрі-дәрмек іздеп сандалған жұрт к"п. Елдің
бәрінде к"лік жоқ. К"лігі барлар шыр айналып жүріп
табар, ал к"лігі жоқтар ше? Қоғамдық к"лікпен
қаланы аралап бітпейді, таксимен жүру қалтаға
жүк. Осылайша «Яндекс», «OLX» қосымшаларына
«дәрі-дәрмек жеткізіп беремін» деген хабарлама
жаздым. Қазір к"лігі жоқ адамдардан "тініш к"п
түседі. Мен аптекаға барып айтылған дәріні алып,
жеткізіп беремін. Жеткізуім тегін, тек дәрінің
ақшасын ғана береді. Дәріні алғанда кез келген
дәріханадан түбіртек сұрап аламын» дейді Сағи.
Бұндай шешім қабылдау жас жігітке қиын
болмаған. Тек қала тұрғындарының сұраған
дәрісін таппай, дәріханадан дәріханаға
шапқылағанда зіне те ауыр тиіпті. $йткені
сол таппай жүрген дәріге шын мұқтаж адам күтіп
отырғанын сезіну оңай емес екен.
«Білесіз бе, кейде бір дәріні таппай кешке

дейін жүріп қаламын. Сонда жаным кәдімгідей
ауырады. йткені мені, сол дәріні табуымды күтіп
отырған науқас бар. Оның жаны "мір үшін күресіп,
"ліммен арпалысып жатқан болуы мүмкін. Ал
мұны сезіну, оның жанын сақтап қалу сен тауып
апаратын дәріге байланысты екенін сезіну ауыр.
йткені бұл "те үлкен жауапкершілік. Басында
шамалы қорықтым, неге бұлай жасадым деп "кіне
жаздадым. <сіресе дәрі-дәрмек тапшы кезде "те
қиын болды. Кейін тәубеме келіп, осы жақсылық
жасаудан ләззат ала бастадым. Қазір жағдай
тұрақтанған сияқты. Дәрілер аса тапшы емес,
әйтеуір тезірек табылып жатады. Осыған да
шүкір деймін» дейді алматылық студент.
Сағи Талғатұлының бұл ойын отбасы қуана
қолдаған. Оны з үйінде ата-анасы, екі аяулы қарындасы күтіп отырады. Сондықтан з
жақындарына зиянын тигізбеу үшін барлық
сақтық шараларын сақтап жүреді. Дәрілерді

жеткізгенде маскасын, медициналық қолғабын
киіп, антисептигін пайдаланады. Сонымен
қатар дәрі алушыға барғанда кліктен түспей,
терезе арқылы ұсынады. Сағи осы әрекеті арқылы з жақындарына да, алматылықтарға да
барынша қамқор болып отыр. Жап-жас жігіттің
жұдырықтай жүрегінің мейірімге толы екенін
байқап, кңіл қуанады екен.
ЖАМБЫЛДЫҚ
ЖАЙСАҢДАРДЫҢ
ЖАҚСЫЛЫҒЫ
Осындай қиын жағдайда «еліме не кмек
бере аламын» деп з алдына ізденгендердің бірі
– жамбылдық блогер Млдір Анарбаева.
Бала күтімімен үйде отырған келіншек
мына пандемия кезінде ауырып, ауруханаға
түскен жерлестеріне кмек бергісі келеді. Оған
бірден ауруханаларға ыстық тамақ тасу ойы
келеді. Идеясын жүзеге асыру үшін «Гауһартас»
мейрамханасының иесі, кәсіпкер Меруерт Лештаевадан кмек сұрайды. Қайырымдылыққа асығып
тұрған келіншектің идеясын іліп алып, қолдай
кеткен кәсіпкер з асханасын да ұсынып отыр.
«Маған ауруханаларға ыстық тамақ тасу
идеясы келген кезде белгілі кәсіпкер Меруерт
Лештаеваның к"мегіне жүгіндім. Ол бірден түсініп,
«бірінші мен үш қой сойып, бастап к"рейін» деді.
зі жарнама мен мақтанды ұнатпайтын кәсіпкер
жасаған жақсылықтарын ешқашан айғайлап
айтқан емес. <йтпесе "ңірімізде талай игі істің
басы-қасында жүріп, қайырымдылық жасаудан
жалықпайтын адам. Міне, осындай мықты жанмен
бірігіп, ауруханаларға тамақ әзірлеу идеясын жүзеге
асыра бастадық. Біздің аймақтағы науқастар
қалалық №7 ауруханада, инфекциялық ауруханада, Байзақ ауданындағы Мырзатай деген жерде
емделіп жатыр. Бүгінде аталған ауруханалардың

біз к"пшіліктен ақша, мал жинап, азық-түлікпен
қамтамасыз етіп отырмыз. Ауруханаларға
тамақты жүргізуші ғана тасиды. Біздің бұл идеямызды к"птеген адам қолдап жатыр. Ыдыс-аяқ
сататын бір кісі ауруханаларға тамақ тасуға
арналған үлкен-үлкен ыдыстарын берді. Дүкені бар
бір жомарт жан айран-сүтін беріп, бір кәсіпкер
картоп, пияз, сәбізін ұсынып, кімнің қолында не бар
соны беріп жатыр» дейді ол.
Белсенді Млдір Анарбаеваның айтуынша,
қазір олардың қолында бір айға жететін азықтүлік қоры және біраз қойдың ақшасы бар.
«Қорымыздағы азық-түлік бір айға жетеді,
одан асса да мархабат деп отырмыз. Менде т"рт
қойдың ақшасы тұр. Кәсіпкер әпкеміз, қазір қой
жеткілікті, қоя тұр деп отыр. Осы істе жақсы
адамдардың к"п екенінен к"рдік. Кім қолында
не бар соны ұсынып отыр. Қайырымдылық пен
жақсылық істеу үшін міндетті түрде бай-бағлан
болу керек емес. Қарапайым адамның да қол ұшын
соза алатынына к"зіміз жетті. Менің әлеуметтік
желідегі оқырмандарым тарапынан да жиналған
ақша бар. «К"п түкірсе – к"л» дейді ғой, 100

теңгеден, 2000 теңгеден жинағанның "зінде қазір
200 мың теңге жиналып тұр. Жекелеген компаниялар үш қойдан әкеліп немесе ақшасын беріп жатыр.
Құран оқытып, құдайы ас бере алмай отырмыз
деген қарапайым халық та қойын сойып әкелуде»
дейді ол.
8ЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІНІҢ
8ЛЕУМЕТКЕ 8СЕРІ
Млдір Анарбаеваның Instagram желісінде
300 мыңға жуық оқырманы бар. Осындай игі іске
бастамашы болып отырған келіншек әлеуметтік
желілерде оқырманы кп адамдар жақсы
бастамалардың иесі болуы керек деп есептейді.
«Қазір жұрттың к"зі қайда? <рине, әлеуметтік
желіде. Оны сағаттап босқа пайдаланғанша,
жақсылыққа қолдану керек. Кімнің оқырманы
к"п, сол қоғамды "згертуге үлес қоса алады.
йткені оқырманы к"п адамға жұрт еліктейді,
үлгі тұтады, жақсы к"реді, оны сол үшін оқиды.
Ал мұны біз дұрыс жағынан пайдалана білуіміз
керек. Оқырманы к"п адам жақсылыққа шақырып,
игі іске үндеп отырса, жұрт оны істейді. Яғни
біз себепкер бола білуіміз керек. Мысалы мен осы
идеямды жүзеге асырарда «не істей аламыз?» деп
жаздым. Оқырмандарым бірден қолдап, к"мектерін
аямай жатыр. 100 теңгеден бастап салып, шамасы келгенше ақша аударуда. Біз оның барлығын
орнымен жұмсап жатырмыз. Бұл біріншіден бізге
деген сенім, екіншіден жақсылық жасауға деген
ұмтылыс» дейді ол.
Иә, әлеуметтік желіде оқырманы кп адамның
беделі де биік, сзі де жерде қалмайтыны белгілі.
Ал біздің кейіпкер дәл қазіргі жағдайда әлеуметке
әлеуметтік желіні әсер еткізу арқылы, қоғамды
згертуге болады деп санайды.
«Биыл еріктілер жылы деп жарияланды ғой.
Белсенділердің "зін к"рсететін уақыты туып тұр.
Қоғамға қандай бағыт берсең, соған ереді. Қазіргі
таңда билікке қарсы дүниелер к"бейіп кетті. Біз
Үкімет қана беру керек деп ойлаймыз. Бірақ мен
не бере аламын деп ойламаймыз. Бір мезгіл «Мен
мемлекетке не істей аламын, қоғамды "згерту
үшін қолымнан не келеді, не бере аламын?» деп ойланып к"рейікші. Бәрін біз "зіміз "згерте аламыз.
Ауылдың кітапханасына бір кітап апарып берсек
те, "з ауламызды тазаласақ та – бұл үлес. Біз
Үкіметтен бірдеңе талап ету үшін, "зіміз де атсалысуымыз керек. Қоғамды соған тәрбиелеу керек»
дейді М.Анарбаева.
Не десек те, еліміздегі қиын жағдайда әркім
жақсылық жасауға, пандемиямен күресуге
зінше талпынып жатыр. Бүкіл әлемді шарлаған
індет біздің елімізде ұзаққа созылып, оған пневмония қосылғанда еліміз есеңгіреп қалғаны рас.
Күнде қаралы хабар, жайсыз ақпарат естіген жұрт
қажи да бастады. Біздің арамызда, қоғамымызда
қолынан келген жақсылығын жасап, пандемиямен күрес жолында аянбай еңбек етіп жүрген
жандар аз емес. Бұл күрес дәрігерлер үшін ғана
емес, еліміздің әрбір азаматы үшін үлкен сынақ
болып отыр. Тек жақсылық жасаудан жарысып,
тек жақсы жаңалықтар жазатын күн тезірек туса
екен дейміз.
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суды теріс ағызатын молда-бақсылар тосыннан тнген тажалдың шипасын таппай,
жанып тұрған отқа түскендей шырғалаңды
шарасыз күйге түсті.
***
Жер бетін аждаһадай жайпап келе
жатқан дию дерттің дауасы табылмағаны
Кктегі Періштелердің де жандарын
күйзелтті. Олар адам кейпіне еніп, қалалар
мен елді мекендерді шыр айналып шығып,
кңіл жайландыратын жұбаныш таба алмады. Пенделердің кздері бітеліп қалғаны
соншалық, ешбір ақыл-айлаңа, үгітнасихатыңа, бәтуа-бітіміңе құлақ аспайды.
Шаршап-шалдыққан Періштелер мұнарлы
Ккке қайта оралып, ұзақ кеңесті. Олардың
жүгінерлік, тоқтамға келтірер бір ғана
Құдіреті бар еді. Ол – Алла Тағала болатын!
Мұнарлы Ккте ксіліп ұшып келе
жатқан Періштелер соңдарына ілескен
әлдебір қараны кзі шалды.
– Соңымызға түсетіндей бұл не қылған
тобыр?-десіп қалып еді Періштелер.
– Не де болса тосалық, – деп
Періштелердің бірі ұсыныс айтты.
Млдір әлемнің тұнығын лайлап,
шексіз де шетсіз зау-заңғарды шаңдатып,

Иә, сол күні Алла Жер жүзінің мұрагері
Адам Атаны топырақтан жаратып, оған жан
берді, жүрегіне нұр құйды. Мұнан соң Алла
Тағала Періштелеріне Адам Атаға жүгінуге
әмір берді. Күнә-күмәннан пәк Періште
іркілген жоқ, Адам Атаға ізетпен бас иді.
Ібіліс табиғатында кекірейген кердең,
тәубесінен тәкаппарлығы терең күншіл
де қызғаншақ еді. Сондықтан Алла
әміріне бағынбады. Қырсықтығы мен
қыңырлығына басып, Сапиоллаға тағзым
етуден бас тартты. Сйтіп, Алла Тағалаға
шек келтірді.
Қиямпұрыстанып тұрған қыңырдан
Алла з Жарлығына қарсы келуінің себебін
сұрады.
–Адам Атаны құдіретіммен және
сүйіспеншілігіммен жараттым. Сен оған
ізет-ілтипат крсеткің келмейді. Мұның
мәнісі неде?
– Мен Адамнан әлдеқайда зерделімін.
Мәртебе жағынан менімен шендесе алатын,
нәсіл жағынан маған тең келетін жан жоқ.
Адамды балшықтан, мені оттан жараттың.
Сондықтан одан артықпын, – деп дау айтып
күпінді Ібіліс.
Ібіліс менмендік атты іріңді індетке

зобалаңға орап бықсыма арамдықпен
соңдарына сүмектеліп ілескен Ібіліс, 'зәзіл,
Шайтан мен Жын екен.
– Қайда асықтыңдар? – деп сұрлана
сұрады Ібіліс жол болсын айтудың орынына.
– Біліп тұрсыңдар ғой, – деді Періштелер
қосарлана.
– Адамның азғындыққа ұшырап,
Аллаға да бас имейтінін мен әу баста-ақ
айтқанмын. Кріп қайттыңдар ғой, балшықтан жаралғандардың шалшыққа белден
батқандарын. Оларға енді несіне араша
сұрамақсыңдар? – деді Ібіліс қабағынан қар
жауып.
– Адамдарды дұрыс жолдан тайдырып,
уасуаса айтып азғырғандарың аздай, енді
біздің соңымыздан келіп, райымыздан
қайтармақсыңдар ма? Азғыруларыңа
кне алмаспыз. Жолымызды бгемеңдер.
Жайларыңа жүріңдер! – деді Періштелер.
Жын мен Шайтан сиқыр мен зұлымдықтың неше атасын меңгерген зұлмат
күш иелері болғанымен, Періштелердің
пәк жүректеріне бойлап ене алмады. Трт
дүлей долданған күйі жерге суыт аттанды.
Адам Ата ұрпағынан кегін алып, ғадабатын
қайтаруды ойлаған Ібіліс тобының тағы
қандай топас-тарпаң тірлікке баратыны
Раббы Алламызға ғана аян еді.
Шырылдаған, азғырушылардың арандатуларынан сескенген мүбәрәк Періштелер
Жаратушы Жаппар Иеміздің алдына дейін
тоқтаусыз ұшты.
– Жүрістерің суыт қой. Не жағдай? –
деп сұрады Алла Тағала алғаш зі жаратқан
Періштелерінің қандай күйде, не мәселемен
келгендерін біліп тұрып.
– Уа, Раббы Иеміз! Асқан құдіретіңізбен,
шексіз сүйіспеншілігіңізбен жаратқан Сапиолла зәузатына зобалаң келді, – деді Періштелердің үлкені шыр-пыры шығып.
– Білемін, – деді Алла Тағала.
Құдіреті күшті Жаратушымыздың
білмейтіні болушы ма еді.
– Ерекше қамқор, аса қайырымды Раббы
Иеміз! Сіз адамдарға қандай ауру жіберсеңіз
де дауасын да қоса жіберуші едіңіз ғой.
Періштелер қол қусырып, тағзым етіп
қаздай тізіліп тұра қалды.
– Адам Ата ұрпағына мен қашан да
қамқормын әрі кешірімдімін. Жаратқаннан
бері назарымнан шыққан да емес. Адамзатты жаратпақшы болғанымда сендер
«Міндеттерімізді орындамағандықтан немесе арамызда әлдекім Алла Тағаланың
тілегіне қайшы келгендіктен осылай болған
шығар. $зіңізді ұлықтап, мадақ айтушы біз
тұрғанда жер жүзіне басқа біреуді жаратып,
ие етуіңіз қалай? Олар қалай да салтымызды
бұзады, билікке, мүддеге таласып бірін-бірі
қырады, қан тгіс жасайды. Ұлықтығыңызға
шек келтірмей, құлшылық етуші біз
ғанамыз» деп сарыуайымға салынғандарын
естеріңде ме? – деді Ұлы Жаратушы.
– Есімізде, есімізде, – деп келісті
Періштелер.
Алла Тағаланың шексіз шарапатына
алғаш бленген Періштелер Раббыларының
құдіретін жасы біледі. Олар Алланың еркін
ойын терістеп, парасатына күмәнданбақ
емес. 'у бастан Адам Атаның ұрпағың
жамандамақ ниеттері болған жоқ. Бұл жолы
да адал, ақ ниеттерінен айнымаған.
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Ымырт үйіріле ойламаған тұстан жердің асты үстіне,
үсті астына түскендей әлемтапырақ, сұрапыл сұмдық
басталды. Әлдеқайдан шаңды дауыл көтеріліп,
жолындағылардың барлығын жалмауыздай жапырып,
жайпап өтті. Қарақошқылданып түнере түскен аспан
жаққа қараудың өзі қорқынышты. Шарт-шұрт ойнаған
найзағай қараңғылықты қақ жарып өтіп, жерге от болып
түсіп жатты. От түскен жерден ілезде өрт тұтанып, жалыны маңайын шарпи бастады. Қарашобыр қауым бөрі
тиген қойдай дүрлігіп, беті ауған жаққа жөңкіле қашты.
Аяқ астында қалған шал-шауқан, кемпір-сампыр, балашағаның құлындаған жан дауысы төңіректі түршіктірді.
Қосүрейлі мүскін топ бірін-бірі жаншып өтіп, қапас
қорқынышты қоюлата түсті.
Аспаннан жай оқ болып түсіп, жерден шоқ ұшып жатқан
осындай астан-кестең аласапыран аздай, көк күмбездің
түбі сөгіліп жүре берді. Суық та ызғарлы торғайдайторғайдай бұршақ аралас нөсер шелектеп төгіліп, онсыз
да елірме күйдегі адамдарды аяусыз соққылады.
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– Ақырзаман! Ақырзаман! – деп
'лмерек молда мешіттен кзі атысып,
аласұрып атып шықты.
– Апокалипсис! Апокалипсис! – деп
шіркеу қызметкері Иван әкей қолдарын
ккке сауды.
Оның артынша монастр, монах,
священник, поп, архиэпископ атаулы айқұлақтанып есіріп, аттанға аттан
үстемеледі.
Жандалбасада бір пірәдардың сәлдесінің
бір шеті ағытылып кеткен екен, шұбатылған
шүберек аяғына оралып, сүрініп омақаса
құлады. Ол сол жатқан жерінен тұра алған
жоқ.
– Ей, Құдайдан қорықпаған, әбілет
басқырлар! Ақыры сендерді әбілет басты ғой. Абайлаңдар, арам істерден,
арамзалықтан аулақ болыңдар деп сендерге
Құдайдың зарын айтып, талай ескерттім.
Тыңдадыңдар ма мені? Ал, енді не болды?
– деп Жағыпар ишан жер бауырлап жатып
еңкілдеп ботадай боздады.
Мешітке, шіркеуге, басқа да мықты
деген ғимараттарға келіп тығылғандар
онсыз да абыр-сабыр күйде еді, ишанның
сзін естіген жоқ. Біреулер «Алла Тағалаға
жалбарынып, құлшылық қылыңдар!
Құран оқыңдар! Тәубеге келіңдер!» деп
ңешін жыртып айғайлап жатты. Құлақ
тұңған айғайдан онсыз да үрейлі қауымды
бріктіргендер топ ішінде жұтылып
кете барды. Бір-біріне қияметтік серік,
мірлік дос боламыз дескен пенденің
желкрік ккірегі әншейінде екен. Шыбын жандарының қуыс кеуделерінен
шығып кетпеуін ойлап шырқыраған
пенделердің біріне-бірі қарауға мұршалары
жоқ. Бірін-бірі демеу, қолтығынан сүйеу,
қамқорлық, жанашырлық деген ұғымдар
топас тобырдың кәперіне де кірмейді. Адамды адам танымас долы дүрбелең басталып
кеткен еді.
Құдауанда, үш күннен соң кк дауыл
ішін тартып тына қалды. Бас сауғалап пана,
ықтасын болар қуыс-қуысқа тығылған
пенделер іннен шыққан суырдай сілейіп,
астаң-кестеңі шыққан меңіреу дүниеге
қарап қимылсыз сіресіп қалды. Осы
талмаусыраған ліара сәтте адамдардың
тілі байланып қалғандай еді. Үзіліп соққан
бктердің желіндей үп етіп леп ессе
ұйқыдағы ажал-аждаһарлар оянып кетіп,
маңайдағылардың барлығын аш зегіне
тартып алатындай. Тізелері дірілдеп,
буын-буындары босап, кзіне үрей үйірілген
адамдар сілтідей тынып қалыпты. Япырмай,
Табиғат-Ананың мұншалықты долданғаны,
тулағаны несі? Назырқанбайтын, назаланбайтын табиғаттың бар пәлені қара
бұлттай қаптатып әкеліп, тілесін-тілемесін
кп момынға жаналғыштай жамыратып
жібергені қалай? Осынша азап тартатындай
олар қай жерде жаңылып, жаза басты?
Қырсық қырық ағайынды. Кетеуі кеткен
заманда топастықпен тоқсан баулы. Жайрап
жатқан жер-жаһанда жындай жылжып тағы
бір мүттақым мерез келе жатты.
Сол күні Жер бетінде белгісіз, пенде
біткен естіп-білмеген дәлдүріш дерт, опасыз
оба ойнақ салып, арнасынан асып-тгілген
топаң судай жалмауыз тілін сумаңдатып
жайыла бастады. Емші, дәруіштер, қара
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шалдыққан еді. Оның азғындағаны сонша, Алла әмірін елегісі келмеді. Оттан
жаратылған Ібілістің жүрегі мұз болып
қатып қалды. Құдіреті күшті Алланың ұлы
туындысы Адам Атаға кз қырын салуды
зіне артық санады. Бұл енді асқынған
күпірлік еді.
Аса мейірімді, ерекше қамқор Алла
Тағала азғындықты кешіре алмады.
– Бұл арадан қараңды батыр. Сендей кісәпірге қарғыс рауа, нәлет қамыты
қиямет-қайымға дейін сенен алынбасын, –
деп оған жаза берді.
Ібіліс жата кетіп, Жаратушыдан кешірім
сұрады.
– Адамзатқа қиямет-қайым болғанша
тірі жүрсем, – деп жалбарынды.
Алла шексіз кешірім иесі! Сол күнге жеткенге дейін Ібіліске кеңшілік етті.
Қара жүректіде қайырым болмайды.
Алла Тағаланың рахымына блене тұрып
Ібіліс рақметін қимады. Жауыз жүрек жақсылыққа жамандық сайлады.
–Мені азғырған зің, – деп Аллаға кінә
қойды, – Адам баласына үнемі дұрыс жол
сілтерсің. Сол жолда Адамды тосамын да
тұс-тұсынан тап беремін. Түбінде Адамдар
зіңді де алдайды.
– Таңдаған жолыңмен жүре бер. Талай
теріс тірлік жасарсың. Тек демеспін. Зор
дауысыңмен Адамдарды үрейлендірерсің,
зорлық арқылы оларға қарсы тұрарсың,
дүние-мүлкін, перзенттерін тартып аларсың,
оларға сұрқиялықпен уәде де берерсің,
бұлдыр үмітті де меңзерсің. Жәдігйдің
уәдесінде опа болмас. $зіме иман келтірген
Адамды алдауыңа жол бермеспін қалайда.
Сені ешқашан оларға қожаңдатпаймын.
Олар да саған бағынбайды, айтқаныңа кніп,
айдауыңа жүрмейді. Азғындық жолы-азап!
Оны кәсіп етсең сен де береке таппассың.
Адамдарды азғырғаның үшін сені де, саған
ілесушілерді де тозаққа тоғытамын, – деді
Алла Ібіліске ескерте сйлеп.
Періштелер Алла Тағаланың байтақ
әлемді, Жер мен Ккті жаратқанын жақсы
білетін. $здеріне рақым-шапағат нәсіп
еткен Аллаға жаратқан күннен сыйынып,
құлшылық етіп келе жатқандарын ойлады.
Сйткен Тәңірінің Адамдарды азғындық
жолына итермелеуші Ібіліс пен 'зәзілдің
жолын кеспеуі қалай? Жер бетіндегілердің
нәпсісі үшін нәпақа іздеп, небір сорақы
сұмдықтарға барып жүргенін құдіреті күшті
Құдайдың білмеуі мүмкін бе? Оларды Ібіліс,
'зәзіл, Шайтанның арбауына беріп қоюы
неліктен?
– Сендер Біләл оқиғасын ұмытпаған
шығарсыңдар? – деп сұрады Алла Тағала.
Ол былай болып еді. Біләлдің Мұхаммед
(ғ.с.ғ) пайғамбарға жиі баратыны жнінде
Омейия бин Халефилге әлдекім шпенділікпен ршелене жеткізген. Біләл сырын жасырған жоқ. Омейия жарылып кетуге
шақ қалды.
– Менің қара табан құлым екеніңді
білемісің? Басқа бұйымдарым сияқты сен
де менің жекеменшігімсің. Ақша тлеп сатып алған күннен бастап тәнің ғана емес,
жаның да, ақыл-ойың да менің еркіме ткен.
Терісезуленіп жаңсақ қимылдауға саған ерік
жоқ, – деп долданды Омейия.
Біләл айылын жимастан жауап қатты:

– Сіздің құлыңыз екенім рас. Жеті түнде
тұрып, дарияны бге десеңіз, ми қайнаған
ыстықта нені тасы десеңіз де жарлығыңызды
табанда атқарамын. Алайда, ақыл-ойым,
сенімім зімдікі. Қай дінге сенем десем, з
еркімде. Мен табынған ислам дінінің сізге
қандай залалы тиді?
Омейия бұған қатты шатынап, ызаға
булықты.
– Қара табан құлым. Сені барынша
қатты жазалаймын. Ккірегіңде қиял торы
рнектеген екен. Оны бұзбасам болмас, –
деп шаптықты.
Осыдан соң ол Біләлдің қол-аяғын
мықтап байлап, кшенің бұзақы балаларына
тапсырды. Олар Біләлді допша тепкіледі.
Ымырт жабыла Омейия құлына келді. Біләл
итихатынан (ой-ниетінен) қайтты ма екен,
соны білгісі келген.
– Біләл, қандай шешімге келдің?
Итихатыңда берік тұрсың ба? 'лде жніңе
келесің бе? – деп сұрады қатулана сұрланып.
Жүрегінің басына шер байлаған Біләл
оған жиіркенішті кзбен ызалана қарады.
«Қамшың денемді қанжоса етіп осар,
жібің талша мойнымды қияр, садағыңның
жебесі жүрегімді түйреп тер, сонда да з
иелігімдегі, сенімімдегі асыл дінімді жандүниеммен мызғыта алмайды» дегенді оның
отты жанарынан анық оқуға болатын еді.
Екінші күні Біләлді ртеніп тұрған
ыстық құмды далаға алып келді. Біләлді
жерге жатқызып, кеудесін үлкен таспен бастырды. Біләл оттай ыстыққа күйіп, зілдей
тасқа жаншылса да жүрегіндегі иманды, дін
жніндегі ұстанымын згерткен жоқ.
– Қинаудың қандайын крсетсең де
иман-идаятымнан әсте таңбаймын, – деді
ол тәлейіне бұйырған азаптан қиналып
жатса да.
Омейия оны азаптауын жалғастыра түсті.
Күндердің күнінде оны азаптан Абубәкір
құтқарды. Алла Тағала екеуін де тозақтан
ада етті. Абубәкір дүние-мүлкін садақаға
атады. Ол жақсылықты басқаларды зіне
борышкер, міндеткер ету үшін емес, Ұлы
Пәруәрдигәрдің ризашылығын алуды ғана
мақсат етті. Омейия тозақтың лаулап тұрған
от-жалынына қақталды.
–Қауырсын қанаттарың дір ете қалды
ғой, – деді Алла Тағала Періштелерге қарап.
– Уа, Раббы Иеміз! Сенің шексіз
рахымыңа, қамқорлығыңа, лшеусіз
мейіріміне мұқтажбыз, – деп Періштелер
қол қусырып, тізе бүгіп, Аллаға сыйынды,
дәргейіне бас ұрды.
Алла Тағала кешірімді, кешіргенді жақсы
креді. Ол қол қусырып, тұнжыр томсарып
жағалай тұрған пәк Періштелеріне разыхоштықпен қарады.
– Мен байтақ Жерді мекен ету үшін
Адам Атаны, оның ұрпақтарын жараттым. Олар Жерде еңбек етіп, тіршілік
етуге, сімдіктермен қоректеніп, жерасты
байлықтарын ашып иеленуге, сол арада
сіп-ніп, ұрпақ жаюға дәрмен-қуат бердім.
Сендер здеріңді олардан әлдеқайда білімді
әрі ақылды санадыңдар. Сондықтан Адам
Атаға білім сіңіріп, кз аясын кеңейттім.
Он сегіз мың ғаламның атын үйреттім.
Адам Ата мен Хауа Анаға Жұмақ сыйладым.
Алайда, Адам Ата мен зайыбының Жұмақта
рахатқа кенеліп жүргенін кріп, ішқұса
болған Ібіліс оларды азғырды. Міне, содан бері Адам Атаның ұрпақтары Ібілістің,
'зәзілдің, Шайтанның арбау-азғыруынан
шыға алмай келеді. Олардың сұрқиялықпен
берген уәделеріне иланып, адамзаттың бар
баласы дерлік Құдай болмаққа ұмтылып
жатыр. Пенделердің дүниеқоңызданғаны
соншалық мені де ұмытты. Қазір адамзаттың
Құдайы-Ақша. Сол Құдай-Ақшалары
арқылы бас-басына би болуды армандайды. Кедей-бай, бай-Құдай болсам деген
пасық пиғыл барлығының әзиз жүректеріне
қанды шеңгелін аямай салған. Сондықтан
оларға тәж пішінді тажал жібердім. Менен қорықпайтындарға айта барыңдар,
тәубелеріне келсін. Патша, корольдер,
президенттер жердегі менің клеңкем.
Халық маған қалай бағынса, оларға да
солай бас июлері керек. Алайда, бүгінгі
клеңкелерімнен ыңсап, парасаттылық,
имандылық жоғалып барады. Қараша
халықпен қас болған билеушілерден қадыр
қашады. Олар мәңгілік емес. Мәңгілік
Мен ғана. Сара санасына осы да жетпейді.
Таққа отырғандардың барлығы тақуа болмайды. Олардың кбі мен сыйлаған тақты
әкелерінен қалған мұрадай кріп жүр. Екі
дүниенінің рахым-шапағатын, обал-сауапты ұмытты. Пәни дүниедегі адамдар
алдында дұрыс жол мен теріс соқпақ, иман
мен сатқындық, жеңіс пен жеңіліс сияқты
сынақ бар. Мұны Адамға жаратқан күні-ақ
айтпап па едім? Барлық адам менің ғана
құлым. Ал, билікқұмарлар, даңққұмарлар
жеке-жеке құл ұстағысы келеді. Тәж киіп,
топас тәкаппарлықтың торына түскендердің
жазасы ауыр. Жер бетіндегі күнәһар пенделер
ккірегінен кесірлі кеселі – тәкаппарлық пен
тәжқұмарлық, тоғышарлық тоқтағанда ғана
обаның дауасы табылады, – деді Алла Тағала.
Шексіз де шетсіз Мейірім-Шапағат иесі,
құдіреті күшті Жаратқан Иеміздің кешірімі
мен кеңшілігін пенделерге сүйіншілеп
жеткізу үшін Періштелер Жерге қарай жай
оғындай жарқырап түсіп келе жатты.
Жер жүзінің мұрагерлері бұған дейін
де Алланың жазасына аз ұшырап па еді?
Топан су, Помпей оғы, цунамилер, алапат
жер қозғалыстары, опатты озбыр обалар,
жанартаулар Жаратқандың жанашырлық
ескертпелері емес пе еді? Ұлы Құдіреттің
осы ескертулерінен қам сүт емген пенделер
қорытынды шығарды ма?
Тәж-Тажал Жер бетін түгел жайпап,
кінәлі-кінәсізді екшеп-таразыламай-ақ лім
ұрығын сеуіп келе жатты.
Уа, Раббы Иеміз! Бәрін білуші, бәрін жоспарлаушы зің ғана. Күнәһар пенделердің
қуыс кеуделеріне Сана сәулесін құя гр!

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Тектіліктің үлгісі
Мырзагелді Кемел ағаның
есімінде «мырза» және «кемел» деген
қос сз бекер тұрмаған тәрізді. Ол
кісінің ең басты қасиеті қазақтың
санасын тек ізгілікке, жарқындыққа
бейімдеу болды. Ол қазақтың,
қарапайым халықтың барша проблемасы кедейліктен екенін ұққан
соң ел-жұртымыздың ойлау жүйесін
түзеуге жанын салған адам. $йткені
Ғаламның зі сана екенін бұрынғы
ткен данышпандар айтып кеткен болатын. Ізгілік энергиясына
тартылудың құпия құдірет күшін
түйсінгендіктен туған оң әдісті жазушы үзбей қолдануға аса ниетті
болды. Біздің халықтың даналығы да, балалығы да, біле тұра
білместігі де ешкімге ұқсамайтын қызық елміз ғой. Біздегі ұлттық
потенциал мен кісілік ізгі қасиет шынында керемет бола тұра, рухани
тоқырауға ұшырап қиналу неден туды?! Дүниежүзілік ғұламалардың
игі жазбаларын, ақыл-ойдың кенішін қазаққа еншілетіп бермекке
Мырзагелді Кемел бір кісідей атсалысты. Қазаққа болсын, қазақ
білсін, жақсыдан үйренсін, жаманнан жиренсін деген перзенттік
ақ жүрекпен кптеген кітаптар жазды. Ондағы кздеген асыл
мақсат-мұраты 1932-33 және 1937-38 жылдары тамырына балта
шабылып кеткендей крінген ұлттық Тектілікті, нағыз Қазаққа тән
дегдарлықты қайтадан қалыбына келтіру болатын. Орнында бар
оңалар деген қағидаға сүйеніп істеді. Себебі Мырзагелді ағаның з
болмыс-бітімінде тектілік феномені анық крініп тұратын. Ол кісі
қазақтың хас жақсыларын құрметтеп, ұрпаққа үлгі тұтты. $зі де
сондай жақсы адам болатын. Ағамыздың алды жарық, арты жақсы
болсын.
Айгүл КЕМЕЛБАЕВА

Әлемі бөлек, Ерағам
Стамғазы әулеті ктерген нер
шаңырағының берік уығы едіңіз ғой,
Ераға. Морт сынғаныңыз-ай. Бабадан балаға жалғасып келе жатқан
ұлтымыздың ұлы мұрасы дәстүрлі
ән нері зіңіздей дара перзентінен
ойда жоқта айырылып қалады деп
кім ойлаған?! 'кеңіздің қаны мен
анаңыздың сүті арқылы бойыңызға
дарыған ән әлеміне Рамазандай ағаңыздың ізін баса еніп, бір
ұстаздан дәріс алсаңыз да зіңіздің
бояуы блек қоңыр дауысыңызбен
згеше қолтаңба қалдырдыңыз.
Арқаның әнін арқалана орындағанда сал Біржан мен сері Ақан
ғайыптан ортамызға оралғандай күй кешетінбіз. Қандай ортаға
болса да аңқылдай келіп, жарқылдай еніп кететін бала кңіліңіз бен
дала пейіліңіз зіңізге жарасып тұратын. $нермен рілген міріңізді
ткен шақпен еске алу қандай қиын. Қысқа ғана лшеніп берілген
мір-ай! Енді, міне, бейнеңізді сағынышпен еске алып, зіңізге ғана
тән қоңыр дауысыңызды қазақ радиосының алтын қорынан ғана
ести аламыз. Үкілі домбыраңызды қолға алып, кркіңізді ашқан
бркіңізді киіп, сахнаға алшаңдай басып шыққандағы жарқын
.бейнеңізді телеарналарда сақталған бейне жазбалардан ғана
креміз. Сағынышымызды солай ғана басамыз. Алла алдыңыздан
жарылқасын, әнші аға!
Жұматай ОСПАНҰЛЫ

Балпаң басқан,
байыпты байсалдым ең
(Жезтаңдай әнші Ерлан Стамғазиевтің рухына)
$нерлінің ішінде жайсаң кілең,
$р мінезді релі ең,қайсарлым ең.
Бай баласы секілді бағы басым,
Балпаң басқан байыпты, байсалдым ең.
Аңқылдаған ақ кңіл, адалым-ай!
Ажал жетті қай жақтан қадалып-ай!
Сең соққандай отырмын мен-зең күйде,
Қолдан келер таусылып амалым-ай!
Болмысың да бітімің блек еді.
Талантың да тәнті еткен ерек еді.
Сексенінде сені аңсап аңыраған,
Анашың да қайғыңа кнеді енді.
Адалдықпен дәлелдеп достық үнін,
Жүруші ең ажал алдан тосты бүгін.
$нерімді жалғар деп үміт еткен,
'келеп қалды артыңда қос құлының.
Қалықтаған қырандай әуеге тік,
'уен кетіп барады,әуен кетіп.
Ақан,Біржан,Үкілі Ыбырайдың,
Шырқаушы едің әндерін әуелетіп.
Кешкендей ән-әуеннің дәриясын,
Күйзелтті ажал әншілер жанұясын.
Сен салғанда жан қалмас әсер алмас,
Балуан Шолақтың шырқатып «Ғалиясын».
'ндерін әуелетіп қазағымның,
Таза сүрдің мірді, таза күлдің.
Үш ұйықтасам ойлап па ем бауырым-ай,
Саған арнап жазам деп аза жырын!?
$нерден тартқан терең тамырыңды,
Біледі ел мен айтпай-ақ қадіріңді.
Жарқырап нұрлы жүзбен жүруші едің,
Жаратқан нұрландырсын қабіріңді!
'мин!
Камнұр Т8ЛІМҰЛЫ
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары белгілі қаламгер, зерттеуші Тынышбек Дайрабайға ағасы
Жақсылық МАЙЛЫБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, кңіл айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваға апасы
ФАРИДАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, кңіл айтады.

ANA TILI
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Қазақ даласына тағдыр тәлкегі, саясат салқынымен жер
аударылып келген түрлі халық өкілдері көп ұзамай қазақ
халқымен біте қайнасып, дос, бауырлас ұлт ретінде сіңісіп
кетті. Бүгіндері өткен күнге тәубемен қарайтын түрлі этнос
өкілдері киелі қазақ жерінің амандығын, татулығын, бірлігін
тілеп келеді.

Қазақстан 100-ден астам ұлт пен ұлысқа
ортақ шаңырақ бола білген әлемдегі
жалғыз мемлекет десек, асыра сілтей
қоймаспыз. Сонау Екінші дүниежүзілік
соғыс жылдарынан бастап кешегі тың игеру кезеңіне дейінгі уақытта елімізге, КСРО
халықтарын айтпағанда, Қиыр Шығыстағы
корейлер мен жапондар да көшіп келген
болатын.
Қазақстанға алғашқы корейлер 1920 жылы
күріш өсіретін диқан ретінде келді. 1938
жылы Қазақстандағы кәрістердің саны
98 454 адам болса, 1959 жылы 74 мың, ал
1999 жылы 99 657 адамға толықты. Оларға
тағылған айып – Қиыр Шығыста тұратын
кәрістердің түр-түсі мен келбеті жағынан
жапондықтарға ұқсастығына байланысты
«жапон тыңшылары» болуында. Сол желеумен жер аударылып, сенімсіз халық деп
танылды. Соған байланысты 1937 жылы 21
тамызда КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі
мен БКП(б) Орталық Комитетінің №1428326 қаулысы шығып, кәріс халқын Қиыр
шығыс өлкелердің шекаралық аудандарынан қоныс аударту туралы шешімі орындалады.

1937 жылғы сталиндік қуғын-сүргін
кезінде кәрістер қазақ жеріне жаппай
қоныстана бастады. Сол жылдары Қиыр
Шығыстан Орталық Азияға жүздеген мың
адам жер аударылды. Қазақстанға ауыр
тағдыр арқалап келген кәріс ұлты здеріне
берген атаулары бойынша «корео-сарам» тілі мен мәдениетін сақтап қалды.
Бүгінде кәрістердің ең кп шоғырланған
жері – Алматы қаласы. Сондай-ақ
онда Корей академиялық музыкалық
театры жұмыс істейді. Бағдарлама
шығарылымы Қазақстанда тұратын корей
қауымдастығымен таныстырады.
Қазақстанға кшірілген кәрістер
нақты түрде қоныс аударудың екі кезеңін
басынан ткерді. Бірінші кезең – 1937
жылдың күзінен 1938 жылдың кктеміне
дейін. Олар уақытша босатылған жерлерде болды (жертлелер, қоймалар,
атқоралар т.б.). $здерімен тек киімкешек, жолға арналған азын-аулақ азықтүлік қорын алған болатын. 1938 жылдың
кктемінен кәрістерді қоныс аудартудың
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екінші кезеңі басталды. Олар жүк вагонымен тасымалданды. Қазақ жеріне,
негізінен, Алматы, Қызылорда, Оңтүстік
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Батыс
Қазақстан облыстарына орналастырылды. Олардың кп блігі Алматы мен
Жетісу жеріне қоныстанды.
Осы корей халқының Қазақстанға,
соның ішінде Алматыға келгендеріне
сексен жылдан асты. Қазақстан мен Корей Республикасының арасында дипломатиялық қатынастардың орнағанына
арнап Қазақстан халқы ассамблеясы мен
«Қазақстан корейлері қауымдастығы» түрлі
іс-шара ұйымдастырады.
Ата-баба салт-дәстүрін келер ұрпаққа
ұлықтауды азаматтық парыз санайтын
олар «Қазақстан корейлері энциклопедиясы» кітабын шығарды. Еңбекте Қазақстан
корейлерінің тарихы, мәдениеті мен

тілі туралы мұқият іріктелген ақпарат
қамтылған. Мақалалардың жалпы
саны 3 мыңға жуық. Сондай-ақ, қазақ
халқының дәстүрлі мәдениеті, оның
аса крнекті тарихи тұлғалары туралы негізгі елтанушылық мәліметтер
қамтылған мақалалар бар. Дегенмен, энциклопедияның айтарлықтай
блігі корейлердің этнографиясына
арналған. Кітапта посткеңестік кеңістікті
мекендейтін корейлердің «коре мар»
бірегей ауызша тілінің неғұрлым кп
қолданылатын 872 сзі берілген. Энциклопедияда Қазақстан корейлері
туралы негізгі дереккздер мен басылымдар қамтылған қысқаша библиография да бар. Қазақстандағы корейлер
жайында жазылған, корейлер жазған
түрлі бағыттағы кітаптар кп. Бірақ
«Қазақстан корейлері энциклопедия-

сы» Қазақстандағы мірі, тарихы, ткен
кезеңдермен ортақ байланысы, екі ұлттың
тарихта ұштасқан сәттері жазылғанымен
құнды. Сонымен қатар, корейлердің
бүгінгі Қазақстан үшін ең ірі этникалық
топтардың бірегейі, тәуелсіз қазақ елінінің
даму жолына қосқан үлестері де жоқ емес.
Қазіргі күнде республикамызда тұрып
жатқан зге ұлт кілдерінің кпшілігі
бір кездері тағдырдың айдауымен келген
жұрттың ұрпақтары. Олар бүгінгі таңда
Қазақстанның тең құқылы азаматтары ретінде сіп-ніп, қазақ жерінде
мәдениет, білім, ғылым, экономиканың
дамуына үлес қосып еңбекке араласып,
еліміздің дамуына атсалысуда.
Алиса ПАК

Мен Қазақстан халқына және Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевқа, Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа
ризашылығымды білдіргім келеді. Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында қасиетті жерде бейбітшіліктің,
достықтың және ұлтаралық келісімнің туы желбіреуде. Мұндай
бірлік пен береке барлық елде жоқ деп нық сеніммен айта
аламын. Себебі, қазіргі қоғамның кейпі бәрімізге белгілі. $зге
тұрмақ здері бір тудың астында бастары бірікпей жатқанда
біздің Қазақстан қамқор анадай барлық перзентін құшағына
теңдей басты. Біз осы үшін, жарқын болашақ үшін, мамыражай
күн үшін қазақтың әр азаматына қарыздармыз.
Бізге қиын-қыстау күндерде баспанасының трін ұсынып,
1944 жылы 23 ақпанда Отанынан кшірілген ингуш ұлтына
бүтін нанын бліп, жарты нанын жарып берген қазақ халқына
ризашылығымды білдіргім келеді. Кптеген отбасы қазақ
халқының жанашырлығын крді. Себебі, жат жерге келгенде
заманның қиындығына, саясаттың қаталдығына қарамастан,
алдындағысын бліп, аузындағысын жырып берген дархан
елдің алғаусыз пейілінің арқасында кп ел ұлтына, нәсіліне
қарамастан қатарға қосылды. Жығылғанға жұдырық жасамай,
керісінше, қолтығынан демей білу – тектілік, ал, қазақ халқы сонау ғасырлар қойнауынан келе жатқан тарихында қалыптасқан
осы бір мінезінен бүгінге дейін айныған жоқ. Жатты бауырына
басып бауыр етті, алыстан арып-ашып жеткен елді құшағына
қысып дос етті. Біздің аталарымыз бен әкелеріміз осындай адал
достықты жоғары бағалап, ұрпаққа негелі істерді үйретті. Қазақ
халқына талмас тзім мен шытынамас шыдам тілеймін. Біз
татулықтың туын желбіреткен қазақтарға мәңгі қарыздармыз.
Мені жарық дүниеге әкелген, жанашыр, мейірімді,
қайырымды, адалдықты ту етер, еңбекқор жан болып суіме,
қазақстандық патриотизм рухын асқақтатуға тәрбие берген атаанама және барша қонақжай қазақ халқына ризамын. Аналық
жүрегіммен алғыс қана айтамын. $зіме берілген осындай
мүмкіндікті пайдалана отырып, лкеміздегі вайнахтардың жас
ұрпағына: «$з Отандарыңды, туған жерлеріңді сүйіңдер, оның
ең басты байлығы – Қазақстан халқының достығын кздің
қарашығындай сақтаңдар!» деген сиет айтамын.
Асед ИБРАГИМОВА,
Алматы облыстық «Вайнах» шешен-ингуш этномәдени
орталығы трағасының орынбасары

Алматы облысы

Жер жаннаты саналатын қасиетті мекенде дүниеге
келдім. Елімді сүйетін азаматтың бірімін. Өзім жайлы
айтар болсам – қаным орыс болса да, жүрегім қазақ деп
соғады. Қазақ халқында «Көршіні Құдай қосады» деген
керемет сөз бар. Расында да біздің көршілерімізді Құдай
қосты. Олар біздің туған бауырымыздай. Менің қазақ болып отырғаным, қазақ тілін үйренгенім сол жандардың
арқасы. Ойын баласы болсақ та достарым маған қазақ
халқының салт-дәстүрінен мол мағлұмат беріп, өнері мен
мәдениетінің қайнар бұлағынан сусындатқанына шексіз
қуанамын. Сондықтан да болар, бұл күнде қазақ тілін еркін
меңгеруімнің арқасында қонақжай қазақ елінің арғыбергі тарихын тереңнен танысам, білсем деп өз бетіммен
ізденіп, оқып жүрмін.

ТАЛПЫНҒАН
ЖЕТЕР МҰРАТҚА
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев: «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы
мен ркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рлі
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі
келеді деп есептеймін» деп атап ткен болатын. Бүгінгі
таңда қазақ тілін жан-жақты меңгеруге, з бетіммен талпынып үйренсем, білсем деген адамға барлық мүмкіндік
беріліп отыр. Тек қана әрбір азамат, әрбір этнос кілі ынта
жігер танытып, ықылас қойса болғаны деп есептеймін.
«Талпынған жетер мұратқа» дегендей, мемлекеттік тіл –
этносаралық татулық пен ел бірлігін ту еткен қазақ елінде
тұратын 18 миллион халықтың күнделікті қарым-қатынас
тіліне айналуына барлығымыз бір кісідей атсалысуымыз
керек. Сонда ғана Ел Президенті айтқан кезеңнің уақытын
жақындата түсіреміз анық.
Ұлы қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған
асыл мұрасы мен бізге қалдырған қымбат қазынасы аз
емес. Қазақтың сзін білген әрбір адам – халқының зін
тереңнен түсінуіне мүмкіндік алады. Алғашқы ұстазым –
Ұлар Санатқызының арқасында мен қазақ тілінің қасиетін
сезіндім. Екі тілді жетік меңгергенімнің арқасында бірнеше
рет республикалық, облыстық байқаулардың жеңімпазы
атандым.
Жер үстінде де жұмақ бар дегендей. Сарыарқамның
даласы тарихи қазынаға толы. Мұны тек сезініп, кзбен
кру керек. Ең бастысы алтыннан да қымбат тарихқа
кп кңіл блгеніміз жн. Бұқар Жырау, Шорманның
Мұсасы, Мәшһүр Жүсіп, Сұлтанмұрат Торайғыров,
'лкей Марғұлан, Потанин, Мұхтар 'уезов туған, ЕнлікКебек хикаясы ткен Жер, Абай әулеті, тағы да басқа
ұлы тұлғалардың табаны тиген жердің тағылымын алып
жүргенім үшін бақыттымын. Жадымды мол ақпаратқа
толтырып, рухымды асқақтатып, танымымды кеңейту
үстіндемін. Мен қасиетті қазақ елінің ертеңгі ашық аспан
астында той тойлап жатқан әдемі крінісін кргім келеді.
Қазақтың бар салты мен дәстүрі жаңғырып, ұлттық мұрасы
ұлықталса деймін.
Қазақ жерінде ғұмыр кешкен әрбір этнос кілінің
з атажұрты бар екені анық. Бірақ қазақ тағы да «Бала
тапқандікі емес, баққандікі» деген аталы сзді де текке
айтпаса керек. Бізді қанатының астына алып, мәпеледі,
бар жылуын аямады, қиын қыстау кезде қамқорлық танытты. Бұл біз білетін бір ғана жақсылық. Қазақ жұрты
қиналған әрбір жанға сүйеніш бола білді. Олар барда біз
бармыз. Біздің міндет – елге қызмет еті. Осы жолы еш
аянып қалмайық. Отанымыз – Қазақстан, тіліміз – қазақ
тілі мәңгі жасасын!
Ирина ИВАНОВА
Талдықорған қаласы

Қазақтың келінімін
Қазақтың келіні болу бақыты бұйырғаны үшін де өзімді шексіз бақыттымын деп есептеймін.
Әкем татар, анам қазақ ұлтының өкілі. Мен екі ұлттың да салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын толық
сіңірдім дей алмаймын. Бірақ таза қазақ отбасына тез сіңісіп кеттім. Бұл тұрғыда қазақ
халқының қанында бар кең пейілділігі мен бауырмалдық қасиеттері ерекше ықпал етті деп
есептеймін.

Жүз отыздан астам этнос кілдерін
бауырына басқан Қазақстан – бәріміздің ортақ мекеніміз. Этносаралық
және конфессияаралық диалог пен
зара іс-қимылды сақтау және нығайту
бағытында жүйелі жұмыс жүргі зіп
отырған егемен елімізде мір сүріп
жатқан әрбір ұлттың кілі бақытты деп
есептеймін.
Еліміздегі бейбітшілік пен келісімді
қолдаудың айнымас үлгісін крсетіп
келе жатқан Қазақстан халқы Ассамблеясы алдағы уақытта да бұл тұрғыда
жанды жұмыстар жүргізе беретініне
кәміл сенімдімін.
Қазақтың салт-дәстүрі мен жнжоралғысын кздің қарашығындай
сақтаған отбасының келінімін. 'детғұрыпты айнытпай ұстану жолында жол крсетіп, үнемі зінің-ақыл
кеңесін беріп отыратын енеме деген
ризашылығым шексіз. Енем те жақсы,
мейірімді, ашық-жарқын кісі. Білмеген
дүниемді ақылға салып, барлығын
сабырмен үйретеді. Енем басқаларға
әрдайым «Келінім басқа ұлттан. $те
пысық. Барлық істі бірден қағып алады» деп мақтанып жүреді. Біреулерге
жат крінер, дегенмен зім енемді
қатты сыйлаймын, жақсы кремін.
Құдайға шүкір, енемнің мектебінен
ткен мен де дәл сол кісідей болуға
тырысамын. Қазақтың келіні ретінде
әрбір таңымыз үлкендерге сәлем салудан басталады. Бір әулеттің түтінін
түтетіп, шаңырағын биіктете түсу
– үлкен жауапкершілік. Мұны келін
болатын болашақ қыздарымыз терең

сезінулері қажет. Жас келіннің ктерер
жүгі қашанда ауыр. Қайын ата, қайын
ене, қайын сіңлі, қайын інілермен тіл
табысу да шеберлікті қажет етеді. Оң
жақтағы қыз баланы «ертеңгі күнгі –
келін, ерін сыйлар – адал жар, ана, ақыл
айтар – жеңге, тату болар абысын» деп
ұлттық тәрбиені н бойына дарыта білу
де оңай іс емес. Бұл – ұрпақтан-ұрпаққа
жалғасып келе жатқан кешегі Домалақ
ана, Зере мен Ұлжан аналарымыздың
салып кеткен сара жолы.
'рбір қыз баланың жаңа үйге келін
болып түскендегі уайымы – ата-анасы мен туған-туыстарының кңілінен

шығуы. Туыстар – қазақтың басты
байлығы, сондықтан отбасылық қарымқатынастың нышандарын түсіну те
маңызды. Қазақтың шаңырағына
келін болатын ойы бар зге ұлт
қыздарына айтарым: ең бірінші «жезде», «ене»,»жеңге» сынды сздердің
мағынасын тереңірек түсініп алғаныңыз
жн. Ерлі-зайыптылардың арасында
бірінші кезекте – сенім, махаббат және
сыйластық болуы керек. Жолдасыммен
шын сүйіп қосылдық. Махаббаттың
демеуімен мірдің түрлі кезеңдерінен
қол ұстасып, сүрінбей тіп келеміз.
Ұлы сезім ұғындырған қасиеттерді
қанағат тұтып, қол ұстаса шаңырақ
ктергенімізге ризамын.
Ұлтымның салт-дәстүрінің барлығын
тәжірибе барысында үйрендім. Қазақтың
салт-дәстүрлері кп болғанмен де, бәрін
ақырындап үйреніп кеттім. Қазір

салт-дәстүрлерді, жоралғыларды те
жақсы білемін деп айта аламын. Себебі,
дәстүрлі мейрамдарды үйде, отбасымда
қарсы алып тұрамыз.
Қазақтың маған ұнайтын мейрамдардың бірі – күн мен түн теңелетін,
сонымен қатар табиғат та жаңаратын
Наурыз мейрамы. Наурыз – достық
пен сүйіспеншіліктің, молшылық пен
татулықтың айы. Наурыз мейрамы да,
Жаңа жыл да жаңа мірдің жаршысы
болып саналады.
Бәрі бақытты отбасын құрғысы
келеді. Алайда отбасының бақытты,
берекелі болуы екі жаққа қатысты
екенін кп адамдар ескере бермейді.
Отбасы бақыты ерлі-зайыптылардың
бір-бірін түсінуінен, қанша қателіктер
болса да кешіріммен қарауынан туындайды. Егер екі адам бір-бірін шын
мәнінде құрметтесе, сыйласа, шын
сүйсе ешнәрсе кедергі болмайды. Ал
зге ұлттың қызын алсаң да, не зге
ұлтқа күйеу бала болсаң да, ең бастысы
– сыйластық. Қазіргі жастарымыз отбасы сзінің мағынасын терең түсінбей
жатып, шаңырақ ктеріп, ажырасып
жатады. 'йел адам ер адамға қарағанда
сәл тмен болуы қажет. 'йелі ер азаматын сыйламаған үйде береке де, ырыс
та болмайды. Отау ктереміз деп шешім
қабылдадыңыздар ма, ендеше үлкен
мірдің әртүрлі сынақтарына бірге
дайын болуларыңыз керек.
Бүгінде мірлік жарым – Бекзат
екеуміз ұрпақ тәрбиелеп отырмыз.
Болашақта қазақ халқының санын
кбейтуге з үлесімді қосып, кпбалалы
ана атануды армандаймын. Еліміздегі
ұлттар достығы мен бірлігі арта берсін
дегім келеді.
Зухра КЕМЕЛБАЕВА
Талдықорған қаласы
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дебиет тарихында әлі күнге толымды зерттелмей, тиісті бағасын ала
алмаған дәуір – ХІХ ғасыр әдебиеті. Әсіресе, бұрынғы Қоқан хандығының
қол астында болған Қазығұрт-Қаратау аймақтық әдеби мектебі
өкілдерінің мұраларын зерттеу мәселесі бір ізге түсіп, тиісті бағасын
алған жоқ. Кеңестік тоталитарлық қыспақ-жүйе қазақ рухының астанасы болған түстік өңірдің әдеби-тарихи баянын толымды зерттеуге
тосқауыл қойып, «дін – апиын» қағидасын бетперде етіп, «ұлт рухын оятып
жіберуден» барынша сақтана қарап, жол бермегені мәлім. Мұны бір ғана
әдеби жәдігерлерді қайта сын тезінен өткізіп, түгелдей бастағаннан-ақ
пайымдауға болады. Уақыт таразысы «әдебиеттің – асыл мұра» екендігін
соны таным негізінде жүргізіле бастаған зерттеулермен тағы бір түйіндеп
берді, халық рухының қайнар әлеміндегі орны барынша жарқырап,
айқындала түсуде. Бірақ, әдеби көмбелеріміздің ашылмаған, қаралмаған,
зерттеулер мен зерделей түсуді қажет ететін тұстары бар екендігін әлі күнге
белгісіз әдебиет өкілдерінің мұраларын тапқан сайын көз жеткізе түсеміз.

Тіпті кне дәуірге бармай-ақ, әдебиет
тарихы хатқа түсті деген ХІХ ғасырдан бері
қарастырғанның зінде ХІХ ғасыр мен ХХ
ғасырдың басындағы әдеби мұралардың
әлі де түгесіле зерттелмегенін, жиналып
бітпегенін, қайта қарастырылуы тиіс
тұстарымыздың молдығын крсетіп те
отыр. Кәрі Қазығұрт пен кне Қаратаудың
аралығын мекен еткен кеймана қазақтың
әдеби мұралары әлі түгесіле зерттелген жоқ. Жиналып бітті деуге де негіз
жоқ. Мәселен, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр
басындағы Италмас, Сүйіндік, Кенжебай,
Қалыбай, Кейкі, Бәйімбет, Жылқыбай
мен Оңғарбай шешенді, «Қара торғай»
атанған Құрбанкүлді екінің бірі біле
бермейді, молда Мұсаны, молда Мәдиді,
$збекті, Қазанғап пен Орынбайды, Асан
мен Жолбарысты естігенімен кпшілік
олардың мұраларынан беймағлұм.
Майкт пен Құлыншақтың, Мәделі мен
Нұралының мірбаяны, шығармашылық
мұрасы зерттеліп, бір ізге түскен жоқ.
Кейде Оңтүстік халқы «діншіл» деген
кеңестік таным-түсініктің әлі де сүйретіліп
жүргеніне таңғаласың. Бұған қазақтың
күңгейінің (бұрынғы Түркістан лкесі)
Қоқан хандығының отарында болуының
түпкі себептері ашылмауының да әсері аз
болмаған секілді. Күңгей ақындары туралы алпысыншы жылдары халық ақыны
Кпбай 'лімбетов «Ақындарға арнау»
леңінде әспеттеп былай деп жырлаған
екен.
Балта ақын, Мәделі мен ткен Майлы,
Қылышбай, Қуандықтар
жұртқа жайлы.
Италмас, Үсібәлі, Жылқыбаймен,
Сауытбек- рен жүйрік, сзге сайлы.
Қазанғап пен Нартай да кп айтысты,
'з тұтып, ұмытпаймыз Орынбайды.
Жазуға Нұралы, $збек терең еді,
Мадияр- бидайықтай перен еді.
Құрбанкүл- «Қара торғай» лақап алып,
Шығарған ән мен лең негелі...
[Қазығұрт ҒЗО қолжазбалар қоры. № 1
папка, 2 дәптер]
Кезінде елі ардақ тұтқан ақындардың
басына түскен тағдыр-талайы, кейбірінің
ата мұрасын қастерлеп сақтамауы, әдеби
мұралардың дер кезінде жиналмауы немесе зерттеушілердін «таба алмауы» – кзі
бітелген бұлақтай, ақын мұрасының «шіп
кетуіне» аз ықпал жасамағаны тарихтан
мәлім.
Отаршылдыққа қарсы қатты
ктерілген дастан жанрының ұрпақ
тәрбиесіндегі орны лшеусіз екені
мәлім. Халықтың кемелдігі болған
жауанмәртіліктің (жомарттықтың)
крінісі – бір ауыз айтылған хақ сзге
тоқталуынан крінді. Блтірік заманында
да би-шешендердің беделі биік болды.
Майкт пен Ұлбикенің тұсында сзге
тоқтаған, шекараны кңілмен сызып,
тәрбие мен тағлым лшеміне іргетас
болған ата дәстүрін Қағба еткен Қазақ
үшін сз түйіні еркіндіктің қанатындай,
мірінің болмысындай бағаланды.
Біз қазір фольклор деп топтастырып,

***
Мүйізггі бар інген қайымайды, дәулетке
асыққан жігіт байымайды.
***
Бітісі жаман қамысты, су ішінде рт алар.
***
Жүрісі жаман жігітті, ел ішінде жау алар.
***
Қубас айғыр құлын талайды.
***
Жақсы айғырдың үйірін ат жақтайды,
қызды ауылды жігіт мақтайды.
***
Мен-мендіктің тобасы жүрмес,
Аштың ауы жүрмес.
***
Аман, Аман десе жаман.
***
Қазақ: қазақтың крген күні азап, кшіп
кш
шіп
жүрген жері ғажап.

n¥,£,
««

***
Шап – шап ат лтіреді,
сал – сал құс лтіреді.
***
Қоңсың соқыр болса, кзіңді қыс.
***
Базарға бар да, бағаңды сына!
***
Күң кетерменмен қорқытады.
***
$зен жағалағанның зегі талмайды.
***
Тамыр тартқан тарықпас.
***
Елдің ағасы болғанша,
судың сағасы бол.
***
Дарияның қасынан құдық қазып
болмайды.
***
Ешкі егіз табады, ит сегіз табады.

***
Той ткенше даңғыра.
***
Арманы – қатты, дерті – зор.
***
Аға қордан, іні зордан.
***
Ер жақсысы қос табар.
***
Екі адам ұрысса – дәлелетпін.
***
Дуананы ұрсаң мазарға қарай қашар.
***
Бұзаудың қашағандығы сабанханаға
дейін.
***
Ағайын сз жәрдемін береді, бз
жәрдемін бермейді.
***
Кемеңгер кеңес таппай қалмайды,
Кер кеткен оның тілін алмайды.

***
$сер бала - ңлес.
***
Бәлеліге бармағың тықпа, ішінде
тырнағың қалады.
***
Ілгері кеткеннің иті оттайды, кері
кеткеннің келіні ұрлық қылады.
***
Кезеген аяқ боқ басады, ойнақтаған от
басады!
***
Бәрі таздың салдары.
***
Ит қарғысы бріге жетпейді.
***
Қанды қалпақ кисе де, қайыспайды
туысқан,
Қырық жыл қырғын болса да, жұтамайды
сауысқан.
***
'лі келмеген – әлемші.
***
Брі тыңдағандай боп жүру керек.
***
Брі жеген бксем бар,
иттеп несіп аяйын.
***
Ксе қарығанын білмейді.
***
Керекке терек жығылыпты.
***
Кп ұнатқанды Құдай да ұнатады.
***
Бір тентек айдалаға от жағып, қай
жағынан шалқиды! – деген екен.
***
Мал егесіне тартпаса,
майтабан болады.
***
Негізінде тоймаған, басқаның шбін
қоймайды.
***
Сзді сйле ұққанға, жанды жанға
сұққанға.

***
Тисе беске, тимесе қайқы тске.
***
Зер қадірін зергер біледі, шіліңгір нені
біледі.
***
Арамы бала лмейді, ол ауырмайды.
***
Кеңге кесел, тарға зауал.
***
Тентекке Тойтбе де сз бе екен?
***
$лгендердің артынан біз де шейіт.
***
Крге кірген тірі шықпас, үйге кірген
құры шықпас.
***
Жетімнің жеті қарны бар.
***
Блтекең табарын табар, елге барсам
енесі қабар.
***
Күшәлә жеген жерімде тырыстырады.
***
Бақа сисе, клге сеп.
***
Үзгенің тпейді, шымшығаның батады.
***
$лмеген құл алтын аяқтап су ішер.
***
Танымаған періштеден танитын шайтан
артық.
***
Жазғы жуынды – қысқы қатық.
***
Жазда жайыл, қыста қысыл.
***
Пұшық мұрынға – зерек жақ.
***
$ле жаман болмасаң, ле жарлы
бомайсың.
***
Шал құйрықтан үш жолға
шейін дәмем бар.

,

НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ
қарастырып жүрген ұғымның аясынан
асып тгілер шешендік сз нерінің
қайым қасиеті ХІХ ғасырда да з биігінен
түспеген еді. Сол үшін де сз нерінің
қайнар бұлағы ұлттық билік қасиетін
тмендету – отаршылдардың басты
арманы болды. Құдайға тәубә, Егеменді
елдің болашағы – жас ұрпақтың келешегі
түбінде крініс берер ұлттық танымға
түйінделгенде ғана баянды болмағын енді
ғана ұғына бастағаны да кңіл қуантады.
Хас нердің аса ірі кілінің бірі – Блтірік
'лменұлының кейбір сздері басқаша
нұсқада таралуы да шарттылық. Сз
неріндегі асылдың сынығы, қазақ шешендік нерінің дүлдүлі сонау Майқы,
кейінгі Тлелердің алтын тұяғы Блтірік
ше шеннің әлі күнге беймәлім нақыл
сздері Сіздерге жол тартты, құрметті
оқырман.
ЫСТЫ БNЛТІРІК ШЕШЕННІҢ
ЖАҢАДАН ТАБЫЛҒАН НАҚЫЛ
СNЗДЕРІ
Тіл – қоғам, сз – жәрдем.
***
Сйлеуші мыжың болса, тыңдаушы
шыжың болады.
***
Адамның кңілі – гүл.
***
Есіңе алсаң сақтарсың ескі асыңнан.
***
Жаманның кңілі – құрқылтайдың
ұясындай.
***
Кішкене қатын асығыс, кішкене қазан
тасығыш.
***
Қайындаған күйеуден, қарғылаған тазы
артық.
***
Майға ерген дене азбайды, майлыға ерген
ер азбайды.

***
Басты бұзған балта, мұрынды бұзған
маңқа, биді бұзған қалта.
***
'ркім қылар зіне, сүйме сүйкер кзіне.
***
Іште қамау болғанша, сыртта талау болсын.
***
Бар жекжат қиянда болмасын, жоқ жекжат жолыңда болмасын.
***
Тркінге сенгеннің тбесі жарық.
***
Қосылған озар, айырылған азар.
***
Бар әлінше, жоқ барынша.
***
Ғаріптің ісі қараңғыда.
***
Бай баласын қойдың құмалағын ішкізіп
жазады.
***
Сүйектің майы сүйекті қабады.
***
Тас түссе талайыңнан.
***
Бір деп білектен, екі деп етектен ұстаған
соң.
***
Кенже қозы сүтпен теңеледі.
***
$з ақылым ақыл – ақ, кісі ақылы –
шоқырақ.
***
Енеңді Үшқорғаннан бір-ақ крерсің.
***
Бүгінде жұрт аяғымен жүрмейді, аузымен
жүреді.
***
Ағайынды алтау едік, ле - ле жетеу
болдық.
***
Құлдың тапқаны бидікі.

***
Ит баласы тұра азар.
***
Ашыққан ұры болар, ашынған тілді болар.
***
Ашыққаннан құныққан жаман.
***
Кәрі жатса қунайды.
***
Түйе сатқанның түбі – біліс.
***
$гей ана – бауырсақ, крде жатып қол
бұлғар.
***
Мә, құдағи шараңыз, ашық болды арамыз.
***
Қарадан хан шықса, қасиеті болмайды,
кргенсізден би шықса, сиеті болмайды.
***
Дерт – мейман.
***
Ат түгіл айғыр мінген қатын едім.
***
Тобышақ, тобышақтың үйірі – шақ.
***
Жақыныңа жара салма, алыстағыға күйе
жақпа.
***
Ар, намыс – ердің борышы.
***
Крген кргенін, ксеу түрткенін
қылады.
***
Палуанды нықтама, сыпайыны сықтама.
***
Сасыған етке борсығын май, апама жездем сай.
***
Иттен туған құрбандыққа жарамайды.
***
Жаман жүрісінен құл болады, жақсы
жүрісінен пұл болады.
***
Тәуіп тәуіп емес, басынан кешкен –
тәуіп.
***
Ит алған қуға не сын!
***
Балаң жақсы болса – кңіліңнің хошы,
жүрегіңнің тасы.
***
Ақыл – ойдан артық емес.
***
Ағам алғанша, жеңгем жегенше.
***
Күнде майлы тсек болғанша, бір күн
қанды тсек болайын.
***
Брі тыңдағандай боп жүрміз.
***
Айдың жартысы қараңғы, жартысы
жарық.
***
Қалған кңіл шыққан жанмен тең.
***
Біреуден жанбаған етек біреуден жанады.
***
Шала байығанмен қоңсы болма, жаңа
үйленгенмен жолдас болма.
***
Брі таппағанды кәрі табады.
***
$зіме жеткілікті з ақылым,
Басымды кім сыйласа – сол жақыным.
***
Кедейдің егізі екі болмайды, байдың
жалғызы екі болады, семізі жеті болады.
***
Екі дүние – бір қадам.
Саттар NМІРЗАҚ,
М.О.8уезов атындағы ОҚМУ
«Абайтану» ғылыми орталығының
басшысы, ҚР Журналистер
одағының мүшесі

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН...

ЖАНЫМЫЗ ОТҚА ТҮСКЕНДЕЙ...

Ділдар
МАМЫРБАЕВА,
жазушы

Қазір күллі халықтың кңіл-қошы жоқ.
Кзге крінбейтін, қолыңа ұстай алмайтын
бір тажал зәре-құтыңды ұшырып тұр. Жалпы
адамзат тарихы қорқынышты аурулардың
жеке-жеке дәуірлерін басынан ткеріпті. ХІХ
ғасырдағы дүние жүзіне тараған тырысқақ (холера) ауруы, эпидемия тарихына кп қайғылы
беттер қосқан, «қара лім» деп аталған оба
ауруы, одан кейінгі сары ауру эпидемиясы, безгек, сүзек, алапес, дизентерия...
Осы індеттердің тарихына қарап, таралу себебін іздесең – бейқамдық екен.
Тырысқақ ауруы шыққанда, бұл алыс елдерге
тараған эпидемиялық ауру, Еуропаға одан
қорқудың жні жоқ деп жайбарақаттыққа
салынып жүргенде Қытай арқылы Ресейдің
еуропалық блігіне жетіпті. Одан Орынбор, Одесса, Мәскеу, Германия, Франция,
Англия, Солтүстік Американы жаулаған.

Бір таңқаларлығы, Германияның кейбір
қалаларына тарамаған. Тырысқақтан
сақтанудың басты шарты – гигиена, тазалық
сақтау, қолды уақтылы жуу болған. Немістер
соны қатты ұстаныпты.
Оба хабарлары ең сұмдық хабарлар болған.
Халықты жойып жіберумен тынбай, тұрмысты
күйзелтіп, мәдениетті жұтаңдатқан. Қарапайым
жұрт одан сақтанудың тәсілін білмеген. Обадан
қорғану қиын болған. Одан қорғанудың басқа
құралдарын айтпағанда, оның микробтары
дем алғанда ішке кіріп кетпеу үшін бетперде
(маска) киген. Киюді міндеттеген. Кимегендер
жазаланған.
Бұл ауруларды ғылым жаңалықтары,
жекелеген дәрігерлердің ерліктері жеңген.
Голландтық дәрігер Ван Тюльптың «Басқаларға
жарық түсіре тұрып, зім жанып кетейін»
деген сзі ұранға айналған. 73 жастағы про-
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тырысқақ ауруының қолдан сірген микробын
жұтып қойып, оның вакцинасын табуы әлем
жұртшылығын таңқалдырса, қазіргі тәжтажал
тұсында адам мірі үшін жанқиярлықпен
күресіп, з денсаулықтарын, тіптен мірлеріне
қатер тндіретін қиындықты бастарынан
ткеріп отырған біздің дәрігерлердің еңбектері
де ерлікке пара-пар.
Олар туралы жазылар Алтын кітап
болашақтың еншісінде.
Ендеше, бұрынғыдай топырлап той
мен астан қалмай жүре беруді қазіргі кезең
ктермейді. Санитарлық норма мен тазалық
ережелерін сақтау әдетімізге енуі керек. Ұлт
болып аман қалуымыздың алғашқы қарапайым
қадамы осылар болуы тиіс. Адамзатты құтқару
жолындағы күресте бірлік деген қасиет
жоғалмаса екен.

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru
Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Нұрлайым БАТЫР
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор
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