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БҮГІНГІ САНДА:

ЖАҢА ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН:

ІС-ҚИМЫЛ КЕЗЕҢІ

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНАН
МЕМЛЕКЕТТІК
БАСҚАРУДЫҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ
Пандемия және дағдарыс жағдайында мемлекеттік басқару жүйесі
бар күш-жігерін жұмыл дырып
жұмыс істеуде. Жедел шешімдер
қабылдау айтарлықтай уақыт пен
қаражатты талап етеді. Бірақ алдағы
жоспарларды назардан тыс қалдырмауымыз қажет. Сондықтан мен
тікелей Президентке бағынышты
болатын Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігін құру
туралы шешім қабылдадым.
Бұрын мұндай орган болды және
"з жұмысын ойдағыдай атқарды.
Енді осы агенттік қайтадан тұтас
мем лекеттік жос парлау жүйесінің
негізгі орталығына айналады. Агенттік ұсынған реформалар нақты, іске
асатын және ең бас тысы, бар лық
мемлекеттік органдар үшін орындауға міндетті болуға тиіс.
Реформалар ж"ніндегі жоғары
прези денттік кеңес құрылады.
Бұл кеңестің шешімдері түпкілікті
болады. Тез "згеріп жатқан ахуалға
шынайы баға беру үшін Статистика комитеті Агенттік құрамына
беріледі.
Дәстүрге сай, мемлекеттік жоспарлау жүйесінде жоспарлау, орындау және бағалау қызметін негізінен
мемлекеттік аппарат атқарады. Бұл
– дұрыс емес.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі
адам ресурстарын барынша жұмылдыруға тиіс, яғни жеке сектор мен
қоғам "кілдерін толыққанды серіктестер ретін де жұмыстың барлық
кезеңіне – жоспарлауға, орындауға
және бағалауға тартуы керек.
Мемлекеттік аппарат және квазимемлекеттік сектор қызметкерлерін
қысқарту мерзімін жеделдетуді тапсырамын. Биыл олардың санын 10
пайызға, ал келесі жылы 15 пайызға
қысқартқан ж"н. Осылайша, біз

Досым ЗІКІРИЯ:

«Алтын адам» –
ата-баба аманаты
3-бет

Жоғалтқанымызды
түгендейтін уақыт

6-бет

2021 жылы шенеуніктердің санын 25
пайызға қысқарту мәселесін шешетін
боламыз. Соның нәтижесінде және
цифрландыру үдерісін ескере отырып, одан әрі қысқарту туралы
шешім қабылдаймыз.
Үнемделген қаражаттың есебінен қалған қызметкерлердің
жа ла қысын к"бейтетін боламыз.
Еңбекақысы аз мемлекеттік қызметтің қоғам үшін пайдасынан

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

зияны к"п. Бұл мәселеге жете назар аудармау кері кетуге, біліктілік пен бастамашылдықтан
айырылуға, сондай-ақ ең сорақысы, жемқорлыққа әкеп соқтырады. Сондықтан 2021 жылғы
1 шілдеден бастап балдық-факторлық жүйе енгізілуге тиіс. Мұндай
жоба мемлекеттік қызметшілердің құлшы ны сын арттырып,
жауапкершілігін нығайта түседі.

Сонымен қатар кәсіби және
этикалық нормалардың құл дырауына жол бермей, сабақтастық
пен институционалдық дәстүрдің
сақталуын қамтамасыз ету маңызды. Осы тұста жауапты хатшылар
институтына арнайы тоқталғым
келеді.
Бұл институтты енгізген кезінде
жауапты хатшылардың жиі ауыспай жұмыс істеуі министрлерді

әкімшілік-кадрлық жұмыстардан
босатып, аппараттың тұрақтылығын
қамтамасыз етеді деген ой болған.
Алайда іс жүзінде олай болмай
шықты. Тіпті министрлер мен
жауапты хатшылардың арасында
түсініспеушілік туындап жатады.
Мұның салдары ортақ жұмысқа
зиянын тигізеді.

Жүректегі
жазулар

8-бет

(Жалғасы 4-5-беттерде)

ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫ

БАСТЫ БАҒЫТЫМЫЗ АЙҚЫН

ҰЛТТЫҢ
ҰЛЫ ҰСТАЗЫ
Өткен ғасыр басында
алашшыл Ахметтер зар қылады:
«Хүкіметке жағымдысы – қол астындағы
жұрттың жазу-сызуы, тілі, діні бір болу. Россия
қол астында түрлі тілді, түрлі дінді, түрлі жазу-сызуды
тұтынып отырған жұрттар бар. Солардың бәрі тілін,
дінін, жазу-сызуын орысқа аударса, хүкіметке ұнамды іс
болмақ» («Қазақ» газеті, 9.05.1914 ж.). Қолы ұзын, мойны
озық Россияға бұлай болмасын деп дау айтар кім бар?! Тіптен
неге өкпелесіп, тонымызды өртеуіміз керек, ол империяның
өзіндік ішкі ісі, биліктің ұлық мақсат-мүддесі емес пе? Қайта
біз рақмет айтуымыз керек: қазақтың көзі ашылды, ақ
патшаға заманына сай тілмаш, старшын-болыстар
дайындалды. Биліктің он ойланып, жүз толғанып
тапқан «ғасыр жаңалығы» – «русскаякиргизская туземная школаға» шексіз
мадақ айтқанымыз жөн-ақ.

2-бет

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
Сенат депутаты
Мемлекет басшысы Президенттік
лауазымында екінші рет халыққа Жолдау
жасап, жариялады. Жолдауды тыңдадық,
сараптама жасадық. Негізінен реформалық
бағытқа құрылған бұл Жолдау былтырғы
Жолдаудың жалғасы іспеттес. Соның ішінде
екі-үш салаға кеңірек тоқталайын.
Бірінші – Мемлекеттік басқару
жүйесін реформалау. /рине, кез келген
мемлекеттің "зіне тиісті басқару жүйесі болады. Біздің мемлекетте де басқару жүйесі
соңғы 28-29 жылдың ішінде бірнеше рет
"згеріске түсті. К"п жағдайда осы басқару
жүйесін "згерткен кезде кемшіліктерге
бой ұсынып жатады. Мысалы, 2007
жылы министрліктерде жауапты хатшы
қызметі енгізілген. Оның негізгі мақсаты
министр ауысқан кезде кадр мәселесінде
тепе-теңдікті сақтап қалуға негізделген.
Тәжірибе к"рсеткендей, 12-13 жылдың
к"лемінде қаншама министрлер ауысады,
ауысқан сайын келесі министрлердегі
негізгі департамент директорлары, комитет т"рағалары, вице-министрлер ауысып
жатады. Сондықтан да жауапты хатшы ла-

уазымы формальді түрде ғана керек болды.
Біз оны к"ріп жүрміз. Бұл мәселе ақпарат
құралдарында да айтылып, депутаттар да
к"терді. Сол себепті жауаптыхатшылық
институтынан бас тарту мәселесінің
қаралуы бекер емес.
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі
екінші мәселе – ауыл әкімдерін сайлау.
Мұны алғаш рет мен к"терген едім. Қазір
депутаттар да к"ңіл б"ліп жүрген үлкен
мәселе. Ауыл әкімін сайлауға мұқият қарау
керек. Қазіргі сайлау бойынша ауыл әкімін
аудандық мәслихат депутаттарына аудан
әкімі ұсынады. «Міне, мына ауыл әкімін
мен сіздерге ұсынамын» дейді. Аудандық
мәслихат депутаттары қол к"теріп сайлайды да, ол азамат ауыл әкімі болып
шыға келеді. Тым құрығанда, кемінде
2-3 адамның ішінен біреуін таңдап алу
керек. К"п жағдайда бұл жүзеге аспайды.
Меніңше, ауыл әкімдерін аудан әкімінің
к"ңіліне, ниет-пиғылына қарамай, сол
ауылдағы тұрғындардың пікірлеріне байланысты сайлаған дұрыс деп есептеймін.
Ол сайланған әкім ауылдың беделді,
белсенді азаматтарымен бірлесіп, ауылды к"ркейту мақсатында жұмыс істеуі
керек. Тіпті арнайы кеңес құрылып,
жоғарыдан берілген ақшаның қай бағытқа
жұмсалатынын (бәлкім жол ж"ндейді,
бәлкім тазалық жұмыстарын жүргізер,
бәлкім к"шет отырғызар) бірлесіп шешкені
ж"н. Бұл жергілікті "зін-"зі басқарудың бір
қағидасы.
Бізде «Жергілікті "зін-"зі басқару
туралы» заң бар. Президенттің Жолдауында
да жергілікті басқаруға байланысты пікірлер
айтылды. Жергілікті "зін-"зі басқару деген
не? Бұл бір с"збен айтқанда, облыстық,
аудандық, қалалық мәслихаттардың р"лі.
Қазір елге барғанда облыстық, аудандық

мәслихаттардың р"лі т"мен екенін к"ріп
жүрміз. Оларда қадағалау функциялары жоқ. /сіресе бюджетті қадағалау.
Облыстық, аудандық, қалалық бюджетті
б"лген кезде сол жергілікті, уәкілетті
мәслихаттардың р"лі болуы керек.
Келесі мәселе – мемлекеттік
қызметкерлердің санын қысқарту.
Қысқарту керек деген мәселе осыдан он
жыл бұрын басталған әңгіме. Бірақ ол
іске аспай, с"з жүзінде қалып қойған еді.
Президенттің былтырғы Жолдауында да
айтылды. 2025 жылға дейін мемлекеттік
қызметкерлердің санын 25 пайызға
қысқарту туралы Президент кешегі Жолдауында тағы тоқталды. Енді оның тетіктері
жасалуы керек. «Қай сала қысқарады?
Қалай қысқарады? Қандай министрліктегі,
әлде Орталық аппараттан қысқартыла ма?
Облыстық деңгейде ме, ауданда ма, қалада
ма? Ауылдық жерлерде қысқарту бола
ма?». Елдің к"кейінде мұндай сауал к"п.
Оның бір бағдарламасы, дәл болжамдық
мәселелері болуы керек. Меніңше, оны
Үкімет жасайды. Парламент бұл мәселеге
келгенде "з пікірін айтады.
Білім саласына байланысты
Президенттің сынын естіп, к"ріп отырған
боларсыздар. Онлайн жүйесінде оқытуға
байланысты сын айтылғанымен, бұл
амалдың жоқтығынан жасалып отырған
қадам. /сіресе орта мектеп оқушыларына
қиындық тудырып отыр. Мәселен, мен
туып-"скен "ңірде интернет жүйесі мүлдем
жоқ ауылдар бар. Аудандардың "зінде
интернет жүйесі ескі технологиямен
істейтіндіктен жүктемеге шыдамай, істен
шығып қалады. Сабақ оқу мүмкін емес.
К"п балалы отбасыларды айтпағанда,
кейбір мұғалімдердің де мүмкіндіктері келе
бермейді. Елімізде жарияланған карантинге

байланысты мектеп оқушылары 4-тоқсанда
қашықтан оқығанда бұл мәселе алдымыздан шықты. Дәл осы мәселе қазір де "зекті.
Телеарналар арқылы, «Балапан» арнасы
арқылы оқытуға к"штік. Мұның "зінде
«ол баланы кім бақылап отырады, т"менгі
сынып оқушылары қалай оқиды?» деген
сауалға жауап беру де қиындық тудыратыны с"зсіз. Ноутбук, планшет, т.б. алып
бергенімізбен, ол мәселеден шығудың
жолы емес. Сондықтан біз цифрландыруға
байланысты біртұтас онлайн жүйесін
жасауымыз керек. Оны кеше Президент
те айтты.
Бұдан "зге, диплом сататын, дұрыс
білім бермейтін жоғары оқу орындарына байланысты да жақсы айтылды. Бұл
бағытта министрлік жұмыс істеп жатқанын
жоққа шығаруға болмас, дегенмен, нәтиже
нашар. Мысалы, Білім және ғылым
министрлігі оң қолымен ЖОО-ға лицензия береді, сол қолымен оны алып қояды.
Олай болмайды. Сондықтан да лицензияны беретін құзыреті бар органдар б"лек
болғаны, ол тікелей Премьер-Министрге
бағынғаны дұрыс шығар. Сондай-ақ лицензияны алып қоятын қадағалау органдары да
б"лек болуы керек. Олар бір-біріне тәуелсіз
болғаны ж"н.
Отбасы құндылықтары, үлкенді сыйлау,
бір с"збен айтқанда, тәрбие мәселесінде
кемшілігіміз к"п. Ұлттық мүдде жолында
ұлттық тәрбиені уыстан шығарып алдық.
Біз қазір оқу, балл қуып кеттік. Ағылшын
мектебі жақсы дейміз, ол жерде тәрбиені
қалай береді, оған мән бермейміз.
Қалай айтсақ та біздегі мақсат біреу,
ол – осы мемлекетті тығырықтан алып
шығудың жолы, "ркениетке жетелеу. Зиялы қауымның да, биліктің де, Парламенттің
де мақсаты осы болу керек деп есептеймін.
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дам баласы бауырын жерден көтергелі уақыттың
құрсауында, қашанда
тағдыр-талайы беймәлім
бір мезеттік соңғы сәтке
кіндігімен байланған.
Зымыраған уақытсағаттың, дөңгеленген
әлем-дүниенің ғасырдан
ғасырға, жылдан жылға
ұршықша үйіріліп,
қауырт зырылдап келе
жатқанын бұрынғылар
айтқан. Қазіргі жалпыласу, жаппай ақпараттану
заманында қайран
уақыттың адымы тіптен
қысқарып, сығымдалып,
тіршілік те жылдамдығын
үдете түскендей.
Бүгін Алаш көсемі,
реформатор-ғалым,
Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет
Байтұрсынұлының
туған күні. Құдай қаласа,
екі жылдан кейін
орталарыңа келем деп,
біртуар Ахаңның 150
жылдық мерейлі тойы
да есік қағып тұр. Осы
айтулы датаға ел-жұрт
болып ертерек қам
жасағанымыз бек абзал.

Ауылдағы молданың алдын к"рген,
Торғайдағы екікластық (алты жылдық)
орыс-қазақ училищесін бітірген Ахмет
Байтұрсынұлы 1891 жылы, 19 жасында
Орынбордағы орыс-қазақ Мұғалімдер
семинариясына кіріп, оны 1895 жылы
бітіріп шығады. Біз білгендегі Ахаңның
тәртіпті оқу орнынан алған бар білімі
осы ғана. Бұл бүгінгінің тілімен
айтсақ, педучилищеден жоғары, бірақ
пединституттан т"менірек орталау оқу орнын тамамдады дегенді айқындайды. Ал
ағартушы қалың қазағына жайған қалған
ілім-білімді "з бетімен ізденіп, "зін"зі қамшылап, жетілгенін, жетіскенін
к"реміз. Оның қарапайым мектеп
мұғалімінен ұлт ұстазына айналу жолы,
даму саты-баспалдақтары қандай еді?
Бірден басын ашып алар ақиқат
– к"шпелі қазақ қоғамында дәстүрлі
ұлттық мектеп, оқу-ағарту жүйесі
болған емес. Мұсылманша оқуды
отырықшы татар ағайындардан сіңірсек,
заманауи ("ркениетті) білімді орыс
отаршылдарының бұратана халықтарға
(оның ішінде қазақ та бар) осы қажет-ау
деген "зіне пайдалы дозасы дәрежесінде
ғана тұтындық. Сол себепті де біздің оқуағарту жүйеміз "ткен ғасырларда да, жаппай бәріміз сауаттанған кеңес заманында
да, тіптен бүгінгі таңда да қалыпқа түсе
алмады; білім жүйесінің жаңа моделін
жасай алмай, шарқ ұрудамыз. «Реформадан к"з ашпаған Білім министрлігі»
деген жақауратқан, жауыр болған
"кініштің астарында ұлттық мемлекет құруға деген талпынысымыздың
сәтсіздігі жатқанын, ал ұлттық мемлекет
құрылмаса, ұлттық оқу-ағарту жүйесі де
қалыптаспайтындығына енді-енді к"зіміз
жете бастағандай.
Lткен ғасыр басында алашшыл Ахметтер зар қылады: «Хүкіметке жағымдысы
– қол астындағы жұрттың жазу-сызуы,
тілі, діні бір болу. Россия қол астында
түрлі тілді, түрлі дінді, түрлі жазу-сызуды
тұтынып отырған жұрттар бар. Солардың
бәрі тілін, дінін, жазу-сызуын орысқа
аударса, хүкіметке ұнамды іс болмақ»
(«Қазақ» газеті, 9.05.1914 ж.). Қолы
ұзын, мойны озық Россияға бұлай болмасын деп дау айтар кім бар?! Тіптен неге
"кпелесіп, тонымызды "ртеуіміз керек,
ол империяның "зіндік ішкі ісі, биліктің
ұлық мақсат-мүддесі емес пе? Қайта
біз рақмет айтуымыз керек: қазақтың
к"зі ашылды, ақ патшаға заманына сай
тілмаш, старшын-болыстар дайындалды. Биліктің он ойланып, жүз толғанып
тапқан «ғасыр жаңалығы» – «русскаякиргизская туземная школаға» шексіз
мадақ айтқанымыз ж"н-ақ. Lйткені қос
тілді, қос дінді (шәкірттер екіге жарылып,
бірі Құранды жаттаса, бірі «Боже, Отче
нашты» айтатын) бұл жүйе ғасырлық
сынақтан "тті, "зінің "міршеңдігін, қазақ
үшін әбден ділгірлігін дәлелдеді. /йтпесе,
бүгінгі самсаған аралас-құралас мектептер баяғыда жойылып-ақ кетпес пе еді!?
Табиғат-тіршілік мәңгілік болғанымен
адамзат қоғамы үнемі қозғалысқа түсіп,
жаңарып, түлеп отырмақ. Ғасырлар бойы
бұйығып жатқан мұсылман қауымы да бас
к"теріп, ХІХ ғасырдың ортасынан ауа Ресей империясының Орал мен Еділ бойын,
Қапқаз бен Қырымды жайлаған түркі
жұрты рухани инновацияға ұмтылды,
модерндетіп «жәдит» желі есті. Татардың
ұлы перзенті, түркі бірлігінің негізін салушы, ағартушы Исмағыл Гаспринскийдің
(8[20].03.1851 – 11[24].09.1914) ұлы идеялары барша түркі зиялыларын баурады,
ол шығарып тұрған «Тәржіман» газеті
(10.04.1883 – 23.02.1918) патшалықтың
қол астындағы түбі бір, тілі ортақ
бауырлардың қоғамдық-саяси жалауына
айналды. Жамалетдин әл-Ауғани,
Шиғабутдин Маржани, Мухаммед
Абдо, Ғанасбек Зардаби, Махмудқожа
Бехбуди және басқа к"птеген түркі
философтары мен ағартушылары
И.Гаспринскийдің озық к"зқарасын іліп
әкетіп, одан әрі дамытты. Міне, бұлар
шын мәнінде мыңдаған жылдық даңқты
тарихы бар Тұран жұртының топырағынан
жаралған қос ғасыр "ліарасында "мір
сүрген түркінің пассионерлік тұлғалары
еді. Солардың қатарынан шалғайдағы
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меңгерместен басқа жол жоқ. Орыс
тілінде сауат ашар кітаптар жетіп артылады: Н.Ф.Бунаковтың «Буквары», К.Д.Ушинскийдің талай басылым к"рген «Родное слово» оқулығы,
«В школе и доме» хрестоматиясы, т.б.
/рине, алғашқы ағартушымыз Ыбырай
Алтынсариннің «Начальное руководство к обучению русскому языку», миссионер И.И.Ильминскийдің «Самоучитель русской грамоте для казахов»
кітаптары мен алғашқы орыс-қазақ
с"здіктері пайдалануда болды. Lкінішке
қарай, олардың қазақшасы тым мардымсыз, қазіргі к"неден жеткен мұралар
деп жалған жазбаларды жариялап,
насихаттап жүргендердің бетін шиедей
қылатын ұғым-түсініктерге толы болатын. Мысалы, Ыбырай атамыз аталмыш
кітабында: «Первый, второй, третий және
онан басқа біздің тілді «нші» қосылған
сандар имя прилагательное рәуішті склонять етіледі» деп жазса, бұл автордың,
болмаса біздің тіліміздің кемістігі емес,
сол кезеңдегі ілім-біліміміздің дәрежесін,
деңгей-шамасын білдіріп тұр.
Жоғарыда айтқанымыздай,
Орынборға жер ауып келген ұстаз
(Ахаңның газет бетінде генералгубернаторға айтқан «рақметі» бар:
«Қырда бала оқытып жүре берсем, к"п
болса жүз шәкірттің к"зін ашар едім,
бүгінде Сіздің арқаңызда газет шығарып,

ҰЛТТЫҢ
ҰЛЫ ҰСТАЗЫ

сұрақтарға жауабымыз жоқ. Lкінішке
қарай, әзірше біздің қолымызға бұл
мәселенің басын ашар архивтік құжаттар,
болмаса сол заманның сырын ашар
естеліктері түскен емес...
Сонымен, қазақтың тұңғыш тәртіпті
«/ліппесі» (бұған дейін де, кейін де
бірқатар «/ліппелер» болған, олар туралы әңгіме бұл жолы "з кезегін күтпек) –
Ахмет Байтұрсынұлының араб хәрпімен
жарық к"рген «Оқу құралы». Оның
толық атауы – Оқу құралы. Усул сотие
жолымен тәртіп етілген қазақша алифба.
Бірінші кітап. Орынбор, 1912 (40 бет).
Бұл жердегі «усул сотие» – жаңа әдістеме
деген мағынаны білдіреді.
Мектепте жүріп қиналған ұстаздың
бұл жаңа жолға – «т"те жазуға» училищеде әуелі мұғалім, кейін бастық болып
жүргенінде к"шкені, оны мың толғанып
жетілдіргені, шәкірттер ортасында сынап
к"ргені с"зсіз. Lйткені Ахаң айтады: «/р
жұрттың түрінде, тұтынған жолында,
мінезінде қандай басқалық болса, тілінде
де сондай басқалық болады. Біздің жасынан не орысша, не ноғайша оқыған
бауырларымыз с"здің жүйесін, қисынын
нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды, не
жазса да қиындықпен жазады, себебі жасынан қазақша жазып дағдыланбағандық.
Орысша оқығандар орыс с"зінің жүйесіне
дағдыланып үйренген, ноғайша оқығандар
ноғай с"зінің жүйесіне дағдыланып

(Ағартушының педагогикалық еңбектері хақында)

Торғайдан ұшқан қыр қарлығашы Ахмет
Байтұрсынұлының табылуы ұлтқа құт,
намысқа шарқайрақ болды. Исмағыл
бабамыздың іс-қимылы, жазбалары,
к"пке ұран шашқан үн парағы барша
мұсылман түркі бауырларды "ркениеттің
"ріне сүйресе, ағартушы Ахмет қазаққа
тұңғыш «/ліппе» сыйлады, тіл табиғатын
жаңаша танып, т"л жазуымызға реформа
жасады, қазақтың бағына туған «Қазақ»
газетін жарыққа шығарды...
І. 8Р Н8РСЕ «8ЛІППЕДЕН»
БАСТАЛАДЫ...
2006 жылы баспагер ретінде Минск
қаласына жолымыз түсті. Халықаралық
кітап к"рмесіне қатыстық. Алға қойған
мақсатымыздың бірі әлемдік архитектура ғаламаттары санатына енген,
айнадай жарқыраған әйнекті Белорус
Ұлттық кітапханасының ғимаратын
к"ру-тұғын. Осы кітап патшалығында
тағы бір ғажайып – Кітап музейі бар.
Ал осы Музейде әлемнің 600 тілінде
жарық к"рген 1400 «/ліппе» коллекциясы к"птің назарына ұсынылған... Славян
халықтарының арасында алғаш болып
великорусс тілінде «/ліппе» жазылған,
оны Мәскеу қаласында 1634 жылы 20
тамызда (!) Васелий Бурцов атты азамат кітап ретінде бастырып шығарған...
(Осы орайда Ұлы Дала т"сінде V-VІІІ
ғасырларда тасқа қашалып орныққан
мәңгілік кітаптарымыз, күні кеше "з
қолымызбен талқандаған Алматыдағы
ғажайып Кітап музейі туралы айтқың кеп
аузың, жазғың кеп қолың жыбырлайды).
Орынбордағы Мұғалімдер семинариясын мемлекет қаржысына бітірген
ұстаз алты жыл мектепте жұмыс істеуге
міндетті болатын. Ахмет Байтұрсынұлы
1895-1901 жылдары Ақт"бе, Қостанай,
Қарқаралы уездерінің шалғай ауылдағы

мектептерінде мұғалім болды. 1901-1909
жылдары Қарқаралы екікластық
училищесін басқарып, енді "зі мектептерге мұғалім кадрларын дайындады.
(1905 жылы осы Қарқаралыда мыңдаған
адам қол қойған Петиция ақ патшаға
жолданғаны, Ахаңның саяси сенімсіз
ретінде тыңшылардың бақылауында
болғаны, сегіз ай Семей түрмесіне
қамалғаны, қазақ Даласына сыймай, 1910
жылдың 9-наурызында Орынборға жер
ауып келгені бүгінде к"пке мәлім).
Қандай да бір оқу – құралсыз болмайды. Ахаңның ұстаздық қылған
жылдарындағы тәртіпті мектептерде
барша пән орысша оқытылатын. Бірақ
сол нан тауып жерлік орысшаңның
"зін амалсыз қазақ//татар тілінде

алты миллион Алашқа үнім жетеді»)
бірінші кезекте кітап бастыру, газет
шығарумен шұғылданады. /рине, ұлт
қажетінің мыңнан бірі жоқ қазақ үшін
бұл оңайлыққа түспейді. «Қырық мысалды» әупірімдеп 1909 жылы Петерборда, 1913 жылы Қазаннан бастырса,
«Маса» 1911 жылы Орынборда, 1914
жылы Қазан қаласында жарық к"рді. Ал
1905 жылы басталған ұлы майданның
нәтижесінде 1913 жылдың 2 ақпанында
ғана татар ағайындардың білек күшімен
«Қазақ» газеті дүниеге келді. Мұны
тәптіштеп айтып жатқанымыз, 1912
жылы Орынбор қаласында жарық к"рген
тұңғыш қазақ «/ліппесі» нақты қай
жылы құрастырылды, шәкірттер арасында тәжірибеден "тіп, қолданылды деген

Ахмет Байтұрсынұлы «Ғалия» медресесінің шәкірттерімен бірге. Уфа, 1916 жыл.

үйренген, қазақ с"здерін алып орыс не
ноғай жүйесімен тізсе, әрине, ол нағыз
қазақша болып шықпайды. Сондай
кемшілік болмас үшін әр жұрт баласын әуелі
*з тілінде оқытып, *з тілінде жазуға үйретіп,
*з тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз
бұзылмай сақталуын тілесек, *згелерше
әуелі *з тілімізбен оқытып, сонан соң
басқаша оқыту тиіс» (Байтұрсынұлы А.
Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы,
2013, 13-14-бб.).
Бұл алғашқы т"л «/ліппенің» басты
озықтығы мен жетістігін бір ауыз с"збен
баяндар болсақ, араб әліпбиіндегі 28
хәріпті қазақшаға бейімдеу, әр дыбысқа
жеке-жеке таңба алу. Қазақ с"здерінде
қолданылмайтын, тек араб тіліне
тән хәріптерден бас тарту. Қазақтың
жіңішке т"л дыбыстарын таңбалағанда
«дәйекшені» қолданып, үлкен үнем
жасау. Тілді оқыту мен меңгертуге
қатысты терминдерді ойлап тауып, ат
тағу.
Ахаң к"птің де Құраннан, мұсылманшылықтан қол үзбеуін ойласа керек,
іле-шала жаңа «/ліпбиін» жарыққа
шығарады. Ол – Оқу құралы. Қазақтан
басқа түркі, ғараб, фарсы с*здеріне
жазылатын әріптерді үйрету үшін һәм оқуға
т*селту үшін тәртіп етілген. Алифбаға
жалғас. Екінші кітап. Орынбор, 1913
(52 бет). Заман талабы солай болды ма,
әлде қоғамның сұранысы болмады ма,
әйтеуір біз бұл «/ліппеге» жалғас екінші
кітаптың қайталап басылғанын к"рмедік.
Ал бірінші кітап, нағыз «/ліппеміз»
талай қайталап басылды, мол данамен жаңғырып жария ланып отырды.
Күні кешеге дейін осы «/ліппемен»
хат таныған ағаларымыз ортамызда
жүрді. Қытайдағы қалың қазақ оны әлі
де тұтынуда. Негізінен Ахаңның «т"те
жазуы» ресми түрде мемлекет тарапынан
1924 жылы ғана бекітілгенімен, оны
1913-1929 жылдар аралығында барша бұқара тұтынды. Lйткені біздің
қолымызда «Оқу құралының» бірнеше
басылымы бар:
– Екінші басылуы. Орынбор, 1914,
96 бет.

– Үшінші басылуы. Орынбор, 1916,
98 бет.
– Т"ртінші басылуы. Ташкент, 1922,
95 бет.
– Алтыншы басылуы. Орынбор, 1923,
72 бет.
– Жетінші басылуы. Орынбор, 1925,
72 бет.
Бұның сыртында қолымызға
жақында түскен ерекше құнды жәдігер
– Семей облыстық «Алашорда» советінің
қолдауымен Алаш (Семей) қаласында
жарық к"рген «Оқу құралының» 1919
жылғы (40 бет) басылымы.
Сауатсыздықпен аяусыз күрес
жүргізген совет үкіметі де Ахмет
Байтұрсынұлының «/ліппесінен»
қашып құтыла алмады. Ол енді «Сауат
ашқыш. Дыбыс жолымен тәртіптелген
қазақша әліп-би. Сауатсыз үлкендер үшін
бірінші кітап. Орынбор, 1924» (114 бет)
деп аталды. Бұл үлкендерге арналған
«Сауат ашқыш» түрлі суреттерімен
толықтырылып, 1926 жылы Семейде (83
бет) қайта басылса, бұдан кейін «8ліпби. Жаңа құрал» деген атпен 1927 жылы
Қызылорда-Тәшкенде (116 бет), 1928
жылы Қызылордада (116 бет), соңғы рет
1936 жылы тағы да астана Қызылордада
басылып шықты.
/рине, бұлардың баршасының
басын қосып, толық тиражын есептеген
ешкім жоқ әзірге. Түркістан АССР-да
жанқиярлықпен ондаған т"л оқулық
шығарып, халықтың к"зін ашқан ағартушы
Халел Досмұхамедовтің де Ахаңның
еңбектерін бірнеше рет ыждағатпен, мол
тиражбен Тәшкен қаласында бастырып
шығарып, таратқанын есте тұтсақ, бұл
«/ліппелердің» қазақ халқы үшін рухани
сауабы шексіз деуге қақымыз бар.
Бұл «/ліппелер» мен «Сауат ашқыштар» (үлкендер үшін) сыртында ағартушы
к"птеген әдістемелік құралдар жазып,
«Баяншы», «/ліппе астары», «Тіл жұмсар»,
«Нұсқаушы» кітаптарын шығарғанын
келесі бір талдамада толықтыра кетерміз.
Сонымен, Ағартушының жазғансызған, баспа бетін к"рген жарияланымдарына сүйене отырып, оның тұтас
филологиялық (тіл мен әдебиет) ілімінің
эволюциясы хақында т"мендегідей сатылы жүйе түзуге болады:
– Дәстүрлі араб әліпбиіндегі к"птеген
таңбалардың басы артық екенін сезінуі.
– Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін
(фонетикасын) ден қойып зерттеуі.
– Қазақ тіліндегі үндестік заңдылығын
(сингармонизм) танып-білуі.
– «Бір дыбыс – бір таңба» немесе керісінше «бір таңба – бір дыбыс»
принципіне тоқталуы.
– Қазақ әліпбиін (алфавитін) жаңаша
түзуі.
– «Дәйекше» таңбасын ойлап табуы.
– Жаңа оқу әдісі (усул сотие) жолымен тәртіп етілген тұңғыш қазақша
«/ліппе» – «Оқу құралын» жазуы.
– «Оқу құралының» «Қазақтан басқа
түркі, ғараб, фарсы с"здеріне жазылатын хәріптерді үйрету үшін» «/ліппеге»
жалғас екінші кітабын жарыққа шығаруы.
– Үлкендер үшін т"те жазулы «Сауат
ашқышты» дайындауы.
– Қазақ мектебінің мұғалімдері үшін
қосымша «Баяншы», «/ліппе астары»,
«Тіл жұмсар», «Нұсқаушы», «Оқу құралы»
(Хрестоматия. Т.Шонановпен бірге,
үш басылым к"рген) сынды әдістемелі
құралдар құрастырғаны.
– «Тіл – құрал» атты үш кітаптан
тұратын (Фонетика, Морфология және
Синтаксис) қазақ грамматикасын түзуі.
– «/дебиет танытқыш» (Ташкент,
1926) атты қазақ әдебиеттануы мен фольклоры бойынша оқулық жазып, бастыруы.
– К"п еңбектерінің («Қазақ тілінің
теориясы», «Мәдениет тарихы») қолды
болуы және мол мұрасының тиянақты
іздестірілмеуі.
Бір марқаятынымыз – ұлттың ұлы
ұстазы қазақ топырағында алғаш дүниеге
келген бұл ізденісті ізашар еңбектерінде
әрбір ғылыми ұғым-түсінікке атаулық
мән беріліп, қазақ тіл білімі мен әдебиеттанымының тұтас терминдік жүйесін
қалыптастырды.
Ұлы Мұхаң – Мұхтар /уезов ғасыр
басында: «Ахаң соңғы жылдары уақытының бәрін қазақтың мектебіне сарып
қылып, істеген ісі де, жазған жазуы да
жалғыз соған арналған... Ахаң ашқан
қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі,
Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұран
... "нер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты, біз ұмытсақ та, тарих
ұмытпайтын істер болатын» деп заманауи
бағасын берген-тұғын. Ағартушының
осы ерен еңбегін біз қалайша ұмытамыз?!
Ұлы ұстаздың «Оқусыз [бүгінше айтсақ,
«білімсіз»] халық қанша бай болса да,
біраз жылдан кейін оның байлығы "нерлі
халықтардың қолына к"шеді» деген
к"регендігінен қорытынды шығара алдық
па?! Алаш к"семінің «Олжалы жерде
үлестен қалғанымыз, жоралы жерде жолдан қағылғанымыз – бәрі надандық кесапаты» дегені алдымыздан шығып жүрмей
ме?! Тағы да Ахаң айтады: «Қазақта білімді
адам жоқ емес, к"п; бірақ солардың
к"бі бар білімін халалға емес, харамға
жұмсап ғадеттенген». Ойланайық, ағайын!
/сіресе бүгінгі білім күні баламыз к"зін
«/ліппемен» тырнап аша ма, кіндігімен
«Букварьға» байлана ма?! Бүгінгі күннің
ең ауыр, ең салмақты сұрағы осы болса
керек...
(Жалғасы бар)
Ғарифолла 8НЕС,
профессор

ANA TILI

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Қазақстаннан алтынмен апталған 12 тарихи
жәдігер тапты. Олардың «Сармат к"семі»,
«Алтын адамның»
«Үржар ханшайымы», «Тақсай бақсы әйелі»,
сүйегі бар, алайда басы
«Шілікті к"семі», «Берел к"семі» және т.б.
жоғалып кеткен. «Қазақ
деген секілді әрқайсысының "з атауы
бар. Есік «Алтын адамының» бірінші
тарихында Кенесары ханның ғана
болып табылуы басты құндылығы
емес, «Алтын адамның» да басыболса, екінші құндылығы – оның қол
нан айырылып отырмыз» дейді «Есік»
тимей, тоналмай табылуы. «Алтын
қорық-музейі директорының орынбасары
адам» табылғанда сүйегі де дін аман
Досым Зікірия. Ашылғанына 10 жыл
толған қорық-музейдің кешегісі мен бүгіні, еді. Тек бас сүйектің бет сүйегіне ғана
зақым келген. Себебі бетін жапқан
музей мәдениеті, тарихи тұлғалардың
б"рене шіріп құлап, к"з сүйегінен
тарихи шындығынан бұрын аңызбен
т"мен
қарай үстіңгі жақ сүйегімен қоса
әспеттелген оқиғасы неліктен халыққа
талқандап "ткен. Бірақ астыңғы жақ
жақын болып кететіні туралы
сүйегі, маңдайы, шүйдесі аман. Қалған
бүгінгі әңгімеде тарқатып
«бәленінші», «түгенінші «Алтын адам»
айтуға тырыстық.
деп аталып жүрген тарихи жәдігерлердің
арасынан «Үржар ханшайымы» ғана
тоналмаған. Оның "зінде оның сәуекелесі
ғана алтынмен апталған. Ал бүтін сақталған,
– Есіктен табылған «Алтын адамды»
сол дәуірдің жерлеу салты, әдет-ғұрпы,
ел-жұрт осы күні аңызға айналдырып, шын
мифологиясынан толық хабар беретін
мәнінде кім болғанын зерттеуді, айтуды
Есік «Алтын адамы». Оның үшінші бір
ұмытып кеткендей болып к*рінбей ме?
құндылығы – қабірден шыққан алтын
– Тәуелсіздік алғалы бері біздің
және күміс тостаған, күміс тостағандағы 26
тарихымыздың аңызға айналмаған кезеңі
қалмады ғой, оны бәріміз біліп, к"ріп
отырмыз. Олай етті екен деп кімге "кпе
арта аласың. Т"л тарихына талай жыл
сусаған халық суатқа жапырлай келіп бас
қойған жылқыдай тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында аңызды да, басқасын да тарих
деп сіміре берді. Отаршылдықтың зардабын
к"п тартып, түп негізінен айырылып қала
жаздаған біз үшін бұл бір заңдылық шығар.
Алайда математика ғылымында «екіге екіні
қоссаңыз – т"рт болады» дегенге ешкім
таласпайды. Шын мәнінде, тарих та солай
болуы керек еді. Дерек бар ма, бас ій, дерек
жоқ па, «атам айтқан еді, бабамыз солай
деген еді» деген с"з тарихи куәлікке жүретін
басты факт болмауға тиіс. Патшалық
Ресейде, Бірінші Петр Германиядан
арнайы тарихшылар жалдап, Ресей тарихын
империялық бағытта жаздырды ғой. Сол
Ресейден бізге жұққан ауру болар «кең
дүниені кешегі "ткен аталарымыз ғана
билеп-т"стеді» деп тарихымызды дәуірлетіп
жіберген секілдіміз.
Тарихтың жаны да, қаны да дерекк"здер, таңба, жазу. Бұл осы далада жазу мәдениеті
болғанын дәлелдейді. Жазу мәдениеті болса,
сол дерекк"зді сараптап, талғам таразысы
мен ой безбеніне салатын деректанушы, демек, мемлекетіміздің де болғаны. Бірақ
сол жазудың "зін бізге қимай, лингвист
тарихшылар. Ең құнды дерекк"з – заттай
ғалымдар к"не парсы, санскрит жазуы
деректер мен архив материалдары. Одан
кейінгі дерекк"з – тарихи еңбектер. деген болжам айтты. Алтай Аманжолов
«Атам айтып еді» деген аңыз-әңгімелер «Аға, саған бұл ошақ. Б"где адам тізе бүк.
Халықтың азығы, несібесі мол болсын» деп
3-4 кезектегі дерекк"здер қатарына
жатады. Ара-тұра болмаса, шын тарихи оқыды. Түрік ғалымдары да оқып к"рді. Осы
еңбек жазуда к"п пайдаланыла бермейді. уақытқа дейін дүниежүзінің жиырмаға жуық
Шын мәнінде, архив материалдарына, ғалымдары оқуға тырысты, әрқайсысының
мойындалған ғалымдардың еңбегіне аудармасы әртүрлі. Біразында «ошақ»
сүйеніп тарих жазсақ, "ткеніміздің ақиқаты және «тостаған» деген с"з ғана ортақ.
ашылатын еді ғой. Тарихқа суық ақыл мен Яғни жиырма түрлі оқу нұсқасы болған
ыстық қайрат, жігер, әділет керек. Бұл соң, ғалымдар бір нұсқаға келіспегеннен
аталған қасиеттер болмаса тарихты ешкім кейін, оның жұмбағы әлі шешілмеді
безбендей алмайды. Lткен тарихымызда деп есептеледі. Осы үлгідегі жазулар
жанымызға бататын кемшіліктеріміз Шетентоғайдан, Оңтүстік Қазақстаннан,
бар шығар, біз үшін ащы тиетін тұстар Lзбекстаннан, Ауғанстаннан және Памир
да кездесетін болар. Бірақ, бәрібір бұл тауынан табылды. Демек, осы аралықта
үлкен империя "мір сүріп, үлкен мәдени
біздің тарихымыз. Тарих "мірі тәтті тие
бермейді. Тарихтың ащы дәмін татпаған, ықпалға ие болған. Ең алғаш Есік маңынан
табылған соң, бұл жазуға ғалымдар «Есік
сан ғасырлық жолы тақтайдай тегіс келген
халық жоқ. Тарихқа әділ баға берілмей, жазуы» деген ат берген.
Ерте темір дәуірі бізде археологиялық
болашағыңды бағдарлай алмайсың. Есі
дұрыс елдер "ткен тарихының кемшін тұрғыдан ғана зерттеліп жатыр. Археологтар
тұсын дәл бағалап, содан сабақ алады. Ал үшін заттай деректер маңызды, соларды
зерттеп, солардың сырын ашуға тырысады.
біздің сабақ алатын тұсымыз "те к"п. Біз
тарихымызды безбендегенде, саралағанда Бірақ тарих ғылымы біржақты иә болмаса
б а р ы н ш а а р х и в т і к м а т е р и а л д а р д ы тек архологиялық тұрғыдан зерттелмеуі
қамти, "зіміздің ғана емес, шетелдік керек. Кейінгі орта ғасырдан бастап біз
ғалымдардың тарихи жазбаларына сүйене туралы жазба деректер сақталған ғой. К"не
дәуірге барсақ, амал жоқ заттай деректер
отырып жазғанымыз дұрыс шығар. Оны
арқылы зерттейміз. Ал бұл жерде бірнеше
жаза алатын да, жазу қолынан келетін
де кәсіби тарихшыларымыз бар. Біздің ғылым саласының басын тоғыстыру керек.
Археологтар, тарихшылар, зоологтар,
тарихи жазбаларымыз сақталмағанымен,
с а қ т а р з а м а н ы н д а А х а м е н и д т е р биологтар, генетиктер, деректанушылар,
империясы, қытайдағы Чжоу мемлекеті, этнографтар, лингвистер бірлесе жұмыс
артынан Цин империялары "мір сүрді істесе қаншама жаңалық ашылар еді. Бұл
ғой. Солардың бүгінгі мұрагері болып дәуір кешенді зерттеуді талап етеді.
Қарапайым мысал. «Алтын адамның»
отырған мемлекеттердің архивін қопару
керек. Ал ол материалдармен жұмыс істей 1970 жылы алтынын алған, сол арқылы
алатын мамандар бізде аса к"п емес. Менің дүниежүзілік сенсация жасадық. Ең керемет
білуімде, к"не қытай тілін түсініп оқи дерек сүйекте еді ғой. «Алтын адамның»
алатын Бақыт Еженхан, Жанымхан Ошан, сүйегін ешкім зерттемеген. Бәлкім, ол
к"не парсы деректерімен жұмыс істейтін кезде оны зерттейтін ғылым саласы әлі де
дамымағандықтан болар. Бір "кініштісі,
Ғалия Қамбарбекова деген мамандар бар.
Архив, дерекк"з дегеннен шығады, ҚР бас сүйек жоғалып кеткен. Оразақ Смағұлов
БҒМ Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану сұхбаттарының бірінде «Маған бас сүйекті
институты осыдан біраз жыл бұрын Қытай, алып келді. Аман қалған б"лігін зерттей
Ресей, Мұңғыл, Иран архивтеріндегі қазақ отырып, жетіліп келе жатқан бозбаланың
сүйегі деген қорытынды жасадым. Сосын
тарихына қатысты материалдарды зерттеп,
арнайы кітаптар шығарған. Соны зерттеп, оны К.Ақышевқа қайтардым» дейді. Кемел
пайдаланып жатқан ғалымдарымыз бар ма Ақышев Ноэль Шаяхметовқа берді деген
деректер кездеседі. Сонымен, қазір бас
екен?
сүйектің қайда екені белгісіз.
«Алтын адам» неге аңызға айналып
Ал бізде зертханалар тым аз.
кетті?» дейсіз. «Алтын адам» тұрмақ,
кешегі тұлғаларымыздың "зін аңызға Қазақстанда Қырым Алтынбековтің
айналдырып жіберген жоқпыз ба? Біз зертханасы, Археология институтының
антропологиялық зертханасы, Алматы
әзірге «Алтын адамның» кім болғанын,
қандай тұлға болғанын, кім екенін нақты қаласындағы генетикалық зертханадан
басқа мұндай орындар жоқ. Lзімізде
айта алмаймыз. Кемел Ақышев ағамыз
ол туралы «бойы 166-168 см болатын, табылған заттай деректерді зертханада
17-18 жастағы ханзада» дейді. Бексұлтан зерттеу үшін Ресейге, шетелдерге асырамыз.
Нұржекеұлы бір сұхбатында «Үйсіндердің 2 0 1 8 ж ы л ы қ а ң т а р а й ы н д а б і р т о п
қазақстандық музей мамандары қатарында
күнбиінің ұлы» деп айтады. «Алтын адам»
тұрмақ, сақтардың "зін сол заманда қалай «Kazmuseum» Қазақстан музейлерінің
ақпараттық-әдістемелік орталығы
атағанын нақты білмейміз. Парсылар
«сака», қытайлар «сэ», гректер «скиф» деп ұйымдастырып, Түркиядағы Қазақстан
елшілігінің қолдауымен Анкара қаласында
атаған. Солардың ішінен парсылардың
«сака» дегенін алып, «сақ» деген атау бердік. арнайы тағылымдамадан "тіп қайттық.
Дүниежүзінің ғалымдары, соның ішінде Сондағы ынтығып білгіміз келген сұрақтың
Кемал Ақышев пен Зардыхан Қинаятұлы бірі осы зертхана жайы еді. Оларда осы
ағаларымыз сақтардың бір б"лігі тиграхауда бағытта жұмыс істейтін 12 ірі зертхана бар
екен. 12 зертхананың әрқайсысында 10сақтарын «үйсіндердің арғы бабалары»
деген болжам айтады. Кемел Ақышев 15 б"лімше бар. Соңғы технологияларды
"з еңбектерінде «сақ-үйсін» деп қатар қолданады. Археологиялық зерттеулер
жүргізгенде қаланың немесе қорғанның
қолданады.
Екіншіден, сақтар тарихын осы уақытқа орнын 3D форматпен шығара алады. Біздің
дейін археологиялық, яғни заттай деректер де ғылымның болашағы жарқын болар деп
негізінде зерттеп келеміз. 1969 жылы үміттенемін. Қазір магистранттар он күн,
зерттеу жұмыстары басталып, 1970 жылдың докторанттар 3 ай мемлекет қаржысымен
сәуірінде «Алтын адам» табылды. Бұл шетелге шығып тәжірибе жинақтайды ғой.
дүниежүзілік сенсация болды. «Алтын Демек, аздап болса да ғылымға жағдай
адамның» табылуы ғалымдарымыздың жасалып жатыр. Енді он жылдың к"лемінде
темір дәуірін жаппай зерттеуіне серпін берді. осы ғалымдар еңбегінің алғашқы жемісін
Содан бері осы дәуірді зерттейтін ғалымдар жеп қалатын болармыз. Міне, сол кезде сіз
қатары к"бейді. Одан бері археологтар айтқан «Алтын адамның» нақты тұлғасына

генетикалық, тарихи, этнографиялық
толық зерттеу жасалатын болар.
– Сонда генетикалық тұрғыдан талдау әлі
жасалған жоқ па?
– «Алтын адам» туралы небір аңызға
бергісіз әңгіме қаптап кеткен соң, 2013
жылы "з тарапымыздан зерттеуге к"штік.
Ол үшін «Алтын адамның» ашылу және
зерттелу тарихы: аңызы мен ақиқаты» деген
жобаны қолға алдық. Архив материалдарын
к"тердік. Е.Жасыбаев атты қызметкеріміз
осы бағытта жұмыс істеді. Ол Орталық
архивте, Ғылым Ордасының ведомстволық
архивтерінде талай уақытын сарп етіп, 81
істі қарап, 4122 парақ ақтарып, солардың
арасынан 19 архивтік істен 77 парақтың
цифрлы к"шірмесін алды. Соның арқасында
1970 жылғы әйгілі экспедицияға қатысты
құжат материалдарының к"шірмелерін
жинақтадық. Сол кездегі экспедицияға
қатысқан, к"зі тірі куәгерлерге толық
хабарлама беріп, іздеп тауып, олардың да
естеліктерін қаттадық. Ол уақытта Бекен
ағамыздың к"зі тірі. Олардың барлығының
әр с"зін мұқият зерттеп, 2015 жылы
«Тайны золотого человека» деген кітап

кейін құрып кетпей ме деп сұрадық. «Оны
енді жер қойнына тапсырсаңыздар, сүйек
күл болып кетеді, құриды» деді. Ғылым
қазір ғарыштық жылдамдықпен дамып келе
жатқанын білесіз. 2020 жылдағы ғылымның
мүмкіндігінен г"рі, 2030-2040 жылдағы
мүмкіндігі, технологиялық қуаты әлдеқайда
жақсы болатын шығар. Сол үшін «Алтын
адамды» жер қойнына бермегеніміз дұрыс
деп шештік. ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің қолдауымен Есік қорықмузейі жанында Сапар орталығы салынбақ.
Сол кезде бір залымызды «Алтын адамға»
арнаймыз да, оның сүйегін арнайы
сақтау шарттарын толық орындай
отырып, қорғанның қимасын
реставрация жасап, сүйекті залда
сақтайтын шығармыз деп
жоспарлап отырмыз.
– Қазір сүйекті қайда
сақтап отырсыздар?
– Қорық-музейде.
Арнайы температурасы, сақтау тәртібін қатаң қадағалауға алғанбыз.

Досым ЗІКІРИЯ,

«Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейі директорының орынбасары:

«АЛТЫН АДАМ» –

АТА-БАБА АМАНАТЫ
жарық к"рді. Сол деректерді іздестіріп
жүрген кезде «Алтын адамның» сүйегін
таптық. Сүйек қазір жабылып қалған бір
институттың қоймасында кәдімгі қорап
ішіне сақталыпты. Сыртында «Ноэль
Шаяхметовке. 12.02.1978 жылға дейін. ЗЧ»
деп жазып қойған. Бірақ бас сүйегі жоқ.
Сүйектерді антропологиялық тұрғыдан
реттеп болғаннан кейін Бекен атамызға
к"рсеттік. 1970 жылы «Алтын адамның»
сүйегін бірінші ашып к"рген сол кісі ғой.
Ол кісі «Алтын адам» екеніне куәлік берді.
Кемел Ақышевтың ұлы /лішер Ақышев
та 1970 жылғы экспедицияда болған. Ол
кісі де «Алтын адамның» сүйегі екенін
растады. Оразақ Смағұловты қызы Айнагүл
Смағұловамен қоса шақырып, 1970 жылғы
экспедиция суреттерімен салыстыра
отырып, ол кісілер да «Алтын адамның»
сүйегі» деген қорытынды берді. Венгриядан
Кейкі батырдың бас сүйегін қалпына
келтірген Андраш Бироны шақырдық.
Ол жамбас сүйегі арқылы бозбала
сүйегі деген қорытынды айтты. Бекен
атамыздың ұлы Арман Нұрмұхамбетов
және «Ел-шежіре» қоғамдық қорының
директоры Нұрбол Баймұханов арқылы
Копенгагендегі Геогенетика орталығына
шықтық. Сол жердің Петр Даамград деген
маманы Даниядан арнайы келіп қаңқа
сүйекті тексерді. Ресей ҒА Археология
институтының антрополог мамандары, ерлізайыпты Егор және Александра Китовтерге
де сүйекті к"рсетіп, сараптамасын алдық.
Александра Китова сүйекті зерттей және
1970 жылғы экспедиция фотосуреттерін
салыстыра сараптай келе «бозбала
сүйегі» деген қорытынды жасап, «Алтын
адам» қабіріндегі сүйек екеніне қатысты
қорытынды берді. «Алтын адам» туралы
аңыздардың бірінде оның әйел адам екені
айтылатын. /у баста Кемел Ақышев та,
Оразақ Смағұлов та бәрі «Алтын адамның»
ер адам, нақты айтқанда бозбала екенін
айтқан болатын. Сонымен, сүйектің «Алтын
адамдікі» екеніне к"зіміз жеткен соң, Петр
Даамградқа ДНҚ талдау жасап беруін
"тіндік. Бір рет емес, екі рет жасаттық.
Сүйектің сақтау шарттары дұрыс болмаған
соң, ешқандай мәлімет қалмаған екен.
Тек жергілікті халықтың "кілі екені, б.з.д.
V-ІV ғасырда "мір сүргені ғана анықталды.
Кейін Алматыда ашылған Жалпы
генетика және цитология институтының
популяциялық генетика зертханасымен
де бірігіп жұмыс істедік. Оларға да екі рет
тексерттік. Lкінішке қарай, толыққанды
мәлімет болмады. Бұл да кезіндегі
немқұрайдылығымыз, жауапкершіліктің
жоқтығының кесірі. 1970 жылы іргелі
ғылым дамымаған шығар, сондықтан
генетикалық зерттеулер жүргізілмеген
болар. Алайда сүйекті толық шарттармен
дұрыстап сақтағанда бүгін оның кім екенін
толық анықтай алар ма едік. Бас сүйек
те табылмай тұр. Оның тісінде қаншама
генетикалық мәлімет сақтаулы. Ең болмаса
бас сүйекті тапсақ, сол арқылы жаңа
зерттеулер жасармыз деп үміттенеміз.
Сондықтан оны іздеу жұмыстарын әлі де
жалғастырып жатырмыз.
– Бас сүйек қайда болуы мүмкін?
– Ол жағын нақты айта алмаймыз.
Біздің болжамымыз бойынша Археология
институтының қоймасында, болмаса
Кемел Ақышев, Ноэль Шаяхметов, Оразақ
Смағұловтардың жеке архивінде болуы
мүмкін шығар.
– «Алтын адамды» ежелгі сақ дәстүріне
сай, аманат ретінде жер қойнына тапсырамыз»
деген әңгіме шығып еді.
– Иә, солай ойлағанымыз рас. Бірақ
жай ғана жерлей салмай, сақ патшаларының
дәстүрімен, арнайы қорған тұрғызып, тым
болмаса Алматыдағы елшілік "кілдерін
шақырып, салтанатпен жер қойнына
берейік дегенбіз. Бірақ кейін ғалымдармен
тағы да ақылдастық. Сүйекті к"мсек, ол

– Есіктегі қорық-музейдің маңайында 80ге жуық қорған бар. Ол қорғандарда *зге де
«Алтын адамдардың» болуы мүмкін бе?
– Бір с"з бір с"зді қозғайды ғой. 1991
жылға дейін Есік "зенінің батыс және
шығыс жағында үлкенді-кішілі 600-ге
жуық қорған болған деген мәлімет бар.
Сіз айтқан 80 қорған сол 600 қорғанның
бір б"лігі ғана. 1991 жылдан кейін жерді
сатты, үлеске берді. Қаншама қорған үстіне
егін егіліп, саяжай салынып кетті. Оған
ешкімнің жаны ашымады. 2011 жылы ең
алғаш ашылғанымызда бізге алты-ақ гектар
жер берілген еді. Директорымыз Гүлмира
Райылқызы Мұхтарованың бастауымен
қорғандарды аман сақтап қалу туралы
бастама к"тердік. /кімшілікке арнайы
хат жаздық. Бұл іс ұзаққа созылар ма еді?
Журналистердің к"мегі тиді. Алғаш Abai.kz
сайтында «Сақ қорғанына соқа салған кім?»
деген мақала шықты. «Алаш айнасынан»
Дархан Бейсенбекұлы арнайы хабарласып,
Қанат /білқайыр деген журналисті
жіберіп, ол «Ақшаның қадірін білгенде
«Алтын адамның» қадірін білмей ме?»
деген мақала жариялады. «Қазақстан»
РТРК-ның «Apta.kz» бағдарламасы да
осы мәселені к"терді. Соның артын ала
к"птеген БАҚ-да осы мәселе к"терілді. 2013
жылдың 9 тамызындағы Алматы облыстық
мәслихатының «Қазақстан Республикасы
Мәдениет министрлігі Мәдениет
комитетінің «Есік» мемлекеттік тарихимәдени қорық-мұражайы» республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының
тарихи-мәдени мұра объектілерінің
қорғау аймақтарының, құрылыс салуды
реттеу аймақтары мен қорғалатын табиғи
ландшафты аймақтарының шекараларын
бекіту туралы» №21-133 шешімі шықты.
Дегенмен, қорғау аумағы кіретін, сол
аумақта орналасқан жекеменшік және
заңды тұлғаларға берілген жер телімін
қайтару ісі әлі де толық аяқталған жоқ.
Енді сұрағыңызға жауап беру үшін
Оразақ Смағұловтың пікірін айтайын. Ол
«Бүкіл қазақ даласында тонаудан аман
қалған 100 «Алтын адам» шығуы керек»
дейді. Қазір 12 «Алтын адам» табылса, әлі
88-і табуымызды күтіп жатыр. «Алтын
адамның» "зі тоналып кеткен орталық
қабірдің жанынан шыққан жоқ па? Демек,
тағы да шығуы әбден мүмкін. /р қорғанды
қазып зерттеуге болады. Бірақ қаздыңыз
екен, оның тарихи-мәдени құндылығы
жоғалады да, әншейін топырақ үйіндісі
болып қалады. Қайтадан "зіміз к"рген
шетелдік тәжірибені айтайын. 1970 жылы
«Алтын адам» табылды. 1974 жылы Қытай
«Теракотта сарбаздар» деген атпен белгілі
«Қыш әскерлерді» тапты. «Қыш әскерлер»
табылған жердің қазіргі жағдайын к"рсеңіз.
2017 жылы арнайы барып, бір апта жүріп сол
ғалымдардың жұмысымен жете таныстым.
Олар ең алдымен қанша аумақты қазамыз
деп зерттеп алған. Археологиялық барлау
жұмыстарын жүргізіп, ең шеткі жағын
анықтаған. Одан кейін үстіне алып жабық
аңғар тұрғызған. Күн, жел, табиғи кедергілер
қазу жұмыстарына зиянын тигізбеген.
Содан кейін барып жайлап шетінен қаза
бастаған. Иә, оған "те қомақты қаражат
кетеді. Бірақ ол ұзақмерзімді инвестиция.
Біз де сол үлгімен жұмыс істесек деп
отырмыз.
– Біздің білуімізде музей ғана емес,
үлкен ғылыми мекемесісіздер. Есік қорықмузейі осы тұрғыда ежелгі сақ мәдениеті мен
тарихын зерттеу мәселесінде жүргізіп жатқан
қандай да бір ғылыми бастама, жұмыстар
бар ма?
– Ғылыми-зерттеу мекемесі болу
үшін, үкіметіміздің талабы бойынша,
арнайы лицензия алуымыз керек.
Музейіміз ашылған 2011 жылы алғашқы
лицензиямызға қол жеткізіп, Алматы
облысы аумағында ғана археологиялық
барлау-зерттеу жұмыстарын жүргізе

алсақ, кейінгі жылдары мерзімі шектеусіз
лицензияға қол жеткізіп бүкіл Қазақстан
аумағында зерттеу жүргізе алатын болдық.
Оған қоса біз Қазақстандағы музейқорықтардың ішінен алғаш болып 2012
жылы ғылыми субъекті ретінде арнайы
аккредитация куәлігін иеленіп (мерзімі – 5
жыл), екінші рет 2018 жылы тағы да алдық.
Осы уақыт аралығында ҚР Мәдениет
және спорт министрлігінің арнайы
мақсатты қаржыландыруымен үш бірдей
ғылыми жобаларды іске асырдық. Олар
«Есік қорымы және Жетісу сақтарының
мәдениеті», «Жетісу сақтарының идеологиясы мен мифологиясы» деп аталады.
Қазір «Сақ дәуірінен ХІІІ ғасырға
дейінгі Рахат археологиялық кешенінің
материалы негізіндегі Жетісу материалдық
мәдениетінің семиозисі» атты үшінші
ғылыми жоба аясында жұмыс істеп
жатырмыз. Жетісу жеріндегі Сақ-үйсін
мәдениетінің ерекшеліктері, олардың
әдет-ғұрпы, дәстүрі, идеологиясы,
мифологиясын заттай деректер негізінде
зерттеп жатырмыз. Осы зерттеу жұмыстары
аяқталғанда ең кемі екі ұжымдық
монография жарық к"руге тиіс. Екі-үш жыл
к"лемінде Сапар орталығымыз аяқталса,
оны жабдықтау тұрғысынан да жоспар к"п.
Экспозициялық залдардан "зге, шағын
да болса зертхана ұйымдастырсақ деген
ойымыз бар. Сиань қаласындағы Шәнши
археология институты, Түркияның Акдениз
университетінің мамандары жасақтауға
к"мектесеміз деп отыр.
Алматы облысында 25 музей болса,
солармен байланыс орната отырып,
музей мамандарының кәсіби біліктілігін
к"теру жолында түрлі семинарлар
ұйымдастырамыз. Пандемияда Алматы
облысының мамандарына арнап «музей
экспозициясын құру, жоспарлау және
құру тәртіптері» деген екі күндік онлайн
семинар "ткіздік. ЖОО-лармен, білім беру
мекемелерімен байланыс орнатып, арнайы
кездесулер "ткіземіз. Мектеп оқушыларына
арнайы қосымша дәрістер оқып тұрамыз.
Балаларға арнап «Сақ мәдениетінің мың
бояуы» және басқа да боямақ кітапша
шығарамыз. Ғылыми-к"пшілік қауымға
арналған және кәсіби мамандарға арналған
ғылыми кітаптар басуды да қолға алуды
жоспарлап қойдық.
– Жыл сайын Есік қорық-музейін к*руге
қанша турист келетін еді? Оларды қандай
жәдігер қорымен таныстырасыздар?
– Жәдігер қорымыз – 3046. Біздің қорық
музей бар болғаны 80 шаршы-ақ метр. О
баста музей емес, қорғандарға шырақшы
болу үшін салынған әкімшілік ғимарат еді.
Директорымыз Гүлмира Райылқызының
табандылығының арқасында музейге
айналып отырмыз. Т"рт залымыз бар.
Мамандарға арналған сирек кітаптардан
құралған "з кітапханамыз бар. Бекен атамыз
қайтыс болған соң, ол кісінің "зінің жұмыс
б"лмесін арнайы мемориалды б"лмеге
айналдырдық. Жылына ақылы келетіндер
саны – 18 мың адамға жуық. /р айдың
соңғы жексенбісінде тегін қабылдаймыз,
Қарттар үйі, Балалар үйі, Мүмкіндігі шектеулі балалар үйіне есігіміз ашық. Солардың
бәрін есептегенде 26 мың адам келеді.
«Алтын адам» Есік "ңірінен табылды ма,
осы Есікте тұруы керек қой деп ойлаймын.
Берелден табылды ма – Берелде тұрсын.
Бәрін бір жерге жинағаннан к"п пайда
бола қоймас. Сонымен қатар бүгінгі таңда
мен білетін «Алтын адамның« 8 нұсқасы
бар. Кейбір нұсқалары әншейін шарж. Кім
к"рінген оны жасамауы, к"рінген жерге
қойылмауы керек. Ал «Алтын адамның»
жәдігерлеріне келсек, ол қазір екіге
б"лінген. Сүйегі, 19 түпнұсқа ыдыс-аяғы
бізде тұр. Алтын-күмісі – Ұлттық музейде.
– Мүмкін сіздерде қауіпсіздік мәселесі
жолға қойылмаған шығар. Алтынды сақтау
қиын ғой.
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– Келісемін. Ол да бар. Дегенмен,
әр "ңірден табылған жәдігерлеріміз
сол аймақта тұрса, сол "ңірден барлық
талаптарға сай музей салуға болады ғой.
Екіншіден, әр "лкенің бренді сол "ңірдің
инфрақұрылымын дамытуға да сеп болатын
ба еді деген ой келеді.
– Есік қорық-музейінде қанша қызметкер,
оның ішінде қанша ғылыми қызметкер бар?
Музейдің танымдық-тарихи маңызынан
*зге, ғылыми-сараптамалық жұмыс жүргізу
деңгейі қандай?
– К а д р д ы " з і м і з д а й ы н д ау ғ а
тырысамыз. Шүкір, ондай мамандар
бар. Біздің қорық-музей қызметкерлерінің жариялаған ғылыми
мақала саны 300-400-ден асып
қалды. 2018 жылы Алматы
облысы Талғар ауданы әкімінің
2018 жылдың 26 маусымындағы
№06-330 Қаулысы бойынша
Ортағасырлық Талғар қалашығының жер телімі Республикалық
«Есік» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейіне тұрақты
пайдалануға берілді. Сол арқылы
к"не дәуірден ортағасырға секірдік.
Зерттеу аумағымыз да, мәселелеріміз
де к"бейді. Қорық-музейі міздің
ғылыми қызметкері С.С.Даутова
о р т а ғ а с ы р л ы қ Та л ғ а р қ а л а ш ы ғ ы н а
қатысты архив құжаттарын зерттеді. 1950,
1970, 1990 жылдары аталмыш қалашыққа
археологиялық қазба жұмыстарын
жүргізген И.Копыловтың жеке архиві де
біздің қорға берілді.
Қазір 32 қызметкер, 14 ғылыми кадрымыз
бар. Олар түрлі зерттеулер, сараптамалық
жұмыстар жүргізеді. Сараптама жұмыстары
дегеннен шығады, бүгінгі таңда Есік қорықмузейі Еңбекшіқазақ ауданы бойынша
жер телімдері берілер кезде бақылаушы
мекемелер тізіміне енгізілген. Белгілі
бір мақсаттағы жер телімі алынар кезде
біздің қызметкерлеріміз сол жерді арнайы
барып к"ріп, аумақта тарих және мәдениет
ескерткіштерінің бар-жоғын анықтайды.
– Есік қорық-музейінің әлемдік музейлер
тізімінде де алатын орны айрықша ғой. Осы
тұрғыда әріптестік қарым-қатынас орнату,
ғылыми-кәсіби тәжірибе алмасу жұмыстары
қалай жүріп жатыр?
– Ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде
ғылыми конференцияларға қатысып қана
қоймай, "зіміз де сондай жұмыстарды
ұйымдастырамыз. 2011 жылы Ресейдегі
«Кижи» қорық-музейімен әріптестік
орнаттық. Ресей археологиялық
институтымен әріптестік байланыс бар.
Соның арқасында қызметкерлеріміз
екі жыл Ресейге барып, ресейліктер
бізге келіп қазба жұмыстарын жүргізіп,
тәжірибе алмастық. Сол әріптестік
негізінде Рахат қалашығының жанында
Жоғарғы Рахат деген сайда Рахат
палеолит қонысы аршылды. Алматы
облысында Майбұлақтан кейін табылған
екінші палеолит қонысы. ҚХР, Сиань
қаласындағы Шәнши археологиялық
институтымен, Шәнши тарихи
музейімен байланыс орнаттық. Соның
арқасында 2017 жылдан бастап жылына
4 қызметкеріміз ҚХР-да арнайы істәжірибеден "тіп келеді.
2013-2017 жылдары Оңтүстік
Кореяның бес бірдей мекемесімен
әріптестік байланысқа қол қойып, бірге
жұмыс істедік. Құлжа жолының бойында
Lрнек деген ауыл бар. Сол Lрнектің
т"менгі жағындағы қалың жидетоғайдың
арасынан сақ-үйсін дәуірінің қабірлерін
анықтадық.
– Биыл музейдің ашылғанына
– 10, Алтын адамның табылғанына –
50, елге қадірлі археолог Бекмұхамбет
Нұрмұхамбетовтың туғанына 85 жыл. Осы
мерейтойлар аясында қандай іс-шаралар
атқарылды?
– Онлайн шаралар ұдайы "тіп келеді.
«Бізге он жыл» айдарымен он жылда
істеген жұмыстарымызды әлеуметтік
желілерде таныстырып отырамыз. Бекен
атамыз туралы бірнеше шағын ролик
түсіріп, жарияладық. Сонымен қатар
Б.Нұрмұхамбетовтың жеке архивін реттеп,
жүйелеп цифрландырып жатырмыз. Күзге
таман дүниежүзі археолог мамандарының
басын қосып «Есік оқулары» атты онлайнконференция "ткіземіз деп жоспарлап
отырмыз. Арнайы есеп-альбом дайындап
жатырмыз. Есік қорық-музейінің ғылыми
каталогын жасай бастадық.
– Қалай ойлайсыз, бізде музейге бару
мәдениеті қалыптасқан ба?
– Ада-күде жоққа шығарудан аулақпын.
Алайда ол мәдениет толық қалыптасқан
жоқ-ау деп ойлаймын. Оны "згерту ең
бірінші музей мамандарының қолында.
Қазір бізге келетін адамдардың талап"тінішін ескеріп, арнайы сараптама жасап
отырамыз. Келушілерге анкета таратып,
солардың жауабын саралап, ой түйеміз.
Одан б"лек, келушілер де музейге суретке
түсу үшін ғана емес, мәлімет алу үшін, "з
тарихымен, мәдениетімен жете танысу
үшін музейге бас сұқса деп армандаймыз.
Музейдің кіреберісінде жеті балбалтас
тұр. Түркі дәуірінің түпнұсқалары.
Адамдар кіреберісте қарсы алып тұрған
ата-бабасының мұрасына к"з қиығын да
салмастан "те шығады. Ондайда біздің
жанымыз ауырып қалады. Бәлкім, «Музей
дегеніміз не?» деген ақпарат та к"п керек
шығар. Бұл орайда әлеуметтік желілерде
бұдан г"рі белсенді болуымыз керек шығар.
«Abai.tv» телеарнасы қазір осы бағытта
арнайы бағдарлама ашты, оны к"ріп
сүйсініп қалдық. «Шалқар» радиосында
осы аптадан бастап Б.Жағыпарұлының
бастамасымен ашылған «Жәдігер» атты
арнайы хабар тарата бастайды және сол
хабардың басы музейімізден басталғаны біз
үшін үлкен мерей болды. Мұның барлығы
к"ңілге қуаныш ұялатады, үміт сыйлайды.
– 8ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Қараг*з СІМ8ДІЛ
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жеделдетуі қажет. Бұл ретте, мемлекет-жекеменшік әріптестігін де қолданған ж"н.
Отбасылық-демографиялық ахуал – зор
алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
Үкіметке 2021 жылдан бастап «Аңсаған
сәби» арнаулы бағдарламасын жүзеге асыруды тапсырамын. Экстра кор пораль ды
ұрықтандыру бағдарламалары бойынша
б"лінетін квота санын 7 мыңға дейін, яғни
7 есе к"бейту қажет.
Жалпы бізге әлеуметтік саясаттың
жаңа парадигмасы керек.
/леуметтік қамтамасыз ету саласы 17
заңмен және заңға сәйкес ондаған актімен
реттеледі. Бұл реттеу ісінің күрделенуіне
және жүйесіздігіне әкеп соқтырды. Соның
салдарынан мемлекет жауап кершілігі
айқындалмай, азаматтар "з құқықтарын
жете түсінбей жүр. Үкіметке еліміздің
/леуметтік кодексін әзірлеу жұмысын
бастауды тапсырамын.
/леуметтік т"лемдерді цифрландыру
үшін шаралар қабылдау керек. Осыған
орай азаматтың «әлеуметтік цифрлы
әмиянын» енгізіп, тиісті тауар "ткізуші
жүйе қалыптастыру қажет.

(Басы 1-бетте)
Негізгі жауапкершілік бір адамға,
яғни Президент тағайындайтын министрге жүктелуі тиіс. Сондықтан жауапты
хатшылар институтын жойып, олардың
міндеттерін министрліктің аппарат басшыларына жүктеген ж"н.
Алмағайып дүниеде жедел шешім
қабылдай алмау Ұлттық қауіпсіздікке
нұқсан келтіруі мүмкін. Сондықтан Құқықтық саясат тұжырымдамасы аясында
заңнаманы "згерту арқылы құқықтық
регламенттеу деңгейлерінің арасындағы
теңгерімді қамтамасыз ету керек. Мұны
кейінге қалдыруға болмайды.
Тағы бір маңызды міндет – квазимемлекеттік компанияларды корпоративтік
басқару ісін жақсарту мәселесін шешу.
Елімізде ондаған ұлттық компания
және он мыңдаған мемлекеттік кәсіпорын
бар. Бұл ретте ірі квазимемлекеттік мекемелер акционерлік қоғам ретінде жұмыс
жүргізеді, яғни олардың мақсаты – пайда
табу. Егер мемлекеттік қызметтердің бір
б"лігі оларға берілсе, мұндай ком паниялардың жұмысы азаматтарға және
экономикаға нақты қызмет к"рсетуге
арналып, қосымша сипатқа ие болуы тиіс.

ҚОЛЖЕТІМДІ
8РІ САПАЛЫ БІЛІМ
Білім саласындағы басты мәселенің
бірі – ұстаздар жалақысының аздығы.
Мен 2021 жылдың қаңтар айынан

ЖАҢА ЖАҒДАЙДАҒЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ
Ұзаққа созылған мұнай дәуірі аяқталған сияқты. /лемдік нарықтың мүлде
жаңа ахуалына дайын болу керек.
/ртараптандырылған және технологияға негізделген экономика құру – жай
қажеттілік қана емес. Біз үшін бұдан басқа
жол жоқ.
Сонымен қатар экономика халықтың
әл-ауқатын арттыруға бағытталуы керек.
Ұлттық табыстың "сімінен түсетін игіліктерді әділ б"лу, тиімді әлеуметтік «лифтілерді» орнықтыру ж"ніндегі қоғамның "ткір талабы міндетті түрде орындалуы тиіс.
Сондықтан еліміздің жаңа экономикалық бағдары басты жеті қағидатқа
негізделуі керек:
1. Игіліктер мен міндеттердің әділ
б"лінісі.
2. Жеке кәсіпкерліктің жетекші р"лі.
3. /діл бәсекелестік, кәсіпкерлердің
жаңа буыны үшін нарық ашу.
4. Lнімділікті к"бейту, экономиканың
ауқымдылығын және технологиялық
сипатын арттыру.
5. Адами капиталды дамыту, жаңа
үлгідегі білім саласына инвестиция тарту.
6. «Жасыл» экономиканы дамыту,
қоршаған ортаны қорғау.
7. Мемлекет тарапынан дәйекті
шешімдер қабылдау және сол үшін қоғам
алдында жауапты болу.
Бұл ретте біз бәсекеге қабілеттігімізді
к"рсететін артықшылығымызға және нақты мүмкіндіктерімізге сүйенуіміз керек.
***
Қазақстанның алдында тұрған аса
маңызды міндет – *неркәсіптік әлеуетімізді
толық пайдалану.
Сапалық тұрғыдан мүлде жаңа ұлттық
индустрияны дамыту үшін жаңғыртылған
заңнамалық негіз қажет.
Lңдеу "неркәсібін дамытудың қағидат тарын, мақсаттары мен міндеттерін
белгілейтін «Lнеркәсіп саясаты туралы»
бірізді заң жыл соңына дейін әзірленуге
тиіс.
Менің тапсырмам бойынша мем лекеттік органдардың сатып алу жүйесін
жақсарта түсетін жаңа заң қабылданды.
Бірақ ұлттық компаниялардың сатып
алу жүйесі әлі де болса ашық емес және
оған қатардағы кәсіпкерлердің қолы жете
бермейді.
Жыл соңына дейін квазимемлекеттік
сектордың барлық сатып алу жұмыстарын
реттейтін біртұтас заң қабылдауды тапсырамын. Реттелетін барлық сатып алулар
барынша ашық және «Бір терезе» арқылы
ғана жүзеге асырылуға тиіс.
Үкімет «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасымен бірлесіп, жыл соңына дейін
Қазақстанның қамту үлесін арттыру үшін
нақты ұсыныстар әзірлейді.
Осы салаға қатысты ортақ міндет –
"ңдеу "неркәсібінің "ндірісін бес жыл
ішінде кем дегенде 1,5 есе арттыру.
Ауыл шаруашылығын дамытпай,
бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін
емес.
Бұл салада шешімін таппай келе жатқан "зекті мәселелер бар. Атап айтқанда,
жұрттың жерге қол жеткізе алмауы, ұзақ
мерзімге берілетін «арзан несиенің» болмауы, кәсіби мамандардың тапшылығы.
Біз горизонтальді кооперацияның
әлеуетін де естен шығармауымыз қажет.
Онсыз агро"неркәсіп кешенінде қарқынды даму болмайды. Басы бірікпеген жеке
қосалқы шаруашылықтар, шын мәнінде,
"лместің күнін к"ріп отыр. Бұл ретте,
сапалы әрі мол "нім "ндіру, үздіксіз тауар
жеткізу туралы с"з қозғаудың "зі орынсыз.
Бәсекеге қабілетсіздік пен импорттан арыла алмай отыруымыздың себебі де осында.
Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Бірақ Үкімет ауыл шаруашылығы
жерлерін толыққанды экономикалық
айналымға енгізудің "зге әдіс-тәсілдерін
әзірлеуге тиіс. Аграрлық секторға инвестиция тарту ауадай қажет.
Агро"неркәсіп кешенін дамыту
ж"ніндегі қолданыстағы мемлекеттік
бағдарлама келесі жылы аяқталады. Үкіметке бизнес "кілдерімен бірлесіп, Агро"нер кәсіп кешенін дамыту ж"ніндегі
жаңа ұлттық жобаны әзірлеуге кірісуді
тапсырамын.
Негізгі міндеттеріміз:
– әлеуметтік маңызы бар азық-түлік

ANA TILI
негізгі дәрі-дәрмектер мен медициналық
бұйымдар Қазақстанда "ндірілуге тиіс.
Бұл – ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Келесі
жылдан бастап осы бағытта нақты нәтиже
күтемін.
Тағы бір мәселе – медициналық
инфрақұрылымды дамыту.
Жыл соңына дейін еліміздің аймақтарында 13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады. Ал 2025 жылға қарай
денсаулық сақтау саласына арналған 20
заманауи к"псалалы нысан пайдалануға
беріледі. Бұл – осы мақсатқа орай 1,5 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылады
деген с"з.
Елбасының бастамасымен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 2 к"псалалы медициналық орталық салынады.
Бұл орталықтар еліміздің бетке ұстар
мекемелеріне айналып, инновациялық
"сімге және қолданбалы медицинаның
дамуына тың серпін беретін болады.
Үкіметтің алдында алғашқы дәрігерлік
к"мекті ұйымдастыру тәсілдерін түбегейлі
қайта қарау міндеті тұр. Бұл қызмет қалың
жұртшылық, әсіресе ауыл тұрғындары үшін
мейлінше жедел әрі қолжетімді болуға тиіс.
Шалғайдағы "ңірлерге к"лік арқылы
дәрігерлік қызмет к"рсету ісін қайта қалпына келтіру шараларын жүзеге асырған ж"н. Денсаулық сақтау ісінің тиімді
моделін құру арқылы үш жыл ішінде
барлық ауылдық елді мекенді фельдшер-

ЖАҢА ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН:

ІС-ҚИМЫЛ КЕЗЕҢІ

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНАН
тауарларымен "зімізді толық қамтамасыз ету;
– миллиондаған ауыл тұрғындарының
табысын арттыру;
– еңбек "німділігін екі жарым есе
к"бейту;
– агро"неркәсіп кешені "німінің экспортын екі есе арттыру.
Lзекті мәселенің бірі – к*лік-логистика
кешенін дамыту.
Алдымызда тұрған міндет – 2025 жылға дейін 24 мың шақырым жолды, яғни
республикалық маңызы бар жолдардың
бәрін қайта ж"ндеп, жол бойындағы
қызмет к"рсетумен қамтамасыз ету.
Шағын және орта бизнес күрделі кезеңді бастан "ткеруде. Шын мәнінде, пандемияның зардабы осы салаға ауыр тиді.
Ұлттық банк к"бірек зардап шеккен
секторлардағы шағын және орта бизнестің
айналым қаражатын к"бейту үшін арнаулы бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұған
дейін бұл бағдарлама биыл аяқталады деп
жоспарланған еді.
Қазіргі күрделі ахуалға байланысты аталған бағдарламаны жүзеге асыру
мерзімін 2021 жылдың соңына дейін
ұзартуды және оның аясын кеңейтуді
тапсырамын. Осыған орай қосымша
200 миллиард теңге б"лу қажет. Сол
арқылы бағдарламаның жалпы құнын 800
миллиард теңгеге дейін жеткіземіз.
Сондай-ақ мемлекеттік органдар мен
квазимемлекеттік секторға тиесілі жылжымайтын мүлік нысандарын жалға алып
отырған шағын орта бизнес "кілдерін жыл
соңына дейін жалдау ақысын т"леуден
босатуды тапсырамын.
Қазіргідей жағдайда жұмыс орындарын және халықтың табысын сақтау –
басты басымдық. Сондықтан осы кезеңде
к"бірек зардап шеккен салалардағы шағын
және орта бизнес "кілдерінің еңбекақы
қорына түсетін ауыртпалықты жеңілдету
маңызды болып отыр. Бизнестің осы санаты бойынша еңбекақыдан бюджеттік
емес қорларға ауда рылатын т"лемдерді
жыл соңына дейін тоқтатуды тапсырамын.
Қайталап айтамын: мемлекеттік құрылымдардың кәсіпкерлік қызметке кез
келген заңсыз араласуы, бизнесмендердің
жұмысына кедергі келтіру мемлекет ке
қарсы жасалған ауыр қылмыс ретінде бағалануы керек. Кәсіпкерлер шенеуніктер
тарапынан заңсыз қысым к"рсе, бірден
прокуратура органдарына жүгінгені ж"н.
Шағын және орта бизнестің жалпы
ішкі "німдегі үлесі 2025 жылға қарай 35
пайызға дейін, ал жұмыспен қамтылғандардың саны 4 миллион адамға дейін
к"беюі керек. Бұл осы саланы дамытуға
бағытталған жұмыстардың басты нәтижесі
болмақ.
Жұмысымыздың табысты болуына
жол ашатын маңызды фактор – «*зектес»
мемлекеттік саясаттарды қайта құру.
Ақша-несие саясатын қайта қараған
ж"н. Біз ұлттық және халықаралық инвесторлардың теңгеге сенімсіздік білдіретінін
к"ріп отырмыз.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Ұлттық банк несие
беретін ұйымдардың жауапкершілігін
арттыру, сондай-ақ несие бойынша шекті
м"лшерлемелерді саралап-жіктеу және
азайту үшін қосымша реттеу шараларын
қабылдау керек.
Үкіметке «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп және депутаттық корпусты тарта отырып, Салық

кодексін және заңға сәйкес актілерді
егжей-тегжейлі қайта қарауды тапсырамын. Мақсатымыз – салықтық міндеттемелерді орындауды барынша жеңілдету
және салықтар мен "зге де т"лемдердің
санын азайту.
Біз үнемді әрі жауапты жаңа бюджет
саясатын әзірлеуіміз керек. Басым бағыттар мен жобаларға ғана қаржы б"лген ж"н.
Қаржыны оңды-солды жұмсайтын заман
келмеске кетті. Негізгі бюджеттік коэффициенттер мен ережелердің жина ғын
әзірлеу қажет.
Тұтас ахуалды білу үшін «кеңейтілген
бюджет» ұғымын енгізу қажет. Онда
мемлекеттік бюджеттен б"лек, бюджеттен тыс қорлардың да қаржысы есепке
алынуға тиіс.
Мемлекеттік және жекеменшік саладағы «монополистердің» жұмысын ретке
келтіру керек. Нақты ережелерді бекіткен
ж"н: олар қандай жағдайда және қандай
нысанда құрылады, түскен табыс қайда
жұмсалады. Қатаң қоғамдық мониторинг
жүргізу қажет.
Биржадағы сауда-саттықты тәртіпке
кел тіру керек. Бұл, ең алдымен, мұнай
"німдері, электр энергиясы, к"мір саудасына қатысты. Бұл саладағы ірі компаниялардың к"збояушылығына жол беруге
болмайды.
Сондықтан бәсекелестікті қорғайтын
және дамытатын мықты әрі тәуелсіз орган
керек. Президентке тікелей бағынатын
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігін құруды тапсырамын.
Үкімет Жаңа жекешелендіру жоспарын қабылдауға тиіс. Мемлекет меншігінде тек әлеуметтік нысандар, сондай-ақ
мемлекеттің қауіпсіздігі мен қалыпты
жұмысын қамтамасыз ететін нысандар
ғана қалуы керек.
ТЕҢГЕРІМДІ
АУМАҚТЫҚ ДАМУ
Елімізді аумақтық және кеңістік
тұрғысынан дамыту тәсілдерін түбегейлі
"згерту керек.
Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығыс аймағының "неркәсіптік әлеуетін
барынша пайдалану керек. Осы "ңірлерде
еліміздің еңбек ресурсының жартысы
шоғырланған. Сапалы жұмыс орындары
бұл аймақтарды дамыту үшін "те "зекті.
Аграрлық секторға дәстүрлі қолдау
к"рсетумен қатар, ауыл шаруашылығы
"німдерін тереңдетіп қайта "ңдеуге, тамақ
және тоқыма "ндірісін дамытуға, құрылыс материалдарын шығаруға және "неркәсіптің "зге де салаларына баса назар
аудару қажет.
Индустрияландыру әлеуметтік мәселе лерді шешіп, табысты арттыру үшін
ғана емес, сондай-ақ азаматтардың жаңа
ментальдігін қалыптастырып, заман талабына бейімдеу үшін де маңызды. Ал бұл –
ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыратын
негізгі фактордың бірі.
Ірі металлургиялық кәсіпорындар
орналасқан "ңірлерді дамытуға қатысты
тың к"зқарас керек. Бұл, ең алдымен,
Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстарына қатысты. Осы "ңірлер
жоғары технологиялы, ғылымды қажет
ететін "ндірістің және техникалық қызмет
к"рсетудің орталығы бола алады.
Қазақстанның батыс "ңірлері мұнайхимия кешендерін салып, жоғары
деңгейдегі қайта "ңдеу ісінің жаңа

"ндірістік циклдарын құру үшін инвестиция тартатын орталыққа айналуға тиіс.
Бізде осы күнге дейін мұнай химиясы мен
газды қайта "ңдеу жүйесінің жоқтығы –
ақылға қонбайтын қисынсыз нәрсе.
Ауылдың әлеуетін толық пайдалану –
стратегиялық маңызы бар мәселе. Ауылдағы мейлінше "зекті мәселелерді шешуге
арналған «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын
жүзеге асыру жалғасатын болады.
Lңірлерді дамыту ісіне қатысты тың
тәсіл урбанизация үдерісін басқаруға,
«миграция толқынын» кезең-кезеңмен
жүргізуге, ірі қалалардағы халықтың тығыз орналасуы мен әлеуметтік шиеленіс
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.
АЗАМАТТАРДЫҢ 8ЛЕУМЕТТІК
8Л-АУҚАТЫ – БАСТЫ БАСЫМДЫҚ
Азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты,
ең алдымен, баспана мәселесіне тікелей
байланысты.
Нарық жағдайында тұрғын үйдің
қолжетімділігі адамдардың табысына және
осы міндетті "здігінен шеше алу қабілетіне
орай жүзеге асады.
Менің тапсырмам бойынша ел тұрғындарының зейнетақы жинағының бір
б"лігін пайдалану мәселесі пысықталды.
Бұл, әсіресе, қазір ерекше маңызды.
2021 жылдың "зінде Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының 700 мың
салымшысы "з жинағының бір б"лігін
тұрғын үй алуға, емделуге жұмсай алады
немесе басқарушы компаниялардың иелігіне береді.
Үкіметке Ұлттық банкпен бірлесіп,
осы жылдың соңына дейін барлық қажетті
нормативтік-құқықтық актілерді қабылдап, дайындық жұмыстарын жүргізуді
тапсырамын.
Lз бетінше баспана мәселесін шешуге
табысы жетпейтін азаматтарға тиімді әлеуметтік к"мек к"рсетілетін болады.
Биылдан бастап «5-10-25» бағдарламасы жүзеге асырылуда. Оған 390 миллиард теңге б"лінді. Үкімет осы бағдарламаның жүзеге асырылу барысын үнемі
қадағалап отыруы керек.
Кезекте тұрған адамдардың баспана
мәселесін тезірек шешу керек.
Қазір әкімдіктер оларға арнап жалға
берілетін тұрғын үйлер салып жатыр. Бюджеттік және сатып алу рәсімдеріне байланысты бұған ұзақ уақыт кетеді.
Бұл тәртіпке "згеріс енгізетін кез келді.
Қаражатты тек үй құрылысына ғана емес,
жалдау ақысын субсидиялауға да б"лген ж"н. Оның ауқымы осы шара ның
арқасында алғашқы жылдың "зінде-ақ
10 есе "сіп, жүз мыңнан астам отбасына
нақты к"мек к"рсетіледі. Бұл жұмысты реттеуді Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі негізінде құрылып жатқан «Отбасы
банкіне» тапсырдым. Банк басшылығы
тікелей жауапты болады.
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында
жеке тұрғын үй салу ісі баяу жүріп жатыр.
Мұның басты себебі – үй салынатын
аумақты дайындау ісінің қарқыны т"мен.
Lйткені заң бойынша су және электр
желілері жүргізілген аумақтан ғана жер
беріледі.
Жер үй тек баспана ғана емес, сондай-ақ табысы аз, әсіресе к"пбалалы отбасылардың экономикалық тірегі де бола
алады. Үкімет пен әкімдіктер әлеуметтік
жер үйлер салынатын учаскелерді
инфрақұрылыммен қамтамасыз ету ісін

бас тап мұғалімдердің еңбекақысын 25
пайызға к"бейту ж"нінде шешім қабылдадым. Жалақы м"лшері алдағы уақытта да
арта береді. Бұл мақсатқа алдағы үш жылда
қосымша 1,2 триллион теңге б"лінеді.
Біз балалардың мектепке дейінгі жанжақты даму мәселесін шешуіміз керек.
2025 жылға қарай 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және
оқытумен 100 пайыз қамтамасыз етуді
міндеттеймін.
Азаматтардың сауаттылығы мен цифрлы біліктілігін арттыру мақсатында Үкіметке Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын. Бұл құжатта
бейресми білім берудің баламалы нұсқаларын к"птеп енгізу, "з бетінше оқу нәтижелерін мойындау, кәсіби дағдыларды
сер тификаттау мәселелерін қарас тыру
қажет.
Кәсіпкерлердің жаңа буынын қалыптастыруға басымдық беріледі. Сол себепті
«Кәсіпкерлік негіздері» пәні мек тептен
бастап жоғары оқу орнына дейінгі барлық
білім беру сатысында оқытылуы керек.
Білім беру сапасы туралы бірер с"з.
Былтыр мен дипломды оңды-сол ды
үлестірумен айналысатын білім мекемелерін жабуды тапсырған болатынмын.
Білім беруді табысты бизнеске айналдырған ықпалды адамдардың қарсылығынан бұл жұмыс баяу жүруде. Бірақ
проблеманы шешу керек. ПремьерМинистр бұл мәселені ерекше бақылауға
алуға тиіс.
Үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші
ғылыми орталықтарында 500 ғалымның
тағылымдамадан "туін қамтамасыз етуді,
сондай-ақ «Жас ғалым» жобасы аясында
зерттеу жүргізу үшін 1000 грант б"луді
тапсырамын.
Ғылымды қаржыландырудың және
қол даудың маңызды к"зі – ірі кәсіпорындардың, әсіресе шикізат саласындағы
компаниялардың қаражаты.
Тапқан табыстың 1 пайызын ғылым
мен технологияны дамытуға беру туралы
қолданыстағы норма талаптары сақталмай
отыр. К"п жағдайда бұл қаражат компаниялардың ішінде б"лініске түсіп кетеді.
Үкіметке осы қаражатты жинақтау ісін
ор та лықтандыруды және оның бюджет
арқылы жалпыұлттық ғылыми басымдыққа сай б"лінуін қамтамасыз етуді тапсырамын.
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
САЛАСЫН ДАМЫТУ
Пандемия туындатқан дағдарыс бізді
к"п нәрсеге үйретті. Мәселен, дәрігердің
еңбегін бағалай білетін болдық. Бір кезде
медицина қызметкерлерінің мемлекет
назарынан тыс қалғаны рас еді.
Дәрігер мамандығын материалдық
тұрғыдан да нығайта түсу маңызды болып отыр. Бюджетті таяудағы нақтылау
кезінде екінші жартыжылдықта медицина қызметкерлерін ынталандыратын
қосымша т"лем үшін 150 миллиард теңге
б"луді тапсырамын.
Мұны біз қазіргі дағдарыс кезінде
қолға алып жатырмыз, енді оны жүйелі
түрде жүзеге асыруымыз керек.
2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан
екі есе артық болады.
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі шешілді, бірақ отандық фармацевтика
саласын аяғынан тұрғызу керек. Барлық

лік-акушерлік пункттермен және дәрігерлік амбулаториялармен қамтамасыз
ету қажет.
Пандемияға орай эпидемиолог, инфекционист, реаниматолог, пульмонолог, кардиолог сияқты сирек мамандық
иеленетін дәрігерлерді даярлау мәселесі
"ткір қойылып отыр.
Үкіметке медицина мекемелерін кадрлармен қамтамасыз етуге арналған ұзақ
мерзімді (он жыл) болжам әзірлеуді тапсырамын.
Ұлттық денсаулық сақтау саласын
одан әрі дамыту ж"ніндегі шаралар барлық медицина мекемелерін қажетті
құрал-жабдықтармен толық жарақтанды руға, науқастарға арналған орындар
қо рын 50 пайызға жаңартуға, ескірген
инфрақұрылымды ауыстыруға, "мір ұзақтығын болжамды 75 жасқа дейін жеткізуге
мүмкіндік береді.
ЭКОЛОГИЯ Ж8НЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ
8РКЕЛКІЛІКТІ ҚОРҒАУ
Бірқатар қордаланған проблемаларды
шешуге жол ашатын жаңа Экологиялық
кодекстің жобасы әзірленді. Парламенттің
бұл маңызды құжатты жыл аяғына дейін
қарап, қабылдауын сұраймын.
Үкіметке экологиялық ахуалды жақсарту ж"ніндегі шараларды нақты жүзеге
асыруға кірісуді тапсырамын. Биологиялық әркелкілікті сақтау және тиімді
пайдалану ж"ніндегі ұзақ мерзімді жоспарларды бекіткен ж"н.
Бес жыл ішінде орман алқабында 2
миллиард, елді мекендерде 15 миллион
ағаш отырғызылатын болады. Бұл еліміздегі к"галдандыру ауқымын кеңейтуге
септігін тигізеді.
Мек тептер мен жоғары оқу орындарында "скелең ұрпаққа экологиялық
тәрбие беру ісіне жеткілікті назар аудару
қажет. Қоғамда экологиялық құндылықтарды орнықтыруға үндейтін «Birge – taza
Qazaqstan» экологиялық акциясын жүйелі
түрде "ткізіп тұрған ж"н.
Ел ішіндегі экологиялық туризм мәде ниетін белсенді дамыту – маңызды
міндетіміз.
Орта мерзімді кезеңде экономиканың
"сімі мейлінше «жасыл экономика» жағдайында ілгерілеуге тиіс. Сондықтан
қазірдің "зінде к"міртегінің үлесін барынша азайтуға бағыт ұстаған ж"н. Үкіметке
ғылыми қауыммен және жеке сектормен
бірлесіп, «жасыл "сім» ж"ніндегі ұсыныстар жиынтығын әзірлеуді тапсырамын.
Үкімет азаматтық сектормен бірлесіп,
«Жануарларды қорғау туралы» заң жобасын әзірлеуі қажет. Жануарларға к"зқарас – кез келген мемлекеттің "ркениеттілігінің "лшемі. Ал бұл жағынан біздің
жағдайымыз мәз емес.
8ДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ
АЗАМАТТАРДЫҢ МҮДДЕСІН
ҚОРҒАУ ЖОЛЫНДА
Заң үстемдігі орнықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе,
әлеуметтік-экономикалық дамудың бірдебір міндеті табысты жүзеге асырылмайды.
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
– бұл, шын мәнісінде, «/ділетті мемлекет»
құру тұжырымдамасы. Азамат тардың
мәселелерін тыңдап, к"ріп қана қою
жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және әділ
шешім шығару қажет.

ANA TILI
Полиция қылмысты анықтап, оған
қаты сы бар адамдарды тауып, айғақ
жинап, оны тиянақтап беруге тиіс.
Прокурор жиналған дәлелдемелерге
тәуелсіз баға беруге, азаматтар құқығын
бұзудың жолын кесуге, кінәсіз адамдардың қылмыс үдерісіне тартылуына жол
бермеуге, сотта айыптау жағын қолдауға
міндетті.
Сот органдардың әрекетіне қатысты
шағымды қарайды және іс бойынша ақтық
үкім шығарады.
Мұндай тәсіл тежемелік және тепетең дік жүйесін нығайтып, әр кезеңде
тиімді саралау жүргізіп отыруға мүмкіндік
береді.
Тағы да қайталап айтамын, заңдылық
пен әділеттілік с"зсіз қамтамасыз етілуге
тиіс. Қылмыстық істегі қателік адам тағдырын "згертетінін естен шығармау керек.
Қылмыстық істер бойынша 2021 жылдан бастап прокурорға адам құқығы мен
бостандығына қатысты негізгі про цессуалдық шешімдерді келісу міндетін заң
арқылы жүктеген ж"н.
«Жұртқа жақын полиция» қағидаты
бойынша жергілікті полиция қызметінің
мейлінше тұтас реформасын жасау
қажеттігі пісіп-жетілді. Осыған орай
учаскелік инспектордың р"ліне баса мән
берілетін болады.
Учаскелік инспектордың мәртебесін
заңнама арқылы арттырып, оның "німді
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мер зімінен бұрын босату шарасы қолданылмайды. Жемқорлықпен ұсталғандардың мемлекеттік қызметте және квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне
"мір бойы тыйым салатын қағида қатаң
сақталуы керек. Біз сыбайлас жемқорлық
деректері туралы хабарлаған адамдарды
заң жүзінде қорғайтын жүйе қалыптастыруымыз қажет.
ЦИФРЛАНДЫРУ –
БАРЛЫҚ РЕФОРМАНЫҢ
НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТІ
Цифрландыру – сәнге айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі құралы.
Ең алдымен, цифрлы теңсіздікті
жойып, барлық азаматты интернетпен
және сапалы байланыспен барынша
қамтамасыз ету керек. Бүгінде бұл жолдар
мен электр қуаты сияқты негізгі қажеттілікке айналып отыр.
/леуметтік жағынан осал отбасылардың балалары компьютерлік техникамен және сапалы интернетпен қамтылуға
тиіс. Осы жылдың соңына дейін 250-ден
астам тұрғыны бар ауылдардың барлығына
интернет жүргізіледі.
Біз зейнетақы мен жәрдемақы тағайын даған кезде халықтың буда-буда
қағаз толтырып, сансыз есікті тоздыруға
мәжбүр болып жүргенін к"ріп отырмыз.

бақылауға жауапты. Бірақ к"п жағдайда
олардың пікірі ескерусіз қалады. Бұл – барып тұрған саяси анахронизм.
Осы орайда мәслихаттарға "ңірді дамыту және ондаған жылдар бойы шешімін
таппай келе жатқан жергілікті түйткілді
мәселелерді шешу үшін қол жинау және
петиция жасау құзыретін беруге болады
деп ойлаймын.
Мәслихаттардың тексеру комиссияларын да күшейткен ж"н. Үкімет пен Есеп
комитетіне заңдарға енгізілетін тиісті түзетулер топтамасын әзірлеуді тапсырамын.
Қалалардағы "зін-"зі басқару мәселесіне жеке-дара тоқталған ж"н.
«Мүліктік меншік иелерінің бірлестігі» институтын енгізу ж"ніндегі реформа
басталды. Тиісті заң да қабылданды. Енді
барлық к"ппәтерлі тұрғын үйлер кезеңкезеңмен осы басқару нысанына к"шеді.
Азаматтарымыз реформаларға бастамашы болып, ұсыныстар беру үшін
онлайн-петициялардың бірыңғай заңды
институтын құру қажет. Мұндай құрылым
қандай да бір бұрмалау әрекеттерінен
толық қорғалуға тиіс.
Үкімет азаматтық қоғаммен бірлесіп,
осы маңызды жобаның нормативтік-құқықтық базасын әзірлеуге және оның барлық техникалық мәселелерін шешуге тиіс.
Ел азаматтарының мүддесін қорғау
ж"ніндегі маңызды миссияны бұрынғыдай
саяси партиялар атқара береді.
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ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
ШЕШІМІН ТАБУҒА ТИІС

Төрегелді
ШАРМАНОВ,
ҚР ҰҒА академигі,
Мемлекеттік
сыйлықтың
лауреаты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің медицинасына қатысты маңызды дүниелерді атап "тті.
/сіресе коронавируспен күрес жолындағы нақты
дайындық жұмыстары мен алдағы жоспарлар
жайлы с"з қозғалды.
Биыл әлем бұрын-соңды болмаған күрделі
індетпен бетпе-бет келіп, біз де барымызды
салып оған тойтарыс берген едік. Бастапқыда
жіберілген қателіктерден сабақ алып, келешекте
нық дайындықта болуға тырысып жатқан жайымыз бар.
Мемлекет басшысы медициналық инфрақұрылымды дамыту бойынша үлкен инвестиция
салынып, айтарлықтай жұмыс атқарылғанын
айтты. Атап айтқанда, жыл соңына дейін елімізде
13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынып,
ал 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына арналған 20 заманауи к"псалалы нысан
пайдалануға берілмек.
Коронавируспен күрес әлі біте қоймады.
Алдағы уақытта екінші толқын күтілуде. Оның
қалай "ршитіні және немен бітері беймәлім.
Дегенмен, қолымыздан келгенін жасап, індетке
қарсы нәтижелі күрес жүргізбекпіз.
Сондай-ақ Жолдауда Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев бастапқы медициналық
к"мекті ұйымдастыру тәсілдерін қайта қарау
қажеттігін айтқан болатын. Бұл медициналық
к"мектің халықтың барлық тобына, оның ішінде
ауыл тұрғындарына қолжетімді болу керектігін
атады.

Мына пандемия сирек мамандықтардың
дәрігерлерін, атап айтқанда, инфекционистерді,
эпидемиологтарды, реаниматологтар мен кардиологтарды әзірлеу мәселесін ашып бергендей. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының
Үкіметке шамамен 10 жылға медициналық мекемелерді кадрлармен қамтамасыз ету бойынша
ұзақ мерзімді болжам жасауды тапсыруы – уақыт
талабы.
Індетпен күрестің ең қиын күндерінде біздің
дәрігерлер мен медбикелердің жанкешті және
нағыз ерен еңбектері еш елеусіз қалмайды. Білім
мен біліктіліктерін жоғары деңгейде к"рсете
білген медицина қызметкерлері халықты аман
алып қалды. Мемлекет басшысы дәрігерлердің
жалақысына үстемақы үшін 150 миллиард теңге
б"луді тапсыруы қуантарлық. Мұны енді жүйелі
түрде енгізіп, келешекте дәрігерлердің жалақысы
айтарлықтай "сіп отырса дұрыс болар еді.
Жолдаудағы "зекті мәселелер тез арада
оңтайлы шешімін табуы тиіс. Қарқынды дәуірде
"мір сүріп жатырмыз. Коронавирус пандемиясы бізді "здігінше тәрбиелеп тастағандай.
Жайбарақат әрекетке еш жол жоқ.
Алдағы коронавирустың екінші толқынына
дайын болып, аса қырағылық танытуымыз
керек. Ешкім де бізге екінші мүмкіндік бермейді.
Коронавирустың әлі де ортамыздан оңайлықпен
кете қоймайтыны белгілі. Бұл жерде медицина
кадрларымыз жеткілікті, қажетті дәрі-дәрмек пен
медицина бұйымдарының қолжетімді болғаны
аса маңызды.

ПРЕЗИДЕНТ
НАҚТЫ МІНДЕТ ЖҮКТЕДІ

жұмыс істеуіне мол мүмкіндік берген
ж"н. Ол азаматтар алдында танымал,
қолжетімді әрі беделді болуға, солардың
құқықтарын қорғауға тиіс.
Ішкі істер министрлігі құрылымын
қайта қарап, оны саладан алшақ міндеттерден арылту керек. Бұл маңызды ведомство
жұмысының тиімділігін арттырады.
Біздің табиғи және техногенді апаттар
дәуіріне қадам басқанымызды ескеріп,
Т"тенше жағдайлар министрлігін қайта
құру қажет деп санаймын.
Қылмыстың алдын алу жұмыстарында
да кемшіліктер бар. Прокуратураның қадағалауын азаматтарды және бизнес саласын толғандыратын проблемаларды тиімді
шешуге бейімдеп қайта бағдарлау керек.
Бізге ауқатты инвестор келсе болды,
күштік құрылымдар мен бақылаушы органдар соны тексеруге асығады. Үкімет
пен Парламент күштік құрылымдардың
бизнес ісіне шамадан тыс араласуына заң
арқылы тосқауыл қоюы керек.
Салыққа байланысты құқық бұзғаны
үшін бизнес "кілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартудың қазіргі тәртібін қайта
қарау керек.
Тіркелген кәсіпкерлерге қатысты кез
келген тергеу әрекеттері тек сот немесе
прокурор санкциясы арқылы ғана жүзеге
асырылуға тиіс. Бұл мәселені де қайта
қарау керек.
Құқықтық мемлекеттің маңызды
шарты – туралықтан танбайтын әділ
сот т"релігінің болуы. Сот жарыспалы
қағидат бойынша жүруге және судья айыптаушы жаққа тәуелді болмауға тиіс. Сол
үшін адвокат пен прокурордың теңдігін
қамтамасыз ету қажет.
Президент /кімшілігі жанынан
Құқық қорғау мен сот жүйесі реформасы
ж"ніндегі "кілдік комиссия құрылады.
Біз мемлекеттік бақылауға балама
ретіндегі қоғамдық бақылау институтын
қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз
қалыптастыруымыз керек. Мемлекеттік
органдардың, квазимемлекеттік сектордың қоғам алдындағы ашықтығын және
есептілігін қамтамасыз етуге жол ашатын «Қоғамдық бақылау туралы» заңды
әзірлеп, қабылдауды тапсырамын.
Қоғамдық кеңестердің р"лін арттыра түсу керек. Оларды сатып алуды ұйымдастыратын комиссиялардың
жұмысына тарту қажет. Сондай-ақ квазимемлекеттік секторда қоғамдық кеңестер
құру мүмкіндігін қарастыру керек. Парламент қарауындағы тиісті заң жобасын
жыл аяғына дейін қабылдаған ж"н.
Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрестің жаңа тәсілдерін енгізген
ж"н деп санаймын. 2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің, депутаттардың, судьялардың шетел банктерінде есепшотқа ие болуы, қолма-қол
ақша және бағалы заттар сақтауына қатысты жемқорлықпен күрес аясында жаңа
шектеулер енгізу керек.
Мемлекеттік қызметшінің немесе
квазимемлекеттік мекеме басшысының
қос азаматтығы анықталған жағдайда олар
қызметінен босатылады.
Сыбайлас жемқорлыққа қатысты
қылмыс жасағандарға шартты түрде

Мұның бәрін толықтай цифрландыру
керек. Адамдар емес, мәліметтер «зыр
жүгіруге» тиіс.
Мекемеаралық байланыста да, азаматтармен қарым-қатынас кезінде де
қағазбастылықтан барынша бас тартқан
ж"н. Жыл соңына дейін ең қажетті
анықтамалардың қағаз түрінде талап
етілуін тоқтатып (47-ден 30-ы), мәліметті
цифрлы түрде растау тәсілін қамтамасыз
етуді тапсырамын.
Бізде мекенжай, мүліктік және "зге
де анықтамалар бойынша оң тәжірибе
бар. Мемлекеттік органдар жеке куәлікті,
дипломды, жүргізуші куәлігін электронды
түрде қабылдауға тиіс.
Халыққа электронды сервистерді
қолдануды ыңғайлы ету үшін мемлекеттік
қызмет к"рсету ісінде де, бизнесте де биометрияны кеңінен пайдаланған ж"н.
«Деректермен» жұмыс істеуді жаңа
деңгейге к"теру керек. Мәліметтер
базасының бірыңғай жүйесімен қамтамасыз ету және оны әрі қарай дамыту –
Үкіметтің басты міндетінің бірі.
Үкімет "неркәсіп пен ақпараттық
технологиялар саласының арасында
"зара тиімді ынтымақтастық орнатуға
атсалысуға тиіс. Бұл әр саланың цифрлы
экожүйесінің қозғаушы күші бола алатын
цифрлы технология платформаларын
құруға мүмкіндік береді.
Біз Қазақстанның «мәліметтерді»
"ңдеу және сақтау ж"ніндегі халықаралық
хабқа айналуына жағдай жасайтын заңдар
қабылдадық. Былтырдың "зінде цифрлы
майнинг ісіне 80 миллиард теңгеден астам
инвестиция тартылды. Бірақ мұнымен
тоқтап қалуға болмайды. Елімізге әлемдік
алпауыт цифрлы компанияларды тартуымыз керек. /йтпесе, "зге мемлекеттер
алдымызды орап кетеді.
Бес жыл ішінде осы салаға салынатын
инвестиция к"лемін 500 миллиард теңгеге
дейін жеткізуі қажет.
АЗАМАТТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІ
БАСҚАРУ ІСІНЕ ҚАТЫСУЫ
Келесі жылы бірқатар ауылдық округ
әкімдерінің "кілеттік мерзімі аяқталады.
Ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын "ткізуге болады деп ойлаймын.
Жергілікті бюджеттерді бекіту барысында бақылауды күшейту қажет.
Себебі б"лінген қаражат к"п жағдайда
тұрғындардың шынайы қажеттілігіне жұмсала бермейді. Бір-екі к"шені жыл сайын
қайта-қайта ж"ндей беру, имидждік ісшараларға жұмсалатын тиімсіз шығындар
азаматтарымыздың наразылығын тудыруда. Бұл – орынды.
Жергілікті "зін "зі басқарудың қаржылық мүмкіндіктерін арттыру керек. Ол
үшін ауылдық округ бюджетінің мүліктік
құқығын кеңейтіп, кірісін арттыру қажет.
Бұл «халық атсалысатын бюджет» жобасын дамытудың келесі кезеңі болғаны
ж"н. Үкімет бұл маңызды мәселені шешу
үшін осы жылғы 1 желтоқсанға дейін
нормативтік база мен тиісті ұсыныстарды
әзірлеуге тиіс.
Мәслихаттар "кілді орган ретінде
"ңір қаражатының тиімді жұмсалуын

Біз бір орында тұрған жоқпыз. Саяси
жүйемізді жаңа жағдайға бейімдеп, оны
біртіндеп жетілдіріп келеміз. Саяси реформалар қоғамымызға қажет, сондықтан
олар міндетті түрде "з жалғасын табады.
ҰЛТТЫҢ
ЖАҢА БОЛМЫСЫ
Қазіргі міндет – халқымыздың жаңа
болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру.
Адамды және қоғамды уақыт талабына сай жетілдіру қажеттігін "мірдің "зі
к"рсетіп отыр.
Жаңарған ұлт қана жаңғырған елдің
жетістігін жаһан жұртына таныта алады.
Мен халқымыздың әлем үлгі тұтарлық
жақсы қасиеттерінің к"бірек болғанын
қалаймын.
Ұлтымыз жаңа сапаға к"шуі үшін біздің күнделікті "мірлік ұстанымдарымыз да
"згеруі керек.
Қазақ қоғамында жаңа қағидаттар
және жаңа бағдарлар салтанат құруға тиіс.
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп
керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы
керектердің жолында жұмыс істеу керек»
дейді.
Бұл к"зқарас бүгінгі күні "те маңызды.
Біріншіден, ХХІ ғасырдың ұрпағы
терең білімді болғаны ж"н.
Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек
етуге бейімдеу қажет.
Үшіншіден, кез келген істі кәсіби
дағды арқылы жүзеге асырған дұрыс.
Т"ртіншіден, темірдей тәртіп және
жоғары жауапкершілік баршамыздың
бойымызда болуы керек.
Бесіншіден, әділдіктен айнымаған
ж"н. /ділдік – қоғам дамуының маңызды
шарты. /ділеттілік – әсіресе ел-жұрттың
тағдырын шешу үшін аса қажет қасиет.
Алтыншыдан, бізге керегі – адалдық,
ұқыптылық, тиянақтылық. Бәріміз нағыз
қа зақты дәл осындай кейіпте к"ргіміз
келеді. Біз сонда ғана бәсекеге қабілетті
мем ле кет, зияткер ұлт қалыптастыра
аламыз.
Қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі
міндеті – ұлт болмысының жаңа қағидаттарын орнықтыру. Сондай-ақ ұлт сапасын арттыруға атсалысу.
Жаңғырған қоғам жат әдеттерден
біртіндеп арылуы керек.
Ысырапшылдық пен даңғазалық
қоғамның да, адамның да абыройын т"геді. Жауапсыздық, немқұрайдылық бүкіл
елді қасіретке ұшыратады. Ал бос с"зділік
пен б"спелік, мақтаншақтық қоғамның
дамуын тежейді. Бұл туралы ұлы Абай
«Lңкей жалған мақтанмен, шынның бетін
бояйды» деп ашық айтқан. Бұл мәселе
бүгінгі күні де "зекті болып отыр.
Биік мұратқа жетелейтін еңбек деген
ұлы ұғымды әр азаматтың санасына
сіңіргеніміз ж"н.
Біздің елімізде «Жауапты мемлекет –
жауапты қоғам – жауапты адам» жүйесі
берік орнығуы керек.
(Президент Жолдауының толық
нұсқасын газет сайтынан оқи аласыздар)

Ұлан ӘЛІП,
«ҚазАвтоЖол»
ҰК» АҚ Басқарма
төрағасы

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы
Жолдауында еліміздегі және дүниежүзіндегі
экономикалық-саяси, рухани-мәдени және
"зге де тақырыптарды жан-жақты саралап
берді. Дүниежүзі мемлекеттері кездесіп отырған
қиындықты жұмыла к"теруге шақырды. Нақты
біздің сала бойынша да арнайы тапсырмаларды да назардан тыс қалдырған жоқ. «Алдымызда тұрған міндет – 2025 жылға дейін 24
мың шақырым жолды, яғни республикалық
маңызы бар жолдардың бәрін қайта ж"ндеп, жол
бойындағы қызмет к"рсетумен қамтамасыз ету»
деп ерекше атап к"рсетті. Осы орайда былтырғы
жылдан бері атқарылып келе жатқан жобажұмыстарымыз туралы да айтып "ткенді дұрыс
шығар деп есептеймін.
2019 жылы «Нұрлы жол» инфрақұрылымды
дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы аяқталған болатын.
Оның аясында республикалық маңызы бар 3000
шақырым автожол салынды, 10 мың шақырымға
жуық тас жол ж"нделді және 100 мыңнан астам
адам жұмыспен қамтылды.
Қазіргі таңда республикалық маңызы бар 4,4
мың шақырым күре жол құрылыс жұмыстарымен
қамтылған. 2019 жылдың қорытындысы бойынша 641 шақырым жолда к"лік қозғалысына
рұқсат берілді. Сондай-ақ 1,1 мың шақырым
автожолға орташа және күрделі ж"ндеу
жұмыстары жүргізілді. Аталмыш жұмыстардың
нәтижесі бойынша республикалық маңызы бар
автожолдың 88%-ы жақсы және қанағаттанарлық
деңгейге жетті. І және ІІ техникалық санаттағы
автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 34%ға (8,2 мың шақырым) дейін артты. Яғни «Нұрлы
жол» бағдарламасының 2015-2019 жылғы жоспарлары жүзеге асып, сәтті аяқталды.
Қазіргі таңда «Нұрлы жол 2020-2025» бағдарламасының аясында қарқынды жұмыстар жүргізіліп
жатыр. Оның негізгі мақсаты – республикалық
маңызы бар тас жолдардың 100%-ын, ал облыстық
және аудандық жолдардың 95%-ын жақсы және
қанағаттанарлық деңгейге жеткізу.
2020 жылы республикалық маңыздағы
автожол желісін дамытуға 332 млрд теңге б"лінді.
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының аясында 4 мың шақырым автожолды қайта жаңарту
және құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл
жалпы ұзындығы 2,6 мың (2593) шақырым тас
жол бойынша к"лік қозғалысына рұқсат беру ісі

жоспарланған. Олар: Талдықорған-Lскемен – 765
км; Қалбатау-Майқапшағай – 415 км; ҚарағандыБалқаш – 363 км; Балқаш-Күрті-Бурылбайтал –
382 км; Мерке-Бурылбайтал – 266 км; ҰзынағашОтар – 96 км; Нұр-Сұлтан-Петропавл – 66 км;
Ақт"бе-Атырау-Астрахань – 120 км; ҚостанайҚарабұтақ – 60 км; Үшарал-Достық – 60 км.
Бүгінгі күні республикалық маңызы бар
автожолдардың бойында 1838 сервис нысаны
бар. Оның 52%-ы (930 нысан) Ұлттық стандартқа
сай. «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша биылғы
жылдың соңына дейін жол бойындағы сервис
нысандарының 58%-ын аталмыш стандартқа
сәйкестендіру жоспарланып отыр.
2020 жылдың бірінші жартыжылдығында
сервис нысандарының саны 1803 нысаннан 1838
нысанға, ал стандартқа сай 883 нысанның қатары
толығып, 930 нысанға жетті. Жыл басынан жаңа
35 сервис нысаны пайдалануға берілді.
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ барлық сервис
нысандарын Ұлттық стандартқа сәйкестендіру
мақсатында 2025 жылға мынандай жұмыстар
кешенін жүргізіп жатыр:
– ИИДМ мен Облыстық /кімдіктер арасында
серіктестік туралы келісімдерге қол қойылды;
– Демалыс алаңдарының маңайынан сервис
нысандарын салу үшін 240 бос учаске анықталып,
инвесторлар тартылып жатыр;
– Қайта жаңарту учаскелеріне кәсіпкерлерді
тарту және жұмыс істеп тұрған бизнес к"здерін
дамыту үшін санитарлық-гигиеналық тораптары
бар 126 жаңа алаңның орны анықталды;
– Кәсіпкерлердің "тініштері Qaj.kz
корпоративті сайты арқылы онлайн тәртіпте
қабылдануда. Бүгінде жалпы сомасы 22 млрд
теңгені құрайтын 83 "тініш қабылданды;
– 2025 жылға дейін 93 автожанармай құю
станциясының құрылысы туралы желілік
АЖҚС-пен келісімшартқа қол қойылды. 14
автожанармай құю станциясы қолданыстағы
станциялардың маңынан, ал 21 станция жаңа
демалыс алаңдарында орнатылатын болады.
– ҚР-ның «Автомобиль жолдары туралы»
Заңына жол бойындағы сервис нысандарының
Ережесін бекіту туралы "згерістер пакеті
мақұлданды.
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жолдауда айтқан тапсырмаларының жүзеге асуына бәріміз де үлкен жауапкершілікпен атсалысуымыз қажет.

«АҢСАҒАН СӘБИ» ЖОБАСЫ
ОТБАСЫН БІРІКТІРЕДІ

Мейрамгүл
ЖАБИЕВА,
Қазақстан халқы
ассамблеясының
Алматы облысы Іле
аудандық Аналар
кеңесінің төрағасы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Парламент палаталарының бірлескен отырысында
Қазақстан халқына «Жаңа жағдайдағы Қазақстан:
іс-қимыл кезеңі» атты дәстүрлі Жолдауын жолдады. Мемлекет басшысы қолжетімді әрі сапалы білім саласы туралы «Коронавирус
індетінің салдарынан дүниежүзіндегі мектеп
оқушылары мен студенттердің басым к"пшілігі
қашықтан оқуға к"шті. Бұл жұмыстың тәсілі
мен мазмұнын түбегейлі "згертуде. Қашықтан
оқыту ісін ұйымдастыруда Үкіметтің жіберген
қателіктерін жақсы білеміз. Ашығын айтқанда,
әлі күнге дейін нақты бір онлайн-платформа
жоқ. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар
күндіз-түні «WhatsApp»-тан бас к"термейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық
функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру
платформасын шұғыл әзірлеу қажет» деп атап
"тті.
Жер бетіндегі кез келген халықтың "з алдына ұлт болып ұйысуына, жеке халық, егемен
ел, дербес мемлекет болып қалыптасуына
әйел-аналардың сіңірген еңбегі зор деп айтуға
болады. Айталық, тарих қойнауына назар салып

к"рсеңіз, баяғы Ұмай ана, бертіндегі Айша
бибі мен Абақ ана, Домалақ ана мен Қыз ене,
Қасым ханның анасы Жаған бике, Тәуке хан
мен Есім ханның аналары Жақсыбике, ұлы
Абай тәрбиесін к"рген Зере мен Ұлжан, қол
бастаған Бопай ханым, ел билеген Айғаным,
Ұлпан аналарымыздың есімі ел "мірінде алтын
әріптермен "рнектелген. Бүгінгі жаһандану
дәуірі осы дәстүрлі құндылықтарымызға
салқынын тигізді. Талай отбасы бала сүю
бақытынан айырылып, к"птеген шаңырақ
шайқалды. Мемлекет басшысы дүниеге
ұрпақ әкеле алмай жүрген отбасыларға к"мек
к"рсетілетінін атап "тті. Бұл қуанарлық жайт.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев:
«Үкіметке 2021 жылдан бастап «Аңсаған сәби»
арнайы бағдарламасын бастауды тапсырамын.
ЭКО бағдарламалары арқылы квота санын
жеті мыңға дейін, яғни жеті есе к"бейту керек» деді. Еліміздің дамуы алдындағы барлық
міндеттердің Президенттің бағыт беруімен
жемісті жүзеге асырылатынына кәміл сенемін.
Біз, Іле ауданының аналары, Президенттің
Жолдауын бір кісідей қолдаймыз.
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Қуат Есімханов – елге белгілі тұлға. Мамандығы – инженер-құрылысшы, экономика ғылымының кандидаты.
Павлодар облысының Ақсу ауданында атқару комитетінің төрағасы, қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы, әкімі болды. Солтүстік Қазақстан мен Шығыс Қазақстан облыстары әкімінің орынбасары қызметін абыройлы
атқарды. «Қазақстан теміржолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында басшы қызметте болды. Еселі
еңбегі елеусіз қалған жоқ. Лайықты сый-құрметті иеленді. «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері»
атағы бар. «Құрмет», «Парасат», «ҚР Құрметті теміржолшысы» ордендерімен марапатталған. Бірнеше облыс пен
ауданның Құрметті азаматы. Бүгін Қуат Есімхановтың еңбек жолы емес, қазақ өнері мен мәдениетінің шынайы
жанашыры, ұлтжандылығы туралы әңгіме қозғауды қош көрдік.
КЕШЕГІСІЗ БҮГІН ЖОҚ
Қуат Есімханов қазағы қалың
Май ауданының тумасы. Бұл "ңірдің
қасиетті де қасіретті түпсіз терең
тарихы бар. Баһадүр батырлар мен
күміс к"мей әншілер, суырып салма ақындар мен тамам елді аузына
қаратқан шешендер шыққан "лкеде
табиғи сабақтастық үзілген емес.
Адамдары бірінен-бірі "ткен "нерлі,
сегіз қырлы, бір сырлы. Шетінен
шешен. Ел мен жердің тарихын жетік
біледі. Қуат бала осындай ортада "сті.
Оның үстіне әжесі Кәмеш пен анасы
Жәкен де әңгіменің түбін түсіріп,
майын тамызып айтатын еді. Аңыз
әңгімелер мен жыр-термелерді де
жақсы білетін. Ел басына күн туған
қиын-қыс тау, зобалаң, қасіретті
күндер жайлы да әңгіме айтып отыратын. Осы әңгімелердің бәрі бала
Қуаттың жадында жатталып қалды.
/дебиет пен мәдениетке, ел мен
жер тарихына деген қызығушылығы
мен құштарлығы әзиз аналардың
арқасында бойына сіңді.
Қайсар, білімді, жігерлі жігіт
бар-жоғы жиырма тоғыз жасында шаруашылықтың басшысы болды. Ол уақытта жауапты қызметтерге
жастардың тағайындалуы сирек. Партия
бар, бюро бар. Белгілі баспалдақтардан
"туің керек. Бағы мен талабы, білімі
мен қайратына қарай Қуат Есімханов
отыз екі жасында Ермак аудандық
атқару комитетінің т"рағасы болып
тағайындалды. Жұмысы шашетектен. Сұрап келетіндер бар. Сынап
келетіндер бар. Бәрінің де мәселесін
шешуге тырысып бағады. Бастан асатын күнделікті қауырт, алашапқын
жұмысына қарамастан елдің, жердің
тарихына үңіліп, барын түгендеп, жоғын
іздеуді де ұмытқан жоқ.
Тілі мен ділі, салт-санасы – бәрі
орысшаланған Ермакта бұл уақытта
ана тіліміздің аясы әбден тарылған болатын. Қазақша балабақша жоқ. Мектеп жоқ. Lсіп келе жатқан ұрпақтың
басым б"лігі шүлдір-шүлдір етіп
орысша с"йлейді. Ұлттық "нер мен
мәдениеттен ада. Қазақтардың "зі бірбірімен ана тілінде с"йлесуге арланады.
С"йлескеннің "зінде қойыртпақ. Осындай жанын жеген жағдайлар ауатком
т"рағасына күндіз-түні маза бермеді.
Неден бастау керек? Қандай жұмыстар
жүргізу керек? Аудан басшыларының
бірі ретінде құзыреті жететін тірліктерді
тізбектеп алды да, белді бекем буып,
іске кірісті.
Бірте-бірте сірескен сең с"гіле бастады. Басшы үлгі болып жатса, басқалар
қостамай қайтсін?!. Есімханов алдымен
қазақ тіліндегі аудандық газетті ашты.
К"шелер мен елді мекендерге елге елеулі
еңбегі сіңген, "мірден "тіп, ұмыт қалған
зиялы қазақ азаматтарының есімдері
беріле бастады. Соның бірі – Мәмбет
Омаров. Оның жанқиярлық еңбегі былай
тұрсын, есімінің "зін к"нек"з қариялар
болмаса, жастар жағы естімеген. Тіпті
кейбір шаруашылық басқарып отырған
басшылар да білмейді. Оны айтасыз,
кеңшар басқарған, Еңбек Ері атағын
алған Омаровтың тіпті жатқан жерін де
ешкім түстеп білмейтін болып шықты.
Есімхановтың еңбегі арқасында Еңбек
Ерінің есімі к"шеге берілді. Бюсті
орнатылды.
Бұл Есімхановтың бұрынғы Ермак,
қазіргі Ақсу ауданында қызметте
жүрген кезінде жүзеге асырған жүздеген
игілікті, сауапты істерінің бірі ғана.
Оның ұлт үшін, ұлттық мүдде үшін
ештеңеден қайтпайтын, шаршапшалдықпайтын белсенді басшы екенін
байқаған ұлтжанды азаматтар жанына
жинала бастады.
Есімхановтың тағы бір ерекше
қасиеті – адамдарды бауырына тартып,
баурап алады. Ойлы, ақылды с"зге
тоқтайды. Құлақ асады. Дәлелді пікір
айтқан адаммен санасады. Жұмыла
жұмыс істеудің әдіс-тәсілін жақсы
біледі. Оның ұйымдастырушылық
қабілет-қарымын, с"зге тастай берік
басшы екенін, бастаған істі аяғына
жеткізгенше жарғақ құлағы жастыққа
тимей тыным таппайтынын ақсулықтар
әлі күнге дейін жыр қылып айтады.
ЖАУЛАУШЫНЫҢ
АТЫ NШТІ...
Қуат Есімханов қызыл империяның
қылышынан қан тамып тұрған уақытта
Ермак деген жаулаушының мүсінін
жойып, атын "шіруге еш тайсалмастан
табанды түрде күрескен басшы. Lзі
қалалық партия комитетінің бірінші
хатшысы, коммунистік партияның
жергілікті жердегі сенімді "кілі бола
тұра, «Жоғары жақ не дейді екен?» деп
жалтақтаған жоқ, «Қызметіммен қош
айтысамын» деп қорыққан жоқ.
Алдымен Алматыға барып, белді жазушылармен ақылдасып еді, бір-екеуі
«Бәлеге басыңды тығып қайтесің?»
деп Есімхановтың ойға алған ісіне
күмән-күдікпен қарады. Оларды

да түсінуге болады. Коммунистік
партияның ызғары мен ықпалы әлі
қайта қоймағандықтан, сақтандырған
түрлері ғой. /йтсе де, /біш Кекілбаев
бастаған Жазушылар одағы қолдау
білдіріп, батасын берді.
Онан кейін академик, белгілі
тарихшы Манаш Қозыбаевқа жолықты.
Есімхановтың алдын ала "тініші
бойынша академик Мәскеудегі тарихшы
әріптестеріне хабарласып, Ермак туралы
жан-жақты ақпарат алған болатын. Олар
берген деректерге қарағанда, Ермак
батыр емес, керісінше, жаулаушы,
қанішер, баскесер болып шықты.
– Басбұзарлығы үшін жазаланып, Сібірге жер аударылғаны тарихи
оқулықтарда жазылған. Қазақстанға
еш қатысы жоқ жаулаушы бұл "ңірді
к"рмеген де, білмеген де. Сүйегі де
бұл жерде емес. Ресейдің Омбы облы-

келгенде анасының күрсіне айтқан
әңгімесі ешқашан есінен кетпейді. «Осы
ет комбинатының астында ұлтымыздың
небір нарқасқа қайраткерлері жатыр ғой. Суырыпсалма ақын әрі әнші
Кемпірбай Б"генбайұлының да сүйегі
осында. Тағы да басқа арыстарымыз
осы жерде елеусіз болып, ұмыт қалды»
деп анасының к"кірегі қарс айырылып
күңіренгенін к"ргенде Есімхановтың
жаны жай таппаған еді.
Тарихи кітаптарды, деректерді
ақтарды. Lлке тарихын жақсы білетін
мамандармен пікірлесті. Академик
Зейнолла Қабдоловпен кеңесу үшін
әдейілеп Алматыға барып қайтты. Сонда
академик: «Ол жерде Кемпірбай ақын
ғана емес, Алашорда белсенділері мен
әскербасылар да жерленген» деген еді.
Сонымен, тарихи дәлелдер мен деректер
бойынша анық-қанығы белгілі болып,

ЖОҒАЛТҚАНЫМЫЗДЫ
түгендейтін уақыт

сының Тарск аңғарында қаза тапқан,
– деген еді Қуат Есімханов Алматыдан
оралған сапарында.
Шынын айту керек, сол уақытта
Есімхановтың осындай қадамға барғаны
к"зсіз ерлік еді. Ойға алған ісін жүзеге
асыруға ұйқысыз-күлкісіз бірнеше
ай кетті. Сес к"рсетіп, қоқан-лоқы
жасағандар да болды. Бірақ ол алған
бетінен қайтпады. Бәрін сабасына
түсірді. С"йтіп, қаланың қақ ортасында
қасқайып, айбат шегіп тұрған Ермактың
алып мүсіні бір түнде жермен-жексен
болды. Сол уақытта облыстық газеттің
қызметкері мен де осы тарихи оқиғаның
басы-қасында болып, бірнеше мақала
жазған едім.
Жаулаушының мүсіні алынғаннан
кейін Ермактың атымен аталатын
қаланың, к"шелер мен елді мекендердің,
аялдамалардың атын "згерту керек болды. Осыны талқылау үшін қалалық
кеңестің кезектен тыс сессиясы
"тіп, сенесіз бе, жеті жарым сағатқа
созылғаны әлі күнге есімде. Тіпті кейбір
депутаттардың орындарынан атып-атып
тұрып, Ермактың ескерткішін алуға қол
қойған басшылардың жауапкершілігін
қарау керектігін күн тәртібіне қайтақайта тықпалағаны күні бүгінгідей
к"з алдымда. Сол кезде қаланың прокуроры Пономарев шығып, Қуат
Есімханов жинақтаған тарихи деректермен таныстырған болатын. «Ермактың
ескерткіші ескерткіш емес, мүсін. Ол
мемлекеттік қорғауға алынған тарихи
ескерткіштердің есебінде жоқ. Бұған
байланысты Алматыдағы тиісті орындардан, облыстық архивтен қажетті
құжаттардың к"шірмесі алынды. Мүсін
тіркелмеген. Сондықтан шешім заңға
тіпті де қайшы емес» деп қолындағы
құжаттардың к"шірмесін депутаттардың
алдына жайып салған еді. Сессияға
қатысқан облыс әкімінің сол кездегі
орынбасары, тарихи ескерткіштерді
қорғау ж"ніндегі облыстық қоғамның
сол кездегі т"райымы В.В.Шершнева
да оның с"зін нықтай түсіп, «Иә, бұл
бар болғаны облыстық мәндегі мүсін»
дегені есте.
Не керек, Қуат Есімхановтың
сауатты қимыл-әрекетінің арқасында
жаулаушының аты біржола "шті. Қала
Ақсуға айналды. «Ұлт араздығы туып
кетеді» деген сәуегейлердің болжамы далада қалды. К"п "тпей-ақ улапшулағандардың дабыры басылып,
Ақсудағы тіршілік-ахуал қалыпты
арнаға түсті.
АНА АМАНАТЫ
Қуат Есімханов қай қызметте
жүрсе де аруақты батырлар мен алып
тұлғалардың есімін жаңғыртуды
жалғастыра берді. Оның үстіне бұл
аяулы анасының да аманаты еді. Оны бір
сәт те жадынан шығарған емес.
Қауырт жұмыстан қолы қалт етіп
босағанда, кезекті еңбек демалысында
жанға жайлы, ми тынықтыратын орындарды іздемей, керісінше, қазақтың
кең даласын шарлап, елеусіз, ескерусіз
қалған аруақты ата-бабалардың басына
барып, Құран оқып, тәу етіп жүрді.
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің
орынбасары қызметінде жүргенде,
қасында анасы бар, Семейге жол
түседі. Кешегі кеңестік кезеңде атағы
дүркіреген ет комбинатының тұсына

қараусыз қалған арыстардың басына бел гітас қойылып, Есімхановтың
атсалы суымен тағы бір сауапты іс
жасалған-ды.
АБЫЛАЙ ХАННЫҢ
АҚ ҮЙІ
Жұмыс барысымен Солтүстік
Қазақстан облысына барғанымда
Қызылжардағы «Абылай ханның резиденциясы» деп аталатын мұражай
кешенді аралаудың сәті түсті. Сол жолы
облыстық телеарнаның директоры Ерлан Тоқшалық бұл кешеннің қайта
ашылуына Солтүстік Қазақстан облысы
әкімінің орынбасары болып қызмет
істеген Қуат Есімхановтың ерекше үлесі
бар екенін айтып қалып еді.
– Қызылжарлықтар ол кісіні айрықша
құрмет тұтады. Lйткені Есімханов осы
"ңірден шыққан, бірақ халық жадынан
ұмытылып бара жатқан, елеусіз қалған
арыстарымызбен қайта «табыстырды». Дәлірек айтқанда, Қожаберген
жырау мәңгілік қоныс тепкен орынды
абаттандырып, арнайы мамандардың
қатысуымен зәулім мазарын к"теріп,
алыс-жақыннан ғалымдарды шақырып,
ғылыми конференция "ткізді. Ас берді.
Екі томдық кітабын шығарды. Сегіз Сері
ел аузында айтылғанымен, ол жайлы
жергілікті жұрт жете біле бермейтін еді.
Оның да артында қалған мұраларын
жинақтап, кітап етіп шығаруға дәнекер
болған Есімханов. Батыр Баян ше?
Қазір облыста оның есімімен аталатын мектеп бар. Осы арқылы Батыр
Баян да мәңгі ұмытылмайтын болды.
Мағжан Жұмабаевтың 110 жылдығының
тағылымды болып "ткенін халық әлі
күнге аузының суы құрып айтып жүр.
Осы "ңірден шыққан талай ақынжазушылардың мерейтойлары елеусіз
қалған жоқ. Осының бәрі Есімхановтың
еңбегі, – дегені бар еді.
Ал Абылайдың Ақ үйіне байланысты
Есімхановтың біраз тер т"гуіне, Мәскеуге
шапқылауға тура келгенін жақсы білеміз.
Lйткені керек деректің бәрі сонда. «Петропавлда Абылайдың үйі болмаған,
бұл аңыз әңгіме» деп тарихты бұрмалап,
негізсіз даурығып жүргендерге тоқтам
жасау керек болды. Ол үшін нақты дерек
керек. Ал Есімханов Абылайдың Ақ үйі
туралы құжаттың Мәскеу архивінде бар
екенінен хабардар еді.
Тарихтан белгілі, 1765 жылы ІІ Екатерина патшайымның бұйрығымен Петропавлда Абылайдың сұлтан кезінде оған
екі қабатты орда салынған. Онда кеңсе,
қонақүй, монша және басқа да қосалқы
құрылыстар болған. Бірақ уақыт "те келе
«Абылайдың ақ үйі» қоймаға айналып,
шатыры опырылып ортасына түсіп,
қабырғалары ғана қалқайып қалған еді.
/йтсе де, бұл орында Абылай ханның
үйі болғанын к"нек"з қызылжарлықтар
жақсы біледі.
Барлық дерек Мәскеудің Бас барлау
басқармасының архивінде. Ондағы сыйлас азаматтар Есімхановқа Абылайдың
үйі туралы архивтегі құжаттың к"шірмесін к"рсетіп, тек танысуға ғана
рұқсат береді. Онда бәрі тайға таңба
басқандай анық жазылған болып
шықты. Абылай үйінің орны, сызбасы, жұмсалған қаражаты, адам күші
– бәрі толық к"рсетілген екен. Тіпті
1811 жылы Абылай хан үйінің неден
"ртенгеніне дейін дерек бар. «Құжатты

"з к"зіммен к"рдім» дегенге кім сене
қояр дейсіз? Есімханов Қазақстанның
Ресейдегі елшілігінің қызметкерлерін
араға салып, құзырлы органдардың
араласуымен әупірімдеп жүріп қажетті
құжаттардың к"шірмесін алып, Астанаға
жетеді. Тиісті орындарға құжаттарды
тапсырады. Не керек, Қызылжардағы
тарихи кешен «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасына енеді. Бұған да
бірден-бір дәнекер болған адам – Қуат
Есімханов.
2008 жылы 21 тамызда Қазақстан
Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен
қалпына келтірілген «Абылай ханның
резиденция сы» мұражай кешені салтанатты түрде ашылды. Кешеннің алдында Абылайдың салт ат үстіндегі
ескерткіші орнатылды. Қазір бұл
қызылжарлықтардың ғана емес, алысжақыннан келген қонақтар мен туристер
табан тірейтін ең қасиетті тарихи орын.
«БІР ҚЫЗ БАР
МАРАЛДЫДА...»
Қуат Есімханов қара жаяу емес. Домбыра шертудің шебері. Дауысы да бар.
/уелетіп ән салады. Бала кезінен солай.
Оны ән-жырға баулыған әжесі Кәмеш.
/лі мектепке бара қоймаған кезінде
домбыра сатып әпереді. Сол күні бала
Қуаттың қуанышында шек болмайды.
Ешкімнің к"мегінсіз-ақ домбыра тартуды тез-ақ үйреніп алады. Арасында Иманжүсіптің, Естайдың әндерін
тыңдайды. Оның бойында "нерге деген
құштарлық осылай басталған. Содан бері
қолынан домбырасы түскен емес.
Естайдай әнші-сазгердің мұраларын
жинақтап, ел арасында насихаттауға,
мерейтойларын "ткізуге де ерекше атсалысып жүрген жанның бірі – Қуат
Есімханов. Естай ақын ессіз ғашық
болған Қорланның бейітін іздеуге де
біраз уақытын сарп етті. Тынымсыз
еңбек зая кеткен жоқ. 2010 жылы тапты.
Маралды ауылы қазіргі Павлодар
облысының Шарбақты ауданында.
Естай ақын мен Қорлан қыз бір-біріне
алғаш және соңғы рет осы ауылдағы
ойын-сауықта жолыққан. Ол кезде
Маралды болысының Ұрық ауылы деп
аталса керек. Бұл уақытта Ақк"л болысында (қазіргі Павлодар облысының
Ертіс ауданының аумағы) тұратын
Естайды Маралдыда "тетін той-думанға
арнайы қонақ етіп шақырғаны туралы
жазушы Қалмұхан Исабаевтың жазбаларында бар.
Павлодар облысының Шарбақты
ауданы мен Ресейдің Алтай "лкесі
шектесіп жатыр. Ол жақта қазақ
ауылдары әлі де бар. Кезінде бір-бірімен
ауылы аралас, қойы қоралас болған
ғой. Алтай "лкесінде де мыңғыртып
мал айдаған бақуатты би-болыстардың
болғаны тарихтан белгілі. Қуат
Есімханов «Естай ақынның жүрегін
жаулаған хор қызы Қорланның зираты
осы "лкедегі ауылдардың бірінде болуы
мүмкін-ау» деп сол жаққа іздеу салады.
Қателеспеген екен. Алтай "лкесінде
орысша Бурлинский, қазақшалағанда
Б"рілі ауданы бар. Осы ауданға қарасты
«Притыка» б"лімшесін қазақтар
«Қаранай» деп атайды. Бұл елді мекенді
ежелден қандастарымыз мекен еткен.
Ал сол ауылдан жиырма бес шақырым
қашықтықта Сұлтан және Сұңқарбектің

қоныстары бар. Бұл апалы-сіңлілі Құсни
мен Қорланның атақонысы. Сұлтан
олардың әкесі болса, Сұңқарбек әкесінің
ағасы. Ал «Қаранай» ауылы Қорлан
Сұлтанқызының нағашы жұрты.
Қорлан қыз Маралды жерінде
Естай ақынды жолықтырмас бұрын
Қаранай болысындағы Қуат деген
байдың Нұрмұхамбет деген баласына
атастырылған екен. Соған ұзатылар алдында апалы-сіңлілі Құсни мен Қорлан
Маралдыдағы ойын-сауыққа қатысады
ғой. Сол жерде Естай мен Қорланның
бір-біріне деген ерекше ынтызар к"ңілі
болғанымен, амал қанша, одан кейін
екеуі кездесе алмаған.
Қорлан Сұлтанқызы атастырған
жігітке тұрмысқа шығып, бес ұл, бір
қыздың анасы атанады. Бірақ отыз
жетінші жылғы зобалаң олардың да отбасын айналып "тпейді. Осы нәубет
кезінде шиеттей балаларын аман алып
қалу үшін нағашыларын жағалап
барған Қорлан Сұлтанқызы сол жерде
аштықтан әлсіреп үзіледі. Ал итжеккенге айдалып, қуғын-сүргін к"рген
жолдасы Нұрмұхамбет Ұлы Отан соғысы
уақытында ауылына оралып, 1966 жылы
қайтыс болған екен.
Қуат Есімханов осылайша арада 73
жыл "ткен соң Естай Беркімбайұлы
ғашық болған Қорланның зиратын
табады. Қазақтың тағы бір ұлтжанды
азаматы Ерлан Арын екеуі бір топ зиялы
қауыммен бірге "лмес әннің кейіпкері
болған Қорланның басына еңселі
ескерткіш орнатады.
АРҚАРЛЫ АСУЫНДА
АЯЛДАҢЫЗ...
Иә. Талдықорғанға қарай тартылған
таспа жолмен бара жатып Арқарлы
асуынан асқанда аялдасаңыз, қазақтың
жезтаңдай әншісі Күләш Байсейітованың
Жетісу жеріне келін болып бара
жатқанда алғаш аялдаған, табанының ізі
қалған орынға тап боласыз. Сол жерде
есерткіш-белгітас бар. Онда «Қазақтың
әйгілі әншісі Күләштің Жетісу еліне
келін ретінде алғаш келген сапарында
Қанабек Байсейітұлы екеуінің ат шалдырып, дастарқан жайған жері» деген
с"з "рнектеліп жазылған. Бұл жолдарды жазған қазақтың белгілі жазушысы – Ақселеу Сейдімбек. Ескерткішті
орнатқан – Қуат Есімханов. Себепкер
– Қазақстанның Еңбек Ері Еркеғали
Рахмадиев. Еркеғали Рахмадиевпен де
Есімханов ағалы-інілі ретінде араласқаны
бар. /лемге әйгілі композитор құрметті
еңбек демалысына шыққаннан кейін
елордаға к"шіп келіп, жастарға дәріс
беріп жүрген болса керек. К"ңіл-күйі
болмай, қабағы түсіңкі жүрген күндердің
бірінде Қуат Есімхановқа жолығып,
базынасын айтқан.
– Қуат інім, сенен басқа ешкімнен
қайран болатын түрі жоқ. Талай басшының алдына бардым, ешқайсысы
құлақ аса қойған жоқ. Аманатты арқалап
ана жаққа кете алмаймын ғой, – дейді
Еркеғали Рахмадиев.
– Ол қандай аманат, Ераға? Ашып
айтыңыз. Қолымнан келетін шаруа
болса, к"мектесуге дайынмын, – дейді
Қуат Есімханов.
– Аманаттың ж"ні былай: Консерваторияда ректор болып жүргенімде
Б"рлідегі әке-шешемнің амандығын
біліп қайтпақ болып жолға жиналдым.

Оны Қанекеңе, Қанабек Байсейітовке
айтып едім, «Мені де ала кетші» деп
қолқа салды. «Қанекеңнің де ауылы бір
бағытта ғой, елге барып мауқын басқысы
келген шығар, оның үстіне жолсерік
болып бірге барғанымыз жақсы ғой»
деп ойладым да, келісімімді бердім.
Жолға шықтық. Арқарлы асуынан "те
бергенде Қанекең к"лікті тоқтатуды
"тінді. «Жүрек жалғап алғысы келген
шығар» деген оймен к"лікті жолдың
шет жағына қарай тоқтатып, т"бенің
үстіне шықтық. Дастарқан жайып, алып
шыққан тағамдарымызды қойдық. Сол
кезде Қанекең «Еркеш-ау, мен ішіпжеу үшін емес, бұл жерді "зіңе әдейі
к"рсетейін деп келдім. 1934 жылы Күләш
екеуміз бас қосып, Жетісуға жас отбасы
болып алғаш рет келе жатқанда дәл осы
жерде дастарқан жайып, аялдаған едік.
Қасымызда серіктеріміз бар болатын.
Күләш соларға қарата: «Жетісуға алғаш
келін болып, жерін аттап отырмын,
дастарқан жаяйын» деген еді тебіреніп
тұрып. «Сол орын міне, осы жер» деді
Қанекең. Күләштің "нер к"гіндегі жарық
жұлдыз болғанын саған айтып жату
артық болар, Қуатжан. Сондай әлемге
әйгілі әншінің табанының ізі қалған
жерге белгі орнатуды маған аманат еткен
еді. Кейін күйкі тірлікпен жүріп, сол аманатты орындаудың реті келмеді. Осыған
к"мек берсең қайтеді, Қуат інім, – дейді
Еркеғали Рахмадиев.
– Мұны неге ертерек айтпағансыз,
Ераға-ау. Бар-жоғы 24 жасында Кеңес
Одағының Халық артисі болған, әлемдік
сахналарда әуелетіп ән шырқап, талайларды тамсантқан Күләш Байсейітовадай
күміс к"мей әншіні қазақ халқы мәңгі
ұмытпауы тиіс. Ескерткіш қойылады.
Уәде беремін, – дейді Есімханов.
Арада к"п уақыт "тпей ескерткішбел гітас орнатылады. Соны к"ріп
Ерке ғали Рахмадиев балаша қуанған
к"рінеді.
АҚСҰҢҚАРДЫҢ ҚАНАТЫНАН
ҮЗІЛГЕН БІР ҚАУЫРСЫН...
Бұл Мемлекеттік сыйлықтың иегері
Несіпбек Айтұлының "лең жолдары. Ақсұңқар – Сәкен Сейфуллин,
қауырсын – ұлы Аян.
Отыз жетінші жылғы аласапыранда
Сәкен Сейфуллин «халық жауы» болып ұсталып кеткеннен кейін шолақ
белсенділер әйелі Гүлбахрамға да күн
к"рсетпеген ғой. Лагерьге жапқан.
Жер аударған. Гүлбахрамды «Отанын
сатқандардың әйелдері» колониясына апара жатқанда, вагондағы адам
т"згісіз жағдайды к"тере алмаған Аян
К"кшетаудың тұсына келгенде қайтыс
болады. Гүлбахрам Батырбекқызы сол
станциядағы адамдарға жалынып-жалбарып жүріп, баланы жерлейді.
Қуат Есімханов К"кшетауға бір
барғанында Аянның бейітіне кездейсоқ
тап болады. Қараусыз қалғанын к"ріп
к"ңілі құлазиды. «Бұл жерде Сәкен
Сейфуллиннің ұлы Аян жерленген»
деп жазуы да "ше бастаған екен. «Аян
асылдың тұяғы емес пе? Оның бейітін
осыншалықты күйге түсіргеніміз
азаматтығымызға сын емес пе?».
Серіктес, пікірлес азаматтарға хабарласады. К"п ұзамай, бәрі жұмылып жүріп
Аян Сәкенұлының бейітінің басына
жақсылап белгітас қояды, ас береді.
Белгітастың бетіне Несіпбек Айтұлының:
«Үзілген бір қауырсын жатыр мұнда,
Сәкендей ақсұңқардың қанатынан»
деген "лең жолдары жазылады...
Омбы қаласында Алаштың арыстары "мір сүргені тарихтан белгілі.
Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев
оқыған училище де осында. Сондай
тарихи орындарды к"рсету ниетімен
Қуат Есімханов бір топ зиялы қауымды
Омбыға апарады. Осы облыстың губернаторы Леонид Полежаев Есімхановтың
ескі досы. Онымен қазақтың екі алыбы оқыған училищенің қабырғасына
белгітақта орнатуға алдын-ала
келісіп алады. Қазақстаннан барған
зиялы қауымның және жергілікті
тұрғындардың, жастардың қатысуымен
жоспарланған іс-шаралар "ткізіліп,
артынан ас беріледі. Онан кейін «Бой
жазайық, қаланың к"рікті жерлерін
к"рейік» деген оймен Омбыны аралап,
саябақта келе жатқанда Есімханов тағы
бір жағдайға тап болады.
– Омбыға оның алдында да талай бардым ғой, дәл қазақстандық делегациямен
келе жатқанда тап қылғанын к"рмейсіз
бе? Қолымдағы қоқысты жәшікке тастай
бергенім сол еді, тақтайшадағы жазуға
к"зім түсті. Онда «Здесь будет установлен
памятник известному географу Чокану
Валиханову» деп жазылған. Lзіме-"зім
сенбей қайта оқыдым. Тақта жарты
ғасырдай бұрын қойылған болса керек,
жазуы "шіңкіреп қалыпты. Іздегенге –
сұраған. Орын дайын. «Ендігісі Шоқан
Уәлихановтың ескерткішін тездетіп орнату керек» деп сол сәтте шешім жасадық.
Губернаторға ниетімізді жеткіздім. Ол
қарсы болған жоқ. «Тек мыстан құйылған
ескерткішті тонап кетеді, сол жағын
ойланыңыздар» деп құлаққағыс жасады.
Бұл мәселені де Омбының Ішкі Істер
министрі, генерал Виктор Камерцельмен пысықтап алдым. Оны бұрыннан
білетін едім, Павлодарда қызмет жасаған
ежелгі дос. Міне, осындай әзірлікпен
Омбы қаласында да Шоқан Уәлихановқа
ескерткіш орнаттық, бауырым, – деген
еді Қуат Есімханов.
Ғалым ОМАРХАНОВ

ANA TILI

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

ЖИЫН
Алматыда Қазақ Республикасының 100 жылдығына орай «Кеңестік Қазақ
автономиясының құрылуы – Ұлы даладағы мыңжылдық мемлекеттілік дәстүрдің
жаңғыруы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция өтті.
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ұйымдастырған онлайн
шараны институт директоры Зиябек Қабылдинов ашты.

ҚАЗАҚ

АВТОНОМИЯСЫНА 100 ЖЫЛ
Аталған онлайн конференцияға
ҚР Білім және ғылым министрлігі
Ғылым комитетінің т"райымы Жанна
Құрманғалиева, ҚР Парламенті
Сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Азат
Перуашев қатысты. Сонымен бірге әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың «Орталық
Азиядағы дәстүрлі "ркениеттерді зерттеу» орта лығының директоры Талас
Омарбеков «Қазақ автономиясының
теориялық мәселелері» тақырыбында
баяндама жасады. Ал Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрлігінің
Дипломатиялық академияның проректоры Зайнидин Курманов «ХХ
ғасырдың 20-30 жылдарындағы қырғыз
және қазақ саяси элитасының ұлттық
мемлекеттілікті жаңғырту жолындағы
күресі» тақыбырында с"йледі. Мемлекет тарихы институтының директоры
Еркін /біл «Қазақстан автономиясы
үшін күрес: тарихы және оның қазіргі
саясатта қолданылуы» деген тақырып
бойынша баяндама жасаса, Lзбекстан
Республикасы Ғылым академиясы
Тарих институтының жетекші ғылыми
қызметкері К.Раджабов «Түркістан
АКСР-і мен Қырғыз (Қазақ) АКСР-і
қатынасы (1920-1924)» атты тақырыпқа
баяндама жасады.
Ал Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің проректоры,
академик Диқан Қамзабекұлы «Смағұл
Сәдуақасұлы – Қазақ автономиялық республикасының к"рнекті қайраткері» атты

тақырыпта баяндама жасап, жалынды
қайраткер С.Сәдуақасұлының тарихи
р"ліне, "мірі мен қызметіне қатысты
фотоларды к"рсетті. Ал Мемлекет тарихы
институтының бас ғылыми қызметкері,
заң ғылымының кандидаты, профессор
Е.Қалиұлы «Қазақстандағы «жоғарыдан
т"менге» принципі бойынша автономияландыру» атты тақырып бойынша баяндама жасап, ҚАКСР билік орындарының
Орталықтың қаулы-қарарлары мен
бұйрықтарын мүлтіксіз орындауға тиіс
болғанын ашып берді.
Тарих ғылымының кандидаты
Сәбит Шілдебай «ҚАКСР Кеңестерінің
Құрылтай съезі: автономияны жариялау және оның бүгінгі таңдағы та рихнамалық мәселелері» деген тақырып
бойынша баяндама жасап: «Себебі, дәл
осы күні ҚАКСР Кеңес тері Құрылтай
съезінің кешкі мәжілісінде 2 «қарсы» және
5 «қалыс» дауыспен «ҚАКСР еңбекшілері
құқығының декларациясы» атты бірінші
Конституциялық құжат қабылданып,
съезд ҚАКСР-ды жұмысшылардың,
еңбекші қазақ халқының, шаруалар,
казактар, қызыл әскерлер депутаттары
Кеңестерінің республикасы деп жариялады. Кеңестік Қазақ автономиясы –
байырғы қазақ жерлерін бір республика
құрамына біріктіруге тарихи негіз болды.
Сондықтан жыл сайын 6 қазанда ҚАКСРның құрылған күнін атап "тсек дұрыс
болар еді» деді.
Индира С8ТІМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Зерттеушілер бас қосты
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтында «Ұлы дала тарихы және
мәдениеті» атты конференция өтті. Конференцияға қазақстандық жәнге шетелдік
ғалымдар, зерттеушілер, зиялы қауым өкілдері қатысты.
Қазақстанның ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары ұлттық тарихты
тұтастай к"руді қалыптастыру, тарихи
жадыны, сабақтастықты сақтау және
ұқсастықты қалып тастыру мақсатында,
2018-2020 жж. «Ұлы дала тарихы және
мәде ниеті» атты пәнаралық ғылыми
бағдарламаны іске асырған болатын. Үш
жылдық зерттеулер нәтижесі бойынша
тарих пен мәдениеттің "зекті мәселелеріне
қатысты жаңа теориялық-методологиялық
тәсілдер мен тұжырымдар әзірленіп, қорытынды конференция аясында айтылды.
Конференция жұмысы Ұлы даланың
этногенезі және этникалық тарихы; Қазақ
мемлекеттілігінің тарихы; Қазақстан
тарихындағы сәйкестілік пен жаңғыру
тақырыптарын қозғады.
«Ұлы Дала тарихы және мәдениеті»
атты қорытынды халықаралық ғылымипрактикалық конференция жұмысына шетелдік және қазақстандық
ғалымдар – археологтар, тарихшылар,
шы ғыстанушылар, генетиктер, антропологтар, этнографтар, сонымен қатар
ака демиялық институттар, архивтер,
музейлер мен жоғары оқу орындарының
"кілдері жаңа білім және зерттеу жұмысы
тәжірибесімен алмасу үшін қатысты.

Ресей, Украина, Қырғызстан, Lзбекстан,
Тәжікстан, Түркия, Сирия, Үндістан,
Қытай, Жапония, Израиль, Германия,
Франция, Ұлыбритания мен АҚШ-тың
80-нен астам ғалымы онлайн-баяндама
жасады.
Дүниежүзілік жүйедегі Қазақстан
Республикасының р"лі мен алатын орнын зерделеудің кешенді сипаты мен
пәнаралық тәсілінің Шығыс пен Батыс
"ркениеттерін зерттеуде маңызы зор.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында және Елбасы Н./.Назарбаевтың
«Болашаққа к"зқарас: қоғамдық сананы
жаңғырту» атты Бағдарламалық мақаласы
мен 2018-2020 жж. арналған ҚР БҒМ
бағдарламалық-мақсатты қаржыландыруы
контексінде тоғыз ғылыми-зерттеу институты мен орталықтар «Ұлы Дала тарихы
және мәдениеті» пәнаралық ғылыми
Бағдарламасын іске асырып келеді. Айта
кетейік, бағдарлама алғаш рет пәнаралық
дәрежеде жүзеге асырылып, Елбасының
қоғамдық сананы жаңғырту туралы
идеясын жүзеге асыратын қоғамдықгуманитарлық саладағы нақты нәтижесі
болып есептеледі.
Н.БАТЫР

ЖАҢА КІТАП

Жазушының рухани әлемі
Кітап – біздің рухани байлығымыз, білім теңізіндегі өз компасымыз. Өйткені
ғаламның бар құпиясы кітапта сақтаулы. Ұлттық болмысымыз бен тарихымызды,
салт-дәстүріміз бен тілімізді сүйіп, оны бойға сіңіруде бүгінгі күні кітапхана қорына
келіп түскен жаңа кітаптардың септігі тиері анық.
«Кітапханаға кітап сыйла» акциясы
бойынша Ұзақбай Доспанбетов 2020
жылы Алматы қаласындағы Таймас (ИП
«Немцов») баспасынан қайта "ңделіп
жарық к"рген екі томдық «Қызыл жолбарыс» тарихи романы, «Бақ пен сор»
және «Қанды жол» атты кітаптарын
Алматы облыстық кітапхана қорына
тарту етті.
Жазушы «Қызыл жолбарыс» тарихи
романын ел аузында сақталған қыруар
аңыздарды жинаумен қатар Алматы,
Талдықорған, Шымкент, Ташкент,
Мәскеу қалаларындағы мұрағаттардан сан
салалы зерттеу жұмысының жүргізілгені
туралы баяндаса, ал «Бақ пен сор»
кітабында әр жылдағы жазған таңдамалы

повестері, әңгімелері, сондай-ақ
әдеби-сын, ғылыми-зерттеу мақалалары
енгізілген. «Қанды жол» кітабында қазақ
тарихындағы ең бір қайғылы, қаралы
кезеңі 1928-1931 жылдардағы ашаршылық,
кәмпеске, ел-жұрттың атажұртын тастап,
жат елдерге жаппай к"шуі сипатталған.
Қаламгер кітаптарындағы қазақ
халқының қилы тағдыры, "ткен жолы,
бүгінгі бақытты кезеңі жастар үшін мол
рухани дүние.
Жадыра АСЫЛБАЕВА,
С.Сейфуллин атындағы облыстық
әмбебап кітапхананың
Алматы аймақтық филиалының
кітапханашысы
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Жайдары, жайсаң мінезді болғасын
болар, жетпістің есігін қағып тұрса да
шашын ақ шалмай, к"зінің қиығындағы
жұмбақ күлкісін жоғалтпай, құрбыларға
деген назын жазға, с"зін сазға айналдырып келе жатқан азамат. Lткен жылы
университетке түскенімізге 50 жыл
толуын Алматыда атап "ткенде, Жақаң
Ақт"беден асып, Қызылорданы басып
поезда келе жатқанда «Қармақшы
арулары» деген сырлы да нұрлы "лең
жазып, оған Құныпия досымыз ән
шығарғанда, курстас қыздар «Неге
біз Қармақшыда тумадық екен?» деп,
қызғаныштан қызарып кетіп еді. Lлеңін
естіген анау Атыраудың Тайсойған деген
тау құмында Толағайдай болып жатқан
Халидолла деген ақын, әнші, сазгер
досымыз баянды жыртып жіберердей
тартып-тартып, «Мен де ән жазамын
бұл "леңге» деп қанатын қомдап, к"ңілін
толғап қойыпты. Lлең кейіпкеріне
жақындығым болғасын «Байғазыға
байдың қызы» деп мен отырмын. Сонда
Жақаң былай деп м"лдіреткен:
Сырым боп "рілесің,
Сәуле боп т"гілесің.
Ақ сезім желкені боп,
Жүректе керілесің.
Қармақшы арулары –

Өткенді «кешегі кеңес дәуірі»
деп сөз бастау дәстүрге енді.
«Дәстүрге бас бұр» деген тәмсілге
тиек салып, біз де осылай
бастамақпыз. 1970 жылдың
қазан айы. КазГУ-дың филология
факультеті. Ауылшаруашылығы
жұмысынан келіп, аудиторияға
енді ғана дендеп отыра бастаған
кез. «Фонетика» пәнінен
бізге ғылым докторы, профессор, белгілі жазушы Әзиза
Нұрмаханова деген апамыз дәріс
оқитын болыпты. Студенттік
барлау жұмысы өз күшінде.
«Қатал екен, мінезі қиын, кекшіл,
қайсар ұстаз» деген сөз желдей есіп, қыздардың көңілін
күзгі жапырақтай қалтыратып,
ұлдардың көңілін күпті етіп, санамыз сан-саққа жүгірген. Бір күні
келді. Дүр қозғалып, сәлемдесу
ишарасын жасап, апайға барлап қарай бастадық. Еуропалық
сәнде киінген, кеңсе өтілінен
өткен, өзіне сенімді кісінің жүзін
көріп, әрі қарай не болар екен
деген таңсық ой меңдеп, әліптің
артын бағып отырмыз. Аудитория тынып қалды.

ЖАҚСЫЛЫҚТЫ

ЖЫРЛАҒАН ЖАҚСЫЛЫҚ

Ақындығы мен азаматтығы жақсылыққа жол ашқан,
сезімі мен сенімі жарасқан Жақсылық Айжан ақын туралы сыр
– Балалар, мен «Фонетика» деген
пәннен дәріс беремін, аты-ж"нім /зиза
Нұрмаханова, бұл "те күрделі сабақ,
тілдің музыкасы да, ырғағы мен әуені
де "те тылсым құбылыс, сендерге оңай
тимес, бірақ шын ниетпен оқысаңдар,
жақсы меңгеріп кетесіңдер, – деді с"зін
дәл, нақпа-нақ қадап айтып. – Бәрің
де ауылдан келген боларсыңдар, туған
жерлеріңді сағынған шығарсыңдар,
бүгінгі сабақты туған жер тақырыбынан
бастайық, әркім "зінің туған жері туралы шығарма жазсын, соңына авторын
қойып, тапсырыңдар, келесі сабақта
бірлесе талқылаймыз, – деді сәлден
соң. Дереу қаламға жүгініп, кірісіп
кеттік.
Келесі сабақта ұстазымыз аудиторияға кіріп амандасқан соң,
асықпай орнына отырып, біз жазған
шығармаларды үстелдің үстіне жаймалап қойып, бізге күлімсірей қарап,
біраз ойда отырды. Сосын ақырын
ғана с"йлеп, «Жақсылық Айжанов деген қайсың?» деді. Мінезі бұйығылау,
жұмбақтау, бірақ үнемі с"йлеген кезде
адамға күлімсіреп қарайтын Жақсылық
қысыла к"теріліп, «мен едім» деді
ақырын. Апайдың жүзі нұрланып сала
берді, жүзінде жылы шуақ жүгіріп,
«сенің шығармаң "леңмен жазылған
екен, сондай ұнады, ақын болғалы
тұрсың, айналайын, тақтаға шығып,
енді "леңіңді "зің оқып бер» деді жайдарлана с"йлеп. Біз де күдік торынан
босап шығып, к"ңілденіп қалдық.
Жақсылық шығармасын дауыстап оқып
шықты. Апай бір сәт үнсіздікке бой
алдырып, бір нәрсені есіне түсіргендей
болып отырып қалды. Енді не болар
екен деп біз отырмыз.
– Сенің "леңдеріңде образ, сезім,
к"ңіл күй жақсы к"рініс тапқан, туған
жердің құдіретін ашыпсың, жырыңның
ырғағы мен ішкі ағысы Т"леген
Айбергеновті еске түсірді. Ғажайып
ақын еді, маңдайға сыймай кетті. Сен
осы мектептің ақыны боласың деп
ойлаймын, сенемін, – деді апай толқи
с"йлеп. «Т"леген ерекше дарын еді,
кезінде маған "лең арнаған шәкіртім
болды, сол кезді есіме салдың. Іздене
бер, оқы, осы қалпыңнан айырылып
қалма, сені мақтан ететін болайық»
деді. Кейін біз Т"леген Айбергеновтің
«Мен туған жердің ардағы» деген
/зиза апамызға арнаған құйма жырын
дауыстап оқып, құлақтың құрышын
қандырдық.
Мен туған жердің ардағы,
Жарқылдап жүрген жақсы апам.
Айтатын алғыс бар-дағы,
Қоятын кінәм жоқ саған...
Сендегі жарқын, пәк талант,
Кешегі сайлы министр,
Бүгінгі ойлы докторант, – деп
т"гіліп келетін жыр жолдары бір
кезеңде Қарақалпақстан АССРінде Оқу министрі болған /зиза
апайымызға Т"легеннің арнаған "леңі
екен. Оны Жақсылықтың "леңіне,
соған ұқсатқанын сол жерде ұстазымыз
айтып, бір сәт к"ңілі босағандай болды.
Қатал деп жүрген адамның сол сәттегі
к"ңіл күйін к"рген біз оның жаны
нәзік кісі екенін сезініп, бір серпіліп
қалдық. Ал досымыз Жақсылықты
жаңаша танып, оған деген құрметіміз
жаңа белеске к"терілген еді. Lзі де
к"рнекті қаламгер, /лия Молдағұлова
туралы «Шығыс шынары» деген
деректі роман жазған, одан кейін қазақ
қыздарының тарихы мен тағдыры
ж"нінде «Қыздар» атты к"ркем ро-

ман берген /зиза Нұрмаханованың
қазақ әдебиетіндегі қаламгерлік р"лі
бір т"бе болатын. Оның жазушылық
еңбегі хақында әлі күнге дейін арнайы
зерттеу, ғылыми еңбектің кемшіндігі
алдын к"рген шәкірттері – біз үшін,
сын болса керек.
Жақсылық Айжановтың алғашқы
ақындық қадамы осы кезеңнен бастап шынайы шығармашылық жолға
түсті деп айтсам, артық болмайды. Ол
талғап, таңдап, азаң жазатын, алған
тақырыбын барынша ойлы образға
орайтын, сезімі мен сенімі қатар "ріп,
адам жанын баурайтын, туған жерінің
табиғатынан аумайтын ақын. Тегінде
"лең, "нер топыраққа қонатын болса
керек. Ақт"бе облысының Байғанин
ауданынан шыққан ақындардың к"ші
қазақ поэзиясының қазыналы керуені
секілді. Нұрпейіс Байғаниннен тартып,
Сағи Жиенбаев, Lтежан Нұрғалиев,
Есенбай Дүйсенбаев, Мұхтар
Құрманалин, Сәбит Баймолдин,
Жақсылық Айжанов, прозашылар
Тобық Жармағамбетов, Қажығали
Мұқамбетқалиев, Мәди Айымбетов
– бір ауданның түлектері. Бұлардың
қазақ әдебиетіне салған сыбағасы
оқырманның жан дауасын тауып,
жүрегіне жеткен. Осы топқа кезінде
шетін жағдайда ата-анасы қоныс аударып кеткен Т"леген Айбергеновті
қоссаңыз, талант таразысы одан сайын
салмақ тартады.
Lткен ғасырдың 70-ші жылдары,
студенттік кезімізде, жастар Т"легенмен
«қатты ауырды». Lлең сүйген жас
толқын бас қосқан жерде оның жырларын жатқа оқып, жанарлары боталап, к"здерінде бірде мұң ұялап, бірде
сағыныш атойлап, енді бірде албырт
сезім аялап, ақын "леңдеріндегі ағыстар
мен қағыстарды самсатқан саналы
серпін қиянға, қиялға тартып әкететін.
Ақынның сол кезде шыққан «Мен
саған ғашық едім» атты жыр жинағы
әр жастың қолынан к"шіп, мұқабасы
ақжемденіп, к"не кітап секілді болып
к"рінетін. Біз оның "леңдерін түгелге
жуық жатқа білдік. Соның бірі –
Жақсылық. Оның "леңдері Т"леген
"леңдерімен араласып, бейтаныс
оқырман екі ақынның арасында адасып
та қалатын. Жақсылықтың ақындық
мектебі туралы айтқанда, мектепте
оқып жүргенде оған ақын Lтежан
Нұрғалиев сабақ берген, облыстық
газетке жарияланған "леңдеріне ақын
Есенбай Дүйсенбаев бата берген,
алғашқы «Балауса» жыр жинағындағы
туындыларына ақын Сағи Жиенбаев
сәт-сапар тілеген.
Студенттік жылдарда Жақсылық
екеуміз қазақ жырының классиктері
/бділда мен Хамиттің, Сырбай мен
Ғафудың, Мұқағали мен Қадырдың,
Сағи мен Тұманбайдың, Lтежан мен
Бекеннің алдында талай рет толқи
тұрып қанат қақты туындыларымызды бірге оқыдық. Жылдар "те
ол Жазушылар және Журналистер
одақтарының мүшесі, Қазақстанның
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері,
Тележурналистиканың ардагері,
еліміздің «Құрметті журналисі» деген
атақтарды лайықты иемденді.
Туған жерінің тарихи тұлғаларын
тірілтудегі еңбегі ж"нінде айтсам, Есет, Б"кенбай, Асау, Барақ,
Бармақ батырлардың әз есімдерін
елге тереңнен танытуға мұрындық
болып, сансыз уақыттарын саудаға
салмай осы іске арнады. Айтыс "нері

жаңадан қайыра қанат қаққанда 9
жыл қатарынан Ақт"беде айтыс
ұйымдастырып, оны облыстық
телеарна арқылы қалың қауымға жеткізуде азаматтық белсенділік, тележур налистік тұрақтылық танытты.
Тарихи-танымдық тақырыптағы
«Бармақ батыр», «Дәуіт дәуірі», «Аманат», «Домбыра-жүрек», «Жарқамыс»,
«Ұлы дала тектілері», «Үстірт хикаялары» кітаптары оның іскерлік-ұйымдастырушылық, жазба герлік қайраткерлігін толық танытты.
/р халық меншіктеп айтатын
тәмсілді жаңғырта айтсам, «Ақындар
ауылда туып, астанада танылады».
Жақсылық дипломын алғасын елге
тартты. Ақт"беге де ақындар керек деген пікірді ұстанды. Lмірлік музасын да
елден тапты, "леңін де "ріске шығарды,
"негелі ұрпақ тәрбиелеп, олардың
бойына "нердің дәнін екті. Ұзақ жыл
облыстық телеарнаның бас редакторы
болып қызмет істеді. Lмір тек "леңнен
тұрмайды ғой, ол тірліктің қарапайым
прозасымен де дендеп айналысты.
Телеарнада жүрген кезінде "ңірдің тарихи тұлғалары: ақындар мен жыршылар, батырлар мен билер, сәулетшілер
мен күйшілер, әулиелер мен емшілер
туралы бірнеше ондаған хабарлар, телеочерктер, телебаяндар, деректі фильмдер түсіріп, жазып, к"рсетіп, кәнігі
"нертанушыға, кәсіби "лкетанушыға,
тынымсыз тарихшыға айналды.
Кез келген "лкетанушы к"ргенбілгенін келістіріп жаза алмайды.
Қаламгер "лкетанушы болса, онда
сәттілік қатар келгені, ал ақын болса,
онда т"бедегі т"ртеудің түгел болғаны.
Осы тұрғыдан келгенде, Жақсылықтың
туған "лкенің тау-тасын, "зен-к"лін,
сай-саласын, тарихи-мәдени орындарын, күмбірлеп тұрған күмбездерін,
с"йлеп тұрған сәулет мұраларын
ақындық жүрекпен, перзенттік
тілекпен жазып, жеткізуі тіптен б"лек.
Ол ұзақ жыл бойы Ақт"бе "ңірінің
тарихи тұлғаларының туындыгерлік
бейнелерін бейнеткештікпен жинап,
қаттап, рухани қазынаға айналдырып,
к"п дестелі айналымға қосты. Сонымен қатар "ңірдің аңыз-әфсаналары,
жыр-термелері, олардың авторлары
мен жеткізушілері туралы да жалықпай
жинап, жазып, кітапша, альбом, проспект, буклет етіп шығарып, халықтың
қолжетімді мұрасына айналдырды.
Жеті "нерді меңгерген Жақсылықтың
тек пен түр танудағы, су мен ну
танудағы ізденістері сұраған жанға
толық мәліметтік дерек береді. Батыр
құмар, биге ынтық қаламгер. «Lкшемді
терістікке қаратып жерлеңдер, жауымды жеріме жібермей тіреп жатайын»
деген Ердің соңы Есет батырдың әз
есімін халқымен қайта қауыштыруға
белсене атсалысқан қайраткерлігі атап
"терлік.
Керек жерінде археолог, керек
жерінде мұратанушы, керек жерінде
тарихшы, керек жерінде жолшы-ізші,
керек жерінде адвокат, керек жерінде
саятшы болып та кетіп жүреді. Бірақ
бәрінде де оған к"мекке ақындық
таланты, қаламгерлік қуаты к"мекке
келеді. Генеология мен генетиканы, этнология мен этнографияны да
ұштастырып, іздене жүріп, ізгілікке
ұмтылуды естен шығармайды.
Жақаң жастарға ақылшы, "з
қатарына қамқор, үлкенге ізетшіл,
кішіге қошеметшіл, ойын-сауыққа
ордалы, ағайын-досқа қормалы кісі.

Үкілі үміттерім,
Қол бұлғап шақырады,
Даланың жігіттерін.
Таңғалтып барасыңдар,
Жүзіңде жарасым бар,
Арман боп қаласыңдар,
Қармақшы арулары.
Осы "леңді оқығанда ойыма Сырбай
Мәуленовтің: «Сен мені ойладың ба,
түсімде к"рдім, Тобылдың қойнауында,
тобылғы ішінде к"рдім» деген тамаша "лең жолдарының сазы мен назы
түседі. Оның поэзиясында осындай
нәзік иірімді, сыршыл да мұңшыл, ішкі
динамикасы жан діріліне толы жырлары жетерлік. Ол қайнаған "мірдің,
астанадан алыс "ңірдің бел ортасында келе жатқан қаламгер. Мүмкін
оқырман оның есімін жалпылық салтта жыға танымай қалып жатса, оның
себебін осы жерден іздеу керек. Елде
тұрып еленген, алыста тұрып абыройлы болған ақындардың тізіміне
Жақсылықты қуана қосамын. Бұл жерде маған к"мекке оның "леңдері келеді.
Ақынның «Оралу» атты жыр кітабы
қасиетті қазақ жырына деген құрметінің
нәтижесінде Тәңір сыйлаған тағдырына
мойынсұнып, поэзия бекетіне қайыра
бас иген жанның сыры мен мұңын жанжақты ашып к"рсетеді. Lмірге ақын
болып келген адамның сол сапардан
қайтуы екіталай. Жақсылық та жырақта
к"п жүрді, бірақ туған тағдырына қайта
оралды. Аруана – бауыр дүниеге боздап
оралды, жанының шоғы қоздап оралды.
Тайыздан жеріп кеткенмін,
Парасатыма "лшетем.
Теңіз боп тереңдіктердің,
Тұңғиықтығын к"рсетем. Осылайша
серт беріп, серпінді жыр жазды.
Боздайды ойсылқара жазығымда,
Тербеуде боз даланы сазы мұнда.
Жүрегім сол әуенмен тілдеседі,
Тұрған соң Алтын Орда қазығында, –
деп сыр ашады маған ақын Сарайшықта
тұрған сағынышты тербелісінде. Lлеңін
маған арнағанмен, жалпы назары туған
тарихымызға тұнған базына болатын.
Сырдың ұшығы мен тұшымы жанға ұя
салады.
Жақсылық – лирик ақын.
Жүрегінде сыр мен мұң, шаттық пен
шапағат, махаббат пен мархабат қатар
құйылыс тауып, к"ңіл бұлағы лайланбай ағатын қаламгер. Ол кейде айлар
бойы "лең жазбай кетеді де, бір кезде
Електей екпіндей ағып, Жайықтай
жайыла толқып, "леңді т"гіп тастайды. Lзінің оң жамбасына келген жырын сымсыз телефон арқылы маған
қарай ұшырады. Мен де оқи сала
қоңыраулатсам, ол енді ауласында
қызанақ үзіп, қияр қиялап, сәбіз суырып немерелерін мәз етіп жатады.
Оған «агроном ақын» деп ат берейін
десем, оным аздық ететін сияқты,
балықшылығы, саятшылығы "кпелеп
қалуы мүмкін. Жақаң жеті тілді білмесе
де, жеті "нерді меңгерген жан.
Жақсылық Айжанов ақын ретінде
де, азамат ретінде де жылдар бойы
жақсылықты жырлап, ізгілікті ту етіп,
түйіндей айтқанда, Жақсылықтың
жалаугері болып келе жатқан қаламгер.
Жемісті жеті ондығы осылай зерленді.
Алдағы күндерде де оның нұрлы нысанасы аумайтынына біз кәміл сенеміз.
Ақынға жақсылықты жырлаудан асқан
қымбат тақырып бар ма? /рине, жоқ.
Nтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты
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сында тұр. КСРО-дан келген еврейлер,
кавказдықтар, орыстар, тағы басқа ұлт
"кілдері қоныстанған Брайтон-Бричтегі акция кезінде Күнекең жоспарланған жердің
бәріне к"лігімен "зі апарды.

ОРАҚ ПЕН БАЛҒА
1992 жылы Қазақстан Біріккен
Ұлттар Ұйымына мүше болып, әлемдік
қауымдастыққа кірді. Тәңір қолдаған
Тәуелсіздікті баянды етудің әрекеті басталды. БҰҰ ғимараты алдында Қазақстанның
кеңестік дәуірдегі орақ пен балға бейнеленген туы к"терілді. Жаңа Елтаңба мен
к"к Туды қабылдау әлі ойластырылып
жатқан еді. Сол кездегі Қазақстанның
БҰҰ-дағы Елшісі Ақмарал Арыстанбекова
Нью-Йоркте тұратын бірен-саран қазақты
қуанышқа ортақтасу үшін салтанатты рәсімге шақырды. Жиынға бір-екі
серігімен ғұмыры осы қалада "тіп келе
жатқан қазақ-қоңырат Күнтуған қария
да келді. Күнекеңе ілесіп т"рт-бес "збек
ағайын бой к"рсетті. Нью-Йоркте 20 үй
қазақ және 200 үй "збек тұратын. Діні бір,
ділі бір мұсылмандардың қуанышында
шек жоқ еді. Олар бәрінен бұрын елге
діннің қайта оралғанына қуанды. Олардың
бірі неге кеңестік ту к"теріледі, қазақ
мұсылман, орақ пен балғаға табынбаған
деп кейістік білдірді. Елші Ақмарал жаңа
Елтаңба мен Тудың жасалып жатқанын
түсіндірді. Күнтуған қария да кеңестік
тудың к"терілгенін жақтырмады. Сабыр
сақтап, соңында бәрі ойдағыдай болатынына сенді.
БҰҰ-дағы Қазақстанға қатысты
салтанатқа шақырылған Күнтуған кім, туған
жері қай құрлық, АҚШ-қа қалай келген,
кәсібі не, немен айналысқан деген сауалдың
кімді де болса бейжай қалдырмайтыны
анық. Олай болса бұл тағдыры ерекше қазақ
туралы бәрін басынан бастайық.
АТОМҒА ҚАРСЫ АКЦИЯ
1994 жылы қазан айында АҚШ сапарында мен Күнтуған қариямен ойламаған
жерде жолығып, оншақты күн бірге болып, бірге жүрдім. Lмір-тағдыры жайында
жеке кітап жазуға тұратын бір таңғажайып
қазақты Құдай Тағала "зі кездестірді.
Міне, сондықтан к"п "тпей 1997 жылы
«Жұлдыз» журналында ол кісі ж"нінде
менің эссе-естелігім жарияланды. Ол
кезде журналда бірге қызмет ететін жазушы, марқұм Рамазан Тоқтаров: «Құнды
дерек, қызық оқиғасы бар, кейіпкерің
америкалық қазақ ж"ніндегі сенің эссеестелігің маған қатты ұнады» деп, алған
әсері ж"нінде ой б"ліскен еді.
Бірде Жазушылар одағында белгілі
ғалым-сыншы, деректі эссенің хас шебері
Құлбек Ерг"беков кездейсоқ кездесіп
қалды. «Күнтуған ж"нінде жазғаныңды
оқыдым. Ол бізге туыстық жағынан
жақын болады» деді. 1999 жылы Түркістан
қаласының 1500 жылдық мерейтойы
қарсаңында Құлекең Күнтуған туралы
жазғанымды тағы да еске алып, мұражайға
ол ж"нінде деректеріңді, "зіңе сыйлаған
қалам, блокноттарыңды тарту ет деді.
Lкініштісі үйіме ж"ндеу жұмыстары
жүргізілуіне байланысты жерт"леге
шығарған біраз кітаптарым, Күнтуған
ж"ніндегі «Нью-Йорк күнделігі», «Атомға
қарсы акция» атты кітап қолжазбалары
жерт"ледегі құбыр жарылып кетіп,
құбырдан аққан судан езіліп, тіпті
жұрнағы да қалмаған еді. Ішім удай ашыды, "кінгенмен не пайда.
«Атомға қарсы акция» қолжазба
кітабымның біраз жерінде Күнтуған туралы айтылатын. Lйткені Нью-Йоркте БҰҰға Семей полигонының қасіреті ж"нінде
шеру "ткізіп, халықаралық ұйымға петиция тапсыру акциясының кезінде
Күнекең сол шараның қақ ортасында
жүріп, белсенділік танытқан еді.
Амантай қажының «Аттан» жорық
штабының мүшелерін "з к"лігімен анда-

ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР
Бір жылдары зауытта жұмысшы, бір жылдары қалада таксист болған Күнекең шаһарды
бес саусағындай жақсы
біледі екен. К"лігімен келе
жатқанда, ол бізге: «Мынау
қала әкімшілігінің үйі, анау
үндістердің мұражайы, анау
газет-журналдар кеңселері»
деп, қаланың басқа
да к"рнекті орын-

мұнда алып жүрді. Lзі де шерушілермен
әрқашан бірге болды. Атомдық
жарылыстардың құрбандары ж"нінде
естіп, білгенде еріксіз егілетін еді.
Нью-Йоркте тек Семей полигоны
ғана емес, Қазақстанмен шектесетін
Қытайдағы Лобнор полигонына да қарсы
қаланың әйгілі алаң-к"шелерінде батыл
шерулер жалғасын тапты. /рине, бұл
"те қауіпті еді. Lйткені біздің әрекетіміз
шетелде жүріп, Қытайдың ішкі саясатына араласу болып табылады. Қытай
консулдығы тұрған жерге Күнекең
ешнәрседен сескенбей, "з машинасымен,
осы елдің қызыл туы ілінген ғимаратқа бір
топ шерушіні бастап әкелді. Lкініштісі
консулдық үйі жабық болғандықтан, акция осы маңдағы бір оңтайлы жерде "тті.
ЖОЙҚЫН ЖАРЫЛЫС
2001 жылдың басында Нью-Йорктегі
Дүниежүзілік сауда орталығы ғимаратында
тарихта бұрын-соңды болмаған террористік
акт жасалды. Апатты жойқын жарылыс
әлемді үрейге б"леді. Зәулім екі ғимаратқа
соғылған ұшақ оның күл-талқанын
шығарды. Америка қара жамылды.
Біз келген қазан айының дәл ортасында қазір күлі де қалмаған 110 қабатты
ғимарат ол кезде к"кпен таласып, асқақтап
тұрды. Осы әйгілі әлемдік сауда орталығына
Күнекең «Линкольн» атты қымбат к"лігімен
бізді "зі әкеліп, орталықтың тарихымен таныстырды. Ғимараттың дәл алдына келгенде ол маған қарап: «Былтыр, 1993 жылы бір
араб ұлтының "кілі осындағы автотұрақты
жармақшы болғанда қолға түсті» деп, "ткен
оқиғаны алды.
Осыдан кейін Күнекең бәрімізді
ішке алып кіріп, ғимараттың тарихымен толы ғырақ таныстырған еді. Оның
әңгімелеуінше, ғимарат 1974 жылы
салынған. Жобалаушы-инженерлер
жапондықтар болыпты. Дүниежүзілік сауда
ғимаратының сол кездегі суреті менде
сақтаулы. Оны 25 долларға сатып алған
едім.
Атомға қарсы акция шеруі қалада
ғана емес, Гудзон "зеніндегі кеме үстінде
де жалғасты. Lйткені Манхеттен ауданын мұхит суы қоршап жатыр. «Азаттық»
ескерткіші кішкене аралдың қақ орта-

Мұстафа Шоқайдың Түркістан легионында болған к"п тұтқындардың бірі
Күнтуған да басқа елге кетеді. Онда к"п
тұрмай, қайтадан Германияға келеді.
Күнекеңнің немістерге қалай тұтқын
болғаны оның "міріндегі қанды оқиғаны
елестетеді. Соғыстың алғашқы жылы қиянкескі бір шайқаста Күнекең жараланып,
майдан даласында қалады. Неміс солдаттары қансырап жатқан жауынгерді
орнынан тұрғызып, аты-ж"нін сұрап,
қалтасын қарайды. Т"с қалтасынан комсомол билеті шыға келеді. Немістер сауатты
одан соғысқан дивизиясының әскери
күштері ж"нінде мәліметтер алғысы келсе
керек.
Қол к"теріп тұтқынға түспей, соғысып,
жараланып далада қалған Күнтуғанды
"лтірмей, офицерлер мінетін арғымақтарды

Шәкен Айманов, 1980 жылдың соңында
Қазақстанның Оқу министрі Шайсұлтан
Шаяхметов қонақ болып, дастарқанымнан
дәм татты. Міне, енді сен келіп отырсың
інім» деп, әңгімесін жалғастырды.
Айтпақшы, сонда ол "зінің үйінде танымал журналист Нұрмақан Оразбековтің де
болғанын есіне түсірген еді.
Lткен ғасырдың 70-жылдары «Атаманның ақыры», «Қыз Жібек» фильмдері
экранға шыққан кезде Шәкен Айманов
АҚШ-қа іссапармен келеді. Мұны естіген
Күнекең атақты режиссерді іздеп барып,
үйіне қонаққа шақырады. Қызық әңгімедүкен құрып, шарап ішіп шаттанған Шәкең
Күнтуғанға қатты риза болып, кетерінде:
«Орыстар менің жаңа шыққан фильмдерімді
Америкада к"рсетуге неге құлықсыз болды
деп ойласам, бұл шовинистік пиғылдан

Нью-Йорктегі
Күнтуған
дарын байырғы қазақ тілінде түсіндіріп,
таныстыратыны қайран қалдырды. Және
бір күні қала ішінде ирелеңдеп ағып жатқан
"зен үстіндегі к"пірден к"лігімен "тіп
бара жатқанда: «Мына к"пірді салған
итальяндықтар» деп, қала тарихына
қатысты қызықты әңгімелерін одан әрі
жалғастырды.
Нью-Йорктегі мәдени-рухани орталықтардың бәрі ж"йттердің-еврейлердің
қолында екен. Оның айтуынша, қалада
ағылшындар, француздар, итальяндықтар,
яғни еуропалықтар к"п. Мұсылман елдерінен келіп, тұрақтап қалғандар да біршама.
Америкаға түркі халықтарының қалай
келгені жайында тарихи деректердің бар
екені рас. Ғалымдар қазіргі үндістерді түркі
халықтарына жатқызады. Белгілі ғалым
/діл Ахметовтың «Америкалық үндістердің
алтайлық тегі» атты еңбегінде үндіс деген
атпен тарихқа енген халықтың о бастағы
шыққан жері Алтай, Азия құрлығы екені
дәлелденеді.
ТҰТҚЫНҒА ҚАЛАЙ ТҮСТІ
Күнтуған к"кем соғыс кезінде тұтқынға
түскен түркі ұлттарына байланысты бір
қызықты әңгіме айтты. Соғыс бітіп, Германия жеңілгеннен кейін немістер тұтқындарды қай аймаққа, қай елге жіберуді
ойластырады. Lйткені соғыс сойқанына
байланысты тұтқындардан тез құтылу
керек болады. С"йтіп, түркіден тарайтын тұтқындардың білімділерін жинап,
оларды мемлекеті бар қай ұлтқа бауыр,
туыс екенін білу үшін сараптама жүргізеді.
Тұтқындардан «қасық» деген с"здің қазақ,
татар, "збек, қырғыз тілдерінде қалай айтылатынын сұрайды. «Қасық» деген с"з
кішкене дыбыс айырмашылығы болмаса,
аталған ұлттардың бәріне ортақ атау екеніне
сарапшылардың к"здері жетеді. Осылайша,
тұтқын түркі ұлттар үшін ең жақын туыс ел
Түркия екенін біліп, оларды осы елге баруға
мәжбүрлейді.

күтіп-баптайтын атқора жұмысына жегеді.
Құдай адамның тағдырын қалай "згертем
десе, солай болады екен. Бір күні немістер
әлдеқайдан т"рт-бес асыл тұқымды арғымақ
әкеледі. Офицерлер әлгі арғымақтарға
жақындаса, олар үркіп, аналарды жолатпайды. Ал, керісінше, Күнтуған жақындаса,
аттар мойынсұнып тұра қалады. Бұған неміс
офицерлері таңданып: «Сен бұлардың тілін
білесің бе, неге бізден үркіп, саған келгенде
жуаси қалады?» деп сұрайды. «Иә, тілін
білемін» деп әзілдейді Күнекең. «Біздің
халықта: «Қазақ пен жылқы егіз» деген»
түсінік бар. Мен бала кезімнен тай мініп, ат
баптап, қымыз ішіп, сайын далада ежелден
жылқымен бірге жасап келе жатқан ұлттың
"кілімін» дегенде немістер Күнтуғанның
бұл әңгімесіне әрі таңданып, әрі сүйсініп
қалады. Кейіннен Мұстафа Шоқайдың
атақты Түркістан легионына келуіне осы
оқиға себеп болады. Мұстафаны к"зімен
к"ріп, оның с"зін тыңдайды.
БҰҰ ҒИМАРАТЫ АЛДЫНДА
200-ге жуық елдің жалауы желбіреген
БҰҰ ғимараты алдындағы Шаранский
алаңында акция "ткізу оңай болған жоқ,
қауіпті еді. Бұл жайында кезінде егжейтегжейлі жазылғандықтан, оны қайталап
жазуды ж"н к"рмедім. Lте қиын әрі күрделі,
тәуекелге барған қарсылық акциясы кезінде
Күнекеңнің «Аттан» жорық штабының бір
мүшесі ретінде үнемі бізбен бірге жүруі
ерлікпен пара-пар еді. Жиналмалы ұранплакаттарды, қапшықтарды білдірмей алып
жүру сақтықты талап етті.
Акция аяқталуға жақындаған кезде
Күнекең бәрімізді үйіне қонаққа шақырды.
Ұлты неміс әйелі "те қонақжай екен.
Жақсы қарсы алып, туған-туысындай
күтті. Үйінде отырғанда Күнекең АҚШ-қа
келген қазақтың белгілі тұлғалары туралы әңгімелей келіп: «Менің үйіме 1960
жылы қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар
/уезов, 1970 жылы қазақтың ұлы режиссері

туындайды екен ғой» депті. Күнтуғанның
ай туынша, осы с"з ертеңіне Мәскеуге
бір-ақ жетеді. Осыған қарағанда делегация
құ рамында КГБ-ның жансыздары болса
керек.
Кеңес үкіметі шетелдерге кеткендерді
Отанын сатқандар деп қаралайтын.
Күнтуған да солардың қатарында болды.
Алайда саясат қанша қараласа да, Күнтуған
Отанын ұмытқан жоқ. /рқашан елі есінде
жүрді. Lткен ғасырдың 60-жылдары есебін
тауып, Ташкент арқылы туған еліне келіп
кетеді.
Нью-Йоркте Абайдың "леңдерін жатқа
айтып, Абылай ханды пір тұтып с"йлейтін
Күнекеңнің бойында ұлттық ұлы қасиет
мықты еді. Нью-Йоркте тұратын керейқазақ /бдіуахиттің үйінде онымен алғаш
кездескенде ежелгі қазақ салты бойынша
ол кісі к"зіне жас алып, мені қапсыра
құшақтап к"рісіп, мауқын басқан еді.
Күнекеңнің сондағы елге деген сағынышы,
60 жылдай шетте жүрсе де қазақтың тілін,
салт-дәстүрін к"здің қарашығындай
сақтағаны күні бүгінге дейін жүрегімді
елжіретеді. Күнекеңнің елін, жерін шексіз
сүйетіні оның мына бір с"здерінен де айқын
аңғарылатын: «Жер-суға ие бола алмай, оны
атомға ұя қылғандарыңа мен қапалымын
ғой!» деп күрсінетін.
«ҚҰДАЙСЫЗДАР
ҚОҒАМЫНАН КЕЛДІҢ»
Күнекеңнің жар сүйіп үйленуі, некеге
тұруы да "те қызықты оқиға.
Ол "зі сүйіп, үйленуге келісіп, соңында
шіркеуге келіп некеге тұруы, тағы да басқа
Еуропалық ғұрыптың орындалуы адам айтса таңғалдыратын бір "неге тәмсіл екенін
дәлелдейді.
– Неке қию рәсімінде шіркеуде ұялғанымнан жерге кіруге тесік таба алмадым, – деп әңгімесін бастады бірде Күнекең. Шіркеу попы менің аты-ж"німді,
туған елімді сұрап білген соң «қай дінді

ұстанасың» деп сұрады. Мектепте атеистік
тәрбие алып, «Құдай жоқ» деп комсомолға
"ткенмен дінге байланысты сұраққа жауап бере алмадым. Содан соң: «Орта Азия
мұсылмандарының қасиетті кітабы бар, сол
ж"нінде түсінігің барма?» деді. Бұған тағы
жауап бере алмай "зімше бір нәрселерді
айтып міңгірледім. Соңында Пайғамбар
жайында сауал қойды. Діннен мақұрым мен
не айтарымды білмей терлеп-тепшіп кеттім.
Білмегенім үшін ұялғаным соншалық –
егер жерде тесік болса кіріп кетуге әзір
едім. Бәрінен бұрын некеге отырғызбай
«үйленуге болмайды» деп пәтуа шығарса –
маған сол қайғы еді.
Менің түрімнің бұзылып, к"ңіл
күйімнің түсіп кеткенін к"рген поп бір кезде маған қарап былай деді: «Сен жігіт менің
сауалдарыма жауап бере алмадың. Бұған
сен кінәлі емессің. Lйткені поп пен молданы ит жеккенге айдаған, шіркеу, мешітті
қиратқан құдайсыздар қоғамынан келдің.
Бірақ сен қашанда біліп жүр. Сендердің
діндерің ислам, қасиетті кітаптарың Құран,
ал Пайғамбарларың Мұхаммед» дегенде
ғұлама дін "кіліне қатты риза болып, одан
кешірім сұрадым. «Білмегенің үшін сені
айыптамаймыз бұған қоғамдағы дін сіз
саясат кінәлі» деп соңында некеге тұруға
келісім берді.
– Шіркеуде ежелден ата-бабаларым
ұстанған дін ж"нінде ешнәрсе білмей, одан
мақұрым қалғаным үшін ұялғаным әлі
есімнен кетпейді, – деп үйленген христиан
неміс әйелі ж"нінде біраз әнгімеледі.
СҰМДЫҚ-СОЙҚАН ОҚИҒА
Германияда тұтқын болып, к"рмегенді
к"ріп, Кеңес үкіметі кеңшілік жасаса
екен деп елге қайтуды Күнекең күндізтүні ойлайды. Бір күні Кеңес үкіметінің
тұтқындарға рақымшылық жасайды деген
хабары тарайды. /сіресе қазақтардың
қуаныштан жүректері жарыла жаздайды.
«Біздің Абылай хан да жауына тұтқын
болған. Оны елі кешірген» деп әлгі хабарға
имандай сеніп, мәре-сәре болады. Абылайдың оқыста жау қолына түскені рас. Осы
оқиғаны тәмсіл қылып, "ткенді еске алып,
құдайдан бір жақсылық болса екен деп
жаратқаннан жалына тілеген ғой тұтқындар.
Германиядағы тұтқындар екі эшалон болып, пойызбен елге кетудің қамына кіріседі.
Бірінші эшалонмен Күнекеңнің тұтқын
"збек досы кетеді. Күнекең он шақты
күннен кейін жүретін екінші эшалонмен
кетуді ж"н к"реді. Арада бір апта "ткенде
бет аузында тамтық жоқ, күйіктен түр-түсі
"згерген, бір қолы сынған тұтқын "збек
лагерге қайта оралады. Күнтуғанды к"ріп,
еңкілдеп жылап к"ріседі. «Не болды? – деп
сұрайды. – Брестке келгенде эшалонның
тең жартысы "ртеніп кетті. Соңғы вагонда
отырған біз, вагоннан секіріп, "рттен аман
қалдық. Бұл жауға түскен тұтқындардың
к"зін жою үшін әдейі ұйымдастырылған
қанды жаза, сойқан сұмдық екенін кейін
білдік. Тұтқындарды амалын тауып, қырып
тастау ж"нінде Сталиннен арнайы нұсқау
берілген екен. Мұны бізге неміс офицерлері
айтты. Күнтуған, мұны "зіңе ғана айтып
отырмын. Елге қайтуды ойлама» деп жалынады. Бұл сұмдықты естіген Күнтуған
екінші пойызға отырмай Германияда
тұтқындар лагерінде қалып, енді мұнда
қалай "мір сүрудің қамына кіріседі. С"йтіп,
бағына шетелдік иманды азаматтар кездесіп
"лмеудің жолына түседі.
Жауға түскен тұтқындарды жазалаудың
құлағы естіп, к"з к"рмеген сталиндік бір
сұмдығын Күнекеңнен білгенде к"пке дейін
эшалондағы "рт қырғыны ойымнан кетпеді.
Ораз ҚАУҒАБАЙ,
жазушы

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Берік САДЫР

ЖҮРЕКТЕГІ
ЖАЗУЛАР

ЖАН
ЖАДЫРАТҚАН
ЖАСЫН
Бірден айтайын, бір мезетте-ақ, о баста "зге
түгіл "зіме де түсініксіз тілде с"йлеп шыға келдім.
Былдыр-шүлдір с"з-с"йлем айтып шатып-пұтып
отырғанымда, алғаш әйел есі ауысқан екен деп, мән
бере бажайлай, айтқандарымның қисынды әуезекпінмен д"п түсіп жатқанына қарап, біртіндеп
мән бере бастады.
Бұл кейіпке түсуімнің, яғни бір түнде түсініксіз
тілде с"йлеп шыға келуімнің себебі бар.
Ауылда, айдалада қиял кезіп жүрген жерімде
– дәл т"бемде найзағай шатырлап бұрқ етіп табан
астыма, табаны несі, мен қонақтап отырған қара
ағаш түбіне нән жасын түсіп... есімді ауруханада
жиыппын.
Құдай сақтап аман қалып, ес кіргеннен осы бір
түсініксіз тілде былдырлай беріппін.
Мамандар зерттеп, ақыл-есімнің дұрыстығын
айтып, ал мына шүлдір-бүлдір бекер емес, не
болса да жасынның миға әсері деп біліп, шүлдірбүлдірдің анық-қанығын тіл мамандарына
сырғытып құтылыпты.
Тіл мамандары да тыңдап к"ріп, мен айтқан
с"з-с"йлем атаулыдан – бұл бір к"не кездегі
ата-бабаның тілі, т"беден түскен жасынның
әсерінен мида ерекше құбылыс болған, со-

дан мыңжылдықтардағы к"не тіл қозып бұған
бұйырыпты деп шешіпті.
Күнде жанымда, к"з ашқаннан әйелге сол
тілде шүлдірлейді екенмін... Дұрысы – "з тілім
де жанымда қалыпты. Іле-шала аудармасын айта
қоятындікі ме, әйел де түсіне бастағандай.
Ал қатынмен қағыса қалғанда – к"не тілді бұрқсарқ қағытып, айтарымды сол тілде шұбыртып
к"сілемін дейсің...
/рине, аудармасын бүгіп қаламын.
Алғашқы ғажабы осы болса, келе туған-туыс,
дос-жаранмен керілдесе қалғанда, айналайын атабаба тіліне ерік беремін. Аузымнан ақ ит кіріп, к"к
ит шығып жатқаны бір "зіме ғана аян.
Айызым қанып, шерім тарқап шікірейіп мен
отырамын, түсініксіз тілде бұрқ-сарқ болған маған
қарап к"пшілік мәз...
Ғажабы – қызметте керемет! Айда кеп к"сіліп
еш іркілмей қарсы келген кез келгенді ірепсоямын...
Дүниеде ойыңды іркілмей айта алудан ғажап
нәрсе жоқ екен.
/сіресе бастықпен бетперде ашарда ғажап...
Іркілмейсің! Айтып-айтып тастағаныңдағы сезімкүйдің әсерінен – қалай ғана риза кейіппен
ыңылдап ән айтып кеткеніңді де білмей қаласың.
/ркімнің қай тілде с"йлеуге құқығы бар
мына заманда эфирге шығып, теледидардан
ағыл-тегіл ағытылатынымды айтсаңшы... К"біне
оппозициялық теледидар шақырып, қазіргі тілде
«мына мәселеге қалай қарайсыз?» десе болды, ойхой, к"не тілде к"сілгенімде... түсінбесе де – ым,

ырғақ, екпін-әуеннен не деп жатқанымды елжұртым біліп риза болысады-ай!.. Естуімше, есімім
жоғарғы жаққа да белгілі болыпты... Ал керек болса, бұны бақ қонбады деп кім айта алады.
Қызды-қыздымен к"не тілде к"лемді мақалада
жазып жарияладым... К"лемді қаламақы т"леп,
айтарыңыз мына мәнде болса деген баспас"зден де
тартынбайтын болдым.
Несін айтайын, айналайын қара ағаш түбіне
қиял кезіп қайдан ғана бара қалып едім... Жарықтық жасынның арқасында ұмыт болған к"не
тіл тұла бойыма тұмар болып бұйырып, қазір менен
"ткен белді белсенді жоқ.
Lкімет те қарап қалмады, сонау шетелдік белді
мінберден с"з алып беріп, айда кеп айтарымды
айтқызды...
Енді міне, к"не тілді қанағат тұтпай, тағы да
Тәңірдің басқа бұйыртары болып қала ма деп дала
безіп, баяғы қара ағашқа тағы да кетіп барамын...

ТҮПТАМЫР
Мектептің мығым сыныбындағы Бекіре
бала мұғалімнің «Сыбайлас жемқорлықтың
түптамыры» атты үйге берген тапсырмасын орындау үшін әкесін к"мекке шақырады да, сыбайлас
жемқорлықтың түп тамыры қандай екеніне
түсінік беруін "тініп отыр еді, әңгімеге шешесі
араласады.
– Қатарластары шетінен к"ліктің су жаңа
шетелдікін мініп, балаңды саптан шығарып санынан түртеді екен!
– Оқуын бітірсін, қызметіне кіріссін.
– Баланы қатарынан қалдырмау парызымыз!
Ана қызыңның спорттық к"лікке ауысып мінемін
дегеніне де алты айдың жүзі болды. Менікі де
модыдан қалды. Мінгесін «Мерседес-Бенстің»
белдісін мінгім келеді.
– К"кежан, неғыл дейсің, кертіп бере берер
атадан қалған мұра жоқ! Айлық-шайлығымыздың
алаңқайы "зімізге де, "згеге де белгілі, онымен
велосипед қана мініп қалар едіңдер...
– Оу, немене, мына аласапыран заманда алашағыңның алақанынан итеріп отыра
бермекшімісің!
– Lткендегің анау, кеуделеп килігіп істі
бұздырып, "мір бойы түрмеде отыруға тиістіге

он жыл беріп үкім оқығандығым есіме түссе, әлі
күнге тұла бойым шымырлайды.
– Зато, әне содан келген сом дүниеге еңгезердей
екі қабатты үйің еңсе к"теріп бітуге тақау.
– Енді неғыл дейсің!?
– Момыным, айналдым, білдім – "зіңде тағы бір
тағдыр талтайып тұр екен... Баяғы табатындары мен,
берерлері біразға жетеді, ана бір істі «оңынан» шеше
салсаң деймін.
– Оның оңаймен біте қалмасын білсең ғой! Бір
менің бітіре салар ісім де емес.
– Білдім, басқасы ыңғайға жығылыпты, тек сен
жақтан қолдау болса деп отыр екен... Шал-ау, ақылға
келші, бір бала деп баз кешіп жүр емеспіз бе! – деп
шешесі к"з жасына ерік бермесе де күйеуіне еркелей
мойнына асылып еді, ет-сүйектен жаралған пенде
емес пе, ол күрсіне күшеніп мойын ұсынған болды.
.../кесі болып "ткен әңгімеден сәл-пәл есеңгіреп
отырып, баласына:
– Жаңағы үйге берген тапсырмаңды тағы бір
қайталашы? «Сыбайлас жемқорлықтың түп тамыры»
дейсің бе? – деп, баласына алыстан орағыта түсінік
беруге ыңғайлана беріп еді, түйсікті баласы:
– /ке, мен «түптамырды» енді түсіндім!.. – деп
орнынан тұрып кетті.

БІЛГІР
ШӘКІРТТЕР
Мұғалім ең ересегі он жасқа толар-толмас
оқушыларының бастауыш сыныпты бітіретін соңғы
сабағын "ткізіп жатып, тұлымды түлектерінің білім
деңгейін, ой-"релерін байқамақ болып, соңғы
сұрағын қояды.
– Еліміз ілгері озып, бұдан да тәуір тұрмыс орнау
үшін нендей "згерістер қажет деп ойлайсыздар? –
деп еді, бүткіл бала қол к"теріп: «Мен айтайыншы»
деп жарыса шулағанда, мұғалім «Қандай ғажап!» деп
мәртебесі "сіп, марқайып қалды.
Не дер екен деп, сыныптағы үлгерімі "те нашар
оқушысына алғаш рет мейірім т"ге ілтипатпен «Сен
айта ғой» деп еді, кідірмей айта ж"нелді.
– Экономикамыз түзелді. Ендігі жерде саяси
реформа қажет. Билік халыққа жақындап, к"птің
мұң-мұқтажын тыңдағаны ж"н. Коррупцияны
ауыздықтап, әділ де тәуелсіз сот үстемдік құрып,

нағыз демократия жолымен нық қадам басуымыз
қажет, – дегенінде, мұғалім: «Айналдым, айтқаның
келсін, қысқа да нұсқа қандай ғажап тұжырым
айтылды» деп, оны әрі қарай айтқызбай отырғыза
салды.
– Ал кейін "здерің халыққа қайтып қызмет еткен ж"н деп санайсыңдар? – деп еді, ойпыр-ай, бар
оқушысы қол к"тере, кейбірі «Мен айтайыншы» деп
ентелеп орындарынан тұрып кетіпті.
Артқы жақта ылғи да жым-жырт "зімен-"зі отыратын маубас оқушысының да селқос к"терілген
қолын байқап: «Сен айта ғой» деп, жанына тақап
барып тұрды.
– Депутат болған ж"н... Біз есейгенге дейін
депутаттардың "кілдігі артып, Үкіметті толық
айтқанына к"ндіретініне сенімдімін. Сонда
халықтың жағдайы жақсарады, нағыз демократиялы
ел болуға қадам жасалады, – дегенінде мұғалім бұл
оқушысының басынан сипап, маңдайынан сүйді.
Мұғалім бір сәт: «Ойпыр-ай, сыныптағы
маубастың жауабы мынау, ал қалған қағілез де қағып
алма жиырма шәкірті бұл сұрақтың майын тамызып,
түбін түсірері с"зсіз-ақ!» деген ойға беріліп, ер кезегі
үшке дейін – сырт әлемнен сырғып сыныбына еніп,
«Қалай болар екен, не дер екен...» деп, жүрексіне
білгір саналатын оқушыларына:
– «Кел балалар оқылық,
Оқығанды к"ңілге –
Ықыласпен тоқылық!» деген "леңді қай аталарың
айтып еді? – деп еді, ойпыр-ай, үнсіздіктен шыбын
ызыңы естілгендей.
Мұғалім мына үнсіздіктен ыңғайсызданып, оның
үстіне бүгінгі бастауыш сыныпты бітірер соңғы
сағаттарында тығырыққа тіремей-ақ қояйын деп:
«Олай болса, бастауышпен қоштасар сәтте, біріңнен
соң бірің тұрып, екіліктен тартып ондықпен аяқталар
«к"бейту кестесін» айтып жіберіңдер» деп еді, жымжырт... шыбынның да ызыңы естілмейді...
Мұғалім бір сәт орнай қалған "лі тыныштықтан
"зі де қобалжып: «Ата Заңға қандай "згерістер
енгізген ж"н?» деп қалғанын аңғармай да қалды.
«Мен айтайыншы!» деген айғайдан селт етіп, сол
сәт айналайын қоңырау соғылып, мұғалім білгір
шәкірттеріне риза кейіппен: «Алдыларыңнан
жарылқасын, осыларыңнан танбаңдар!» деп батасын
беріп қала берді.
НҰР-СҰЛТАН
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«Солженицын... Тіксініп қалдыңыз, ә? Әрине, тіксініп қалдыңыз. Нобель сыйлығы тұрмақ, одан да өткен бір сыйлық шығып,
соның да лауреаты болғанның өзінде дәл біздің дәл осы адамды әспеттейтіндей жөніміз жоғы рас. Басқасын былай қойғанда,
ана бір жылдары «Қайткенде Ресейдің көсегесін көгертеміз?» атты трактат типтес салақұлаш уағыз жазғанында Қазақстанның
солтүстіктегі өңірлері ежелден орыс жері еді деп сандырақтағанын ұмытпайтынымыз анық».
Көрнекті әдебиет зерттеушісі, публицист Сауытбек Абдрахманов бұдан 15 жыл бұрын «Егемен Қазақстанда» жарияланған
мақаласын, міне, осындай жолдармен бастап еді. Дұрыс айтқан. Біз де оны мақтайық, мадақтайық деп отырғанымыз жоқ. Мәселе
басқада болып тұр. Жұрт аузында: «Бұл адам 50-жылдардың басында қазақ даласында айдауда болыпты. Сонда қандастарымыз
оған қолұшын беріпті. Ақталған соң, қиын кезде дәм-тұзын өзімен бөліскен қазақ ауылының адамдарына рақметін айтып,
Мәскеуге аттаныпты» деген әңгіменің барын жақсы білеміз. Ылғи болмаса да ара-тұра айтылып қалатын осы сөзді біреу оқиға
орын алған жерге барып зерттеп көрді ме? Көзкөргендермен кездесіп, мәселенің мән-жайына толық қанықты ма? Өкінішке қарай,
жоқ дер едік. Рас, жариялылық жалауы желпілдеген 80-жылдардың аяғында Жамбыл облыстық «Знамя труда» газетіне шағын
мақала шыққан. Оны жергілікті қазақ басылымдары аударып басқан. Ал одан бері Мойынқұмға осы тақырыпты зерттеп, зерделеуге біреу барыпты, жазыпты дегенді естімеппіз. Оған бұл жерге таяуда өзіміз арнайы келіп, Солженицынды көзімен көрген, сол
жылдары бірге жүріп, араласқан адамдарды тауып, әңгімелескенімізде анық көз жеткіздік.
− Иә, − деді ауылдағы алғашқы жүздескен адамымыз, еңбек ардагері Шора
/міреқұлов ақсақал. – Оны білетін адамдар осыдан он шақты жыл бұрын мұнда
к"п еді. Қазір енді солардың біразы жоқ.
/сіресе, Зейнағазы Сырымбетов ағайды
айтам да... 50-жылдардың басында ол кісі
осы К"ктеректе мектеп директоры болатын. Сонда түрмеден босап, «Сельпоның»
қара жұмысын істеп жүрген Солженицынды мұғалім етіп алған еді.
/ңгіме иесінің айтуынша, оқиға
былай болыпты. 1953 жылдың күзінде
осы ауылдың С.М.Киров атындағы орта
мектебіне бір адам келеді. К"нетоз киімді,
жүдеу жүзді ол директорға "зін: «Александр Исаевич Солженицын, – деп таныстырады да. – Мұнда мұғалімдер жетіспей
жатқан к"рінеді. Менің педагогикалық
білімім бар. Мүмкіндік болса, жұмысқа
қабылдасаңыз» дейді.
Зейнағазы Сырымбетовтің к"з алдына сол сәтте бұл адамның орталық
сауда қоймасында жүкші болып жүргені
елестейді. Мойынқұмда ол кезде не к"п,
халық жауы деп түрмеге тоғытылып, одан
шыққан соң да бақылауда ұсталынған
бейбақтар к"п еді. «Алдымда отырған
мына адам да солардың бірі-ау шамасы»
дейді іштей мектеп директоры. С"йтеді
де үш-т"рт күннен кейін келіп жолығуын
"тінеді. Ойы аудандық партия комитетінен
рұқсат сұрау-тын. Ондағылар келіспейді.
Бірақ мектептегі 3-4 пән бойынша
оқытушы жоқтығынан бір айдан бері сабақ
болмағандығын естігенде ойланып қалады.
«Оның мұғалімдік мамандығы бар ма
екен "зі?» дейді аупартком хатшысы ұзақ
үнсіздіктен соң. Зейнағазы Сырымбетов
бұл сұраққа Солженицынның соғысқа
дейін Ростов педагогикалық институтында оқып, ондағы физика-математика
факультетін "те жақсы бағамен бітіргенін
айтумен жауап береді. «Онда "зің біл» дейді
сауал иесі. Бұл: «Барлық жауапкершілікті
мойныңа алсаң ғана қызметке қабылда»
деген с"з еді.
«/лгі адам уәделі күні алдыма қайта
келгенде, – депті арада 36 жыл "ткен соң
облыстық «Знамя труда» газетінің тілшісі
В.Вотчельмен әңгімесінде Зейнағазы
ақсақал, – жеке басқа табыну салдарынан
сенімсіз жан атанған оны жұмысқа алуға
бекіндім. «Мұның не? Бұл үшін басың
кетеді ғой» деді менен 3-4 жас үлкендігі
бар оқу ісінің меңгерушісі. Үндегенім
жоқ. «Тәуекел» дедім ішімнен. Lйткені
әбден жүдеп-жадап, жүзі күзгі жапырақтай
қуаң тартқан оған к"мектеспесем, арожданымның алдында "зімді "мір бойы
кінәлі болып "тетіндей сезіндім».
Осындай шешіммен Солженицынның
шаруасын шешкен мектеп директоры
оны үйіне алып келеді. «Сол күні мен
асүйдің еденін жуып жатыр едім, – деп
еске алыпты Зейнағазы Сырымбетовтің
қызы Ғалия «/ке жолы» атты отбасылық
жинақтағы естелігінде. – Аула жақтағы
есіктен кірген әкем: «Қызым, мына
ағаңды тамақтандыр» деді қасындағы
сақал-мұрты "сіп, үсті-басы кірлеп кеткен
кісіні к"рсетіп. Балалық қой. Жаңа ғана
тап-таза етіп жуған еден мен әдемілеп
жиналған асүйге оны қалай, не үшін
кіргізуім керек деген ренішімді әкеме
айтуға оқтала бергенімде, ол кісінің қатты
дауыс к"тергенін "мірімде бірінші рет
к"ріп шошып кеттім. «Қиқарланба, – деді
қаһарлы үнмен. – Бұл адам баласы ғой.
Мұның да біз сияқты екі қол, екі аяғы, екі
к"зі бар. Басқалардан несі кем? Тағдыры,
"мірі осылай болып тұрған соң, не шара?
К"мектесуіміз керек». Мына с"зден кейін
мен зыр жүгірдім дейсің. Тамақтанып
болған соң қонақ сыртқа шықты. Біздің
отбасына деген "зінің ризашылық белгісі
ретінде к"п етіп отын бұтап берді».
– Ол кезде мен 9-сыныптың оқушысы
едім, – деді отағасы Шора ақсақал
жоғарыдағы бізге к"рсеткен облыстық
газет пен «/ке жолы» атты кітапты үстел
үстінен жинастырып жатып. – Бір күні

класымызға арық денелі, атжақты, шашын
артқа қарай жатқыза тараған орыс кісі
келіп сабақ бере бастады. Аты-ж"нін:
«Александр Исаевич Солженицын»
деп таныстырған ол жүріс-тұрысының
ширақ, с"йлеген с"зінің нақпа-нақ
ерекшелігімен мектептегілердің назарын "зіне бірден аударды. Класқа сергек
кейіппен енетін. Сабақты жігерлілікпен
бастайтын. Тақырыпты түсіндіріп болған

− Сіздер сұрап отырған адамды мен
ең алғаш 8 жасымда к"рдім. Қыс кезі
еді. Ауыл балалары біз ол кезде МТС
жанындағы қалың қарға жайылған қызыл
судан пайда болған мұз айдынынан
шықпайтынбыз. Бір күні аяғымдағы
конькидің бауы үзілді де қалды. Оны
к"рген Миша атты сыныптасым: «Саша
ағайға барайық. Ол к"мектеседі» деді
нық сеніммен. Жолдасым айтқан адам

СОЛЖЕНИЦЫННЫҢ

МОЙЫНҚҰМДАҒЫ КҮНДЕРІ

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
соң, оқушылардың оны қалай ұғып,
қабылдағанына ерекше мән беретін. Оны
ол кісі сұрақ-жауап түріндегі әдіспен
анықтайтын. Сондай кезде біздің миымыз
әдеттегіден тыс шапшаңдықпен жанталаса жұмыс істеуші еді. Осындай сынақта
Бесбай Тілегенов деген сыныптасымыздың
бағы жанатын. Оған Солженицын қатты
таңғалушы еді. Кейде басқа оқушылардың
да қабілеті ашылып, ой-"рісі кеңейсін дей
ме екен, кез келген есептің шешуін ауызша айтып, ешкімге дес бермей отырған
Бесбайды дәлізге шығарып жіберіп, біздің
де жауап беруімізге жағдай жасайтын.
− Солженицын мектептеріңізде сонда математикадан басқа тағы қандай
пәндерден сабақ берген еді?
− Физика, астрономия. Кейін оған
орыс тілі мен әдебиетінің қосылғаны бар.
Осылай деген Шора ақсақал
кетерімізде біз іздеп келген тақырыпқа
байланысты К"ктерек ауылының тұрғыны
Айдар /шімовтің де к"п нәрсе білетінін
айтты. С"йтті де отбасылық альбомынан
ескі бір суретті алып к"рсетті. Бірден
айтайық, бұл "те қызықты дүние еді. Мұнда
50-жылдардың ортасындағы М.Горький
атындағы орта мектептің мұғалімдері мен
жоғары сынып оқушылары бейнеленіпті.
Үлкен бәйтерек ағашының саясындағы
сол топтың ортасында біз с"з еткен білім
ұясының басшысы Зейнағазы Сырымбетов, оның жанында сол кезде осында
оқытушы болып жүрген жазушы Александр Исаевич Солженицын к"рінеді.
Ал ең алдыңғы жақтағы к"к ш"п үстіне
жантая жайғасқан екі жігіттің бірі Шора
/міреқұлов екен. Суретті 1955 жылдың
мамыр айында жергілікті тұрмыс қажетін
"теу мекемесінің фотографы түсіріпті.
Ақсақалмен қоштасып, ол кісі
нұсқаған үйге келгенімізде, күн кештетіп
қалған кез еді. Соған қарамастан бізді
ашық-жарқын жүзбен қарсы алған Айдар
/шімұлы алғашқы аман-саулықтан соң,
бірден негізгі әңгімеге к"шті. С"йтті де
мынадай жайларды айтты.

ШАРА

Н.Байғанин атындағы облыстық балалар
кітапханасы ҚР-ның Шекара күніне орай
облыстық мәдениет басқармасының әлеуметтік
желідегі парақшасында «Шекара қауіпсіздігі –
мемлекет дамуының кепілі» ақпараттық сағатын
*ткізді.
Шекара – ел егемендігінің символы.
Кез келген мемлекеттің бастау алар нүктесі
– мемлекеттік шекара. Оның беріктігі –
мемлекеттің мызғымас кепілі. Сан ғасырлар
бойы аумалы-т"кпелі кезеңдерді бастан "ткізген
Қазақстанның бүгінде шекарасы толық Қазақстан
Республикасының «Мемлекеттік шекарасы
туралы» Заңның 19-бабында және «Қазақстан
Республикасының Шекара әскерлері туралы»
заңдарында шекаралық аймақ пен шекаралық
"ңірге кірудің ортақ тәртіптері айқындалған.

осындағы Яков Мельничуктың үйінде
тұрады екен. Бейтаныс жан Миша
екеуміздің "тінішімізді тыңдағаннан
кейін үндемей жүріп, қабырғадағы ескі
рюкзагының қайыс иықбауын ағытып
алды. С"йтті де оның шетін ұстарамен
ұзыннан-ұзақ етіп жіңішкелей тіліп, оны
конькиімнің екі жағынан теңдей б"ліп
байлап берді.
Саша ағайға біз одан кейін де барып тұрдық. Lйткені бұл кісінің
білмейтіні, қолынан келмейтіні жоқ-тын.
50-жылдардың басы ғой. Ол уақыттағы балалар конькилері «снегурочка», «дуты» деп
аталатын. Бұлардың бір қиындығы егеу
мен шарыққа тәуелділігінде еді. Соны,
яғни конькидің мұзға түсетін табанының
жүзін Саша ағай керемет шығаратын.
Сондықтан оны тек осы кісіге қайратып
алуға құмар болатынбыз. К"ктем шыға
танысымыз ескі шүберектердің арасына
велосипед камераларының жыртылған
резеңкелерін салып, кішкентай доп та жасап беретін. Бұл біздің сиырдың "лі жүнін
тарап алып домбаздаған бұрынғы ойын
дүниесінен әлдеқайда ыңғайлы еді.
Келесі жылы ол мектептегі жоғары
сынып оқушыларына сабақ бере бастады. Бірде солармен бастауыш білім
басқышындағы біз де экскурсияға
шыққанымыз бар. Жетекшіміз Саша
ағай екен. /скери адам сияқты ықшам
киініп алыпты. Бір иығында – планшет
секілді жол с"мке. Екінші иығында –
шағын фотоаппарат. Беліне офицерлердің
жалпақ былғары белдігін байлап алған.
Саяхатқа қуанған балалар у-шу бола бастап еді, жетекшіміз қатаң да әмірлі үнмен:
«Тынышталып, сапқа тұрыңдар!» деп
саңқ ете түсті. Сол-ақ екен дабыр-дұбыр
сап тыйылды. Оның командирлерге тән
осы даусы мен қимылын "з басым к"пке
дейін ұмытпадым. Кейін ол Мойынқұмнан
Мәскеуге аттанып, 60-жылдары атағы
шыға бастаған уақыттағы "мірбаянын
оқығанымда, бала кезгі танысымның
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқанын,
офицер болып, батареяға жетекшілік
еткенін бір-ақ білдім. Сонда: «Е, бәсе...
әскери адамға ұқсайтыны содан екен ғой»
дегенмін іштей.
Айдар /шімұлы осылай деді де сәл
үнсіз қалды. Осы сәтті пайдаланған мен үй
иесінен бұрынырақтағы ел аузынан естіген
бір жайттың анық-қанығын сұрадым.
Ол: «Солженицын 1965-1970 жылдары
Мәскеуден К"ктерек ауылының адамдарына хат жазып, ризашылығын білдіріп
тұрыпты» деген жалпылама әңгіме еді.
Олай дейтінім: ондай үшбу сәлемді ешкім
к"рмеген, осы уақытқа дейін мұндай
дүние еш жерде жарияланбаған. Тек
«с"йтіпті», «бүйтіпті» деп келетін «дейдідейді» әләулайдың бір түріне ұқсайтын.
Мұны асықпай тыңдаған Айдар аға
орнынан тұрды да Шора ақсақалдың
үйінен к"рген «/ке жолы» отбасылық
кітабын алып келіп, оның 85-бетіндегі

факсимилиені к"рсетті. Бірден елең еттік.
Солженицынның хаты! «Мана қалай
байқамағанбыз?» деймін іштей. С"йтіп,
жинақпен енді жақсылап танысуға отырдым. Ескерте кетейік, мұны жоғарыда
отбасылық кітап деп айтып кеттік қой.
Иә, солай. Себебі тиражы шағын. 200 дана
ғана. Содан соң онда бір әулеттің суреттері
фотоальбом сияқты беріліп, отағасы
Зейнағазы ақсақалдың туған-туыстары
мен балаларының естеліктері қамтылған
да қойған. Бұлардың ішіндегі ерекшеленіп
тұрғаны Солженицынның хаты дер едік.
Онда мынадай жолдар бар болып шықты.
«Қымбатты Зейнағазы! Сенің хатыңа
қатты қуандым. Менің айдауылдың машинасынан түскен бойда К'ктерек аудандық
оқу б'ліміне кіріп, 'зіңді бірінші к'ргенде
сенің күлімсірей қарсы алғаныңнан басталатын екеуміздің алғашқы таныстығымыз
кезіндегі саған деген ең жылы сезімдерімді
сақтап келемін. Содан кейінгі біздің жақсы

және 18-дегі үш ұлым бар, екеуі – Гарвард
университетінің студенттері, біреуі –
пианист, қазірдің 'зінде к'птеген концерттерге қатысып жүр. Олар менің соңымнан
Отанымызға оралатын шығар деп ойлаймын, бәрі де орыс тілін жақсы біледі.
Бірақ мен үшін мұнда барлық жол
әлі ашылған жоқ: кезінде 'зім күрескен
нәрселердің бәрі ептеп болса да алдымнан
шығып жатыр. Біздің жасымызда аурусырқау деген таңсық емес қой, сондықтан
бәріне т'зуің керек. Ал жетіспеушілікпен
'мір сүру – қиынның қиыны, бұған жүрегім
ауырады. Себебі менің 'зім де 'мірімнің
к'п б'лігін жоқшылық пен таршылықта
'ткіздім, оны білемін.
Мені танитын жұрттың бәріне 'з
атымнан шамаң жеткенше сәлем айт, ізгі
тілегімді жеткіз. К'ктерекке сәлем де, мен
оны туған жерімдей к'ріп кеткенмін. Тап
сол жерде қатты ауырып, ажалдың аузынан
аман қалғаныма қарамастан, менің ондағы

қарым-қатынаста болған жылдарымыз
ұмытылған жоқ. Сенің әйелің есімде, оның
әзірлеген қазақша еті үшін басымды иемін!
Менің айдаудағы жылдарда мектепте
сабақ бергенім нағыз рахатты кезең болды.
Кейін оқуға осыншалықты берілген балаларды басқа еш жерден кезіктіре алмадым:
сыртқы әлемнен тысқары жүрген олар үшін
мектептегі оқу соның бәрін алмастыра
алатын жарық сәуле еді. Мен сол кездегі 'з
шәкірттерімнің табыстарына қуанамын,
'йткені олардың арасында айрықша таланттылары аз болған жоқ. Егер сен маған
бұрынғы оқушыларым, оқытушылар туралы жазып жіберсең, жақсы болар еді.
Мектеп үйі не болды, әлі 'згермей тұр
ма? =йтеуір бір кезде мен сонда барып,
'згерістердің бәрін 'з к'зіммен к'ріп қайта
алсам, қуанатыным анық.
Сенің үлкен, тату-тәтті әулетің
болғанына қуаныштымын, сегіз балаңның
бәрі жоғары білім алыпты, к'птеген
немерең 'сіп келеді екен. Ал менің 21, 19

жағдайым жақсы болды. Қолыңды қатты
қысамын. Солженицын. 27.06.91».
Біз бұл үшбу сәлемнің нендей оймақсатпен жазылғанын білмейміз.
Білетініміз – біреу. Ол Солженицынның
Зейнолла ақсақалдың хатына қайтарған
жауабы. Оны жоғарыдағы мәтіннің басында тұрған: «Сенің хатыңа қатты қуандым»
деген с"йлем айғақтап тұр.
...Далаға шықтық. Қыстың қысқа күні
к"кжиекке к"рінбей батып барады. Аяз
ақырып тұр. «Анау мүйіске дейін жаяу
жүрейік» деген Айдар /шімұлы с"з арасында бізге тағы бір әңгіме айтты. Солженицын К"ктерекке мұғалім болып келген
алғашқы кезде Яков және Екатерина
Мельничуктердің үйінде тұрыпты. Содан
соң ол жеке бәкене тамға к"шіпті. Пионер
к"шесіндегі бұл 10-үй кешегі "ліара кезең,
"тпелі тұс деп жүрген 90-жылдардың
ортасына дейін болған екен. Содан соң
қабырғалары құлап, орны жай т"мпешік
болып қалыпты.
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Қонақүйге келіп ойланып отырмын.
Есіме 1945 жылғы Шығыс Пруссияда батарея командирі болып жүргенде
кеңестік қоғамға қарсы ой-пікірі үшін
тұтқындалып, Мәскеу, Марфино және
Екібастұздағы сталиндік лагерьлерде
азапты күндерін "ткізген адам түсті.
Содан соң, к"з алдыма 1953 жылы
түрмедегі қиын жағдайдан дауасыз дертке
ұшырап, ота жасалғаннан кейін жазасын
Мойынқұмда "теуге жер аударылған жан
келді. Осымен бір мезетте ойыма 1956
жылы ақталып, Мәскеуге аттанған, 19591965 жылдары атақты «Новый мир» журналында кеңестік тоталитарлық режимді
әшкерелейтін «Иван Денисовичтің
бір күні», «Матренаның ауласы» мен
«Кречетовка бекетіндегі оқиға» және
«Захар-Калита» шығармалары жарық
к"рген жазушы оралды. Ал 1968 жылы
«ГУЛАГ архипелагы» романы "мірге
келгенде... Солженицын есімі идолға
айналып, туындылары оқырманның
сана-сезімін т"ңкеріп түсірді. Ондағы
ең басты, ғаламат нәрсе сол, ол бұрын
кеңестік қоғамда айтуға тиіс емес жабық
тақырыпты қаза жазып, қызыл террордың
жантүршігерлік оқиғаларын нақты дерекпен жайып салуы еді. Осыдан кейінгі
жағдай айтпаса да түсінікті. Жазушы
"зінің алдындағы әріптестері Ахматова,
Зощенко, Пастернак секілді сенімсіздікке
ұшырап, қуғындалды. Кітаптарының
жарық к"руіне тыйым салынып,
Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылатын
тізімнен алынып тасталды. Жазушылар
одағынан шығарылып, азаматтығынан
айырылды. С"йтіп, 1974 жылы елден
аластатылды. Соған қарамастан озық
ойлы шығармашылық "кілдері оны іздеді,
түрлі басқосуларда репрессия сұмдығын
еш боямасыз ашып к"рсеткен қаламгер
туындыларын айтумен болды. Lйткені
кешегі сталиндік азап лагерьлерінен
аман оралғандар мен әке-шешелері
тоталитарлық режимнің құрбаны болған
ұрпақ "кілдерінен тұратын сол кездегі
миллиондаған оқырман ол қасіретті
ұмытуы әсте мүмкін емес еді. Сондықтан
да арада "ткен 20 жыл ішінде «Қызыл
доңғалақ» тетралогиясының құрамдас
б"ліктері «Он т"ртінші жылдың тамызы»,
«Он алтының қазаны», «Он жетінің наурызы» романдарын жазып бітіріп, Ресейге
қайта ораларда ел оны хан к"теріп қарсы
алуға пейілді-тін. Бірақ... Кешегі гуманист
суреткер, адам құқығын алдыңғы орынға
қоятын шығармашылық иесі, қиянатқа
қаны қас қаламгер мұхиттың арғы
жағынан "згеріп келді. АҚШ-тан орала
сала саясатқа араласты. Ұлт араздығын
қоздырып, ұлы орыстық шовинизмнің
шоғын үрледі. Антисемитизмнің ауылынан да алыс болмады. С"йтіп, жазушы В.Войновичтің «Аңыз аясындағы
буалдыр бейне» кітабындағы с"збен
айтқанда: «...Украиндарға тіл тигізді.
Қазақтарды ренжітті. Еврейлерге доқ
к"рсетіп, шешендерді шамдандырды.
Ал оның Сібірді поезбен к"ктей "ткен
сапары ше? Теміржолдағы к"рінген
бекетте жиналыс ашып, елді шаршатты.
Думаға келіп ақыл айтып, депутаттардың
миын ашытты. Ресейдің жаңа тарихын
жазамын деп, кәсіби мамандармен жанжалдасты».
...Осыларды еске алғанда ойлайсың:
«Талантты, табанды, батыл әрі қажырлы
қалам иесі неге "з саласымен айналысып жүре бермеді екен?» деп. Иә, ол
60-80-жылдардағы қаламгер үшін жазу, тек
қана жазу болып табылатын бағытынан
танбай, таза шығармашылық еңбегімен
жұрт жадында қалғанда ғой. Атақ, абырой,
даңқ та одан ешқайда кетпес еді. Бірақ
олай болмады. Қалам иесі үшін қажеті жоқ
жоғарыдағыдай жағдайларға араласамын
деп, ол "зінің бұрынғы жеткен биігінен "зі
құлады. Құдайға шүкір, Солженицын солай деді екен деп ешбір елде ештеңе "згеріп
кеткен жоқ. Аңғыртқа ұшып, адасқан "зі.
/йтпесе, қор болғандар мен қорланғандар
шындығын жалғанның жарығына алып
шыққан еңбегі үшін берілген мәртебелі
Нобель сыйлығы оған аз ба еді? Біздің ойымыз осылай дейді. Десек те: «Қайткенде
адам қалады адам болып?» деген данаг"й
с"зімен : «Адам боп келіп "мірге, адам боп
кету к"п қиын» атты атақты ақынның қос
"лең жолдарындағы философия бойынша
жер басып жүрген пенденің кей кездегі
ұғымы мен ұстанымын түсіну қиын әрі
күрделі. Иә.., күрделі.
Жамбыл облысы
Мойынқұм ауданы

Шекара – ел егемендігінің белгісі
«Қазақстан Рес-публикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағы
қазіргі шекарасында тұтас, оған қол сұғылмайды
және б"лінбейді» деп басталатын Ата Заңның аясында ҰҚК Шекара қызметі "здерінің міндеттері
мен құқықтарын жүзеге асырып келеді.
Елдің тыныштығы мемлекеттік шекараның
берік күзетілуімен тікелей байланысты. 1992 жылдың 18 тамызында Қазақстан
Республикасының Президенті Н./.Назарбаевтың
Жарлығымен шаңырақ к"терген ҰҚК Шекара қызметі осы жылдар аралығында талай белестерді артқа тастады. Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік шекарасы
– Қазақстан территориясындағы құрлықтың,
судың, жер қойнауының және әуе кеңістігінің
шегін анықтайтын түзу сызық, сол сызық
арқылы "тетін жазықтық. Қазақ елінің шекара-

сы құрлықта 5 мемлекетпен шектесіп, теңізде 4
елмен тоқайласқан. Бүгіндері оны қамтамасыз
етіп отырған Шекара қызметінің жер-жерлердегі
б"лімдерінің қызметіне бақылауды арттыра
түсу мен оны басқаруды ұтымды ету үшін «Батыс», «Шығыс», «Оңтүстік», «Солтүстік» және
Жағалау күзеті "ңірлік басқармалары құрылды.
Мемлекеттік шекарамыз барлық ендіктері
бойынша толықтай күзетіліп, ала жіпті аттап,
алауыздыққа бармау үшін к"здің қарашығындай
құрметтейтін шекара шебін шегендеп, айбыны
асқақ ала бағандар орнатылып, заманауи үлгіде
қорғау мақсатында талапқа сай бақылау жүйесімен
жабдықталған. Іргелес жатқан барлық елдермен
бір мәмілеге келіп, шекаралық ынтымақтастықты
арттырып отыру дәстүрге айналған. Бүгінде
атадан балаға мирас болып қалған осынау ұланбайтақ жеріміздің әр пұшпағын жау шаппа-

сын деп, б"где елдің азаматы баспасын деп,
ауа райының ыстық-суығына қарамай күзетіп
жүрген шекарашыларымыздың қырағы қызметіне
лайықты құрмет к"рсетіліп келеді.
Шарада «Мемлекеттік шекара – ең қастерлі
құндылық» кітап к"рмесіне қойылған кітаптар
арқылы еліміздің Қарулы Күштерін құрудағы
және ҚР аймақтық және жаһандық қауіпсіздік р"лі
туралы ақпарат берілді. Және шара қонақтары ҚР
Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің
Ақт"бе облысы бойынша департамент офицері
подполковник Мұрат Бисенбин мен ҚР ҰҚК
Шекара қызметі Ақт"бе облысы бойынша
департаментінің аға офицері майор Азамат
Қабылғазыұлы біздің шекарамыз достық пен тату
к"ршілік шекарасы екенін, біз ендігі жерде ұланбайтақ Еуразия құрлығының қақ жүрегінде әлем
қауымдастығы мойындап, құрмет тұтатын Тәуелсіз

Қазақстан бар екенін мақтан тұтатынымызды
айтып, оқырманды ісіне адал, с"зіне берік болуға
шақырады.
Басты мақсат – «Ежелден ел тілегі – ер тілегі,
адал ұл ер боп туса – ел тірегі» демекші, әр баланың
бойында адамгершілік, батылдық, шыдамдылық,
т"зімділік қасиеттерін дамытып, жеке тұлғаны
қалыптастыруға үлес қосу. /р мемлекеттің
тағдыры шекарасының бүтіндігіне, тыныштығына
тығыз байланысты. Біздің елдің шекара шебінде
білікті маман, сарапталған, қайралған шекарашылар қызмет атқаратынына сенеміз.
Индира ТЕМІРБАЕВА,
Н.Байғанин атындағы облыстық балалар
кітапханасының кітапханашысы
АҚТLБЕ
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І. ХАТ

О

л күн сайын келетін поштаны асыға күтетін.
/детте, газетті ертеңгі сағат
онға қарай әкелетінін біледі. Шілде
таңы бүгін тіпті қапырық па, қалай
"зі деп ойға шомды да, аяңдап басып
почта жәшігіне жетті. Газеттерді суырып алғанда арасынан бір хат жарқ
етіп к"зіне шалынды. Тек мерекелер
қарсаңында, онда да анда-санда достары ашықхат жолдайтыны болмаса,
бұған хат жазатын да ешкім жоқ сияқты
еді. «Бұл не хат болды екен? Кімнен?!»
деген сұраққа жауап іздеп, сәл ойланды да конвертті қолына алды. Жетер
адрес жас баланың қолымен әрі ірі
әріптермен жазылыпты. Кері адресіне
үңілді. «Қашғар қаласы» деген жазуға
к"зі түскенде жүрегі шым ете қалды.
Демек, бұл хат туыстарынан келгені
хақ. Қарт енді тіпті дегбірсізденді.
Ол кері адресті тағы бір қайтара
оқып шықты. Хат інісінен келіпті.
Газеттер болса сол күйінде почта
жәшігінде ұмыт қала берді. Сонау бір
отызыншы жылдардың соңында "зі
еккен, осы күні қартая бастаған алмұрт
ағашының астындағы орындыққа
жайғасқан қария к"зілдірігін ілді де,
қолы дірілдеген күйі конвертті әрең
ашты. Інісімен хат алмаспағанына да,
міне, жиырма бес жылға жуықтапты-ау.
Хат тіпті шолақтау жазылған. Тәрізі,
інісі мұның тірі екеніне толық сенімді
емес. «Бәріміз аманбыз, інілерің де,
қарындасың да аман-есен. Балалары
"сіп жатыр. Мұндағы ағайын-туыстың
бәрі "зіңді – үлкен ағамызды сағындық»
деген мазмұнда қысқа қайырыпты.
Қария терең ойға шомды... Кеудесін
біреу бейне қысқашпен бүре түскендей
ме, бұрын сезіп білмеген бір шаншу
қадалып ауа жетпей бара жатқандай,
сонау алыста қалған естеліктер санасына самғай оралып, тіпті мазасы кетті.
Он жеті жасар бозбала еді бұл.
1934 жылғы сәуір айы. Қашғар үшін
қант"гісті соғысқа қатысқаннан кейін
жан сауғалауға мәжбүр болған. Туған
жерінде "зінен кіші үш інісі мен
қарындасы қалып еді. Иә, 1950 жылы ол
Қашғарға бір рет хат жолдаған. Сонда
елде қалған інілерінің үлкені бұлардың
әке-шешесінің қырқыншы жылдары
қайтыс болғанын, ал "зі университеттің
экономика факультетін бітіріп
облыстық банктің т"рағасы қызметінде
жүргенін айтып жауап жазған. Кенже
інісі қаладағы мектептердің бірінде
химия пәнінің мұғалімі дейді. Ортаншы
інісінің тұрмысы бәрінен ауыр болса
керек, қала маңындағы ауылдардың
бірінде диқаншылықпен айналысатын
оның бала-шағасы да к"п к"рінеді. Ал
енді бәріне сүйікті жалғыз қарындасы
жасынан-ақ жақсы діни білім алыпты,
кейін белгілі бір қашғарлық қариға
тұрмысқа шығыпты.
...Бұл алыстағы туған-туыстарымен
он жылға жуық хат арқылы хабарласып
тұрды. Алайда алпысыншы жылдардың
басында арадағы байланыс кілт үзілген.
Сол кезде інілері мен қарындасын
сарыла ойлаған бұл талай түндерді к"з
ілмей "ткізіп еді ғой. «Бауырларымның
халі нешік? Тірі ме "здері? Қытайдағы
мәдени революцияны қалай "ткерді
екен?» дейтін сұрақтар санасын сан рет
сансыратқан.
Қарт бүгін үйінде жалғыз қалған.
Зайыбы к"рші ауылдағы құрбысына
барып келмек болды. Үлкен балалары
жұмыста, кенжесі университеттегі
оқуында.
Бір сағаттай уақыт "тіпті. Бақшаға
қаладан оралған студент ұл ентіге басып
кіріп келгенде терең ойдың тұңғиығына
шым батып кеткен бұл оны тіпті
байқамай да қалды. Ал кіші ұлы болса... к"зіне жас алған әкесін "мірінде
бірінші рет к"ріп... «Дада! Дада! Сізге не
болды?» деп жанұшыра сұраған.
/кесі оны тіпті естімегендей күйде
отыра берді. Бозбала әлгі сұрағын енді
дауыстай қайталағанда барып қария
терең ұйқыдан әйтеуір әрең оянғандай
болды-ау.
«Не дейсің? А-а, бұл сен бе едің?
Мен мына... Қашғардан хат алып...».
Ол басын тұқырта т"мен салды да,
қайтадан терең ойға шомды.
Баласы болса қайтерін білмей,
кеудесіне адам түсініп болмайтын
бір алаң кіргендей күй кешкен. Үйге
бір кіріп-шықты да, бақшаға қайта
оралды. /кесі сол орнында тапжылмай отыр, тіпті жазғы аптапты мүлде
елемейтіндей. Күн анау тақ т"беге
шығып алып қуырып барады. Оның
алмұрт жапырағының арасынан түскен
сәулесі шексіз мұңға батқан осынау қарт
адамның келісті кескінін нұрландыра
түскендей ме, қалай. Болаттай бозарған
әкесінің түріне қарап бозбала "зінің
"ткен "міріне, жеке тағдыры туралы естеліктерге терең бойлағанын
түйсігімен сезді.
Осы жылдар аралығында ол туған
Отанын ең болмаса бір рет к"ріп, к"не
Қашғардың қуықтай к"шелерін тым
болмаса бір рет аралап шығуды, анасы
мен әкесін, туыстарын бір сәт қапсыра
құшақтауды қаншама аңсағанын кім
есептей алар дейсіз... Бірақ ол қазір
сонау 1934 жылғы ұйғырлар үшін
қаһармандықтың үлгісіндей болған
қанды қырғын туралы ойлаған.
«Отанымды, туған-туыстарымды
тастап кеткенім қалай болды "зі, дұрыс
па еді осы ісім?» деген сауал оның жа-
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сырғып құлап бара жатты. Бұл ұшып
барып әкесін әрең ұстап қалды да: – Не
болды сізге, дада? – деді үрей аралас
дірілдеген үнмен.
– Жүрегім сияқты, кеудем күйіп барады, – деген с"зді қария үзіп-үзіп әзер
айтты да, естен танғанын байқатып
к"зін жұма берді.
Жаңбыр үдей түсіп, күн күркіреді.
Аспан асты демде әлей-түлей болды
да кетті. Бозбала әкесін к"терген күйі
үйге апара жатып оның қуарған жүзіне
тамған жаңбыр тамшыларына қарағанда
ол әлі жылап бара жатқандай сезіліп едіай сонда. Не деген азап еді бұл?!
Ол әкесін б"лмеге к"теріп апарып,
диванға жатқызды.
– Балам! /кеңе не болды? – деген
абыржыңқы дауыс естілді ту сыртынан.
Жаңбыр суына малшынған анасы да
б"лмеге ентелей басып кірген екен.
– /кем қысылып... халі нашарлап
кетті. Кеудем жанып барады дейді.
Жүрегі-ау, сірә... Апа, сіз қасында
бола тұрыңыз, мен ауруханаға қоңыраулатып, «жедел жәрдем» шақырайын,
– деді баласы.
Есін жиған қарт қасындағы зайыбын
к"ріп сәл езу тартты да: «Алаңдама,

Бұл туған қаласынан он жеті жасар
бозбала кезінде, 1934 жылы кеткен. Содан кейін Орталық Азия мен
Оңтүстік Кавказдың біраз "лкесін шиырлай шарлап, ақыры осы тау етегіндегі Қарғалы ауылына келіп тұрақтап
еді.
Қарияның ес жиғанын к"ріп балалары қуанып қалды.
– Сізге не к"мек керек, дадасы? –
деді әйелі.
– Ұлдар мені аулаға шығарып, ана
жүзімдіктің астындағы сәкіге жатқызсыншы, – деген тілегін білдірді бұл.
Үш ұлы аялай к"теріп, әкелерін
далаға алып шықты. Осы мезетте қария
және бір есінен танып барып қайтты да,
жүзімдігінің астына жайғасқанын к"ріп
ақырын езу тартты.
Шілденің ерте таңы еді. Lзен
аңғарынан тербеле соққан таудың
жібектей жайлы самалынан таза
ауаның лебі сезілді. Бақшада сайраған
құстардың үні де бір рахат сезіміне
б"лейтіндей. Қария жылдың дәл осы
кезін, күннің де дәл осындай сәтін
ерекше ұнататын.
Тау баурайындағы Қарғалы ауылына ол 1935 жылы келген және содан

туралы естелік айтудың "зі бір ғанибет
емес пе еді. Сол сәттің "зі бұған да,
достарына да бір мереке тәрізді еді ғой,
шіркін!
Қария осы жүзімдігін жанындай
жақсы к"ретін, барын сала баптайтын.
Сонау бала кезінде "зіне әкесі үйреткен
тәліммен оның әрбір артық сабағын
кесіп, қысқы суықтан қорғау үшін
мұқият қымтап жабатын. Қыркүйекте
мәуелі жемісінің әрбір шоғын әртүрлі
жемір құстардан, жабайы ара мен бал
арасынан қорғау үшін дәкемен орап
тастайтын. Сондықтан да болар, осынау к"п ұлт "кілі қоныстанған ауылда
«нағыз ұйғырдың ауласы жүзімдігінен
белгілі» деген с"з тарап кетіп еді.
...Енді міне, қария ж үзімдіктің
астында жатыр. «Мен "лген соң мына
жүзімнің жайы не болар екен?» деп ойлады ол. «Ұлдарым мұны сақтап қала
ала ма?». Осы бір уайым оны енді тіпті
қамықтырып жіберді. Жүрегі де терең
бір тұңғиыққа тартып бара жатты.
С"йтті де тағы есінен танып қалды.
...Ол к"п ұзамай ес жиып, к"зін
қайта ашты. Жүзімдіктің астында жатқанын к"ріп, жаны саябырсы ғандай
болды. Жүзімінің әлі пісе қоймаған

ҚАШҒАР-ЖҮРЕК
АҢСАРЫ
(Үшөрім)

Бұл еңбегімді аяулы әкем
8бдіқадыр қариға арнаймын.
Автор
нын жегелі қай заман, тіпті "зі мына
фәниден к"шер-к"шкенше қажай
беретіні де анық. «Иә!» дейді ішкі бір
ойы – «Егер сонда Қашғарда қалсам,
жау мені қайдан тірі қалдырсын. Мына
балаларым да "мірге келмейтін еді,
мына ағаштар мен жүзімдік те "стіп
жайқалып тұрмас еді. Алайда, осылай
жат жерде күн кешіп жүргенше, сол
кезде "з Отанымда "лгенім дұрыс па
еді, қалай "зі?»
Бала әкесін мазалау енді ағаттық
болатынын түсінген. Қария сол күйінде
басын қолымен сығымдай тіреп, жылап
отырды. Ол "зінің ащы тағдыры, Отаны
туралы ойлады, сол баяғы ескі сұраққа
жауап таба алмай дағдарды.
Қария бақыт туралы әңгіме айтуды
қаламайтын. Иә, ол отбасын құрды,
балаларын "сірді, сенімді достар тапты,
ауылдастарының құрметіне б"ленді...
бәрі жақсы. Бірақ оның бақыты сонау алыстағы балалық шағында, сонау
алыстағы туған Отанында қалып еді.
Бозбала жүзімдік астындағы сәкіге
жайғаса жатып қолына кітап алды да,
оқуға зауқы соқпаған соң жанына ысыра салды.
Оның әкесі Қашғарды "мір бойы
аңсап келеді. Бұл ол қаланы тіпті к"рген
емес, с"йте тұра әлгі бір аңсар мұның
кеудесіне де ауыса қонақтағандай ма,
қалай? /кесі туған қаланың қисық
к"шелері, ескі мешіті, қам балшықтан
салынған үйлері кейде түсіне кіретіні
қызық. Lткен жиырмасыншы, отызыншы жылғы Қашғар туралы әке
әңгімелерін сүйсіне тыңдай жүріп, бұл
да осы қаланы соншалықты жақсы
к"ріп кеткенін "зі де сезбей қалыпты.
/рі әкесімен бірге сол қалаға бір барып
қайту ең басты арманына айналғандай.
/кесі "з балаларын жақсы к"ретін,
дегенмен, ұлдарға келгенде қаталдау
болды. Оларды ешқашан шолжаңдатып
еркелеткен емес, азан шақырып
қойылған атын да бұрмаламай толық
айтатын. Шыншылдыққа, әділдікке,
ерінбей еңбектенуге баулыды. Lз
ұлтының тілі мен мәдениетін бойына
жастай сіңіруге тырысты. Ал қыздарын
аялап "сірді, оларға үнемі құрметпен
«сіз» деп с"йлейтін.
Қарияның ересек т"рт баласы да
жоғары білім алған, мына кенжесі
бұйыртса университетті келесі жылы
бітірмек.
Ауылдастары әкесін құрметтейтінін
бала біледі. Lйткені ол ұзақ жыл бойы
осындағы мешітте имам болды. Бұл
дін ордасы сонау қырқыншы жылдары Қазақстанда ашылған алғашқы
мешіттердің бірі саналады.
...Кенет бұлт үйірілді де майда
жаңбырдың лебі сезілді. /лгі ойлардан күрт арылған бозбала енді «/кем
не күйде болды екен?» деп алаңдап,
бақшаға жүгіре кірген. Қария ештеңеге
селт етпейтіндей күйде отыр екен.
– Дада! Дада! Жаңбыр жауа бастады
ғой, үйге кірейік те, – деп дауыстады
ұлы.
Ол басын к"терді. Мағынасыздау
қараған к"зінен жанын әбден қажаған
азап пен мұңның табы сезілді. Сол
заматта отырған орындығынан ауа

қазір халім жақсы» деді. /йелдің к"зі
оның уысында қатты умаждалып
қалған хатқа түсті.
Осы аралықта «жедел жәрдем» де
жетіп келген. Қарияны дәрігер қарап
жатқанда бозбала ұл:
– /кемізге не болыпты? – деп
сұраған.
– Байқаймын, сіздің әкеңіз бүгін
жүрек бұлшық етінің талмасына
ұшыраған тәрізді, – деді дәрігер.
Бұл қарияның "міріндегі алғашқы
жүрек талмасы болатын.
ІІ. ЖҮЗІМДІК АСТЫНДАҒЫ
ЖАНТ8СІЛІМ
...Ол "зінің ақтық сәті жеткенін,
тұла бойындағы тіршіліктің нышаны
біртіндеп семіп бара жатқанын сезді.
Жүрек бұлшық етінің талмасы ауруы
оны, міне, үшінші рет алып ұрғанын
білді. Алдымен оң жақ иығының
тұсынан басталған бір шаншу бүкіл
кеудесін к"ктей "тіп, жүрек тұсына
келіп тірелген. Енді оны біреу әлеуетті
уысымен мыжып жібергендей, тура
жүзімнің бір шоғын аяусыз сыққандай
күй кешті. Аузына тат дәмі келді. «Бұл
менің ең соңғы мезетім» деп ойлап
үлгерді қария.
Қас-қағым сәтте шешесі мен
әкесінің, туыстарының, осыдан қырық
жеті жыл бұрын "зі тастап шыққан
сүйікті Қашғарда "ткен балалық
шағының бейнесі к"з алдынан
зу етіп "те шықты. Lзі "скен үйдің
ауласындағы жүзімдік те есіне түсті.
«Міне, кетіп барамын... соңғы сәтте
туыстарымның бет-жүзін ең болмаса
бір рет к"ріп, әлгі жүзімдіктің астында бір сәт жатар ма едім, шіркін» деп
қынжыла ойлады ол.
Мына шаншу тіпті жан шыдатар
болмаған соң, оның қинала ышқынған
дауысы қаттырақ шықты да, есінен
танып бара жатты. Отыз жылдан астам
отасқан зайыбы оғаш естілген үннен
үрейлене оянып: «Дадасы, сізге не
болды?» деп атып тұрды. Қарт болса
үн-түнсіз.
Жексенбі болатын. Қарияның
бес баласы – үш ұлы мен екі қызы да
үйде еді. «Балалар, әкелерің қысылып
жатыр, тезірек «жедел жәрдемді»
шақырыңдар!» деп, анасы бәрін оята
айғай салды. Кіші қызы телефон
шалуға жүгірді, қалған т"ртеуі ата-анасы жатқан б"лмеге аптыға басып жетті.
/келері сұлқ түсіп жатыр екен. Lңі
де, аппақ сақалы да боп-боз, келісті
келбет-кескіні тіпті айқындала түскендей. Кенет ол есін жинап, к"зін ашты.
«Алла» деп баяу күбірлеген соң, естеліктер әлеміне қайта кіріп кеткен еді.
Жүзімдік, иә сол баяғы жүзімдік
тура к"з алдында тұрғандай к"рінді.
Оны осыдан бірнеше жүз жыл бұрын
Қашғардағы ескі үйдің ауласына мұның
арғы бабалары әкеліп еккен делінетін.
Сол ата-бабалары бұл жүзімдікті ұзақ
жыл бойы асқан сүйіспеншілікпен
күтіп-баптаған, кезең аралатып
жасартып отырған деседі. Отанынан
алыс кеткеннен кейін де мұның түсіне
ылғи осы жүзімдік кіретін.

бері бұл жер "зінің екінші Отанына
айналды. Ол осы бір к"ркем ауылды да,
оның ақк"ңіл, қонақжай тұрғындарын
да "те жақсы к"ретін. Ауыл асау
Қарғалы "зенінің аңғарын бойлай, тау
шатқалына сұғына орналасқан. Жазда
қоңыр салқын, қыста анау т"мендегі
алаптан әлдеқайда жылы. Мұндағы
халық та жасыл желек к"мкерген бейне бір үлкен бау-бақшаның арасында
жүргендей әсер қалдыратын. Бірақ бұл
маңда бұрын жүзім "сірілмепті.
Қария осы ауылға қоныстанған
алғашқы ұйғырлардың бірі болатын.
Сондықтан да шығар, ұзақ жыл бойы
жалғыздықтың кермек дәмін тартты,
туған елі мен жерін сағынып ерекше зар
кешті. Жақын тартып сыйласқан қазақ
достарына да "з тілінде с"йлейтін.
Олар да мұның ішкі мұңын әріден
аңдай ма, "зіне к"бінесе ұйғырша
жауап қайтаруға бейім тұратын. 1950
жылы ол Кіші Ақсу ауылынан к"ршілес
Шамалғанға оқу іздеп келген ұйғырдың
бір шырайлы қызын ұнатты, екеуі
ақыры жарасып отау к"терді.
Жүзім оның туған жерінің, бақытты
балалық шағының бір б"лшегіндей
к"рінетін. Сондықтан тау етегіндегі
осы ауылға алғаш келген сонау отызыншы жылдары-ақ жүзім "сіруге ниеттенген. Алайда бұл мақсатына тек 1950
жылы жетті. Сол жылы күзде Шелектегі
досының үйіне қонаққа барғанда алдына қойылған жүзімнен "зіне бала
кезден таныс дәмді бірден сезді де,
соның қалемше шыбығын ауылына
әкеліп екті. Lз Отанында жүзімнің бұл
сұрпы «Аппақ Хусайне» деп аталатын,
ал мұндағы халық орысшалап «дамские
пальчики» дейді екен.
Бір қызығы, сол жүзім осы ауылға
тез жерсінді. Елуінші жылдардың ортасында қаулап "сіп бүкіл ауланың
алдын бейне бір шатырдай жауып
қалды. Мұның жүзімдігіне қызыға
қарайтын ел ары "тіп, бері "ткенде
әйтеуір бір к"з тоқтататын. Lйткені
оның бір шоғының "зі "те ірі, күпсекті
әрі тарам-тарам болып "сті. Сопақша
келген жемісі де ірі, шырыны мол,
тіл үйірер тәтті еді. Бұл осы ауылда
"сірілген алғашқы жүзімдіктің бірі
болды. Т"менгі алапта ол тамыздың
аяғында, ал қарияның тауға жақын ауласында қыркүйектің соңында пісетін.
Тура сол мезгілде бұл да "зінің жақын
достарын қонаққа шақырғанды жаны
қалап тұратын. Олар да жүзімнің әрбір
жемісін тамсана татып, бұған деген
игі тілектерін жаудыратын. Айхай
десеңізші, ол кезде мұның "зі де, құдай
қосқан мына зайыбы да жас, келген қонақтарының алдына лағманы
мен мәнтісін қалағанынша тартып,
достарының арасында к"не Қашғар

жемісіне қарап биылғы дәмнің "зіне
бұйырмайтынын білді. Қынжылғанмен
не енді...
«Ұлдарымның арасында бұл
жүзімдікті қайсысы сақтап қалар екен,
а?» деп ойлады ол. Бұл іс мүмкін кенже
ұлдың қолынан келетін шығар, мен
осыны күтіп-баптаған кезде үнемі
қасымда жүретін еді ғой» деген бір
шешімге тоқтады қария. С"йтіп,
"зінен кейін де бұл жүзімдіктің қурап
қалмайтынына сеніп, жаны байыз
тапқандай болды. Расында, тура солай
болса екен деген пәруана тілекпен
жаратқан Аллаға жалбарынды.
Енді бір сәтте кеудесіне қанжардай
қадалған шаншу тартып әкетіп бара
жатқандай, біреу жүрегін тағы да уыстай қысып, дәл осы жолы қопара суырып алғандай болды. К"з алдынан
"зінің бүкіл ғұмыры, туған Қаш ғарының бейнесі соңғы рет зымырап "те
шықты да сол әсем к"ріністі таудың
асау "зенінің ағыны жуып кетті.
Қарияның жүрегі соғысын мәңгіге
тоқтатты.
ІІІ. ҚАШҒАРҒА ЖОЛДАНҒАН
ҚАРАЛЫ ХАТ
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ұл міне, жеті күннен бері
дұрыстап к"з ілмепті. Ұйқы
қысып, кірпігі айқасып бара
жатады да, күрт оянып кетеді. К"з алдына қайтыс болған әкесінің сұлбасы
келіп тұра қалғанда ұйқысы бейне бір
таңғы шықтай ғайып болады.
«Маған жақсылап демалу керек-ау,
мына "мір деген енді әкесіз де жалғаса
береді ғой. Мына түрім ол кісіге тіпті
ұнамас еді. Ол мені әрқашан мықты,
ерік-жігері берік азамат болуға баулыды
емес пе» деп ойлады бозбала.
Жеті күн бұрын оның жан әкесі
"мірден "ткен. «Үшінші инфаркті бұл
кісі к"тере алмайды» деп еді бұған
дәрігерлер. Ақыры солай болды.
Жақын адамынан айырылған ең
алғашқы оқиға еді бұл оның "міріндегі.
Қария аптапты шілденің сол күні
сағат он бірден қырық минут "ткенде
қайтыс болды. Жүрегі жарылып кетті.
Иә, "мір бойы айналасына жақсылық
жасауға ұмтылған, туған Отаны мен
туыстарына жете алмай азап пен
сағыныштан әбден зарыққан сол ғазиз
жүрегі...
«/кемнің барлық туыстары Қашғарда қалды. Біздің ұйғырда баласына
әке-шешесі мен жақын туыстарының
есімін беру дәстүрі жоқ еді ғой. Алайда
әкем мені "зінің сүйікті нағашы ағасының есімімен атады, үлкен әпкем мен
ағама "з әке-шешесінің атын қойды.
Ол "мір бойы "зі туған сол қаланы ең
болмаса бір рет к"рсем деп армандады,

туыстарымен, балалық шағының достарымен ең болмаса бір рет кездессем-ау
деп зарықты. Кім біледі, "лер алдында
Қашғарын бір рет к"рсе, мүмкін мына
"мірден бақыттымын деп аттанар ма
еді» деп ойға шомды бұл.
К"з жұмар алдында әкесі барлық
баласы мен зайыбын қасына шақырып
алып ақырғы аманатын жүктеген,
жерлеу рәсімін қалай "ткізу керектігін
тапсырған. Бұл отбасы үшін "те ауыр
сәт еді, бірақ қария тым байыпты
қалпынан айнымаған күйде ол туралы
әдеттегі бір шаруа жайын с"з еткендейақ әңгімелеген.
– Менің жаназамды /бдімүтәліп
имам шығарсын, "зім оны әрқашан
құрмет тұттым. Сүйегімді жууға достарымды кіргізіңдер. Денемді т"менгі
қыраттағы зиратқа жерлеңдер. Бейіттен
"зім ашқан мешітті және Қашғарға
апарар жолды к"ріп жатайын. Сендерге
артар аманатым осы, – деген қария селт
етпей.
– Жарайды, дадасы, біз сіздің
айтқаныңызды орындаймыз, – деп еді
сонда к"з жасына булыққан шешесі.
***
Қарияны ақтық сапарға аттандыру
үшін мыңға тарта адам келді. К"бісі
к"з жасын тыя алмай, зиратқа дейін
оның сүйегін иығынан түсірмей к"теріп
апарды. /кесімен расында қайғыра
қоштасқан әртүрлі ұлт "кілдерінен
құралған ауылдастарының осынау риясыз құрметін қазір бозбала тебірене
еске алып отыр. Одан кейін жетілігіне
де к"п адам келіп кетті ғой. Соларды бауырларымен бірге қарсы алып,
шығарып салғаны да күні кеше.
Осы рәсімнен кейін ол "зі "скен
шаңырақтың табалдырығынан ішке
аттап енді. Бұл 1955 жылы салынған
екі қабатты еңселі үй еді. Қария айтса
да қолы ұсынықты, шебер құрылысшы
болатын. Lзі салған осы үй к"п жыл
бойы ауылдағы ең үлкен және әдемі
үйлердің қатарында саналды. Бірінші
қабаты жартылай жерт"ле тәрізді,
қыста жылы, жазда қоңыр салқын.
Аула бүгін қатты ыстықтан
қапырықты к"рінген соң бозбала аптаптан қашып үйге кірген. Содан к"п
ойлан бай-ақ бұрын әкесі жататын
диванға қисая кеткен. Күндіз ұйықтау
мұның әдетінде жоқ еді, ал осы жолы
сонша шаршағандықтан болар, қалың
ұйқыға шым бата ж"нелгенін тіпті
білмей де қалды.
***
Түсінде әкесі тірі екен дейді. /йтсе
де, бұл оның қайтыс болғанын білетін
к"рінеді. Қария әбден шаршаған,
науқас. Lмірінің соңғы кезінде тура "зі
к"рген кейіпте.
– Дада! Сіз тірі ме едіңіз?! Біз сізді
осыдан жеті күн бұрын жер қойнына
тапсырып едік қой!
– Балам, тоқтаған тек жүрегім
ғана, алайда мен әлі "мір сүрудемін.
Қазір халім "те нашар. Басым да, бүкіл
тұла бойым, сүйектерім де, жүрегім
де ауырады. Міне, жеті күн болды,
Отаныма қалай жетем деп аласұрып
жүрмін. Бірақ туған қалама жете
алар түрім жоқ. Ол жақтағылар мені
мүлдем ұмытқан сияқты. Алдымды
кес-кестеген асқақ таулардан, ш"лдер
мен к"лдерден, "зендерден "те алар
емеспін. К"мектесші маған, балам!
Қашғарды әбден сағындым, жүрегім де
қатты ауырып тұр...
– Дада! Сіздің жүрегіңіз тоқтады
емес пе! Жарылып кетіп еді ғой. Ол
Қашғарды қайтіп сағына алады?
– Балам, ұйғырдың тоқтап қалған
жүрегі де туған Отанын сағына береді.
Осыны ешқашан ұмытпа! – деп, қария
терең күрсінгендей болады.
– Дада! Менің сізге к"мектескімақ келеді, бірақ қайтіп?! Соны білмей
тұрмын ғой...
– К"мектес, балам! К"мектес!
– Дада! Мен білмеймін ғой, сізге
қайтіп к"мектесерімді білмеймін! – деп
бала жан дауысы шыға айғай салады.
– Айтыңызшы, қалай?!
Қария ұлына шарасыздау мұңлы
жанарымен бір қарады да ж"ткірінді,
содан кейін "з мәнерімен бәз баяғыша
жұмсақ жымиды да үнсіз қалды.
***
... Бозбала оянып кетті. Жоқ, оны
біреу оятып жіберді. К"зін ашқанда
анасын к"рді.
– Балам, саған не болды? Ұйықтап
жатып неге сонша айғайладың?
Қорқынышты түс к"рдің-ау деймін?
– Апа, түсіме әкем кірді, – деп, бұл
түсінде болған оқиғаны түгел айтып
берді.
– Балам, біз әкеңнің Отанына хат
жазбадық қой. Туыстарына қайтыс
болғанын әлі естірпедік, содан кейін
де шығар, рухы туған еліне, үйіне жете
алмай қиналып жүргені, – деді шешесі.
Бұл сол күні-ақ әкесінің "мірден
қайтқаны туралы қаралы хабарды
алыстағы туыстарына тәптіштеп жазып,
Қашғарға хат жолдады.
Содан кейін-ақ баяғы қалың
ұйқысы "зіне қайта оралды.
Араға ай салып бозбала Қашғардағы кіші әкесінен хат алды. Олар
да қабырғасы қайыса отырып,
ағаларының қырық күндік нәзір
садақасын осындағы "з отбасы сияқты
тура бір күнде атап "туге әзірленіп
жатқанын айтыпты.
Орысшадан аударған
Рәтбек САҒИД-УАҺАС

ANA TILI
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қоғамымызда келеңсіз
еңсіз жайттар кездесіп қалғанн тұста бүгінгі
күні алдыңғы буынн қатарына
іліккен біз «апыр-ай,
ай, алдыңғы
толқын ретінде үлгімізде
лгімізде кемшілік
болғаны ма?» депп еріксіз ойланып
қаламыз.
Ал біз кімге қарапп өстік? Соғыстан
кейінгі бейбіт күндерде
ндерде өмірге
келген біздің тұстастарымыздың
стастарымыздың
бақыты – қиын кезеңдерде
өсіп-жетілген, сын-сынақта
ын-сынақта
шыңдалған,
тіршілік
тәжірибесін
молынан игер-ген ағалардың
ң
тәрбиесін көргеніміз.
геніміз.
Олар өздерінее
сеніп тапсырылған
ылған
қандай да істі зор
жауапкершілікпен
ікпен
атқарды, уақытпен
қытпен санаспай еңбек етті,
тті, жүректерін
таза ұстады.
сы ағалардың бірі –
Сондай жақсы
нтаев еді...
Сапар Сағынтаев

АДАЛДЫҚТЫҢ
үлгісі еді...

Күні кеше ғана жылы жүзімен,
әдемі әңгімесімен арамызда жүрген,
жасы сексеннің үстіне шықса да ақсақалдыққа к"ңіліміз қия қоймайтын,
сергек мінезді Сапар ағаның қоғам,
мемлекет қайраткері ретіндегі тұлғасы
ерекше айқындалып к"рінетін.
С"з басында есімі елге мәлім
ерекше жанның "мірбаянына қысқаша
шолу жасай кетсек, артықтығы бола
қоймас.
Сапар Сағынтайұлы 1936 жылы
дүниеге келген. Қазіргі Қарғалы
ауданында ауыл баласы болып дала
мінезімен тәрбиеленеді. Беріректе
Ақт"бе қаласындағы №6 орта мектепті
алтын медальмен бітіріп, сол білімімен
мектептерде физика-математика
пәнінен дәріс береді. Жазғы демалыста Чкалов атындағы ұжымшарда
комбайн да жүргізеді. Кеңес армиясы қатарында әскери-азаматтық
борышын "теп келген соң комсомол
қызметінде шыңдалады.
Жастар жетекшісі болып жүргенде
жоға рыдан қонақ келіп қалып, бір
шаруашылықтан қой алдырып сояды
ғой. Былай қарағанда мұнда тұрған
ештеңе жоқ, екінің бірінде кездесе
беретін қалыпты жағдай. Шаруа
басқарып жүрген сыйлас азаматтар
бір-бірінің с"зін жерге тастамайды. Арада аз күн "ткенде «комсомол басшысы кеңшар директорынан
қой алды, мемлекет меншігіне тегін
қол салды» деген сыңайда домалақ
арыз жазылады. /рине, тексеру
келеді. Жүзі сұсты жоғарының адамы
«қылмыскерді» ұстағанына сенімді,
с"зі мығым, қимылы тегеурінді.
Алайда жас жігіт бұған ешқандай
қысылмастан, дереу т"с қалтасына
қолын салып, қойдың құны т"ленгені
туралы түбіртекті ұсына береді.
Мұндайды күтпеген арыз тексеруші
сасып қалады...
Біреуге орынсыз салмақ салу, кісі
есебінен күн к"ру, "скенді аяқтан
шалу, жақтырмаған адамына қиянат
жасау секілді кіршең к"ріністерді
әуелден бойына дарытпаған Сапар аға
сол тазалығын "мір бойы сақтады деп
айтуға болады.
Сапар Сағынтайұлының облыстың
комсомол ұйымдарында басшылықта
болған тұсында оның тәрбиесінде
болған, қамқорлығын к"рген к"птеген
кадр кейін "сіп-жетілді, елге белсенді
қызмет етті. Олардың қай-қайсысы да
алғашқы мектептерін ұмытқан жоқ,
күні кешеге дейін мақтанышпен айтып
келгенін талай естідік.
Ал Сәкеңнің "зі жастар ұйымындағы жігерлі қимылын одан кейін
партия қызметінде жалғастырды.
Lзі туып-"скен Қарғалы аудандық
партия комитетінің екінші хатшысы
болып сайланды. Ол кезде бұл "ңірде
негізінен басшылық қызметтерде
"зге ұлт "кілдері тізгін ұстайтын. Ал
олардың арасында қазақ ұлтының
"зін к"рсетуі қиын жағдай-ды. Сол
ахуалды бұзған да Сәкең екенін
жақсы білеміз. Ол "зінің зиялылық
қалпымен, ең бастысы, білімді де,
біліктілігімен, іскерлігімен аз мерзім
ішінде биік беделге ие болады.
Аудандағы «Передовик» секілді табысы мол, шаруасы ілгері дамыған
ұжымшарды ұзақ уақыт басқарып
келе жатқан Григорий Каструбин
секілді тәжірибесі мол, ешкімнен

ақыл сұрамайтын тарландардың "зі
жас кадрмен санасып, оны сыйлауы
"згелердің де назарын аударады.
Сапар Сағынтайұлы облыста Ойыл
және сол кезде Октябрь деп аталатын
екі ауданды біраз жыл басқарды. Екі
ауданда да беделді басшы, білікті
жетекші атанды. Оның жұмыс стилі,
кадрларды тәрбиелеудегі мектебі
"згелерге үлгі болды.
Ал 1984 жылы оның облыстық
атқару комитетінің т"рағасы
қызметіне сайлануы заңдылық іспетті
қабылданды. Lйткені тәжірибесі
мол, ұстанған бағыты айқын,
принципті, әділдік, адалдық, іскерлік,
ұйымдастырушылық қабілеттерімен
елге танылған азаматтың мұндай
деңгейдегі лауазымға келуі к"пшілік
сенімімен қолдау тапқан еді.
Негізінде бұл кісі лауазым қуып,
таққа таласқан не ұмтылған адам емес.
Оның бір мысалы ретінде сексенінші
жылдардың соңына таман Қазақстан
Жоғарғы Кеңесі Т"ралқасының
Т"рағасы қызметіне ұсыныс түсіп,
сыпайы түрде бас тартқанын айтуға
болады.
Қолына қалам ұстап, күні-түні
дерлік үстел басына отырды. Бас-аяғы
санаулы мерзім ішінде «Ел тағдыры
– еңбекпен еншілес» атты үш кітап
жазып шықты. Ол "зінің балалық
шағынан бастап осы кезге дейінгі
уақытын баяндады. Жай баяндап
қойған жоқ, ел-жұрт бастан кешкен замана к"шімен, орын алған
оқиғалармен, дәмдес, қызметтес,
сапарлас болған адамдармен байланыстыра тұтас бір кезеңнің келбетін
к"рсетті.
Сондағы к"здеген мақсаты –
еңбек адамын қадірлеуді жан-жағына
ұғындыру еді. Ол басшылық қызмет
еткен жылдарында да осы бір қағидасын берік ұстанған болатын. Ал
зейнеткерлік жасқа шығып, кемелдене түскен тұсында да сол дәстүрінен
айнымағаны бізді таңғалдырды.
Мәселен, Шалқар ауданындағы
«Шетыр ғыз» совхозының озат шопаны болған Сағынай Жайымов
ақсақалды әдейі іздет тіріп, тауып
алды. Кеңестік заманда облыстық
атқару комитетінің т"рағасы болып
тұрғанында осында келген кезін,
құрдастық "зара әзілдерін еске алды.
Он бес бала "сіріп, бүгінде ақсақал
атанған қарияны құшақтап, Ақт"беден
арнайы алып келген шапанын кигізді.
Ырғыз ауданында Ленин орденді
Зарлық Қалиев, Бүркітбай Санымбаев
есімді бірі шопан, бірі жылқышы
абыройлы еңбек иелері болды.
Сол азаматтардың ұрпақтарымен
кездесу барысында жүрек қозғар к"п
жақсы әңгімелер айтылды. Сапар
Сағынтайұлының қамқорлығы
нәтижесінде еңбек адамдары сол
уақытта бірі «Волга», екіншісі «УАЗ»
авток"ліктеріне қолдары жеткен екен.
Сәкең Ойыл "ңіріне барғанда атақты
жылқышы, «Еңбек даңқы» орденінің
толық иегері болған Аманқос
Мұқанғалиев туралы к"п әңгіме
айтты. Ол қазіргі Мұғалжар ауданында атақты комбайншы болған Раушан
Дәулетованы ерекше құрметтейтін.
1984 жыл қуаңшылығымен есте қалды.
Соған қарамастан, қазақтың қайсар
қызының звеносы жанкештілікпен
жұмыс істеп, олар еңбек ететін «Побе-

бойындағы тау -тасты, орманды
жерлерді, к"лдер мен "зеншелерді
жатқа білген. Бала кезде жабайы жидектерге құмар болғанын жиі айтатын.
Дүниеден "ткенінше бау-бақшамен
шұғылданды. Ерте к"ктемнен ол
үйде отырмайтын. Жерді де "зі
қазады, күту-баптау жұмыстарын да
"зі атқарады, "німін де "зі жинайды. Қысы-жазы дастарқанында "з
бақшасының "німдері тұрады.
Дүниеден "ткенінше сол "зінің
бұрынғы пәтерінде тұрды. Беріректе
облыс басшылары құрмет к"рсетіп, үй
жағдайын жақсарту ж"нінде ұсыныс
білдіргенде де, оған алаңдамады.
Сапар Сағынтайұлы сексеннің
үшеуінен асып барып, "ткен шілде
айында дүниеден "тті. Lкініштісі,
әлі де мынау біз бастан кешіп жатқан
тіршілік әлеміне құштар еді. Осы тұста
оның Ақт"бе облыстық газетіне берген
сұхбатында айтылған мына с"здерін
қайталап келтіре кеткім келеді:
«Менің ұстанған бір қағидам бар, соны
айтайын. Адам баласы "з анасын алдамайды. Ал Жер-Ана дегеніміз бәрімізді
асырап, мейірімін т"гіп отырған,
нақты айтқанда аналардың анасы емес
пе?! Менің жерге деген ерекше сезімім,
ерекше бағалауым балалық шағымнанақ күнделікті тыныс-тіршілігіммен
бірге қалыптасқан. Lмір бойы жерде
еңбек етуді бойымда қалыптастырдым.
Мен жылда бау-бақшамда жүрмін.
Lзгелер де "з бақшасының жемісін
жесе екен деп тілеймін».
Қалай болғанда да жақсы адамның
аты "шпейді. Оның игілікті істері,
"негелі қыз меті ел аузында айтыла
береді.
Сапар Сағынтайұлының қоғам,
мемлекет алдындағы еңбектері
де жоғары бағаланды. Lзі қызмет
атқарған уақыттың жоғары "лшемі –
Одақтық партия съездерінің делегаты
болып қатысты, Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесінің депутаты болып сайланды.
Екі мәрте «Құрмет» белгісі, екі мәрте
«Еңбек Қызыл Ту», Октябрь революциясы ордендерімен марапатталды.
Басқа да сый-құрметтері аз болған
жоқ.
Ең бастысы, ел құрметіне б"ленді.
Оны білетіндер шын мәніндегі жақсы
адам деп бағалады, адал к"ңілден
сыйлады.
...Бірер жылдықта Ырғызға жолы
түскенде к"зі тірісінде "зі қатты
құрметтеген шопан досы Зарлық
Қалиевтің балалары асыл ағаларының
алдынан тай алып шықты. Сонда
Сапар аға "зінің жылы жүзімен
к"ңілденіп тұрып, «Мен бұл тайды
қабылдадым, үлкен ризашылығымды
білдіремін. Менің қалауым – осы тай
"з үйірінде қалады. Міне, қазір менің
құрдасым Зарлықтың Сапар есімді
немересінен Аяла есімді сәби дүниеге
келіп отыр. Бұл бала Зарлыққа ш"бере
болады. Амандық болса, осы бала 7
жасқа толған тойға мен Ақт"беден
келемін. Оған дейін мына тай үлкен
ат болады. Саған "з қолыммен
мінгіземін. Жылқыны жақсы бағып,
"сіріңдер» деді.
Бұл да Сапар ағаның бізге қалдырған бір сабағы деп қабылдадық.
Мәлік ЖЕКЕЕВ,
Ақт*бе облысының
Құрметті азаматы
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БЕРІК ШАХАНҰЛЫ
31 тамызда 80 жасқа қараған
шағында белгілі жазушы, аудармашы,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
«Парасат» орденінің иегері, халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты
Берік Шаханұлы Шаханов қайтыс болды.
Қарымды қаламгер саналы ғұмырында
қалам сертін қалтқысыз атқарған шебер
журналист, жаны жайсаң азамат еді.
Берік Шаханұлы 1941 жылы 5 қарашада Жамбыл облысы Сарысу ауданы
Жайылма ауылында дүниеге келген.
1961 жылы әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті филология
факультетінің журналистика б"ліміне
оқуға түскен. Еңбек жолын 1966-1970
жылдары Жамбыл облысының «Еңбек
туы» газетінде әдеби қызметкер ретінде
бастаған. Ал 1970-1973 жылдары қазіргі
«Жас Алаш» («Лениншіл жас») газетінде
әдеби қызметкер, 1973-1989 жылдары
«Жазушы» баспасында редактор, аға
редактор, 1989-1991 жылдары «Жұлдыз»
журналында әдеби қызметкер, 1991-2002
жылдары Қазақстан Жазушылар
одағында аға референт, осы аралықта
Қазақстан Жазушылар одағы кәсіподақ
комитетінің т"рағасы болған.
Сонымен қатар 2002 жылы 27
сәуірде шақырылған Қазақстан

Жазу шыларының кезекті ХІІ құрылтайында Қазақстан Жазушылар одағы
басқармасы т"рағасының орынбасары
болып сайланды. 2007 жылы 6 маусымда шақырылған Қазақстан Жазушыларының кезекті ХІІІ құрылтайында
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы т"рағасының орынбасары болып
қайта сайланған.
Танымал жазушылардың таңдаулы
шығармаларын ана тілімізде с"йлетіп,
«Ғашықтың тілі», «Ақ иірім», «Қара-

таудың самалы», «К"рген түстей дүние»
кітаптарымен талғампаз оқырманның
жоғары бағасына ие болды. 1991 жылы
«Жазушы» баспасынан жарық к"рген
«Құса» атты повестер мен әңгімелер
жинағы үшін 1992 жылы Қазақстан
Жазушылар одағының Халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығына ие болған.
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл»
мерекелік медалімен (2002), «Ерен еңбегі
үшін» медалімен (2003), «Астанаға 10
жыл» медалімен (2008) марапатталған.
Сонымен қоса Берік Шаханұлына
Қазақстан Республикасы Президентінің
2008 жылы 5 желтоқсандағы жарлығы
бойынша «Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері» құрметті атағы берілген.
Адамгершілігі зор, ортасына сыйлы
ағамыздың жарқын бейнесі қалың елі
қазағының жадында мәңгі сақталады.
Берік Шаханұлының к"зі тірісінде
жасаған игі-жақсы амалдары алдынан
жарылқасын.
Марқұмның топырағы торқа, жатқан
жері жайлы, жаны жаннатта болсын!
ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі

Жүрегі жомарт жан еді...
Таңғы сағат 8-ден "те Берік
Шахановтың телефоны шырылдады.
Жүрегім қобалжығандай болды... «Ж"пелдемеде орынсыз мазалау
мінезінде жоқ адам. Жайшылық болса
жарады...» деген оймен ұялы телефонымды қостым... «Аға, папамнан
айырылып қалдық» деп, еңкілдеген ер
азаматтың дауысын естідім. Бекеңнің
үлкен ұлы – Бердібек...
Қазақ к"ркемс"зінің беделді
"кілдерінің бірі, ұлт прозасының ауыр
салмағын к"терісіп, қаршадай кезінен
"зін әдебиеттің ыстық-суығына қатар салып келе жатқан қабырғалы қаламгердің
жүрегі тоқтап қалған. Бердібек айтқан
суық хабарға сенер-сенбесімді білмей:
«Апыр-ай, осыдан т"рт-бес күн бұрын
с"йлесіп едім ғой...» дедім. «Біз де сенбей отырмыз, аға» деді үлкен ұлы.
Біреудің ала жібін аттауды
білмейтін, мына қызығы мен қасіреті
қатар жүретін дүние жалғанның
күнгейіне де, к"леңкесіне де сабырмен қарап, ойын жұптап, с"зін екшеп
айтуды дағдысына айналдырған Бекең
марқұмның бейнесі к"з алдыма келді...
Бізден бес-алты жас үлкендігі
болғанымен, жүрісі ширақ, с"зі нық,
ағайын-туыс алдында абыройлы,
әріптестеріне қадірлі жанмен дәмтұзымыз жарасып, ширек ғасырдай
уақыт Жазушылар одағы дейтін
қара шаңырақта қызметтес болдық.
Алаштың арыстары – Сәкен, Ілияс,
Бейімбет, Мұхтар, Сәбит, Ғабит,
Ғабиден секілді ұлыларымыз іргесін
қалап, ұлт руханиятының бағыты мен
бағдарын анықтаған, "рті мен серті
қалың дәуірлерде халқымызды желеп-жебеген ұйымның «"тпелі» дейтін
аса күрделі кезеңі – "ткен ғасырдың
тоқсаныншы жылдары біздің буынды сынға салды. Ұйым тағдырына

жауап беру міндеті иығымызға
түсті. Құндылықтар "згеріп, ұлт
руханиятының "рісіне "рт тигендей
болған со бір ауыр жылдарда Бекең
– Берік Шаханов ұйым басшылығы
құрамында болып, Т"рағаның орынбасары қызметін атқарды. Бұрын
сыпайы жүрісімен елге сыйлы, талантты жазушының шығармаларын
білгеніммен, "зін жыға танымайтын ем.
Қызмет – кімнің кім екенін танытатын
таразы! Салған жерден аз с"йлеп, к"п
іс тындыратын, ісқағазына ұқыпты,
үстіне қыл қондырмай жүретін Бекең
маған ұнады. Ұйымның басы дауға
түсіп, Қалаубек Тұрсынқұлов ағасы
мен Ғабиден Құлахмет інісі үшеуі жиіжиі сот босағасын тоздырып жүрген
күндер есімде... Сол қиын кезеңде
бірінің мінезі біріне үйлесе бермейтін
жаратылысы б"лек ортамен Бекеңнің
қалай тіл табысып, "з жұмысын қалай
жүргізгенін к"зімен к"рген әріптестері
ұмыта қоймаған шығар деп ойлаймын.
Бітімі таза, мінезі кең, әділетсіздік
к"рсе, т"збейтін, ретті жерінде «бетің
бар, жүзің бар» демей, айтарын тура
айтатын, жақсыға ағынан жарылып
қуана білетін, қайғы жұтқан адамның
қасынан табылар жомарт жүректі, адал
азамат еді, қайран Бекең!!! Lз басым
осы жылдар ішінде Бекеңе әбден бауыр
басып, қабағы мен с"зі жарасқан досжар адамға айналдық.
Сол Бекең... Қазақты, қазақ руханияты мен әдебиетін жанындай жақсы
к"ретін, ұяты мен ұлтының с"з "нерін
барынша жанымен, жүрегімен түсініп,
санасы арқылы "ткізе білетін, жомарт
бітімді, сабыр мен салауатты серік еткен
Бекең – қазақ с"з "нерінің к"рнекті
"кілі Берік Шаханов ойда-жоқта мына
жарық Жалғанды ұлты мен ұрпағына
тапсырып, Бақиға аттаныпты дегенді

естігенде – қалам мен ғалам тілдескенде
туған мына бір қоштасу "леңімен
жазушыны білетін қалың қауымға к"ңіл
айтып отырмын.
Берік 'тті...
Бекең 'тті – Шын адам:
Ойы – таза...
Бойы – таза күнәдан.
Шын қайғырып, шын қуанып, күрсінген,
Cтті бір жан айнымайтын тұмадан.
Адамдарды аялаған с'зімен,
Жаңылмаған жүрісінен, тезінен.
Тілін тапсаң, қазыналы 'зге әлем,
Сыр атқақтап, нұр таматын к'зінен.
Бойлап кетсе, жазылмаған
мұңды 'лең,
Ойлап кетсе, жел тербеген,
түнгі емен.
Cз 'мірін 'рнектеген с'зімен
Cтті бір жан бүгілуді білмеген.
Үгілуді «мін» деген!
Жар құшақтап, ұрпақ сүйіп, шалқыған,
Қазақ десе, қорғасындай балқыған.
Қайсарлығы қара тастан айнымас,
Cтті бір жан 'згермеген қалпынан.
Берік 'тті...
Сарысуын сыр тұтқан.
Қаратау мен Сарыарқаны Пір тұтқан.
Беу, Дүние-ай!
Жетімсіреп Алматы,
Алатауға себездеді үркіп таң!
Cтті бір жан!
Қазақ елін Пір тұтқан!
Жатқан жерің жайлы, топырағың
торқа болсын, ардақты Беке!
Шын Мекенің мәңгілікке жұмақ болсын, жомарт жүрек иесі!
Нұрлан ОРАЗАЛИН

Өмірді сол қалпында суреттеді
Берік Шаханов қазақ әдебиетіне
зор еңбек сіңірген аса к"рнекті
жазушыларымыздың бірі. Lмірінде
атақ, мансап үшін жүгірмей, "те адал
еңбек етті. Жазушылықта әлдекімдердей күрделілікке ұрынбады, елжұртты сендіріп, иландырып жазды.
Қызыл с"зді іздемей, "мірдің "з болмысын сол қалпында суреттеді.
Кезінде орыс әдебиетінде Шукшин,
Распутиндер бастаған деген әңгімелер
де болды ғой. Біздің Берік Шаханов та
сол бағытта жұмыс істеген қаламгер.
Шеберлігі сондай, тіпті кейбір

әңгімелерінде жағымсыз кейіпкердің
"зін жағымды етіп жібереді. Бұл тек
қана жүрегі жұмсақ, жан дүниесі б"лек
жаратылған жазушының қолынан
келетін дүние деп ойлаймын.
Адамгершілік қырына келсек,
артық с"зі жоқ, біртоға, сабырлы, к"п
дау-дамайға араласпайтын, "зінің жолын білетін азамат еді. Lзі де, жазуы да
қоңыр болды. Жастарға қамқор болып
жүретін. Ұмытып бара жатқан адамдарды еске салып: «/й, осы ұмытылып
барады. Ол туралы жазу керек, айту
керек» деп отыратын.

Айналайыны аузынан түспеген
азамат. Сондықтан "мірінің барлығы
адамгершілікке, қарапайымдылыққа
негізделді. Шығармаларының жұрттың
да, әдебиеттегі оқырманның да
к"ңілінен шыққан себебі – Бейімбеттің
бағытын ұстанған жазушы. Елге
түсінікті жазғаннан кейін оқырманы
к"п болды. Жүрегі нәзік, жұмсақ еді.
Келесі жылы 80-ге келетін еді, амал не,
оған жетпей кетті. Артындағы ұрпағы,
ағайыны аман болсын!
Қали С8РСЕНБАЙ

Адалдығы өн бойынан
есіп тұратын
Берік Шаханұлы ағамызбен талай
жыл сыйлас, қанаттас жүріп едік.
Сырласқан сәттеріміз де аз емес-тін.
Бірге жұмыс істедік, қандай сәтте
де адалдығынан айнымаған жан
болатын. Соңғы ширек ғасырдан
артық уақыт Қазақстан Жазушылар
одағында жауапты қызметтер атқарды
және дегдар, бекзат болмысымен
к"пке үлгі болды. Бекең жайшылықта
қарапайым к"рінгенімен, адалдықтың
с"зін айтатын кезде ештеңеден
тайсақтамайтын.
Оның қызметіндегі жауаптылығы,
мұқияттылығы, адалдығы "з алдына,
шығармашылық еңбегі бір т"бе

болатын. Хикаяттары, әңгімелері
к"птің к"ңілінен шығып, іздеп жүріп
оқитын дүниесіне айналды. Қазақ
психологиясын, ауыл табиғатын,
қазақтың жанын, болмысын Бекең
асқан сезімталдықпен, махаббатпен жазды. Мұхтар Мағауин осы
кісіні аса құрметпен айтып отыратын. Бекең Мұхаңмен дос, іні-бауыр
болды. Мұхаңның жетпіске келген
мерейтойында жеңгеймен Прагаға
барып, тойына қатысқан санаулы
қаламгердің бірі еді.
Берік Шаханұлы тойларда жеңгеймен бірге Қаратаудың ұмытылып
кеткен әндерін айтатын. Екеуі салған

ән талай жүректі тербейтін. Екеуінің
жарасымды жұбы талай жанға
үлгі болатын. Ол қарапайым "мір
сүргенмен, бойында биік парасат,
ұлы сезім бар еді. Талантты жастарды, талантты шығармаларды к"рсе
ерекше қуанып жүретін аяулы жан
еді. Жақында ғана жұмыс орнымызға
келіп тілектестігін білдіріп, жаңа
шығарма жазып бастағанын айтып
кетіп еді.
Lмірдің соңы қашан да "кініш!
Ағамыздың жатқан жері жайлы,
топырағы торқа болсын!
Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ
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Азат ӘКІМ

– Lзің де аман-есен жүр! – деп ізгі
тілектерін қосады.
Lткен айда бір кездескенінде осы
/лсейіт:
– Қай күні амандаспай "тіп кеткенің
не? – деп сұрады.
– Қай күні?
– Жексенбі күні.
– Жексенбі – туған күнім, Бурабайда
бір-екі демалушымен бірге мезіреті сипатында атап "ткенім есімде. «Оқжетпес»
шипажайынан кеше ақ пен қызылда
келдім, – деді Абамүсілім. – Мүмкін,
маған ұқсас біреу шығар.
– /беке, сені басқа біреумен шатастыратындай әзірге алжыған жоқпын.
Жағалауда қарсы ұшырастық, жүрісің
ширақ. Қалың, терең ойға батқасын
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(әңгіме)

лордадағы Есіл "зенінің
абаттан дырылған жағалауы
бірнеше шақырым, бір
басынан екінші басына жету үшін
талай уақытың кетеді.Есіл іргесіндегі
«Ататүрік» саябағы Абамүсілім нің
таңертең дене шынық тыратын орны,
кейде кешкісін қыды рыстайтыны да
жағалаудың осы тұсы.
Қала тірлігінде әзәзілдің қитұрқы
әжуа-қылжағы аз емес. Соның бірі –
белгілі бір жерде ұзақ жыл бойы бой
к"рсетіп жүрсең, сол жерде к"леңкеегізің де пайда болатыны. Жаз күндері
Есіл бойында қармақпен балық аулайтындар к"п. Жақсы танысы, таңмен
таласып қармақ салатын /лсейітпен
әлдеқашан шаңырақ құрған ұлдары мен
қыздары туралы әңгіме тиегін ағыту
екеуіне де ұнаушы еді. Қоштасарда қос
зейнеткер бір-біріне:
– Аман бол!

Жақында белгілі жазушы
Азат ӘКІМНІҢ «Аман-есен бол, ақ құс»
атты кітабы «Фолиант» баспасынан
жарық көрді. Кітапқа хикаяттары мен
әңгімелері енгізіліп отыр.

байқамадың ба? Ұсынған қолымды алмай "те шықтың.
– К"ңіліңді қалдырған жерім жоқ. Он
күн бойы «Оқжетпесте» демалғанымды
тағы да айтайын ба, әлде?
***
Ілгеріде жолаушылар таситын кеме
қатынасы қолға алынғанда Есіл "зенінің
әр тұсына аялдама орнатты. Бірнеше
ұзын отырғыштары бар, шатыр сипатында темірден соққан, түсі ақ аялдамалар жолаушылар үшін бой к"терген. Ол
бастама "зін-"зі ақтамайтын болды ма,
ақыры су түбі құрдымға кетті. Аялдамашатырдағы ұзын отырғыш қармақпен
балық аулауға ыңғайлы, жан-жағыңа
түрлі ыдыстағы құрт-жеміңді, басқа
да қажетті асай-мүсейіңді рет-ретімен
қойсаң, не керектің бәрі қол созымда.
Кезекті Құрбан айт жаздың ыстық
күніне сәйкес келеді, Құрбан айт алдында аялдама-шатырда әңгімесі жарасатын /лсейітпен кездесті. Абамүсілім
денсаулығы туралы с"з қозғады:
– Үш күн тұмауратқасын Есіл
жағалауына бүгін шықтым.
/лсейіт таңғалғандай құрдасының
бетіне бажырайып қарап қалыпты.
– Кеше таңертең осы отырғышта
отырып әңгіме-дүкен құрған жоқпыз
ба? – дейді.
– Кеше таңертең кемпірім ыстық
шайымен бірге дәрімді тағы да ішкізіп,
бетімді бері қаратты. Бұл жерге келгенім
жоқ, – деді Абамүсілім шынын айтып.
– Айтпақшы, кеше кездескенімізде
отырғышқа қойған темекі мен
кілттеріңді ұмытып кетіпсің, – деген
/лсейіт қалтасынан бір қорап «Вирджиния» шылымы мен кілттерді шығарды.
– Астапыралла! Кілттерімді үш

күн бұрын жоғалтып алып едім, шын
қуанттыңыз мені.
– Ойнап с"йлесең де ойланып с"йле,
– деген жауап айтылды.
Пәтерінің, сондай-ақ бірінші
қабаттағы пошта жәшігінің кілттері
к"зіне оттай басылды, шығыршығына
"ткізілген шынашақтай Эйфель мұнарасы былтыр Парижге қыды рыстап
қайтқан ағайынының кәдесыйы.
– Қайта айналып келе беретін,

к"ңілің ұнатқан жерде
кейбір адамның к"леңкеегізі қоса жаратылатыны туралы әпсана-аңыз айтылады. Ал
енді кешіріңіз, шынында да кеше
таңертең бұл жерде болған жоқпын.
– Кілттер сенікі ме?
– Иә, темекі де, кілттер де менікі.
– Ендеше адамның басын қатырма.
Ж"н с"зіңді айт!
Кілттерінің қайта табылған қуанышы
болар, Абамүсілім с"з таластырғысы
келмеді.
Ертеңіне ертелетіп саябақ алаңқайын дағы түрлі жаттығу құрылғыларында қан тарқатқасын Абамүсілім
қармақ салып отырған /лсейітпен
әңгімелесті.
– Қайырлы таң!
– Қайырлы таң, – деді /лсейіт
құрдасы. Дауысы бәсең, пәс.
– К"ңіл күйің жоқ қой.
– Сонда не? Менің кездесіп жүргенім
к"леңке-егізің болғаны ма?
– Бәрі де мүмкін, /леке.
– К"леңке-егізің кездесіп жатса,
сенен қалай айырамын?
– Қала күні қарсаңында Есілден
үлкен шортан ұстағаныңды әріптес
балықшыларың біледі. Мен де білемін.
Сол үлкен балығым тісті ме? Тұқы ма?
Жауабын айта қойшы де. Шортаннан
басқа балықты атаса бәрі түсінікті.
***
Бейсенбі күні Абамүсілімнің
к"леңке-егізі қармақтың қызығына
түскен /лсейіттің жанына келіп амандасты.
– Жағдай қалай? – деді /лсейіт.
– Мәз емес, – дейді к"леңке-егіз.
– Не болып қалды? Таратып айтсайшы.
– Кейде қарақұсым қайта-қайта
шаншығанында к"зім қарауытады.
Сол сәтте орнымнан тұрып кетсем қос
жанарым суқараңғы болып қалатын
секілді. Осының бәрі жадылап жатқан
белгісіз бір науқастың басы болмаса
неғылсын.
– Таусылмай с"йлеші, құрдасжан.
Адам жасы алпыстан асқасын ыңқылсыңқыл бәрімізде болады.
– К"п нәрсені ұмытып қалатын
болыппын. Кейде кейбір ағайынтуыстың аты-ж"нін есіме түсіре алмаймын.
– Қала күні қарсаңында үлкен балық
ұстағанмын, – деді /лсейіт. – Сол тісті
ме? Тұқы ма? Ұмытқан жоқсың ба?

– Шортан ғой ұстағаның. Lлшегеніңде тоғыз қадақ шыққанын
айтқансың.
– Уай, жадың жас жігітке бергісіз.
Lмір-жасың ұзақ болсын, аман-есен
жүр, – деп жатыр /лсейіт.
– Lзің де аман бол, – деген к"леңкеегіз жағалауды бойлап ұзап кетті.
***
Апта аяғында Ақт"бедегі сіңлісінің
ұлдан жалғызы үйленетін хабары
жеткесін Абамүсілімнің бәйбішесі
т"ркініне ұшақпен ұшып кетті.
Абамүсілім дағарадай пәтерінде соқа
басы қалды. Қолындағы кенжесі шетелде
оқуда, сыртта жүрген баласының,
шаңырақтары б"лек тұңғыш ұлы мен
ортаншы қызының, немерелерінің
амандығын тілеумен түн ішінде бір
Аллаға мінәжәт етіп жатты.
Оянса таң атыпты, бүгін Құрбан айт
мерекесі, саябақта, Есіл жағалауында
бой сергітіп қайтуға жиналды. Қайтарында қаптаған дүкеншіктердің
бірінен сүт, ірімшік, пәтір нан алып
қайту үшін шағын портфельдің сыртқы
қалтасына салған бес жүз теңге қағаз
ақшасы мен майда тиындарын іздестіріп
жатыр. Бес жүз теңгесі орнында,
тиындары жоқ. Аузы сырғытпамен
жабылатын қалтасынан қаламсапты,
беторамалын, оттықты, басқа да ұсақтүйекті шығарып жатты. Тиындары жер
жұтып қойғандай. Сонан портфельдің
шүберек қалтасын түбімен айналдырып
шығарып қараса, бір бұрышы тесіліпті.
Тиындары сол тесікке түсіп кеткені
белгілі болды.
Шүберек қалтасын орнына қайта
салысымен әлгі тесікке екі саусағын
бойлатқанында кешегі салған тиындарымен бірге біраз майда ақша жиналып
қалғанына к"зі жетті. Тиын-тебені
бар болсын, бір ғажабы, жоғалтып
алған кілттері де осы тесіктен шықты.
Сол күні саябақтағы алаңқайда түрлі
жаттығуларын жасаған соң үйреншікті
орны аялдама-шатырда балық аулайтын
/лсейітті іздеп келді.
– Құрбан айт қабыл болсын!
– Айттан айтқа аман-есен жетейік,
/беке!
/лсейіт бірінен соң бірі екі тыран
ұстағанын үлкен қуанышпен айтты.
Құрдасы от алып келгендей асығыс.
– /леке, бүгінгі шаруа шаш етектен. Бәрінен бұрын к"рші жас жігіттің
к"лігімен барып арнайы қасапханада
бір құрбандық қой шалмақпын, тұтас
етін қаламен қоңсылас «Қызылсуатта»
тұратын жамағайынымызға, балашағасы к"п шаңыраққа апарып
тастауым керек, асығып тұрғанымның
себебі сол. Lзіңе айтқым келгені
Алматыда тұратын қызымыз Ханшайым
несиеге жақсы пәтер сатып алыпты. Қызымыз, күйеу бала, сол үйдегі
кішкентай қос немереміз қосылып
шақыруда. Ақт"беден бүгін кемпірім
келсе, кідірместен жол жүреміз. Екі
апта Алматыда болмақшымыз.
– Басқа не жаңалық? – деді /лсейіт.
– Жаңалығым, жоғалтқан кілттерімді тауып алдым. Мына бір қорап
«Вирджиния» темекісін және кілттерін
к"леңке-егіз кездесіп жатса берерсің.
/леке, жақсылық үстінде жүздесейік,
– деп, бұрылып жүре берді Абамүсілім.
Бір Жаратқанға сыйынатын,
құлшылық ететін /лсейіт ертеңіне
таңертең жын-шайтанның бетін
қайтаратын қысқа дұғасын күбірлеп
оқып болғаннан кейін әлгі кілттерді Есіл
"зенінің тереңіне лақтырып жіберді.
Lзі темекіге әуейі емес, «Вирджиния» қорабын шылымқор балықшы
әріптесінің қолына ұстатты. Осындай тосын шешімі сауап болды ма?
Абамүсілімнің к"леңке-егізі содан
қайтып ұшырасқан жоқ.

КӨКЖИЕК

Білімді ұрпақ – жарқын болашақ
Білім күні жас үшін де, кәрі үшін де мерейлі
мереке, зор қуаныш. Шәкәрім атамыздың
«Бұл ән бұрынғы әннен *згерек» деп айтып кеткеніндей, биылғы жаңа оқу жылы
жылдағыдан *згеше. Бұл күні бүлдіршіндер мектеп табалдырығын алғаш рет аттап, мектеп атты
зәулім ғимаратқа имене к*з тастап, алғашқы
ұстазымен қауышып жататын.
Мұқағалиша айтсақ, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын аяулы мектеп. Бұл қабырғадан
аңғал бала білімді бозбалаға, кішкентай қыз білікті
бойжеткенге айналып шығады.
Біздің «Жаңа Ғасыр» №175 гимназия да бұл
айтулы мерекеге қызу дайындалып, қашықтан
сынып сағаттарын "тіп шықты. Барлық гимна-

зия оқушыларын гимназиямыздың басшысы
Гаухар Бозжігітқызы "зі құттықтап, шәкірттерге
осы оқу жылын табысты, абыройлы, к"птеген
жетістіктермен "ткеруіне тілектестік білдірді.
Ұстаздарымыз бен оқушыларымыздың к"ңіл
күйлері к"теріңкі, оқуға зор құлшыныспен кірісіп
жатқаны байқалады. Орта буын оқушылары
«Білімді ұрпақ – жарқын болашақ» тақырыбында
сынып сағатын "тсе, жоғары буын «Мамандық
таңдау – ертеңді ойлау» тақырыбында сынып
сағаттарын "тті. Тақырыптарға байланысты
слайдтар жасалып, бейнероликтер к"рсетілді.
Барлық сынып оқушылары белсенді болып,
ұстаздарын аса қызығушылықпен ұйып тыңдағаны
байқалды. Мектепті сағынып, "з достарымен
бірге болғысы келетін оқушылар да к"п. Шын
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БЕЗБЕН
Жақында Астана қаласындағы «Кәусар» баспасынан Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі, ақын Батырбек
Мырзабековтің «Аманат» атты романы жарық көрді. Кітаптың көлемі 24,0 баспа
табақ. Таралымы 2000 дана.
Романға, шамамен, XIX ғасырда Ұлытау өңірінде өмір сүрген, ел ішінде «Төрт
босаға» атауымен танымал болған, аймақ жұртының бейбіт, берекелі тірлігі
үшін тер төккен, бірлікті, татулықты ту еткен Сандыбай батыр Төлекұлы, Қадір
би Түрікпенбайұлы, Шегір би Шалабайұлы, Бабыр би Бөкеншіұлы мен Ерден
батыр Сандыбайұлы сияқты тарихи тұлғалардың тағдырлы өмір жолы мен сол
кезеңнің қилы-қилы оқиғалары арқау болады.

ТАНЫМҒА

ТАМЫЗЫҚ ТАСТАҒАН...
Бірден айтайын, қарымды журналист, қаламгер Б.Мырзабековті
ақын ретінде де бағалаймын. Аз жазса
да саз жазатынын білемін. Осыдан
тура 25 жыл бұрын Абайға арналған
мүшәйрадағы "леңі айрықша ұнап
еді. Кейде бір ән әншінің бағын,
керісінше, бір әнші әннің бағын ашатыны сияқты, сол туынды Батырбек
ақынның шығармашылық қуатын
танытатын һәм шығармашылығында
маңызды орынға ие болған "лең
деп ойлаймын. Ал сол ақын Батырбек Мырзабековтің мына «Аманат»
романын аздаған күдікпен қолға
алғанымды жасырмаймын. Lйткені
оның қаламынан шыққан романды
оқыған да жоқпын, естіген де жоқ
едім.
«Аманатқа» арқау болған жайттар, негізінен, "мірде болған
нақты оқиғалар мен құбылыстар.
Мазмұнымен, адамзатқа үлгі болар
рухани шүйгіндігімен осы т"рт босаға
Уақыт пен Кеңістік сияқты тарихифилософиялық ұғымдарды бұрынғы,
бүгінгі, ертеңгі деген сәттерге б"лген.
Үштағанның тереңдігі Ұлытау "ңірінде
"те ежелден-ақ бастау алып, исі түркі,
исі Алты Алаш пен қазақ қауымының
ұзақ-сонар тарихын біртұтас тәсілмен
қарастыруға алғышарттар жасаған.
«Т"рт босаға» («Бағаналының т"рт
босағасы») – батырлық, билік,
әділдігімен ел құрметіне б"ленген аса
ірі тұлғалардың ортақ атауы. «Олар
тарихта аты мәлім болған Кәдір би,
Шегір би, Бабыр би, Сандыбай батыр деп республикалық, облыстық,
"ңірлік энциклопедияларда к"рсетіліп,
дәйектелген. Екіншіден, роман "зегіне
XIX ғасыр мұғдарындағы осынау ірі
құбылыс арқау болған да, ежелгі тарих сілемдері баяндау тәсілімен "те
ықшам берілген. Уақыт жағынан біздің
қазіргі заманымызға бір табан болса да
жақын болғандықтан, фольклорлық
мұраларда әсірелеу аз. Үшіншіден,
басқасын айтпағанның "зінде, сол
«Т"рт босаға» биінің бірі Шегірдің алып
кеңістікте орналасқан Ұлытау, Бетпақ,
Есіл, Сыр бойын мекендеген халқына
пәрменді билігімен, уәлі тілімен,
тұтқиыл шешімімен танылуы, Кәдір
бидің ұлттық топырақтан тамыр тартып, шешендігі мен әділдігі арқасында
бағзыдағы грек, рим жүйріктерімен
иық тіресе алатындығы, би, әрі мырза
Бабырдың Кенесары қозғалысына
қатысты к"зқарас, әрекеттері, "ңірдің
кенді аймағын игерудегі еңбектері,
Сандыбайдың, оның ұлы Ерденнің сол
уақыт аясындағы қоғамдық-әлеуметтік,
тарихи, саяси жағдаяттарды "здері
қалыптастырудағы р"лі – бәрі де осынау тарихи тұлғалардың әрқайсысына
тарихи туын ды арнауға болатынын
дәлелдеп тұр.
Роман авторы сюжеттік-композициялық құрылымның тұтастығына
мазмұн мен пішіннің бірлігін сақтау
арқылы қол жеткізуге тырысқан.
Роман эпикалық тұрғыдан аса ауыр
әлеуметтік әрі проблемалық жүкті мойнына алғандықтан, автор ғаламат дерек, ақпараттар тұтқынында қап, келте
қайырудан сақтанған, с"йтіп сюжеттік
желілерге эпизодтық шегіністермен
Манас батыр, К"кенайдың асы, Тұран
сұлтаны Апрасяп, т.б. тұсындағы тарихи, саяси хал-ахуалды білдіретін
жайттарды енгізіп отырған. Басында негізгі нысаннан ауытқып, ауа
жайылушылық элементтері белең алып
кеткен жоқ па деп күдіктенгенімізді
жасырғымыз келмейді. Пайымдай
келе, бір ақиқатқа ден қойдық: ол
– арғы-бергі тарихта адам баласына Уақыт атты құдіреттің "з дегенін
орындатуға тырысатындығы. Демек,
әртүрлі уақыт аясындағы адам-санақоғам үштағаны бұрыннан болмысыңа
ұя сап келе жатыр екен, ал ол тиімді ме,
жоқ па, жел қуалаған қаңбақтай ж"ңки

береміз де, ж"нсіз әрекетке қарсы қояр
амалымыз қандай болмақ деген ақылойды алдыңғы шепке шығарады екен.
Романда Сандыбайдың жекпежекте Қоқан батырын "лтіруі, арада недәуір уақыт "ткен соң, қайтыс
болған Сандыбайды жерлеу рәсімі
алдында Алапанның (Дарухытай)
елінен білдірмей кеп, батырдың
ақтығын ұрламақшы ниеті, қолға
түсуі, билердің алдында "зін Дүрді
жүзбасының жұмсағанын мойындауы,
"лімнен қорықпай ақиқатқа мойынсынуы сияқты тартысқа толы б"лім
мен Ресейге қараған Бағаналы елін
губернаторға арыз арқылы жамандап,
іріткі салуға қоқан билігінің жанталаса кірісуіндегі орын алған тартыс
Жақсылықпен қатар Зұлымдықтың
да иық тіресіп, бірге жасайтындығын,
"кінішке қарай, к"п реттерде соңғысының мәртебесі үстем боп шығатынын роман сюжеті еш әсіресіз
терең емеурін, ишаратпен жеткізе
алған. Роман соңындағы уақыт аясында қазақ жеріне дендей еніп келе
жатқан алапат "згерістер, Ресей
отаршылдығынан Қоқан, Бұқара, т.б.
сияқты туысқан елдерді қазақтың
қалқан боп қорғауы ешкімнің санасына ой салмағаны анық. Lктемдік
саясаты мысықтабандап еніп,
қазақтың мықтыларының арасына
да жік салғаны аға сұлтан сайлауы
кезінде байқалғанын автор ұзақ-сонар
баяндауларға салынбай-ақ салмақты
штрихтармен тиімді түрде бере
алған. Құнанбай, Есеней, Алшынбай, Ерден, Шыңғыс, Қоңырқұлжа,
т.б. ірілердің осынау тұстағы с"зі,
пікірі, ұстанымы, губернатордың ішкі
пиғылының Ерденге ашылуы (Ерденді
есіркегендіктен емес), Шоқан-Ерден
қарым-қатынасы, ал сол дүрбелеңнің
алдында Кенесарының Ұлытау
"ңіріне келуі, хан сайлануы, сол
уақыт аясындағы "згерістер, ҚұлшықКенесары, Ерден-Кенесары, жалпы
«Т"рт босаға» билерінің ықпалындағы
Бағаналы жұртының Кенесары
қозғалысына деген к"зқарасы, Ерден Сандыбайұлының, Кәдірдің,
Шегірдің, Бабырдың, т.б. ірілер мен
ұлылардың кесек іс-әрекеттерінің сырын немен түсіндіруге болады?
Түйгеніміз не? Романды оқып
болғаннан кейінгі әсеріміз бен байламымыз қандай? Ірілер де, ұлылар да
мына опасыз жалғанның тым келте
екенін түсініп, Алланың берген ұлы
сыйы – Lмір атты керуен-к"ште арттарына "шпес із қалдыруға тырысқан
екен. Ал ондай ізгілікті әрекетке бастап тұрған жайт – АМАНАТ екен.
Ата-бабалар АМАНАТЫ. Ғасырларды
к"ктей "тіп жеткен АМАНАТ.
Кешегінің бүгінгіге, бүгінгінің ертеңге
деген АМАНАТЫ...
Қаламгер Б.Мырзабековтің
«Аманат» романындағы құндылық та,
айтар ой да, пайым мен пікір де осы
болса керек.
Мәуен ХАМЗИН,
филология ғылымының докторы,
профессор, ҚР Мәдениет қайраткері
ҚАРАҒАНДЫ
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