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БҮГІНГІ САНДА:

КИЕ МЕНЕН КИІК АУДЫ
Киік пен қазақ – егіз ұғым. Ежелден халқымызбен бірге жасап келе жатқан
киелі жануарды атқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім бар.
Бірақ сананы ақша билеген заманда екі аяқты айуандардың жауыздығынан
түз тағысының тұқымы тұздай құрып кетуге жақын тұр. Соның нақты дәлелі
мынадай сұрықсыз статистикадан көрінеді: 1990 жылы елімізде 1 млн. бас
киік болса, 2019 жылғы саны – 334 400. Назар аударатын жайттың бірі 1920-30 жылдары киік атуға қатаң тыйым салынып, 1960 жылдарға қарай
ақбөкендердің саны 2 млн.-нан асып түскен. Биыл ақпанда Қазақстанда
киік атуға жарияланған мораторий 2023 жылға дейін ұзартылғаны мәлім.
Алайда ұлттық қауіпсіздігімізге төнген қатердің алдын аламыз десек, киіктің
мүйізі мен тұяғын экспорттауға толық тыйым саламыз десек, КИІК АТУҒА
МӘҢГІЛІК МОРАТОРИЙ жариялауымыз керек! Үлкен қатерге дер кезінде
тосқауыл қойып, түз тағыларын қорғау, сақтау және көбейтуге қарекет
жасамасақ, ертеңгі күні бармақ шайнап қалатынымыз анық. Енді осы
мәселеге талдау жасап көрелік.
ЖАЗА ҚАТАЙСА ДА,
ЖАУЫЗДЫҚ ЖОЙЫЛМАЙ ТҰР
Қазақстанда браконьерлік қылмыс азаймай тұр. Экология, геология және табиғат ресурстары
министрлігінің мәліметі бойынша,
2019 жылы киіктерді қырған браконьерлерге қатысты 47 факті
анықталып, жауыздардың қолынан
641 киік пен 284 мүйіз тәркіленген.
47 браконьердің тек 43-і ғана
қылмыстық жауапкершілікке тартылып, еліміздің табиғи байлығына
3,3 млрд. теңге (!) зиян келіпті. Ал
2020 жылдың алғашқы үш айында
екі аяқты айуандар 400 түз тағысын
жайратып, қазынаға 1 млрд.-тан
аса теңге зиян шектірген. 2020
жылдың 6 айындағы ұсталған
браконьерлердің саны – 39 (ұсталмағандары қанша екенін әлі
білмейміз). Олардан 513 (!) 'лген
киік пен 1571 мүйіз (!) тәркіленген.
Ең сорақысы сол, Қазақстанда
бір ғана облыста (Батыс Қазақстан)
бір айдың ішінде (15.04-15.05.2020,
«Киік» табиғат қорғаушылар акциясы кезінде) браконьерлікке
қатысты 6 факті тіркелді. Ашк'з
браконьерлерден 24 киік пен 697
мүйізі тәркіленді! Жауыздықтың
рекорды осы!

Роза ЕРБОЗЫМҚЫЗЫ:

Жаңартылған
білім беруге көшу –
3-бет
заман талабы

Киіктерді қырып-жоюға қатысты еліміздегі биылғы қайғылы
оқиғалар тізбегі мынадай:
24-30 қаңтар. Батыс Қазақстан
облысының табиғат қорғау инспекторлары далада 'ліп жатқан
71 киікті тауып алды. Жауыз дар
барл ы ғ ы н ы ң м ү й іздері н кесі п
алып, жансыз денесін лақтырып
кеткен.
6 ақпан. Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданында браконьерлер 45 киікті атып 'лтірген.
Инспекторлар қылмыс жасалған
жерге бір аптадан кейін ғана жеткен.
11 сәуір. Қызылорда қаласы.
Ақсай полиция б'лімшесіне
кіре берістегі блокбекетті айналып 'тпек болған екі күдікті авток'лік туралы хабар жетеді. Соңынан қуған «Охотзоопром» қызметкерлерінен қашпақ болған екі
к'ліктің бірі каналға құлайды.
Екінші к'лікке мінгендер құтылып
кетеді. Каналдағы авток'лікті тінту
кезінде 54 киік, 224 мүйіз, МР-155
маркалы аңшы мылтығы, 23 оқ,
пышақ және дүрбі табылған. К'п
ұзамай тергеу-іздестірі шаралары
нәтижесінде күдіктілердің бірі – 34
жастағы қала тұрғыны қолға түсті.

Ұлтқа қызмет
ету – мінезден

6-бет

Шекті Бөгенбай
батыр

7-бет

(Жалғасы 6-бетте)

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

АБАЙ – 175

ДАНАЛЫҚ ПЕН
ДАРАЛЫҚ ГИМАЛАЙЫ

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, мінез
деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен озам
демектің бәрі де – ақымақшылдық.
АБАЙ
Бірінші ой

КӨГІЛДІР
ТАУЛАР

ҚҰБЫЛЫС

Хан Тәңірі!
Республикамыздың қиыр шетіндегі
осы бір нүкте бізге не үшін ыстық, не үшін
қымбат және несімен ерекшеленеді? Қане, енді осы
сұраққа жауап беріп көрелікші.
Бұл бағыттағы ойымызды талғам таразысына салып байқар
болсақ, соның ең алғашқысы – аталмыш шыңның республикамыздағы бұқаралық спорттың бір түрі – альпинизмді дамытудағы
маңызының зор екендігі. Олай дейтініміз, Қазақстанның таулы
аймақтарында биіктігі 2000 метрден 7000 метрге дейінгі аралықты
қамтитын 12 шың бар десек, Хан Тәңірі рет саны жағынан солардың
ішінен оқ бойы озып, ең жоғарғы (7010 метр) орынды алады.
Демек, бұл егер ретін келтірсе республика альпинистерін
бұқаралық спорттың қиын да қызықты саласына
баулитын, олардың шеберліктерін шыңдайтын
бірден-бір жаттығу алаңы
деген сөз.

9-бет

уезовтің атақты «Абай жолы» эпопеясындағы Абайдың
асқар алып бейнесі бүгінгі таңда планетаның к%птеген
континенттерінде асқақ к%рінеді. Бүгін біз осы аса ұлы
эпопеяны жасаушы Мұхтар Омарханұлы уезовті зор
ризалық және алғыс сезімімен тағы да еске алуға тиіспіз,
%йткені оның таланты арқасында ұлы Абай дүниеге
қайта келгендей болды.
Дінмұхаммед ҚОНАЕВ
КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі,
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
Бірінші секретары Д.А.Қонаевтың 1971 жылы 28 майда Абай Құнанбаевтың туғанына 125 жыл толуына
арналған салтанатты жиналыста с%йлеген кіріспе
с%зінен.
Жеті қат жердің тектоникалық қозғалысы мен
сілкінісінен жанартаулар пайда болатыны сияқты
уақыттың ұзақ толғағынан дүниеге мың жылдықтарда
бір келер, қайталанбас, қайтып тумас, даналық пен
даралықтың үздік үлгісі – ұлылардың ұлысы әлемді
жалт қаратып, таңдай қаққыза тамсандырып, ашады 'мір есігін. Бұл жүз, мың жылда болатын оқиға
емес, бірнеше мыңжылдықтарда бірақ мәрте болатын
құбылыс!
Ұлы Даланың ұланғайыр бір 'ңірі – қасиетті
Шыңғыстауда, бұдан 175 жыл бұрын, тамылжыған тамыз айының 10 жұлдызында дала данышпаны Құнанбай

шаңырағында Абайдың 'мірге келуі – құбылыс, әлем
таңғалған құбылыс!
Осы құбылыстан соң әлем 'ркениетіне к'шпенділер
мәдениетімен үлкен олжа салған Ұлы Даланың 'мірінде
ұлы 'згеріс басталып, ұлттық рух асқақтатады. Ұлттық
рухты к'теріп, санаға сәуле түсірген ұлы тұлға, ұлағатты
құбылыс – Құнанбай қажының перзенті болып 'мірге
келіп, адамзаттың асылына айналған ұлы Абай, ұлы
құбылыс!
Сол құбылысты «Абай жолы» атты әйгілі романэпопеясына алтын арқау еткен Мұхтар Hуезов шығармасы әлемді шарлап, құбылысты құлпыртты.
Луи Арогон: «Эпикалық роман «Абай» менің ойымша ХХ ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі... Бұл
шығарма совет әдебиеті туындыларының маңдай
легінен орын алады деу аздық қылады, әлемнің басқа
елдерінде де онымен тең түсетін шығарманы табу қиын,
– десе, ал Альфред Курелла: Сіз әлі «Абайды» оқыған
жоқсыз ба? Онда сіз мүлдем ештеңе оқымағансыз.
Бұл – таңғажайып, бұл – керемет! Далаға жан бітіп,
дүние алғаш жаралғандағы м'лдір табиғатымен, бар
тіршілік-тынысымен, тәуелсіз тұлғалы жандармен сіздің
к'кірегіңізге кеп орнайды, – деп таңғалды. Бұл екеуі
ғана емес Константин Федин, Всеволод Иванов және
басқа да танымал тұлғалар талай таңданыс с'здер жазды.
Бұл Абай – құбылыс нұрынан түскен жарық сәуле
еді.
Абай – құбылыс 'мірге келгелі екі ғасырға жуық,
Hуезовтің «Абай жолы» жарық к'ргелі жүз жылға
жақын уақыт 'тті. Содан бері әлемде талай 'згеріс болды. Кейбір мемлекеттер мен халықтар 'мірден озды.
Теңіздер тартылды, таулар ш'кті. Ал Абай – құбылыс,
ол жайлы жазылған ұлы шығарма – «Абай жолы» адамзатпен бірге жасасып келеді.
Абай – адамзаттың Абайы!
Абай – құбылыс!

Екінші ой

ДАНАЛЫҚ ҚҰПИЯСЫ
Абайды тану арқылы біз Қазақстанды
әлемге танытамыз. Қазақ халқын танытамыз.
Абай әрқашан біздің ұлттық ұрпағымыз болуға тиіс.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Hдетте, шолпан планетасының бір беті ғана к'рінеді,
ал екінші беті жердегілерге құпия, ол жеті ғасырда
бір-ақ мәрте жарық етеді. Жарық дүние деп аталатын мына 'ткінші жалғанның да біз біліп болмаған
сондайлық құпиясы әлі де соншалық к'п. Жарық дүние
мен табиғаттың жарты жаңқадай ғана болса да киелі
бір б'лшегі адам жаны әлемнен де күрделі. Ал, егер ол
адам талантты болса, ол күрделілік онан сайын ұлғайып,
онан сайын күрмеле түседі. Табиғат пен талант, 'мір
мен 'нер ертеден егіз. Есімі мен еңбегі жеке адамның
'мірбаянын бүкіл бір халық, бүтін бір елдің ұлттық
әдебиетінің, мәдениетінің, 'нерінің 'мірбаянынан айналатын ұлағатты мол ұлы талант, біртуар тұлғалар жайлы
айтудың қызықтығы мен қиындығының бір сыры осында.
Ұлы тұлғалар мен ұлағатты ұстаздар еске түскенде
аспанның 'зіне асқақ қараған Алатаудың ең биік
шыңындай боп, ең алдымен, ойға Абай оралады. Абай
жоғарыда айтылған: «Ұлағатты ұлы тұлға, ұлық ұстаз, бүкіл
бір халықтың, бүтін бір елдің әдебиетінің, мәдениетінің,
'нерінің 'мірбаянына айналатын ұлағатты мол ұлы талант,
біртуар тұлға» деген ой мен 'лшемге сыймайды. Бұлай деу
аз, Абай осыншалық ұлы шеңберден шығып, адамзат
тарихының орбитасында ғарыштық биіктікке самғаған
санаулы саңлақтардан да биік тұрған қайталанбас, қайта
тумас тұлға – әлем тамсанып, таңғалған құбылыс!
(Жалғасы 5-бетте)
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КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕ

Ұлттың ұлы ұстазы

Әлемдік жаһандану
үрдісінен қалмау үшін
елімізде 2017 жылы Үкімет
қаулысымен «Цифрландыру
бағдарламасы» қабылданып,
оны жүзеге асыруға
сол жылы мемлекет
қазынасынан 141 миллиард
48 миллион 387 мың теңге
қаржы бөлінген болатын.

Ақтөбеде қазақтың бас ақыны, ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының ескерткіші ашылды.
– Биыл еліміздің басқа өңірлері сияқты, Ақтөбеде де ұлы ақынның 175 жылдық
мерейтойын кеңінен атап өтуді жоспарлаған едік. Алайда пандемияға байланысты
шектеулер салдарынан белгіленген шаралардың көпшілігі кейінге шегерілді, енді
бір бөлігін басқа форматта өткізуге тура келді. Бүгінгі басқосуымыздың себебі –
қаламыздың ең әдемі, ең көрнекті жерінде Абай ескерткішінің ашылуы. Бұл – үлкен
қуаныш. Абай жырлары мен қара сөздері арқылы біз ұлт болмысын, дүниетанымын
ұғына түсеміз, рухани кемелдікке ұмтыламыз. Ұлы ойшылдың асыл мұрасын ардақтау
және жан-жақты дәріптеу – баршамыздың міндетіміз. Абайды тану, ұлықтау, оның
мұрасын насихаттау үшін атқарылатын жұмыстар биылғы мерейтоймен шектеліп
қалмайды, елге, әсіресе жас ұрпаққа ой салатын, тағылымды шаралар алда да жалғаса
беретін болады, – деді облыс әкімі Оңдасын Оразалин салтанатты сәтте сөйлеген
сөзінде.
Ескерткіштің ашылуына Қазақстан
Жазушылар одағы басқармасының
т'рағасы Ұлықбек Есдәулет бастаған
ақын-жазушылар және елорда мен Шығыс
Қазақстан облысынан арнайы келген
қонақтар қатысты.
– Біз Абай мұрасының ұлттық идеологияның құрамдас б'лігіне айналғанына
қуанамыз. Абай – ұлттың ұлы ұстазы,
адастырмас ақылшысы. Жазушылар
одағының ұсынысы бойынша, 10 тамыз,
яғни ұлы ақынның туған күні «Абай күні»
мерекесі болып бекітілді. Абай жырлары
біздің халқымыздың рухани демеушісі, рухани күш-қуаты болып келді, солай болып
қала да береді, – деп атап 'тті Ұлықбек
Есдәулет.
Ал Орал 'ңірінен келген ақын Ақұштап
Бақтыгереева 'з толғанысын:
– Бір жағынан қуансақ, бір жа ғы нан
'кінішіміз де бар. Pйткені қаншама уақыт
ұлтымыздың ұлы ойшылын жоқтай алмай, 'з дәрежесінде ұлықтай алмай келген
халықпыз. Ал данышпаны, ұлы тұлғасы жоқ
ұлттың рухы т'мен болады. Сондықтан, ең
алдымен, егемендікке рақмет дейміз. Соның
арқасында біз осындай қалаларымыздың
т'ріне 'з бабамыздың ескерткішін орнатып,

ЦИФРЛАНДЫРУ –
ДАМУ АЙҒАҒЫ

бір-бірімізді ана тілімізде құттықтап жатырмыз, – деп жеткізді.
Салтанатты жиында ҚР Мәдениет
және спорт министрінің кеңесшісі Ерлан
Жұрынов министр Ақтоты Райымқұлованың құттықтау хатын оқып берді, сондай-ақ
Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыров та ұлы
ақынның туған 'ңірінен арнайы кел ген
қонақ ретінде 'зінің жылы лебізін жеткізді.
Соңынан ескерткішке гүл шоқтары
қойылып, жиналған жұрт естелік суретке
түсті.
Ескерткіштің авторлары – ҚР Мәдениет
қайраткері, белгілі мүсінші Тоқтар Ермеков
пен жергілікті мүсінші Жеңіс Жұбанқосов.
Ескерткіштің биіктігі – 6,2 метр.
Ұлы ақын ескерткіші оның есімін
иеленген даңғыл мен Есет батыр к'шесінің қиылысына орнатылды. Осы тұста
Hбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен
тер» романына қойылған ескерткіш те
бар. Ақт'беліктер үшін бұл жер қазақ
руханиятының шуағы айрықша сезілетін
қастерлі орынға айналары с'зсіз.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

Индира $ТЕМІС
АҚТPБЕ

ЖАНАЙҚАЙ

Шортанбай неге шеттетілді?
ХІХ ғасырдың орта шенінде 5мір сүрген
қазақтың к5рнекті ақыны Шортанбай
Қанайұлының есімі к5зі қарақты
жандарға жақсы таныс. Ол 5з дәуірінің
шындығын жырлады. Халықтың мұңмұқтажын толғап, к5птің жоқтаушысы
болды. Bсіресе отаршылдықтың зорлықзомбылығын ашып к5рсетті.
Міне, осы бұғауға бағынбаған жырлар
тудырған ақынның мерейтойлары кезінде
жер-жерде атап 'тілді. Мәселен, 1993 жылы
Қарағанды облысының Шет ауданында жыраудың 175 жылдығы тойланды.
Оған Т.Кәкішев, С.Қирабаев, М.Мағауин,
С.Негимов, С.Сматаев бастаған жазушығалымдар, Қ.Сұлтанов бастаған Парламент

депутаттары қатысты. Осы зиялы қауымның
қатысуымен аудандық музейге Шортанбай
жырау есімі берілді.
– Музей 19 жыл бойы Шортанбай
атындағы тарихи-этнографиялық музей деп
аталды. Сонан соң кент, аудан әкімдері мен
музей басшылығы 'з беттерімен музейден
Шортекеңнің атын алып тастап, жырауға
арналған, жабдықталған б'лме қиратылды.
Мәселені сан рет к'теріп жаздық. Шешімін
таппады. Осы 2020 жылы маусым айында
облыстық мәдениет басқармасына арнайы барған едім. Е.Жұмакенов «біраз
тұрғандардан қол қойғызып, менің атыма
'тініш түсіріңіз. Ономастикалық комиссияға 'зіміз ұсынып, дұрыстайық» деген
жанашырлық танытқан.

ОЙТҮРТКІ

«ТОРҒАЙ ЕКЕШ ТОРҒАЙ ДА...»
«Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» заңнаманың
4-бабында оның түрлері нақты айтылып, к'рсетілгенімен, оны елеп-екшеп жатқан ешкім жоқ. Hйтпесе «Күш
к'рсету зорлық-зомбылығы – дене күшін
қолданып, денені ауыртып денсаулыққа
қасақана зиян келтіру. Психологиялық
зорлық-зомбылық – адамның психикасына қасақана әсер ету, оны қорқыту, қорлау,
бопсалау немесе 'міріне, денсаулыққа
қауіп т'ндіретін құқық бұзушылықтарды,
сондай-ақ психикалық, дене және жеке
басы дамуының бұзылуына әкелетін
әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу (еріксіз
к'ндіру) арқылы ар-намысы мен абыройын
кемсіту» деп, соқырға таяқ ұстатқандай
айқын жазылған.
«Қазақстан Республикасындағы
Баланың құқықтары туралы» Заңда да
баланың заңды 'кілі ата-ана екені, ата-ана
баласының білім алуына, тәрбие беруіне,
оның құқықтары мен мүдделерін қорғауға,
қамқорлық жасауға міндетті екені тайға
таңба басқандай к'рсетілген. Ал күнделікті
'мірде заңнан мүлдем хабары жоқ, тіпті
кейде 'зін-'зі қорғай алмайтын замандастарымызды кездестіретініміз де жасырын
емес.
Мамандардың айтуынша, бүкіл әлемді
жайлаған коронавирус індетіне байланысты жарияланған карантин уақытында
елімізде отбасындағы жанжал, ажырасу
мәселелері күрт 'скен. Статистикалық деректерге жүгінсек, биыл сегіз айдың ішінде
130 мыңға жуық шағым түсіп, оның ішінде
2,5 мың шағым бойынша қылмыстық іс
қозғалған. Ал қолданбалы экономиканы
зерттеу орталығының (АЕRС) сарапшы-

Ол айтқанын жедел орындадық. Аудан
басында тұратын 72 адамның қолы қойылған
'тінішті, т.б. құжаттарды табыстадық.
Биылғы қыркүйек айында Е.Жұмакенов
«Аудан жұртының 'тініші аз, бұған қоса музей қызметкерлерінің келісімі керек» дегенді
жеткізді. Осылай созбалаңға салып келеді, –
дейді аудан тұрғыны, белгілі жазушы Кәмел
Жүністегі.
Шынымен, жағдай осылай болса 'те
'кінішті. Жиырма жылға жуық Шортанбай
атымен аталған музейден ақын-жыраудың
есімі алынып тасталғаны қалай? Сауалымыз
тиісті орындар тарапынан жауапсыз қалмас
деген сенімдеміз.
Нұркен ЖАНДBУЛЕТҰЛЫ

Бағдарлама бес бағыттан
тұрады. Біріншісі — «Экономика салаларын цифрландыру». Бұл еңбек 'німділігін 'сіру
және капиталдандыруды арттыру мақсатында серпінді технологияларды пайдалану арқылы
экономиканың дәстүрлі салаларын түрлендіруді к'здейді.
Екіншісі — «Цифрлық мемлекетке к'шу». Бұл ретте с'з халық
пен бизнеске мемлекеттік қызметтерді олардың қажеттілігін
сезіну жолдары арқылы жаңа
сапалы деңгейге к'теру. Үшіншісі
– «Цифрлық Жібек жолын
жүзеге асыру». Аталған бағыт
мәліметтерді беру, сақтау және
'ңдеудің жоғары жылдамдығын
және инфрақұрылымының
қорғалуын к'здейді. Т'ртіншісі
— «Адам ка пи талын дамыту».
Бұл бағытта «білім экономикасына» к'шуді қамтамасыз ету үшін
креативті қоғам құру жүргізіледі.
Бесінші – «Инновациялық
экожүйе құру» бағытында бизнес, ғылыми орта және мемлекет арасындағы тұрақты к'лбеу
байланыстармен технологиялық
кәсіпкерлік пен инновацияны дамыту үшін жағдай қалыптастыру.
Осы бес бағыт аясында 17 бастама
мен 120 іс-шара жоспарланған.
Міне, содан бері үш жыл 'тті.
Жақында ҚР Премьер-министрі
Асқар Маминнің т'рағалығы мен 'ткен Үкімет отырысында «Цифрлық Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру барысы қаралды. Онда осы
жылдар ішінде бағдарлама аясында істелген істер мен жеткен
жетістіктер және кемшіліктер
талданды. Үкімет басшысының
айтуынша, 2018-2019 жылдары цифрландыру бойынша жүзеге асырылған іс-шаралар 802,5
миллиард теңге к'лемінде экономикалық тиімділік әкелген.
Сонымен қатар инновациялық

экожүйеге 32,8 миллиард теңге
тартылып, іргелес салаларда 120
мың жұмыс орны құрылған.
Осы басқосуда Цифрлық
даму, инновациялар және
аэроғарыш 'неркәсібі министрі
Бағдат Мусин де с'з алып,
мемлекеттік органдардағы цифрландыру кемшіліктерін атады.
– Басқа министрліктермен
бірлесе экспресс талдау жасадық.
Қазіргі кезде Денсаулық сақтау
министрлігінде 50-ден аса ақпараттық жүйе бар. Біз олардың
тек 24-ін ғана к'рдік, қалған
28-і біз үшін белгісіз болды. Біз
құ зыретті министрлік ретінде
олардың бар екенін білмедік.
Мұндай сұрақ неден туындады? Біріккен IT-архитектура
толық қанды жасалмаған, яғни
ол жасалса да министрліктер оған
сай жұмыс істемейді. Ведомство
құры лымындағы ұйымдардың
ішінде тиісті ақпараттық
жүйелерді стандарттарға сәйкес
емес жасайды, салдарынан олар
бізге к'рінбейді. Сол себепті
дәрігерлер бірнеше жүйеде
жұмыс істеуде. Hрине, бұл
жағдай қызмет к'рсету уақытын
ұзартады.
Мұндай кемшіліктер 'зге де
министрліктер мен аймақтық
әкімшіліктерінде де бар екен.
Оның себебі IT мамандардың
тапшылығы, барларының жұмыс
сапасының т'мендігі к'рінеді.
Министрдің айтуынша, қазіргі
кездегі саладағы маңызды мәселелердің бірі – мемлекеттік қызметтердің үлесін автоматтандыру үшін жалған жарыс жүрген.
Барлық күш-жігер сапаға емес,
санға бағытталып, соның салдарынан кемшіліктерге жол
берілген. Сондықтан министр
Бағдат Мусин мемлекеттік органдарды цифрландыру проблемаларын жүйелі шешу үшін
мамандар мен олардың біліктілік
мәселесіне мән беру керектігін
баса айтты.
– Сегіз мемлекеттік органда

цифрландыру бағытында дербес жауапты вице-министрлер бекітілді. Бірақ олармен
жұмыс атқаратын 500-ден астам
адамның орташа жалақысы 150
мың теңгені құрап тұр. Олардың
деңгейін де к'теру керек.
Сондықтан біз цифрлық құзырет
орталығын ашамыз. Онда
жүйелік талдау, процестердің
реинжинирингі, деректерді
басқару және басқа бағыттарда
осы қызметкерлердің біліктілін
арттырамыз.
Еліміздегі цифрландыру
бағытындағы жетістіктері мен
кемшіліктеріне бірдей тоқталған
министр ведомство басшыларына бұл мәселеге баса мән беріп,
кемшіліктерді түзетуді ескертті.
Цифрландыру бағдарламасының жүзеге асу барысы Сенатта да қаралып, депутаттар да
бұл бағыттағы кемшіліктерді
атап к'рсетіп, сенатор Нұрлан
Hбдіров оларды түзетуді ұсынды.
– Мемлекет басшысы биылғы
10 шілдеде 'ткен Үкіметтің
кеңей тілген отырысында пандемия цифрлық экономика
саласындағы елеулі кемшіліктер
мен олқылықтарды анықтағанын
атап 'тті. Осыған байланысты
індет жағдайында цифрландыруды дамытудағы кемшіліктерді
ескере отырып, мемлекеттік
органдардың жұмысындағы
тәсілдерді қайта қарау қажет деп
санаймыз.
Қазіргі таңда елімізде ADSL
технологиясы бойынша 118 қала
мен 4558 ауылдық елді мекен
интернетпен қамтамасыз етілген.
Оларды әрі қарай дамыту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі
таңда Қазақстан халқының шамамен 40 пайызы ауылдық аймақта
тұрады. Ал олардың интернетпен
қамтылуы әлі толық шешілмеген.
Бүгінде байланыс операторлары қала мен ауыл арасындағы
цифрлық алшақтықты жоюға
бағытталған желілік құрылыс
жобасын жүзеге асыруда.

АУЫЛ – АЛТЫН БЕСІК

Елімізде соңғы кездері жиілеп кеткен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың зардабын тартқан
үлкен-кіші, бала-шағаны көргенде, естігенде жүрегің қарс айрылып, ұйқымыздан шошып
оянатын жағдайға жеттік. Әкенің отбасы алдындағы жауапкершілігі, үйінің береке-бірлігін
келтіріп отыратын ана махаббаты азайған, әке мен шеше бір-бірін мүйіздеп, бір-бірінен
кінә іздеп жүргенде балаларымыз қараусыз қалып жатқаны елдігіміздің іргесін сөгуге
апаратынына аса мән бермейтініміз қынжылтады, жүрекке қаяу түсіреді.
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лары жүргізген 2017 жылғы зерттеуге зер
салсақ, еліміздегі қылмыстың 38%-ы әйеланаларға қатысты екен.
Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында «Отбасылық-тұрмыстық зорлықзомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң
жобасы қаралған тұста ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты Ирина Унжакова:
«Біз құқық бұзушының отбасындағы
зорлық-зомбылық әрекет тері салдарынан жауапкершіліктен жалтар мас үшін
тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны
алдында татуласу практикасын 'згертуді
ұсынамыз. Тәжірибе к'рсеткендей, зардап шеккендер агрессордың қысымымен
және қауіп-қатерімен татуласуға келіседі.
Сондай-ақ егер отбасындағы зорлықзомбылықтың куәгерлері кәмелетке
толмаған балалар болса, отбасылық
агрессорларға жазаны қатай туды ұсынамыз. Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің зерттеу нәтижелері қазақстандық балалардың 57%-ы
'здерін үйде қауіпсіз сезінбейтіндігін
к'рсетіп отыр» деген дерек келтірді.
Не і с т е м е к к е р е к ? Иә, е л і м і з д е
әйел-а на лар ғ а арна л ғ а н да ғдарыс
орталықтары бар. Дегенмен, бұл уақытша
баспана ба лапанын бауырына басқан
қ ыз-кел і н шек т ерг е қ а н ша л ы қ т ы
жәрдемдеседі? Қ ина лғанда қол ұшын
созады дегеннің 'зінде, «Торғай екеш
торғай да, балапанын қорғайды» демекші,
отбасындағы негізгі құндылықтарға, әке
мейірімін, құшағын аңсаған сәбидің жанына желеу бола ала ма? Hке мен шеше
біте қайнасып, бір отбасының ұйтқысы
болған жағдай да ғана ұлттың 'зегіне
қ ұ рт т үспей, бү ті н ба ла тәрбиелен і п
ш ы ғ ат ы н ы н ес т ен ш ы ғ арма й ы қ ш ы.
Ойланайық ағайын, баланың бақытты
шағын ұрламайық!

Ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейін көтеріп, табыс көзін көбейту және
агроөндірістік кешендегі жұмыс тиімділігін арттыру – мемлекет алдында
тұрған стратегиялық маңызды мәселелердің бірі. Бұл туралы Елбасының
Жолдауында да айтылған. Расында, аяғын нық басқан, келешегі кемел ауыл
тұтас елдің дамуында маңызды рөл атқарады. Десе де, бұл нәтижеге апаратын
жол оңай емес және кешенді түрде жұмылуды қажет етеді. Бизнесмен,
меценат Бекет Әбішевтің пікірінше, билік алдындағы мақсаттарға тез жетудің
жолы – қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған механизмдерді пайдалана отырып,
ауыл тұрғындарының табыс табуына жол ашу болмақ.

ЖЕТІСТІККЕ
ЖЕТЕЛЕЙТІН ЖОБА
«Ауылда туып-'скен азамат
және фермер ретінде мемлекеттік
деңгейдегі мәселелердің шешімін
тікелей жермен жұмыс істеу арқылы
реттеуге болады деп ойлаймын. Ал
кәсіпкер ретінде бұл сұрақтардың
шешімі бірін-бірі толықтыратын
бірнеше факторда деп айтар едім.
Осы орайда, бізге реалист болған
ж'н. Яғни қазіргі жағдай мен
қолданыста бар құрылғылар арқылы
жұмыс істегеніміз дұрыс. Бәрін
бұзып, қайтадан бастау үшін уақыт
жоқ» дейді кәсіпкер.
Алматы облысы Қарасай ауданының Елтай ауылында туып-'сіп,
бүгінде ауылшаруашылық саласында еңбек етіп жүрген Бекет Hбішев
бірінші кезекте қолданылмай, бос
жатқан жерлерді айналымға енгізу
керек деп есептейді.
«Жерді декларациялау қажеттігін
жиі айтып жүремін. Pйткені бұл
заңды механизм аясында әрбір
шаруа мемлекет пайдалануға берген
жерді қалай қолданатынын баяндап,
үш жылдық жоспар ұсынады. Бұл механизм, ең алдымен, жерді қайтарып
беру қаупі туындап тұрған шаруалар
үшін ыңғайлы болмақ. Тіпті олар
үшін берілетін екінші мүмкіндік десек те, артық емес. Бірақ бүгін мен
ауқымды әрі жүйелі құрылғы саналатын агролизинг туралы айтқым келіп
отыр» дейді Бекет Hбішев.

Агролизинг – қаржылық жалға
алудың бір формасы. Мұнда жалға
берілетін дүние ретінде ауылшаруашылық тауар 'ндірісі пайдаланылады. Бұл форманы қарапайым тілмен
қалай түсіндіруге болады?
«Жер – ауыл тұрғыны үшін ең
маңызды табыс к'здерінің бірі. Бұл
халыққа жақын әрі түсінікті ресурс.
Алайда ауылшаруашылығы оңай
сала емес. Мұнда табыс табу қиын,
к'п жағдайда тәуекел ету керек және
ірі қаржы құймайынша нәтижеге
қол жеткізу мүмкін емес. Агролизинг
жобасы осы кедергілерді шешуге
бағытталған.
Осы орайда, т'мендегі ұсыныстарды айтқым келеді:
Алдымен банкте кепілде тұрған
және бос жатқан жерлерді қолданысқа беру туралы заңнамалық
механизм құрылады.
Арнайы инжинирингтік компания лардың к'мегі арқылы жер
түрлі жеміс және к'к'ніс дақылдарын егуге дайындалады. Бұған
дайындық кезінде агроғылым ережелері мен барлық стандарттар
толық сақталады.
Жұмысқа дайын плантациялар бірнеше учаскеге б'лініп, ауыл
тұрғындарына лизингке беріледі.
Яғни жалға алу ақысы кіріс кіргеннен
кейін ғана т'ленеді.
Алынған 'нім арнайы сервистік-

дайындық орталықтарына 'ткізіледі.
Осындай жұмыстар атқарылатын
болса, фермерден бір ғана нәрсе
талап етіледі – тек адал еңбек ету.
Инжинирнгтік компаниялар учаскелерді дайындап қана қоймай, барлық
агротехникалық ғылымның орындалуын қадағалайды. Бұл тәуекелді
т'мендетіп, кәсіби білімі жоқ
фермердің білім алуына да мүмкіндік
береді.
Тағы бір маңызды жайт, сервистік-дайындық орталықтары
арқылы 'німге кепілдік беріледі.
Бұл жалға алушылардың 'з табыстары туралы алаңдамауына болады
деген с'з. Нәтижесінде, әрбір ауыл
тұрғыны қандай да бір салым салмайақ, мамандардың бақылауымен және
кішігірім тәуекелдер арқылы жермен
жұмыс істей алады» дейді бизнесмен.
Бекет Hбішев мұндай шешімнің
қала тұрғындарына да ыңғайлы
екенін айтады. Оның с'зінше, осыған
балама механизмдерді еліміздегі ірі
қалалардың шет жағындағы ауылдық
жерлерге енгізуге болады.
«90-жылдары қала тұрғындарын
саяжайлар құтқарып қалды. Шыны
керек, қала жұртының жан бағуына
бұл үлкен септігін тигізді. Біздің
заманымыз ондай қиын болмаса

да, отбасылық «urban gardens» құру
артық болмайды. Яғни лизинг схемасымен жұмыс істейтін отбасылық кішігірім шаруашылықтар
арқылы ірі қалалардағы азықтүлік қауіпсіздігі белдеуін құруға
мүм кіндік аламыз. Коронавирус
індетінен келетін қауіпті ескерсек,
мұның еш артықтығы жоқ. Осы
орайда, аталған учаскелер қаладағы
жұмыссыздарға жұмыс тауып
беретінін, ал орта тап 'кілдері үшін
табысты инвестициялау құрылғысы
екенін ескеруіміз керек» дейді ол.
Агролизингті қолданысқа енгізу,
ең алдымен, ауыл тұрғындарының
әлеуметтік мәселелерін шешуге
к'мектеседі.
«Былай қарағанда қарапайым
болып к'рінгенімен, агролизинг
әлеуметтік, агро'неркәсіптік, тіпті
әлеуметтік-мәдени аспектілерді
қамтитын кешенді тетік. Бұл
ауылшаруашылығында пайдаланатын жерлер, жұмыспен қамтылған
тұрғындар, азық-түлік қауіпсіздігі,
жоғары еңбек 'німділігі секілді мемлекет үшін үлкен демеу болатын
аспектілер. Егер санмен с'йлейтін
болсақ, бұл еліміздің барлық облысында агролизингке қамтылған
50-100 мың гектар жер және
республикалық деңгейдегі қалалар
маңында азық-түлік қауіпсіздігі
белдеуі үшін берілетін 15-20 мың гектар. Одан б'лек, бұл тетікті мейлінше
шеберлікпен пайдалану арқылы
мемлекет ауқымды мәселелерді
шеше алады. Мәселен, лизингтік
жерлері бар 'ңірлерді белгілі бір
облыстардағы халықтың тұрақтауы
мен к'шу мәселесін реттеуге болады.
Ауыл тұрғыны үшін бұл ақша
табу тәсілі ғана емес, сонымен
бірге жер адамзатқа жұмыс істеу
үшін берілген ресурс екендігінің
айғағы. Ал жермен жұмыс істеуді
жақсы меңгерген халықтардың
қаншалықты дамып-жетілгенін біз
тарихтан жақсы білеміз» дейді Бекет
Құдайбергенұлы.
Замира АМАНБАЕВА
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– Роза Ербозымқызы, Президентіміз
ентіміз
ындағы
Қ. Тоқаев: «...Алматыдағы Абай атындағы
мектеп-интернаттың мүмкіндіктерін толық
ебиетін
пайдаланған ж5н. Қазақ тілі мен әдебиетін
ің оқу
тереңдете оқытатын бұл мектептің
ды деп
үдерісі басқа мектептерге үлгі болады
қа сай
ойлаймын. Оны заманауи талапқа
бі» деп
жан-жақты жетілдіріп, «Абай мектебі»
аталатын ең үздік білім ордасына айналдыру қажет. Жалпы біз келешектее Абай
мектептерін ашу туралы ойлануымыз керек»
деген болатын. Бұл с5з сіздерге де қанат
і» атабітірген болар? Жалпы «Абай мектебі»
ажет?
ну үшін білім ордасы қандай болуы қажет?
ының
– Hрине, Мемлекет басшысының
Абай мектебі туралы айтқан пікірі
мызға
к'ңілімізге демеу бітіріп, жұмысымызға
андық
шабыт сыйлады десек, артық айтқандық
емес. 2019 жылы ҚР Білім және
йдың
ғылым министрлігі хакім Абайдың
каның
175 жылдығына орай республиканың
ттағы
әр 'ңірінде гуманитарлық бағыттағы
птері»
мамандандырылған «Абай мектептері»
астап,
желісін ашу ісін қолға алған сәттен бастап,
'рсету
біз әдістемелік к'мек, қолдау к'рсету
бағытындағы жұмыстарымызды бастап
ымен,
кеттік. Атап айтар болсақ, ең алдымен,
тылып
бұрын бейіндік пән ретінде оқытылып
нттық
келген Абайтану пәнін инварианттық
ттық.
пән ретінде оқытуды мақсат тұттық.
аттың
Осыған орай, мектеп-интернаттың
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері
ЖОО ғалымдарымен, А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты,
М.Hуезов атындағы Hдебиет және 'нер
институтының қызметкерлерімен бірлесе
отырып, 5-11 сыныптарға арналған
жаңартылған мазмұндағы тереңдетілген
«Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» және «Абайтану» пәндерінің оқу бағдарламаларын
әзірледі. Бұл бағдарламалар бірнеше
рет талқылаудан 'тіп, қазір ҚР БҒМне бекітуге ұсынылды. Сонымен қатар
желілік «Абай мектептеріне» арналған
оқу жоспары да жасалып, бекітуге ұсынып
қойдық.
Бүгінгі таңда біз «Абай мектептері»
моделін әзірлеп отырмыз. «Абай
мектептері» моделі хакімнің «Толық
адам» идеясына негізделеді. Абайдың
«Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы
жүрек» идеясының негізінде тәрбиенің
ізгілік парадигмасын ұстанады.
Абай мектебінің оқушысы – ұлттық
құндылықтарды бойына сіңірген, қазақ
тілі мен әдебиетін тереңдете оқитын,
функционалды сауатты және ұлтжанды
жеке тұлға. Абай мектебінде хакім
шығармашылығы, даналығы күнделікті
оқушылар 'мірімен қабысып, біте
қайнасып жатуы тиіс. Нақтылай кетсем,
мектеп-интернатта бірнеше жылдан
бері дәстүрге айналған «Абай ізімен»
атты таңғы жиын жүргізіледі. Күнделікті
таңғы сағат 07. 25-07. 55 аралығында
'ткізілетін бұл жиынның мақсаты –
оқушы бойындағы ақындық, 'леңді
мәнерлеп жатқа оқу, ән айту, күй шерту,
т. б. қабілеттерін шыңдап, әр оқушының
сахнада 'зін еркін ұстай білуін,
к'пшіліктің алдында к'ркем, әуезді
с'йлей алуын дамыту. Hр ай белгілі бір
ақынға, жазушыға немесе әдеби дәуірге
арналып, оқушылар әр таңды әсем ән
шырқап, к'ркем 'лең оқумен бастайды. Сабақ арасындағы үлкен үзілістерде
мектеп радиосы арқылы Абайдың әндері
мен қара с'здерін тыңдаса, сабақтан тыс
уақытта «100 кітап» акциясы бойынша бағдарламадан тыс қазақ ақынжазушыларының шығармаларымен
танысып, оны «Оқырмандар» клубында
талқылайды. Түстен кейінгі уақытта
қоғамның әр саласында 'німді еңбек етіп
жүрген қоғам қайраткерлері, журналистер, айтыскер ақындар, ғалым, профессорлар, абайтанушылардың жүргізуімен
танымдық сабақтар 'ткізіліп отырады.
Осылайша, әр күн қазақ әдебиетімен,
'нерімен, Абай мұрасымен сабақтастықта
'туі тиіс.
Тағы бір айта кетерлік жайт, Абай
мектебі 63 жылдық тарихы бола тұра,
мұрағатта мектеп жетістіктері, жасалған
жұмыстар, бітірген түлектер ж'нінде
жинақталған ақпарат табылмады. Осы
олқылықтың орнын толтыру мақсатында
2017 жылдан бастап мектеп-интернатта әр
оқу жылында атқарылған шаралар туралы
«Ұлағаттың ордасы, руханият жалғасы»
атты жинақ пен тәрбиелік шаралар есебін
шығарып, мұрағатқа бір данасын 'ткізіп
отыруды дәстүрге айналдырдық. Сонымен бірге ақындыққа бейім, жазушылық
қабілеті бар оқушылардың жеке
жинақтарын, жалпылама эссе, 'леңдер
жинақтарын шығаруды да жолға қойдық.
Абай мектептерінде де осы іс жалғасын
тапса дейміз. Себебі тарих ұмытылмауы
тиіс.
– Республикалық мектеп-интернаттың
аты затына сай болу үшін мықты
мамандардың болуы аса маңызды. Мектепке білікті ұстаз бен қамқор тәрбиеші
таңдауда, оларды ынталандыруда қандай
талаптар мен шарттар қоясыз?
– Ағартушы-ұстаз Ы.Алтынсарин:
«Ұстаз – мектептің жүрегі» дейді. Иә,
мектеп-интернат сапасының жоғары
болмағы алдымен педагог кадрларға
байланысты. Бұл тұрғыда Абай атындағы
мектеп-интернат сапалы педагогикалық
ұжымымен мақтана алады. 60 жылдан астам уақыт ішінде мектепте ҚР
Еңбек сіңірген қайраткері Орынша
Қарабалина-Қазыбаева, жазушы-журналист, ардагер ұстаз, марқұм Үмбетбай
Уайдин сынды Республикаға танымал ұстаздар қызмет етсе, қазіргі таңда
Республикалық деңгейдегі «Үздік ұстаз»
титулының 4 иегері, 27 шебер педагогтар, 4 РһD докторы, 2 профессор және

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
– Гуманитарлық бағыттағы желілік «Абай мектептерінің» 5-11
сыныптарына арналған «Қазақ тілі»
бағдарламасының оқу мазмұны
бойын ша мынадай ерекшеліктері бар:
Біріншіден, қолданыстағы бағдарламада
4 тілдік дағдыны оқу мақсаты ретінде
басымдыққа алған болса, Абай мектептері үшін әзірленген бағдарламада
оқу мазмұны 3 б'лімнен тұрады:
мәтінтану, мәтін тудыру, әдеби тіл нормалары. Сонымен қатар білім алушы
меңгеруі тиіс білім жүйесі қолданыстағы
бағдарлама да тілдік дағдылар аясында
жүзеге асырылады да, лингвистикалық
білім қажетті деңгейде оқытылмайды.
Ал Абай мектептері үшін әзірленген
бағдарламада мәтіннің мазмұнын, стилі
мен жанрын тануға, стильдің әр түрінде
мәтін тудыруға, лексика-грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық,
пунк туациялық нормаларды сақтауға
басымдық берілген.
«Қазақ әдебиеті» пәні бағдарламасы
бойынша айта кетсек, қолданыстағы
бағдарламада к'ркем шығармаларды
топтастыру лексикалық тақырыптар
бойынша жүргізілсе, Абай мектептері
үшін әзірленген бағдарламада әдебиетті
дәуірлеу кезеңдері бойынша, шиыршық
әдісін сақтай отырып жасалған. Соны-

Ұлттың ұлылығын ұлыстаған дана
Абайдың шығармашылық мұрасын
бүгінгі күн тұрғысынан жаңаша дамытып,
болашаққа саф алтындай құнды күйінде
жеткізуді мақсат-мұраты етіп ұстанған
республикалық Абайтану олимпиадасы,
«Абай салған ізбенен...» республикалық
«Ділмар» шешендік 'нер байқауы,
«Абай жаққан бір сәуле с'нбеу үшін»
атты республикалық оқушылар айтысы
Абай атындағы мектеп-интернаттың
ұйымдастыруымен соңғы үш жылда дәстүрлі түрде 'ткізіліп келеді. Ұлы
ақынның 175 жылдығына орай мектепинтернатта «Абайтану» б'лмесі жасалып,
ұлттық нақышта жабдықталды, «Абай үні»
журналы шығарыла бастады. Тоқсанына
1 рет, жылына 4 рет жарық к'ретін бұл
журналда Абай тағылымы, абайтанушы ғалымдардың зерттеу мақалалары,
мектеп-интернат ұстаздарының
сабақ 'ту тәжірибелері және оқушы
шығармашылықтары қамтылған.
Тәрбиелік шараларға келетін болсақ,
әр апта сайын міндетті түрде сынып
сағаттары, тәрбие сағаттары, ұлдар
жиналысы, қыздар жиналысы 'ткізіліп
отырады. Мектепте оқушылардың 'зін'зі басқаруына бағытталған «Бірлік»
ұйымы, «Елтұтқа» ұлдар ұйымы, «Инабат»
қыздар ұйымы жұмыс істейді. Жоғарыда

Роза ЕРБОЗЫМҚЫЗЫ,

Абай атындағы республикалық мектеп-интернаттың директоры:

ЖАҢАРТЫЛҒАН

БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ

бірнеше оқулықтар мен оқу-әдістемелік
құралдарының авторлары жұмыс істейді.
Біз педагогтардың үнемі біліктілігін арттырып отыруына, заманауи технологиялардан кенде қалмауына назар аударамыз. Қай кезеңде, қай салада болмасын
еңбектің еленгені дұрыс. «Кім болмаңыз,
ұмтылмаңыз жоғары, Мұғалімнен үлкен
адам жоқ әлі» деп Үмбетбай Уайдин
айтқандай, әсіресе ұлағатты ұстаздардың
еңбегін елеусіз қалдыруға болмайды.
Сондықтан жыл сайын ҚР БҒМ тарапынан берілетін мемлекеттік наградаларға
ұстаздарымызды ұсынып, марапаттап
отырамыз. Айта кетерлігі, былтырғы
жылы ардагер 2 ұстазымыз мемлекет
басшысы Қ.К.Тоқаевтың Алғыс хатымен
марапатталса, 4 ұстазымыз 2019-2020
жылдары республикалық деңгейде «Үздік
ұстаз» атағын иеленді. Сонымен қатар
2020 жылдың қазан айынан бастап ҚР
БҒМ ұсынысымен мектеп-интернат
ұжымынан «Айдың ең үздік қызметкері»
анықталып, жалақысына 20% үстемақы
қосып т'леу қолға алынды. Бұл да
педагогтар үшін жақсы бастама, белгілі
деңгейде мотивация.
Мектеп-интернатқа мұғалімдер 3
ай сынақ мерзімімен қабылданады. Біз,
әсіресе ұстаздыққа енді қадам басқан жас
мамандармен к'бірек жұмыс істеп, оларға
үнемі қолдау к'рсетіп отырамыз. Мектеп-интернатта «Жас ұстаздар» мектебі
жұмыс істейді. Hр жас маманға тәжірибелі
тәлімгерлер б'лініп, ұстаздықтың қырсырын меңгертуге атсалысады. Жас
мамандарымыз да жыл сайын дәстүрлі
түрде 'тетін «Дарынды балаға – талантты
ұстаз» республикалық сайысынан
жүлдемен оралады. Сонымен қатар мектеп-интернатта «Педагог әдебі» кеңесі
жұмыс істейді. Кеңес құрамында ардагер
ұстаз Орынша Карабалина-Қазыбаева
да бар. Бұл кеңес ұжымдағы жағымды
атмосфераны қалыптастырып, педагог
мәртебесіне сай болуды дәріптеуде.
– Бүгінгі күннің талабы – заманауи
технологиялық әдіс-тәсілдерді білім
беруде тиімді пайдалану. Осы тұрғыдан
алғанда мектеп-интернаттың материалдықтехникалық базасы талапқа сай ма?
Мек тепті басқару мен дамытудың жаңа
менеджменттік жүйесі жолға қойылған ба?
– Алдымен мектеп-интернаттың
материалдық-техникалық базасы
жайлы айта кетсем. Жасыратыны жоқ,
2006 жылға дейін мектеп-интернат
қазіргімен салыстырғанда әлдеқайда
к'лемді аумағы бар, талапқа сай жерде
орналасқан еді. Кейін түрлі сыртқы
факторлардың әсерімен 2006 жылы мектеп Республикалық мұғалімдердің білімін
жетілдіру институтының ғимаратына к'шірілді. Қыздар жатақханасы
Республикалық мұғалімдердің білімін
жетілдіру ғимаратының қонақүйіне
к'шірілді. 2013, 2014, 2016 жылдары бірнеше күрделі және ағымдағы
ж'ндеу жұмыстары жүргізілгенімен,
оқу ғимараты, оқу кабинеттерінің
сыйымдылығы, жатақханалардың ішкі
құрылымы талапқа сай емес. Мен мектеп
басшылығына келген кезден бюджеттік
қаражатты үнемдеу есебінен мектепинтернаттың мәжіліс залын, асхана,

медпункт, бассейн, жатақхана душтарын
күрделі ж'ндеуден 'ткіздік. Қыздар,
ұлдар жатақханаларының жиһаздарын,
т'сек орындарын толық жаңаладық.
Бірінші кезекте осы мәселеге к'ңіл
б'луімнің себебі, оқушы сапалы білім
алуы үшін оның 'мір сүретін жері,
ұйықтайтын, демалатын орны, пайдаланатын заттары талапқа сай, ыңғайлы
болуы тиіс. Мұндай заттар баланың
к'ңіліне қаяу түсірмей, керісінше, оның
білімге деген құштарлығын арттыруға
себеп болуы шарт. Біз қолымыздан
келгенін жасадық. Дегенмен, елімізде
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете
оқытатын республикалық деңгейдегі
жалғыз Абай мектебіне мемлекет тарапынан қолдау болып, жаңа оқу ғимаратын,
жаңа жатақханалар салып берсе деген
мектеп ұжымының да, шәкірттеріміздің
де к'кейкесті арманы бар.
Мектептегі басқару жүйесіне келер
болсақ, мемлекеттік басқару жүйесімен
ғана шектелмей, жаңа менеджменттік
жүйені де жолға қоюдамыз. Нақтылайтын
болсақ:
Біріншіден, мектеп-интернат қазақ
тілі мен педагогика саласында алдыңғы
қатардағы ЖОО-лармен тығыз байланыста. Hл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
Журналистика факультетімен біріге отырып, оқушылардың Абай қара с'здерін
үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) дыбыстауымен аудиохрестоматия әзірленсе,
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университетімен, Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университетінің
Филология институтымен келісімшартқа
отырдық. Аталмыш педагогикалық
университеттердің оқытушы-ғалымдары
түрлі теориялық, әдістемелік материалдар
негізінде мектеп-интернатта эксперимент
жүргізіп, оқушыларға ең тиімді, қолайлы
әдіс-тәсілдер, жаңа технологияларды
енгізу ісін бастап та кетті.
Екіншіден, қазақ тілінің мәртебесін
республикалық деңгейде ғана емес,
әлемдік деңгейде к'теруді мақсат ете отырып, қыркүйек айында Абай айлығының
аясында Ұлыбритания, Польша, Түркия
мемлекеттерінің тілші ғалымдарымен
бірлесе отырып халықаралық онлайн
семинар 'ткізілді.
Үшіншіден, 2017 жылдан бастап
мектеп-интернат түлектерінен құралған
Қамқоршылық Кеңесі жұмыс істейді.
Қамқоршылық Кеңесі мүшелері мектепинтернаттың ұйымдастыруымен 'тетін
түрлі республикалық іс-шараларға
демеушілік жасап, қолдау к'рсетіп
келеді. Атап айтар болсақ, айтыскер ақын
Серік Қалиев басқаратын «Зейнолла
Сәнік атындағы мәдениет қоры» мектепинтернаттың ұйымдастыруымен дәстүрлі
түрде 'тетін республикалық «Ділмар»
шешендік 'нер байқауына, меценат
Дулат Тастекеев басқаратын «Алтын ұя»
қоғамдық қоры мектеп-интернаттың
ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде 'тетін
республикалық оқушылар айтысына
толық демеушілік жасап, жыл сайын
қолдау к'рсетуден тайынған емес.
– Сіздер дайындаған тереңдетілген
бағдарламаның нақты қандай артықшылықтары мен ерекшеліктері бар?

мен қатар біз қазақ тілі мен әдебиетін
тереңдете оқытатын мектеп болғандықтан
оқылатын к'ркем шығармалар санында айырмашылықтар бар. Мысалы,
қолданыстағы бағдарламада 5-сынып
жыл к'лемінде 11 шығарма оқыса, жаңа
бағдарлама бойынша 36 шығарма; 11-сынып қолданыстағы бағдарлама бойынша 9
шығарма оқыса, жаңа бағдарлама бойынша 23 шығарманы оқыту к'зделген. Тағы
бір айта кетерлік жайт, «Қазақ әдебиеті»
пәніндегі оқу мақсаттары қолданыстағы
бағдарламада түсіну және жауап беру,
анализ және интерпретация, бағалау
және салыстыру б'лімдерінен тұрса, жаңа
бағдарламада оқу және түсіну, талдау және
жинақтау, бағалау және шығармашылық
'нім деп Блум таксономиясына сәйкес
'згертілген.
«Абайтану» пәніндегі басты ерекшелік бұл пәннің инварианттық компонентте, яғни негізгі пән ретінде
оқытылатындығы. 5-7 сыныптарда аптасына 1 рет, 8-11 сыныптарда аптасына 2 рет жүргізіледі. Пәннің басты
мақсаты – оқушыларға танымдық
(тілдік танымдық, дүниетанымдық,
тұлғатанымдық) білім қалыптастыру.
Бұрын бұл пәннің мазмұнын к'біне
абайтанушы ғалымдардың зерттеулері,
Абайдың ақын шәкірттері туралы деректер, Абайдың 'скен ортасы, достары, т. б.
туралы ақпараттар қамтыған болса, Абай
мектептері үшін әзірленген бағдарлама
хакімді 'з туындылары арқылы танытуды к'здейді. Яғни 5-сыныптан бастап
Абай шығармалары жүйелілік, бірізділік
ұстанымдарына сәйкес, жеңілден
күрделіге қарай шиыршық әдісімен
берілген. Ел Президенті Абайды ұлттың
темірқазығына айналдыру қажеттігін
айтқан болатын. Ендеше, бұл пән «Абайды
ұлтымыздың мәдени капиталы» ретінде
ұстанып, адамдықтың асыл қағидаты
ретінде бойға дарыту бағытында жұмыс
істейтін болады.
Бұл бағдарламалардың ерекшеліктері,
тереңдетілген бағдарлама негізінде оқытудың қыр-сыры туралы толық айтып,
әдістемелік к'мек беру мақсатында
желілік «Абай мектептері» үшін «Білім
берудегі 4К: теория мен тәжірибе» атты
республикалық онлайн конференция
'ткізуді жоспарлап отырмыз.
– Бұл мектепке ауылдың қара домалақ
балалары келеді, оларға әкелік, аналық
қамқорлық ауадай қажет. Осы қажеттілікті
Сіз және тәрбиешілер қай деңгейде қанағаттандырып отыр? Bл-Фараби: «Тәрбиесіз
берілген білім адамзаттың қас жауы» дейді.
Ұлы Абайдың атындағы мектепке сай тұлға
қалыптастыру жолында қандай нақты
тәрбиелік іс-шаралар жүргізіледі?
– Hлбетте, еліміздің әр түкпірінен
жиналған оқушылар үшін бастапқы
кезеңде интернат 'міріне үйрену қиынға
соғады. Ата-анасынан жыраққа шығып
к'рмеген бала үшін бұл кезең – бейімделу
кезеңі. Осындай қиын сәтте оған ана
орнына ана, әке орнына әке болатын –
ұстаздар мен тәрбиешілер. Күнделікті
баланың білімі, денсаулығы, қауіпсіздігі
мектеп әкімшілігі, сынып жетекшісі,
сынып тәрбиешісі мен пән мұғалімдерінің
жауапкершілігінде.

айтып 'ткендей, күнделікті таңғы жиын,
танымдық сабақтар, түрлі кездесулер мен
шығармашылық кештер 'ткізіліп отырады. Қыздардың бойында әжелерімізден
қалған ұлттық 'нерді дарыту мақсатында
«Сәндік қолтаңбалы 'нер» үйірмесі жұмыс
істейді. Мұнда қыз балалар гобилен тоқу,
кілем, алаша тоқу, кесте тігу сынды
қол'нер түрлерін жасайды. Ал ұл балалар
үшін күрес, волейбол, баскетбол, футбол, тоғызқұмалақ спорттық үйірмелері
бар. Бос уақыттарында оқушылардың
интеллектуалдық дарынын шыңдау үшін
шахмат үйірмесі де 'ткізіледі. Сонымен
бірге ай сайын әр сынып тәрбиешілерімен
бірге Алматы қаласының түрлі к'рікті
жерлеріне, мәдениет ошақтарына (театр,
мұражай, т. б. ) барып, әрі сергіп, әрі таным к'кжиектерін кеңейтіп отырады.
– Бұл мектепке де, оның ғимараты
мен орналасқан жеріне, әсіресе атақдаңқына «қызыға» қарайтындар к5п шығар.
Олардың түрлі «пиғылы» к5ңілдеріңізге
қаяу түсірмей ме?
– Дұрыс айтасыз, 'здеріңіз
жақсы білесіздер, 2001 жылы мектепинтернаттың орналасқан жеріне
қызығушылар табылып, жеріміз тарылды. Қазіргі таңда да Абай мектебін экспериментке ала отырып, ұлттық мектеп құрамыз деушілер бар. Алаш арысы
Мағжан Жұмабаев: «Қазақтың тағдыры,
келешекте ел болуы да мектебінің
қандай негізде құрылуына барып
тіреледі. Мектебімізді таза, берік, һәм
'з жанымызға, қазақ жанына үйлесетін
негізде құра білсек, келешегіміз үшін
тайынбай-ақ серттесуге болады» дейді.
Алаш ардақтыларының осындай тамаша
педагогикалық ұстанымдарын ұстана
отырып, талай дарынды түлектерін
тәрбиелеген бұл мектеп әуелден-ақ ұлттық
мектеп болып қалыптасқан. Оған дәлел,
бүгінде ел таныған мемлекет және қоғам
қайраткерлері: Кеңес Дүйсекеев, Талғат
Мамашев, Hділ Шаяхметов, Мәулен
Hшімбаев, Айдос Үкібай, Нұрлан Оқаұлы,
Бекен Нұрахметов, Нұрділдә Ораз,
Дархан Қыдырәлі, Ақтолқын Құлсариева,
Серік Қалиев, Қанат Құдайберген,
Гүлмира Hбіқай, Айбын Шағалақов,
Дулат Тастекеев, Мадияр Меңлібеков,
Данияр Меңлібеков, Арын Ержан, Ришат
Асқарбекұлы, Гүлмира Нәлібай, Айнаш
Есалы, Мейрамгүл Мәдәлі, Танак'з
Толқынқызы, Мұрат Есжан, Саламат
Омаш, Нұрлан Албан, Тамара Асар,
Тоқтар Серік, Ақбота Керімбекова,
Бейбіт Қорған, Мақсат Рахмет, Асхат
Мұсабай сынды түлектер шоғыры. Сонымен бірге табалдырығынан аттаған сәттен
қазақылықтың иісі аңқитын, әр екінші
оқушысы домбыраның құлағында ойнайтын, шәкірттері Абайдың 'леңдері мен
қара с'здерін жатқа білетін, «Абай жолы»,
«К'шпенділер» романдарын 10-сыныпта
жүріп-ақ оқып тауысатын, ұлттық 'нер
айтысты, шешендікті дәріптейтін, үзілісте
Абай әндерін тыңдайтын мектепте ұлттық
негіз қалыптасқан деп толыққанды айтуға
болады.
– Тәжірибелі ұстазсыз, тәуелсіздіктен
бергі білім саласының реформалары мен
жаңалықтарын бастан кешіп, 5зіндік ой
түйгеніңіз анық. Білім саласының қай
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кезеңдегі қай реформасы ең табысты,
нәтижелі болды деп санайсыз?
– Иә, еліміз тәуелсіздік алғалы білім
саласы бірнеше реформаларды бастан
кешірді. Бұл реформалардың барлығы
да жас ұрпақтың білім сапасын арттырып, бәсекеге қабілетті тұлға даярлауға
бағытталғанына күмән жоқ. Бірінен-бірі
не артық, не кемшін түсті деп айтуға
болмас. Себебі әр реформа 'з заманының
талабына сай, үдесінен шығуға тырысты.
Соның ішінде мен ұстаздар қауымына
мемлекет тарапынан жасалған жақсы
қолдаудың бірі деп жыл сайын 'ткізілетін
республикалық «Үздік ұстаз» байқауын
айтар едім. Ұлттың болашағын тәрбиелеп
жатқан ұстазға еңбегіне сай материалдық
қолдау к'рсету – құптарлық іс. Сонымен
қатар жаңартылған білім беру мазмұнына
сәйкес Педагогикалық шеберлік орталығы
ұйымдастырған түрлі курстар (басшылық
курсы, деңгейлік курстар) ұстаз білігін арттыруда 'те пайдалы болды. Жаңартылған
білім беруге к'шу де заман талабы. Озық
елдердің қатарынан к'ріну үшін дәстүрлі
оқыту жүйесіне тың серпіліс қажет
болғаны рас. Сонымен қатар қазіргі таңда
білім саласындағы ең керемет жетістік
деп «Педагог мәртебесі туралы» заңды
айтамын, әрине. Бұл заңның жасалып,
қабылдануына мұрындық болған Мемлекет басшысына, Білім және ғылым
министрлігіне үлкен алғыс білдіреміз. Бұл
– ұстазға деген ұлы құрмет.
– Жаңадан қабылданып, қолданысқа
енген «Педагог мәртебесі» туралы заң
шынымен де ұстаздардың құқықтық
мәртебесін к5теру мен әлеуметтік жағдайын
жақсартуға септігін тигізді ме?
– Мұғалімнің мәртебесі қай мемлекетте, қай ғасырда болмасын қашанда жоғары
болуы керек. Менің бұл пікірімді алаш
қайраткері Мағжан Жұмабаевтың «Алты
алаштың баласы қосылса, т'р мұғалімдікі»
деген қанатты с'зі қуаттай түседі. Тәуелсіз
еліміздегі бүгінгі мектептің басты міндеті
– оқушыны оқуға, ой ла нуға, болашақ
тағдырын жете танып-білуге үйрету
екендігі айқын. Қазіргі таңда мұғалімнің
мәртебесіне рухани жағынан, заң жүзінде
де ерекше к'ңіл б'лінуде. Hрі мұғалімге
жүктелген талап та жоғары. Pскелең
ұрпақты тәрбиелеп, білім беретін маманға
'ркениетті елдер аса құрметпен қарайды.
Мұндай к'зқарасқа біз де қол жеткіздік.
Сондықтан да тәуелсіз Қазақстанда
мұғалімге деген құрмет жыл сайын артып
келеді деп сенімді жауап бере аламын.
С'зімнің дәлелі – биыл күшіне енген
«Мұғалім мәртебесі туралы» Заң.
«Мұғалім мәртебесі туралы» Заңның
4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында педагогтің ерекше мәртебесі танылады, бұл оның кәсіптік қызметін жүзеге
асыруы үшін жағдайды қамтамасыз етеді.
Заңда педагогтің әдебі, кәсіптік қызметін
жүзеге асыру кезіндегі құқықтары, педагогті материалдық және материалдық емес
тұрғыда қамтамасыз ету, т.б. мәселелер
қамтылған.
Бірінші, материалдық емес ынталандыруға тоқталайын. Педагогтің
аса үздік жетістіктері және Қазақстан
Республикасына сіңірген айрықша еңбегі
үшін оған «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік наградалары туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес мемлекеттік наградалар, оның
ішінде «Қазақстанның еңбек сіңірген
ұстазы» құрметті атағы беріледі.
«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»
құрметті атағына ие болған педагог
республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген және тиісті қаржы жылының
1 қаңтарына қолданыста болатын айлық
есептік к'рсеткіштің 1000 еселенген
м'лшерінде біржолғы т'лем алады.
Сонымен қатар Заңға сәйкес педагог
білімін жетілдіріп отыруға, қайта даярлау
курстарынан 'туге, біліктілігін мерзімінен
бұрын к'теруіне болады.
Екіншіден, Заңда педагогті материалдық ынталандыру к'зделген. Заң аясында
педагогтерге Адал еңбегі және 'зінің
кәсіптік міндеттерін үлгілі орындағаны
үшін ұйымның ішкі тәртіп қағидаларында
к'зделген к'термелеулер қолданылады.
Білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша
білім алушылар мен тәрбиеленушілер
арасындағы халықаралық олимпиадалардың, конкурстардың және спорттық
жарыстардың жеңімпазын, жүлдегерін
дайындаған педагогке тиісті мемлекеттік
білім беру ұйымының қызметі бойынша үнемдеу есебінен үш лауазымдық
айлықақы м'лшерінде біржолғы сыйақы
т'ленеді. Жергілікті атқарушы органдар
біржолғы сыйақы т'лей отырып немесе
онсыз, жергілікті ерекшелік белгілері
мен құрметті атақтарды тағайындау
және ынталандырудың 'зге де нысандары арқылы, оның ішінде Қазақстан
Республикасында белгіленген мерекелік
күндерге орай педагогтерді к'термелеудің
қосымша шараларын белгілеуге құқылы.
Жыл сайын республикалық бюджет
қаражаты есебінен «Үздік педагог» атағын
иеленушіге Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын м'лшерде және
тәртіппен сыйақы т'ленеді. Мұның
бәрі де «Педагог мәртебесі туралы»
заңның ұстаздар қауымының әлеуметтік
жағдайын жақсартуға айтарлықтай үлес
қосып жатқанының айғағы. Тек енді
ұстаздарымыз да сол мәртебеге лайық
болып, т'рдегі орындарынан т'мен
түспесе екен деп тілеймін!
– Bңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Қараг5з СІМBДІЛ
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Бүгінгі күні еліміздегі мектеп
бағдарламаларында қазақ тілі мен
әдебиеті ең басты пәндердің бірі ретінде
өзінің лайықты орнын ала бастады. Бұл
дұрыс та, әділ шешім болды. Өйткені
қазақ тілі Қазақстанның бірден-бір
мемлекеттік тілі. Сондықтан елімізді мекен
еткен барлық, мейлі ол басқа ұлт өкілдері
болсын, Ата Заңымызда атап көрсетілген
мәртебелі тілді білуге, білмесе – үйренуге,
оны күнделікті тірлікте пайдалануға тиісті.
Ең алдымен, мектеп ұстаздары, оның
ішінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімдері жас жеткіншектердің
санасына, олардың жан дүниесіне осы
бір қастерлі ұғымды қалай да сіңіре білуі
қажет.

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

Тіліміздің түп бастауы болып табылатын көне түркі, орта
түркі, одан кейінгі жаңа түркі дәуірлеріндегі жазба тіл қазіргі
әдеби тіліміздің дамуының, қалыптасуының қайнар көзі.
Жазба дүниелердің барлығы өз кезеңіндегі жазу дәстүрінің
қатаң нормасына бағынғанымен, бірте-бірте әр ұлттың
жекелеген әдеби тілдерінің дамуына үлкен жол ашты, яғни
жазба тілдегі норма адамзаттың рухани ізденістері мен
сұраныстары нәтижесінде бірге дамып, толығып отырады.
Ғалымдардың «қазақ халқын құраған ру-тайпалар өздерінің
мәдени өмірінде бірсыпыра уақыт бойы жазба әдеби тіл
ретінде түркітілдес халықтардың сауатты ұрпағына жақсы
таныс және ортақ болған түркі әдеби тілін пайдаланды»
(Б.Әбілқасымов), «қазақ әдеби тілі қазақ ру-тайпаларының
халық болып өз алдына отау тіккен XV-XVI ғасырлардан
бастап қалыптасты, бұл кезеңдерде ауызша әдеби тіл
және жазбаша әдеби тіл қатар өмір сүрді» (Р.Сыздықова)
деген тұжырымдары қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуге
берілген дұрыс бағыт-бағдар болды.

берілген тақырыпты қаншалықты түсінгендігін кіріспе б'лімінен-ақ айқын байқауға
болады. Эссенің негізгі ой желісінде оқушы
келтірген дәлелдері мен аргументтері арқылы
'з ойын ашық та анық к'рсетуге талпынады. Кейбір оқушылардың оқшау ойлары
да, оқыс пікірлері де негізгі б'лімде к'рініп
жата тындықтан, эссенің шыншылдығы
мен әсерлілігі арта түседі. Сыныпта кейде
к'зге түсе бермейтін оқушылардың арасынан эссе жазуға келгенде ерекшеленіп шыға
келетіндері де бар. Осы жерде ол баланың
бойынан шығармашылық қабілеттің, тіл мен
әдебиетке бейімділіктің жылт еткен ұшқынын
байқап та қалуға болады...
Эссенің қорытындысында кіріспе мен
негізгі б'лімде айтылған ойлардың тобықтай
түйіні, шағын шығарма иесінің ұстанымы,

КӨНЕ
СӨЗДЕРДІҢ
БҮГІНГІ
МАҒЫНАСЫ

САУАТТЫ ЖАЗУ,
САЛМАҚТЫ ОЙ АЙТУ

ЭССЕ ЖАНРЫНЫҢ БАСТЫ ТАЛАБЫ
Уақыт 'згерді. Ғасырлар бойы ата-бабамыз армандаған Тәуелсіздікке қол жетті. Бір
кездері орын алған ұлттық тілімізге қатысты
солақай саясаттан арыла бастадық. Енді оны
ілгері бастыру, кеткен кем-кетігін толтыру
– біздің, бүгінгі ұлтжанды ұрпақтың жанжүрегінен орын алған патриоттық парызына
айналуы керек деп білемін.
Осы басты мәселенің негізгі бір тетігі
мектепте жатыр. Еліміздегі жалпы орта білім
беретін мектепті бітірген түлектер қазақша
с'йлеп, түсіне білгенін қанағат етіп қана
шықпауы керек. Оның уақыты 'тті. Бүгінгі
таңдағы мектеп бітірушілер мемлекеттік тілде
сауатты жаза білетін, 'з ойын, танымы мен
парасатын жинақы түрде жеткізе алатындай
дәрежеден табылуы қажет.
Қазіргі кезде күн тәртібіне 'ткір түрде
қойылып, айтылып жүрген функционалдық
сауаттылықтың бір ұшы осында жатқан
тәрізді.
Pткен жылдың 26 қарашасында қабылданған Білім және ғылым ми нистр лігінің
№509 бұйрығында атап к'рсетілгендей,
негізгі орта білім курсын аяқтаған 9-сынып
оқушыларының тапсыратын мемлекеттік
емтиханында қазақ тілі мен әдебиеті пәні
бойынша эссе жазу сынағы енгізілді. Мен,
'з басым, осы шешімді оң қабылдадым.
Pйткені эссе жазу арқылы оқушы тілді
меңгерудегі сауаттылығын к'рсетіп қана
қоймайды, ұстамды ой айтуға, 'з пікірін
дұрыс-бұрыстығына қарамай, бүкпесіз
жеткізуге мүмкіндік алады. Оқушының

жеке к'зқарастары, сыни пікірлері мен
ұсыныстары к'рініс табады.
Жалпы эссе жанры балалардың белгілі
бір тақырыпқа қатысты 'зіндік к'зқарасы
мен позициясын айқындап, 'мірде тұлға
ретінде қалыптасуына әсер етері с'зсіз. Осы
себептен де, 'з басым эссені оқушының жазу
'нерінің қыр-сырын мектеп қабырғасында
жүріп үйренуіне септігін тигізетін бірден-бір
ұтымды да ұшқыр, жинақы түрдегі ыңғайлы
жанр екендігіне к'зім жете бастады.
Жасыратыны жоқ, эссе жазу қажеттілігі
туындаған алғашқы жылдарда қиыншылықтардың болғаны рас. Бұрын әдеттенбегендіктен
қабілетті деген оқу шылардың 'зі үйреніп
қалған дәстүрлі шығарма жазу стилінен айыға
алмай жүрді. Эссе жазудың 'зіне тән ерекшеліктерін толық түсіне алмағандықтан к'птеген кемшіліктерге жол берілді. Мен ұстаз
есебінде оқушылардың осы кем тұс тарын
түсіне отырып, ең алдымен, эссе жанрының
табиғатын, шығарма жазудан айырма шылығын, әрі-беріден соң білген адамға оның
'те оңтайлы екендігін жүйелі түрде түсіндіруге күш салдым. К'п ұзамай-ақ нәтижесі
айқын к'рінді. Жанр сырын тез түсініп, жапжақсы дәрежеде эссе жазуға қол жеткіз ген
шәкірттерімнің шағын туындыларын сынып
болып талдап, талқылай бастадық. Мұның
'зі оқушылардың пікір алуандығын қалыптастыруға, әріптестерінің к'зқарастары мен ұсыныстарын сыйлай білуге, бір с'збен айтқанда,
дискуссия мәдениетін игеруге септігін тигізді.
Қазақстанның солтүстік 'ңірлері болып

табылатын облыс орталықтарының ортақ проблемасы – оқушыларымыздың мемлекеттік
тілді игеруі әлі де болса 'з дәрежесінде еместігі.
Жылдар бойы қалыптасып қалған орыс тілінің
үстем дігі бұл 'ңірде бүгінге дейін басым
болғандықтан, қазақ мектебінде оқыса да,
оқушыларымыздың 'з ана тілінде к'сіліп
с'йлей алмауы – мені пән мұғалімі ретінде
қатты алаңдататыны рас. Еңбегің еш кеткендей күй кешесің. Сондықтан осы бір
олқылықтың орнын толтыру үшін Білім және
ғылым министрлігі мақұлдаған эссе жанрының
мүмкіндігін толық пайдалану қажеттігін
түсінгендей болдым. Pзім де жинақталып,
бар күш-жігерімді осы мақсатқа қарай 'згерте
отырып, арнайы авторлық бағдарламамды
даярлауды ж'н санадым. Біздің солтүстік
'ңір оқушыларының түсінік-танымына сай
жеңілдетілген, берілген тақырыпты игеруге
ыңғайлы эссе жазу 'нерінің әдіс-тәсілдері
қамтылған «Эссе – сауатты жазу мен
салмақты ой бастауы» деп аталатын авторлық
бағдарлама жасап, қалалық, облыстық
байқауларға қатыстым. Еңбегім нәтижесіз
болған жоқ. Ол сынақтардан сүрінбей 'тсем
де, айтылған кейбір сын-ескертпелерге сергек қарап, жұмысымды жетілдіріп отырдым. Ал биылғы жылы мұғалімдер арасында
'ткізілген республикалық «Үздік авторлық
бағдарлама» байқауына осы жұмысыммен
қатысып, бағымды сынап к'рдім. Таяуда
ғана оның қорытындысы шығарылды. Үздік
әріптестерімнің қа тарында менің де осы
еңбегім аталыпты: «Кәсіби шеберлігі үшін»

Енді мақала материалдарын қысқаша
жүйелейік. «Ара – пчела, бал арасы – пчела
меденосный. Жабайы ара – бал арасының
жабайыланып кеткендері. Түкті ара –
шмель; сона – оса, б'гелек – овод, сәйгел
– слепень».
Бал арасы – 'з алдына жеке тұр. Ал ара,
сона, б'гелек, сәйгел жалпылама атаулар.
Ара, сона жарғақ қанаттылар отрядына,
ал б'гелек, сәйгел қосқанаттылар отрядына
тән тіршілік иелері.
Ара, сона құрсағының ұшындағы
піскішімен (жала) шағады, қан сормайды, сәйгел ауыз аппаратындағы тескішсорғышымен (хоботок) шағады, қан сорады.
Ал б'гелектер шақпайды, қан сормайды.
Pйткені бұлардың ауыз аппараты дамыған.
Сәйгелдер де, б'гелектер де жылқыны
б'гелектетеді, сиырды оқалақтатады,
қойды үйездетеді. Сәйгелдер теріні ауыртып теседі, тесілген жердің қаны к'пке
дейін ұйымайды. Pйткені тесу барысында
сол жерге қанды ұйытпайтын сілекейін
жұқтырады. Бір емес бірнешеуі кейде 100300-дейі шабуыл жасағанда жылқы, сиыр
жанын қоярға жер таппай б'гелектейді,
оқалақтайды. «Жылқыны б'гелек аздырады» деген халық с'зі бар. Б'гелектер де топтала шабуыл жасағанмен, шақпайды дедік.
Pйткені олар сиыр, жылқы түгіне (к'біне
аяғы мен басына) жұмыртқаларын бекітеді.
Б'гелектердің келесі бір түрі қой мен түйе,
жылқының мұрын қуысына личинкаларын
бүркеді. Б'гелектердің личинкалары ішкі
поразиттер. Б'гелектерден де мал қашады,
үйездейді. Себебі бұлардың ұшу кезіндегі
ызыңы сәйгелдердің ызыңындай.
Бұларға қосарымыз, құрт-құмырсқа,
шыбын-шіркей с'здері кең ауқымды жалпылама түсінікке ие. Зоологияда құрттардың
үлкен үш типі (жалпақ құрттар, жұмыр
құрттар, сақиналы құрттар) бар. Құрттар
деп буынаяқтылар типінің біразының
личинкаларын да атайды. Мысалы,
құмыр. Құмырсқалар жарғақ қанаттылар
отрядының құмырсқа тұқымдасының
атауы. Шыбын-шіркей. Қосқанаттылар
отрядының бір тобы – шыбындар, бір тобы
– шіркейлер деп аталады. Бұлардың бәрі
жалпылама атаулар.

Тіл дамуындағы жаңа үрдістер тек ескінің негізінде
дүниеге келіп отыратынын ескерсек, қазіргі тілдік
қолданыстағы бірқатар с'здердің ескі мағыналары
жазба мұралар мен ауыз әдебиеті жырларында кеңінен
қолданылғанына к'з жеткіземіз. Сонымен қатар жазба
мұраларда с'зжасамның синтетикалық тәсілі арқылы
бір түбірден 'рбіген лексикалық бірліктердің тұлғалары
қазіргі тілімізде айтарлықтай 'згеріске ұшырағанын
да байқаймыз. Мәселен бостандық с'зі қыпшақ тілді
ескерткіштерде бош түбірі арқылы қолданылып, бош+ақ
(бостандық), бош+анмақ (бостандық), бош+ан (босан),
бош+атмақ (босату), бош+оу (бостандық), бош+ат (босату), бош+аттыр (босаттыру) тұлғаларында кездеседі немесе
иүр (жүр), иүр+ү (жүру), иүр+ік (жүйрік), иүр+үт (жүргізу),
иаң (м'лшер, дәреже, қалып) иаң+ыл (жаңыл), иаң+ғыл
(жаңыл), иаң+ылмақ (жаңылыс, қателік), иаң+самақ
(жаңсақ), иаң+суқ (жаңсақ), т.б.
Қазіргі тілімізде жиі қолданылатын с'здердің ескі
мағыналарын ауыз әдебиеті жырларынан молынан
кездестіруге болады. Мысалы, жұрағат с'зі жырларда
«бала, ұл» деген ұғымда жұмсалады: Қайран қалды балаға
ғаріп қатын, К%рген соң баласының кепиетін. Бiр қапасы
болып зар жылайды, К%рген соң қолындағы жұрағатын
(Шаһмаран. Бабалар с'зі. 2-том). Қазіргі тілдегі мағынасы
«алыс ағайын».
Ағза с'зі бұрын «адамның тәні», «адамның бүкіл денесі»
және «дене мүшелері» мағынасында актив қолданыста
болған: Калима айт, қайтарымның уақыты жетті,
Жаныңды мен ағзаңнан алармын! – дер (М.Жүсіп, ІІ-том,
2003). Мүбәрак арқасын һәм ашып тұрды, Киімін ағызасынан
халас етіп (М.Жүсіп, І-том, 2003). Ескендір сол уақытта
қатты ұялды, Ағзалары тітіреп ашуланды (Ғазауат сұлтан.
Бабалар с'зі. 14-том). Ш%гүнкенің ішінде шаһмаранның,
Ағзасының баршасы тілге келді (Шаһмаран. Бабалар с'зі.
2-том). Ал қазіргі тілде организмнің аудармасы ретінде
кейінгі жылдары ғана қолданыла бастады.
Қазіргі әдеби тілімізде ауыр с'зінің «жеңіл емес» деген
мағынасы ғана орнықты. Ал жырларда «қымбат», «сансыз
к'п» деген мағынаны білдірген: Абдулуаһапқа халифа к%п
халғат берді, Сейітке ауыр бағалы тондар берді (Ғазауат
сұлтан. Бабалар с'зі. 13-том). Күні-түні арақ ішіп, құмар
ойнап, Атаның ауыр дәулет бәрі бітті (Хикаят Сәлімжан.
Бабалар с'зі. 5-том).
«М'р басу» деген мағынада жұмсалған бармақтау
етістігі жырларда «қысу, шымшу», «саусаққа тағу»
деген ұғымда актив қолданылған: Қодар күліп, «ойын»
деп ыржақтады, Қозыке оң қолымен бармақтады (Қозы
К'рпеш-Баян Сұлу. Бабалар с'зі. 54-том). Саусағың сымға
тартқан ақ күмістей, Қолыңда алтын жүзік бармақтаған
(Hн-'леңдер. Бабалар с'зі. 100-том).
Қазіргі тілімізде бұғаз с'зі екі 'зенді қосып тұратын
жіңішке жерге қатысты қолданылса, жырлардағы негізгі
мағынасы «'ңеш»: Ол Намруд имансыздың атқан оғы Балықтың
бұғазына келiп батты (Шаһмаран. Бабалар с'зі. 2-том)
Бұл с'зі қазіргі қолданыста «мата» мағынасында
жұмсалса, жырларда «зат, бұйым» ұғымын білдіреді: Таңдап
алдық қазақтың біз қойларын, Қалдырмай сатып кеттік
бұлдың бәрін (Қисса Таһир. Бабалар с'зі. 1-том). Бұлымды
сатып бітіріп, Шығып едім қосыма (Жүсіп-Зылиха.
Ғашықнаме, 1976).
Қазіргі тілімізде «сәндеу, әшекейлу» ұғымында
безендіру с'зі қолданылатыны мәлім. Ал бұл с'здің
жырлардағы негізгі тұлғасы безеу, безену: Алтынмен,
күміспенен қойды безеп, Сиярдай болса-дағы атан жарыс
(Hбуғалисина, Hбілхарис. Дастандар, 1990). Ұзатты жиһаз
беріп Гүләндамды, Безеген зүбәржатпен үсті-басын (Қисса
Баһрам. Бабалар с'зі. 20-том). Қызыл ат мініп, безеніп,
Қызыл тон киіп, түзеліп (Қисса Зарқұм. Бабалар с'зі. 12том).
Дәйекше с'зі қазіргі таңда лингвистикалық еңбектерде
ғана кездессе, жырлардағы мағынасы «мәре, к'мбедегі
сызық»: Түбінен дәйекшенің тұрдым тосып, Алушы едім
бәйгеңді талай қосып (Ақан сері Қорамсаұлы. Бес ғасыр
жырлайды. ІІ том).
Буаз с'зінің қазіргі мағынасы тек малға қатысты
қолданылса, жырларда әйелге қатысты «жүкті» деген
ұғымда жұмсалған: Қатыны падишаның болды буаз С%йлейін
білгенімше мұны біраз. Қатыны уәзірдің (де) буаз екен, Оған
да Тәңірім тағдыр қылады екен (Қағира мен Таймұс. Бабалар с'зі. 5-том).
Ада с'зі қазіргі таңда «түк жоқ, жұрдай» деген ұғымда
жұмсалады. Ал жырларда «жоқ қылу», «аяқтау», «бітіру»,
«орындау» деген мағыналарда қолданылған: Басыммен
жақсылықты жанымменен, Етемін бәрін даяр бүгін ада
(Hбуғалисина, Hбілхарис. Дастандар, 1990). Оқуға жеті
жаста берді мұны, Бар ғылым он бес жаста болды ада (Pліп
тірілген Шаһызада. М.Жүсіп, І-том, 2003). Жомарт».
Дастандар, 1990). Баламның сүндетін ада қылу үшін, Ат
жетер жерге хабар бермек ойым (Hзірет Hлидің соғысы.
Бабалар с'зі. 15-том). Исламның бес бәнасын тамам әйла.
Ада қыл, парыз, уәжіп, сүннетпенен (Қисса Ләйлі-Мәжнүн.
Бабалар с'зі. 19-том).
Қорыта айтқанда, ескі с'здердің қазіргі қолданыстағы
мағыналарын немесе қазіргі қолданыстағы с'здердің ескі
мағыналарын жазба мұралар мен ауыз әдебиеті жырлары
негізінде нақты анықтай аламыз.

Жамалхан ДЕМЕУОВ,
ҚазҰПУ профессоры

Гүлфар МАМЫРБЕК,
филология ғылымының кандидаты

номинациясы бойынша жүлдегер болып танылып, Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрінің арнайы грамотасымен
марапатталдым.
Бірақ менің айтқым келіп отырғаны –
жүлдегер атанғандығым емес. Білікті ғалымдар
мен танымал педагогтардан құрылған қазылар
алқасының менің азғантай еңбегімді ескере
білгендігі. Ал мен үшін одан да қымбаттырағы
– оқушыларға 'з тілімізді үйретуде, сауатты жазумен қатар, салауатты ой айтуға тәрбиелеуде
осы оңтайлы әдіс-тәсілді әріптестерімнің
'здерінің күнделікті ісінде пайдаланса деген
ой ғана. Нәтиже беретін қандай да болмасын әдіс-тәсіл тар шеңберде, бір мұғалімнің
жетістігі деңгейінде қалып қоймауы керек.
Қазір ғаламтор арқылы бір-біріміздің жылт
еткен жетістіктерімізді пайдалануымызға толық мүмкіндік туып отыр. Бұл жағын да қазіргі
таңда біздің министрлігіміз ұтымды ұйымдастырып, арнайы сайттар ашып қойғаны
мәлім.
Құрметті редакция, жас жеткіншектерге
ұлттық тілімізді үйретуге қатысты жанашыр
жандардың бірі ретінде жылдар бойы жаздырып алып келе жатқан «Ана тілі» газеті
арқылы 'з әріптестеріммен, сан мыңдаған
оқырман қауыммен осылайша ой б'лісуді
ж'н санадым.
Гүлнар САДЕНОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі, педагог-зерттеуші
КPКШЕТАУ

«БӨГЕЛЕКТЕТІП, ОҚАЛАҚТАТЫП»
ЖҮРГЕНДЕР ЖАЙЛЫ
Серік Асылбекұлының «Қазақ тілі қайткенде толыққанды мемлекеттік тілге айналады?»
атты мақаласын («Қазақ әдебиеті», №34.11.09.20) оқыдық. Автордың – тіл жанашырының
мақаласында көтерілген мәселелер толығымен көпшіліктің көкейінде жүрген, орындалуын арман еткен жайттар. Сондықтан бұл проблеманы шешуді керек қылатын шараларды
толығымен қуаттаймыз және аз да болса бұл іске өз үлесімізді қосқымыз келеді. Бұл жайында ойымызға оралғандар – кейбір жануарлар мен өсімдіктердің атаулары және олар жайлы
түсініктердің көңілден шықпай жүргендігі. Дәлірек айтсақ, атаулардың ауытқуы, осыған
сай білімде теріс ұғымдардың қалыптасуы немесе жалпылама атаумен жеке атаулар бір
мағыналас болып келеді. Бұған төменде айтылатын пікірлер арқылы толық көз жеткізесіз.
Hуелгі с'зді, Ұлы Дала баласы
болғандықтан, мал шаруашылығына байланысты «б'гелек», «б'гелектеу», «оқалақ»
«оқалақтау» деген с'здерден бастайық. Бұл
үшін бұл с'здердің мағынасын, түсінігін
к'пке ортақ с'здіктерден іздейік. Олар: №1.
Қазақ тілінің түсіндірме с'здігі: «Алматы,
Дайк-Пресс», 2008; №2. «Қазақша-орысша
с'здік». Алматы, Дайк-Пресс, 2008; №3.
«Русско-казахский. Казахско-русский словарь. А-Я. Алматы. С'здік-словарь. 2004; №4.
Русско-казахский словарь». Москва, 1954;
№5. Русско-казахский словарь. 1-том А-О,
2-том О-Я, Алматы, «Арыс», 2007. Мақала
барысында бұл с'здіктерді қайталамау үшін
с'здіктердің рет н'мірлері ғана к'рсетіледі.
№1-с'здікте «б'гелек», «б'гелектеу» с'зі
жоқ. «Оқалақ – оқыра, сәйгел. Оқалақтаған
сиырдай – адыраңдаған, елірген. Оқыра
– сиыр малының терісінің астында 'сіп
жетілетін 'те зиянды сәйгел құрт. Оқалақ.
Оқыра тигендей қылды (болды)» делінген.
№2-с'здікте: «Б'гелек(гі) – зоол.овод
(zastrofilidae)». Б'гелектеу – спасаться от
овода (о скотине). Оқалақтау – бегает туда-сюда как угорелый. Оқыра – личинка
кожного овода, развивающаяся под кожей
крупного рогатого скота. Овод. Оқырақтау
– внезапно прыгать в сторону (о коне и пр).
Оқыралау – бегать от слепня (о корове)»
делінген.
№3-с'здіктен 2-қазақша-орысша
б'лінгенде «Б'гелек – овод». Оқалақ с'зі
бұл б'лімде жоқ.
Аталған (№1.2.3) с'здіктерден «б'гелек –
овод екенін, ал оқалақ, оқыра, сәйгел, сәйгел
құрт, слепень» деген синонимдерді к'реміз.
Осылар дұрыс па, бұрыс па? Мұны білу үшін
біз енді сәйгел, сәйгел құрт, слепень сона
с'здерін с'здіктерден іздейік. №1 с'здікте
«сәйгел – жазда сиыр малына маза бермейтін
сона. (Д.Ж. – дұрыс емес). «Сәйгел құрт» –
с'зі жоқ.

«Слепень» орыс с'зі, сондықтан №1-ге
кірмеген.(Д.Ж – дұрыс емес).
№2-с'здікте «Сәйгел – овод».
Сәйгелдену – спасаться от овода». («Сәйгел
құрт» с'зі енбеген. Д.Ж).
№3-с'здіктің 2-б'лімінде сәйгел,
«Сәйгел құрт» с'зі жоқ.
Енді жоғарыдағы с'здердің орыс тіліне
аударылуы бойынша орысша-қазақша
с'здіктерге к'з салайық. Қарастыратын
с'здеріміз: овод, оса, слепень.
№3-с'здікте: «Овод – б'гелек. Оса –
сона». (Д.Ж. Слепень с'зі жоқ). №4-с'здікте:
«Овод – сона». (Оса – сона Д.Ж.).
№5-с'здікте: «Овод – б'гелек, сона, құмыр,
оқыра, сәйгел». (Д.Ж.). Оса – жабайы ара.
Біз енді аударылған с'здерден «жабайы
ара, құмыр» с'здерінің мағынасын іздейміз.
№1.2.3-с'здіктерде «жабайы ара» с'зі
жоқ. Есесіне ара с'зі бар.
№1-с'здікте: «Ара – жарғақ қанаттылар
отрядына жататын насекомдар тобы».
№2-с'здікте: «Ара – оса (vaspidae); пчела»
депті. №3-с'здікте: «Ара – шмель. Ара –
пчела. Ара балы, әсел – мед пчелиный».
Hсел с'зі №1-с'здікте: «Hсел – ара балы»
делініпті.
№1-с'здікте: «Құмыр – кеңсірікті құрт
жайлап, малды (қой, ешкі, түйе) пысқырта
беретін індет». №2-де «Құмыр – кумыр; червивая болезнь в носу у овец, коз, верблюдов
(от которой они часто фыркают). №3-те бұл
с'з жоқ».
Мақала мақсатына байланысты біз енді
насеком «пчела, шмель» және 'з тұсымыздан
«шершень» с'здерінің қазақшасын қарастырайық.
№3-де «насеком – жәндіктер».
№4-с'здікте: «насекомое – шыбыншіркей, құрт-құмырсқа; насекомядный
– құртқоректі». №5-ке бұл с'з енбепті.
Біздіңше: «Насеком – жәндіктер» ұғымында
«насеком» с'зінің мағынасы ұлғайтылған,
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№4-с'здікте «насекомое – шыбыншіркей, құрт-құмырсқа» дегенімізде бұл
с'здің мағынасы шыбын-шіркейге тән етсе
кішірейтілген, ал құртқа теңесе үлкейтілгенкеңейтілген болады.
№3-с'здікте: «Пчела – ара. Пеловодство – ара шаруашылығы; пчеловод – ара
'сіруші». №4-с'здікте: «Пчела – ара, бал
ара: пчелы жужжат – аралар ызыңдайды;
рабочая пчела – жұмысшы ара. Пчелиный
улей – араның омартасы, пчелиный рой
– араның ұясы; пчелиная матка – ана ара;
пчелиный мед – араның балы; пчеловод
– арашы, ара бағушы; пасека – омарта;
пчельник – ара ұясы салынған жер, омарта». №5-те «Пчела» с'зі жоқ. Біз пчела
с'зіне с'здіктердегі түсіндірмелерді к'бірек
келтіруіміздің себебі «пчела – ара», «шмель
– ара», «оса – ара» деген аудармаларды
кездестірдік қой. Демек, «шмель», «оса»
с'здерінің бұл аудармасы нақты емес, тура
еместігін к'рсетуге себепші еттік.
№3-те: «Шмель – ара»; №4-те «Шмель
– қоңыз» (ара тұқымдас түтікті ара) (Д.Ж.).
№5-те: шмель – ара (түкті ара).
№1.2.3-с'здіктерде: «Түкті ара», «жабайы ара» с'здері енбепті. №4-те: «шершень
– б'гелек» (сонаның бір түрі делінген).
Енді жоғарыда с'здіктердегі с'здердің
қазақша-орысша, орысша-қазақша қалай
аударылғанын жинақтайық:
Ара – оса, пчела, шмель
Б'гелек – овод, шершень
Оқалақ, оқыра – овод, слепень,
личинка овода
Сәйгел – овод
Сона – слепень, оса, шершень, овод
Овод – сона, құмыр, оқыра, сәйгел
Оса – сона, жабайы ара, ара
Пчела – ара, бал арасы
Шмель – ара, қоңыз,
ара тұқымдас түкті ара
Шершень – б'гелек, сонаның бір түрі.
Келтірілген мәлімет бойынша байқағанымыз: Ара, бал ара, жабайы ара, түкті ара,
б'гелек, оқалақ, оқыра, сәйгел, сона с'здері
тең мағыналанған (синонимделген) және
орыс тіліндегі овод, оса, слепень, шмель,
шершень с'здерінің кез келгеніне аударма
с'з болатындай дәрежеге жеткен. Айталық,
ара – пчела – оса – шмель – б'гелек – овод
– шершень; оқалақ – оқыра – сәйгел – сона
– слепень, тағысын тағылар.

ANA TILI
(Басы 1-бетте)
Ал осының сыры не? Даналықтың
құпиясы қайсы? Бұған жауап беру –
қиынның қиыны. Исаак Ньютонның
с'зімен айтсақ: «Движение Вселенной можно вычислить невозможно».
Тағы бір ескеретін жай, Абай қатардағы
қарапайым к'п пенденің бірі емес.
Алланың нұры түскен әулие, пайғамбар,
мыңжылдықтарда бір туатын құбылыс!
«Капиталдың» авторы Карл Маркс:
«Если человек трудится только для себя,
он может, пожалуй, стать знаменитым
ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет
стать истинно совершенным и великим
человеком» десе, ақыл-ойдың алыбы
Лев Толстой: «В жизни только одно не
сомненное счастье – жить для других»
депті. Абайдың 'зі айтқан «Толық Адам»
тағы бар. Абай – құбылыстың бір сыры,
негізгі қыры – оның Алланың нұры түскен
ерекше жаратылысында болса, даналықты
тағы бір қыры мен сырын «Капитал»
мен «Анна Каренина» авторларының
жоғарыдағы с'здерінен іздеген ләзім. Осы
тұста Коперниктің: «Ұлы, ұлы дейсіздер,
мен 'зімнен бұрынғы ұлылардың иығына
шығып, биіктедім» деген с'зі ойға оралып
тұр. Абай феномені мен даналық құпиясы
егіз ұғым. Абай мыңжылдықтарда бір
келер ұлылық пен сымбаты б'лек, сыры
терең сұлулықтың үздік үлгісі. Кемеліне
келген кемеңгерліктің тағы бір кілті – 'мір
к'ріністері мен сабағын сараптай білу,
адамзат тарихына терең бойлау, адамзат ақыл-ойының бұрынғы, соңғы асыл
қазыналарын бойға жиып, ойға сіңіре,
дарыта алу. Осылардың бәрі жиылып келгенде де даналық құпиясы толық ашылады
дей алмаймыз.
Даналық құпиясының кілті – құбылыс!
Үшінші ой
ДАРАЛЫҚ СЫРЫ
Жалпы %мірдің қай саласында да
Абайдың ақылын алсақ, айтқанын
істесек, ел ретінде еңселеміз,
мемлекет ретінде мұратқа жетеміз.
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.
Сонау ту алыста қалған аты бел гісіз арғы дәуірлерден күні бүгінге дейін
адамның ақыл-ойы мен қиялынан небір
ғажайыптар туып, адам қолымен талай
керемет тер жасалды. Перғауындар
пирамидасы, Семирамиданың аспалы
бағы, Эфес қаласындағы ғибадатхана,
Зевс мүсіні, Мавсол патша мавзолейі,
Родос алыбы, Александриядағы ежелгі
дүние шырағы – әлемнің жеті кереметі,
онан соң сегізінші керемет Тәж Махал
мазары 'мірге келді. Адамның ақыл-ойы
атом қуатын бейбіт мақсатқа пайдалана
бастады. Кәрі тарихтың 'зін таңғалдырып
ғарышқа ұшты. С'з жоқ, мұның бәрі
адамзат туғызған ғажайыптар. Осы
кереметтердің бірі ғана емес, бірегейі,
адамзат даналығы туғызған бейнелер әлемі
– әдебиет. Ғасырлар бойы сақтала беретін байлықтары бар әдебиеттің ең үздік
үлгілерін туғызған талант ас пандағы ай
мен күндей аяулы. Кемел ойлы кемеңгер
таланттың 'зі де, оның қайталанбас хас
туындылары да зеңгір к'ктегі күн, алыс
жұлдыз жарығындай қуатты да шуақты!
Сол кемел ойлы кемеңгер таланттардың нәр алатын қайнар бұлағы – ұлы Абай,
Абай ілімі, даналықтың даралық сыры.
К'к аспандай к'рсетпейтін к'лемін,
к'к мұхиттай 'лшетпейтін тереңін Абай
құбылыс ғасырларға шыдас берер беренім,
аспандағы Ай мен Күндей айналаға үнсіз
сәуле шашып тұр. Абай орыстың Толстойы,
'збектің Фирдоусиі, тәжіктің Рудакиі,
немістің Гетесі, ағылшынның Шекспирі,
француздың Бальзагы, испанның
Сервантесі, арабтың Юсеф Ас-Сибайы,
жапонның Харуки Мураками... тағы басқа
да әлемдік деңгейдегі ұлы тұлғалармен
талант, ақыл-парасат жағынан қандас,
туыстас. Абай солармен иықтасып қатар
тұр. Бұлай деу де аз, олардан бір елі болса
да биік. Бұған оның 'леңмен, қара с'збен
он алты 'рім қамшыдай жымын білдірмей

АБАЙ – 175
қатар 'рген қатпары қалың, қалтарысын
кез келген жан ұға бермейтін, түнде де
жарқырайтын сан қыры даралық сыры
айқын айғақ.
Т!ртінші ой
ДАНАЛЫҚ ЖАРЫҒЫ
О, Жасаған Ием-ай! Бүгін біреуге бір
жақсылық жасай алмадым. Бір күнгі
%мірім босқа %тті.
"улие Тит Флавий,
Рим императоры
Хакім Абай к'к күмбезді к'к аспаннан
құйылған Алланың әулие нұрындай әлемге
нұр шұғыласын т'гіп тұр. Тас т'беден
құйылған сол сәулеге шомылған даналық
жарығынан нәр алған әрідегі әлемдік
деңгейдегі тұлғаларды түгендемей-ақ,
берідегі Мұстай Кәрім, Расул Гамзатов,
Олжас Сүлейменов, Пауло
Коэльо, Анар, Герман
Кант, Рима Казакова,
Евгений Евтушенко,
Момын Каноат,
Людмила Щипахина,
Робель, Алекс ла Гума,
Феликс Кузнецов,
Юрий Бондарев, Шыңғыс
Айтматов, Сергей Михалков,
тағы басқа сан саңлақты айтсақ
та жеткілікті. Hлем әдебиетіне
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тұтастығы еді. Сондықтан бүгінгідей қиын
шақта Абай мұрасына жүгіну 'те 'зекті
болып отыр.
Абай 'негесінің құны дәуір алмасқан
сайын артпаса, кемімейді. Ол баршаға
түсінікті әрі күллі адамзатқа ортақ. Оның
қара 'лең болып 'рілген және қара с'з
болып т'гілген оралымды ойлары әлі
күнге дейін 'мірлік бағдар болып келеді.
Ұлтының болашағы үшін қам жеген
ұлы ойшыл күллі жұртшылықты да махаббат пен мейірімге үндеді. Ақынның осындай адамгершілік қағидаттары еліміздің
бүгінгі ұрпақтары үшін де аса қажет» деп
толымды ой толғады.
Абайдың даналық жарығы «Нұрлы
жолды» нұрландырып тұр.
Бесінші ой
МBҢГІЛІК САҒЫНЫШ
О, дүние саған
Осындай жандар келмесе,
Мағынасы да тірліктің,
Кемір еді-ау жүз есе.
Николай Некрасов,
Орыстың ұлы ақыны
Тарих-Ана ұзақ
толғатып, сирек туатын
ұлы тұлғалар бір халықта
ғана емес, бар халықта да
бар. Олар бір ұлттың

АНАЛЫҚ пен
ДАРАЛЫҚ ГИМАЛАЙЫ
азбас, тозбас мол олжа салған бұлардың
да ойын оятқан, санасына сәуле құйған
құдіретті Абай!
Бұл аз десеңіз, Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай: «Абай
– рухани реформатор. Қазақстанның
тұңғыш Президенті – Елбасы қайталап,
қадап айтқандай: «Абай с'зі – қазақтың
бойтұмары».
Қазақстан Республикасының
Президенті, әлемдік деңгейдегі аса
салиқалы, асқан салмақты Абай даналығынан нәр алған, Абай даналығының жарығы
түскен Қасым-Жомарт Тоқаев Абайдың
даналық жарығы жайлы: «Ең алдымен,
білім игеру. Біз бүкіл әлемді ақыл-ой мен
парасатты пайым арқылы ғана мойындата аламыз. Заман талабына сай білім
алу интеллектуалды ұлт қалыптастыруға
жол ашады. Екінші, тәрбие мәселесі.
Сондықтан 'скелең ұрпаққа дұрыс бағыт
берген ж'н. Ақынның «Пайда ойлама,
ар ойла, талап қыл артық білуге» деген
'сиетін әрдайым санаға сіңіру қажет.
Үшінші, жаңа кәсіп игеру. Ақын әр
қазақ 'з ісінің шебері болса деп армандады. Hсіресе бәсекелестікке толы алмағайып заманда мұның мәні зор. Абай:
«Мал керек болса, қол 'нер үй ренбек
керек. Мал жұтай ды, 'нер жұта майды»
дейді. Біз ең бекке, жаңа 'нер иге руге
деген к'зқарасымызды түбегейлі 'згертуге
тиіспіз. Байлықтың да, бақыттың да кілті –
'зің сүйген кәсіпте.
Т'ртінші, ынтымақ мәселесі. Абай
әрдайым қоғамның береке-бірлі гін
арттыруға ден қойды. Ол «Біріңді, қазақ,
бірің дос, к'рмесең істің – бәрі бос» деп,
елді татулыққа шақырды.
Біз аса күрделі кезеңді бастан 'ткерудеміз. Осындай сәтте бір-бірімізге қол
ұшын беріп, 'зара мәміле мен ынтымағымызды арттыра түсу аса маңызды.
Кемеңгердің де жан-жүрегімен тілегені
жұртының амандығы мен ұлтының

ғана емес, барлық ұлт, барша халықтың
мақтанышы. Hлемдік асыл қазынаға
олар қосқан жауһарлар адамзаттың ортақ
игілігі. Хакім Абай осы санаттағы саңлақ.
Ол алыптар тобының к'шбасшысы. Абай
сынды ұлы тұлғалар ақ бас шыңдары
алқарак'к аспанмен таласқан асқар таулар секілді қашықтан қарасаң айбынды,
сұсты, кейде, тіпті суық болып к'рінеді.
Ал сол алыстан айбынды к'рінген асқар
таулардың жанына жақын келсең, 'згеше
бір жылылық, тартымдылық табасың.
Кісілік пен кішіліктің ертеден егіз
екенін танисың. Алыстан асқақтаған
зеңгір таулар жанына келсең, жайқалған
бау-бақша, бауырынан құлай аққан
сыңғыр бұлақ, т'сінен к'кке шаншылған
сыңсыма к'к майса, к'герім талымен аялап, саясына алады. Ұлы таулар мен ұлы
адамдар арасында ғажайып бір ұқсастық
қана емес-ау, табиғи туыстық, оны айтасыз, қандастық, тұтастық бар. Есімі
мен еңбегі елімізге, оны айтасыз, бүкіл
дүниежүзіне мәшһүр алыптар жайлы
к'ңілге түйер ойдың бірі осы. Абай – осы
саптаға саңлақтардың басында тұрған
алып!
10 тамызда ұлтымыздың ұлы ақыны,
ойшыл тұлғасы Абай Құнанбайұлының
туғанына 175 жыл толды. Бұдан ширек
ғасыр уақыт бұрын Тұңғыш Президентіміз
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Абайдың 150 жылдығы
ЮНЕСКО деңгейінде 'ткізілген болатын. Ал биыл мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың тапсырмасымен,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысымен «10 тамыз «Абай күні» болып
бекітілді. Бұл хакім Абайдың туған күні,
поэзия күні, ұлттық рухты асқақтататын
бүкілхалықтық мереке!
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың: «ХІХ
ғасырда 'мір сүріп ХХІ ғасырдың с'зін
с'йлеген данышпан ретінде әлемге та-

нытуымыз керек. Hрбір қазақ Абаймен
мақтануға тиіс» деген с'зінде тереңнен
тебіреніп шыққан текті ой бар. Сол ойға
арқа тіреп Абайды әлемге әлі де таныта,
насихаттай түсуіміз керек. Біздің бұл
ойымызды Мемлекет басшысының:
«Біздің ойшылдың 'негелі 'мірі мен
тағылымы туралы айтудан жа лық паймыз. Hсіресе қазіргі Қазақстан
қоға мын Абайдың рухани ұстанымына
сай дамыту аса маңызды. Мен бұл
ж'нінде «Абай және ХХІ ғасырдағы
Қазақстан» атты мақаламда кеңінен айттым. Биылғы жыл халықаралық «Абай
жылына» айналды. Hлемнің к'птеген
елдері оның шығармашылығына назар
аударуда. Қазақстанның бастамасымен және ЮНЕСКО-ның қолдауымен
ұлы ақынымыздың 175 жылдық мерейтойы жаһандық деңгейде аталып
'туде. Ақынның баға жетпес мұрасын
ұғын дыру және дәріптеу – азаматтық
пары зы мыз. Pйткені Абай – әлем дік
деңгейдегі кемеңгер тұлға. Абайтанудың
тұғырнамалық негізі де осы болуға тиіс.
Қазір ақынның еңбектерін халықаралық
ғылыми айналымға енгізу үшін нақты
және мақсатты жұмыстар қолға алынуда.
Оның шығарма ла ры әлем нің он тіліне
аударылып, баспаға әзірленді. Бұл кітаптар
жүз ден астам елдің кітапханалары мен
мәдени орталықтарына жіберіледі. Бірқатар шетелдік аудармашыларға, Абайдың
шығармашылық мұрасын зерттеушілер
мен насихаттаушыларға менің Жарлығыммен мемлекеттік награда берілді.
Абай рухын ұлықтау шаралары жалғасуда.
Шетелдегі елшілік тері міздің жанынан Абай орталықтары ашыла бас тады.
Ақынның шығармашылығын жүйелі зерттеу үшін Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті жанынан Абай академиясы құрылды» деген с'зі қуаттай түсті.
Абай жайлы бұрын да, бүгін де талай
тамаша еңбектер жазылды. Солардың

ішіндегі соңында соқпақ салған, тың,
ордалы ой айтқан аса бағалы, тұлғалы
туынды Қасым-Жомарт Тоқаевтың:
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан»
мақаласы. Бұл аты мақала болғанымен
заты үлкен монографияның жүгін
к'терген азбас, тозбас, мәңгілік еңбек!
Қаламы ұшына орала кеткен Мәңгілік
с'зі ұлы Абайға деген мәңгілік сағыныш
отын тағы да үрлей түсті. Иә, біз Абайды
сағынамыз. Абайды сағыну – ұлылықты
сағыну, құбылысқа табыну. Бұл мәңгілік
сағыныш.
Алтыншы ой
АДАСТЫРМАС
АҚ ЖҰЛДЫЗ
Абайдың даналық с%здері қазақ халқының
алтын тұғыры, түп негізімізге үңіліп,
ұлттық ұстанымымызды іздеген к%птеген
ұрпақтың басын біріктіретін
мәңгілік рухани тірек болып қала бермек.
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.
ҰЛЫЛЫҚТЫҢ
БІР $ЛШЕМІ – АСПАН
Бұл дүниеде одан биік, одан кең
не бар?! Ұша білген қанатқа дүние кең
дейтініміз де содан. Hйтсе де биікке
аңсары ауған құштарлар қаншалық
к'п болса, сол биікке шырқап шыққан
қырандар соншалық аз. Ол заңды да.
Биіктік таланттар мен қанаттылардың
ғана мекені. Құр қызығу мен құрғақ
құштарлық құшағына сыймайды ол.
Pмірдің осы бір қатал, әділ заңы 'нерге
де тиесілі. Содан да болар, қаламгерлер аз,
жарқыраған жақұттай қат.
Pмірдегі сияқты 'нерде де оңай бақыт
болмайды. Қымбаттың бәрі қиынға түседі,
жазушы жолы – шың мен шыңыраудың
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екі аралығында қиын асуға 'рмелеген
таудың тар жол, тайғақ кешуі тәрізді.
Оң жағындағы шыңға к'з тіксең де, сол
жағындағы шыңырауға қарасаң да басың
айналып, табаның тайып кетуі кәдік.
Сондай қиын жол, қиян асуда қарсы
алдыңнан адастырмас жұлдызың боп
жанатын кемеңгердің бірі емес, бірегейі!
Ол нұсқар, асқарға бастар жарық жұлдыз
сияқты.
Сонау зеңгір аспанда жұлдыздар
қаншалық к'п болса, аты мен заты белгілі
жарқыраған жарық жұлдыздар соншалық
аз. Ондай жарық жұлдыздарды к'п
жұлдыздардың 'зі де к'легейлей алмайды.
Hдебиет әлеміндегі сондай жарық жұлдыз
Мұхтар Hуезов екенін ешкімнің ажарына
қарамайтын қатал уақыттың 'зі дәлелдеді.
Абайдың ақындығы, қаламгерлігі жайлы
с'з болғанда мына бір жай ойға оралады.
Тоқсаныншы жылдары Оңтүстік
Африкада кимберлит трубасынан
ХХ ғасырдағы ең үлкен алмаздардың
бірі табылды. Одан бриллиант алу
үшін әлемдегі ең таңдаулы зерлеуші
шақырылды. Атақты шебер кимберлит
трубасындағы алмаздың қыр-сырын
ұғу үшін тек оны зерттеуге ғана бір жыл
уақытын сарп етті. Содан соң ғана алмазды қырнап, 'ңдеп, зерлеуге кірісті. Одан
кейін т'гілген тер мен асқан шеберліктен
'мірге қай қырынан қарасаң да жарқырап
тұрған асыл текті бриллиант келді.
Соншалықты тыңғылықты зерттеусіз,
оның табиғатын ұқпайынша, шебер оны
жақұттай жарқырата алмас еді. Абайдың
'леңдері мен қара с'здері сол жусан иісті
кимберлит сынды.
Абайдың 'леңдері де, қырық бес қара
с'зі де тұнып тұрған тұп-тұнық, түпсіз
терең ой. Бұлай деу де аз. Абай мұрасы
жол к'рсетіп тұрған бағдаршам, адастырмас ақ жұлдыз. К'зі қарақты қауымның
бәрі білетін ол жұлдызды жырлар мен
құндызды, аса құнды с'здерді тізбелеп
жатпай-ақ, 'леңнен бір, қара с'зден бір
мысал келтірейік.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, %мірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Gсек, %тірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс к%нсеңіз, – дейді Абай.
Ұлттың құраны мен ұраны ғой бұл!
Абайдың барлық қара с'зі адастырмас
ақ жұлдыз. Бір ғана мысал: «Құдай табарака уатағаланың барлығының үлкен дәлелі
– неше мың жылдан бері әркім әртүрлі
қылып с'йлесе де, бәрі де бір үлкен құдай
бар деп келгендігі, уа һәм неше мың түрлі
діннің бәрі де ғадаләт, махаббат құдайға
лайықты дегендігі.
Біз жаратушы емес, жаратқан к'леңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол
махаббат пен ғадаләтке қарай тартпақпыз,
сол Алланың хикметін біреуден біреу
анығырақ сезбекпен артылады. Инандым,
сендім демек инандырамын, сендіремін
деген емес.
Адамшылықтың алды – махаббат,
ғадаләт, сезім. Бұлардың керек емес жері
жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол –
жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие
болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл
ғадаләт, махаббат сезім кімде к'бірек
болса, ол кісі – ғалым, сол – ғақил. Біз
жанымыздан ғылым шығара алмаймыз,
жаралып, жасалып қойған нәрселерді
сезбекпіз, к'збен к'ріп, ақылмен біліп»
дейді Абай қырық бесінші қара с'зінде.
Ал енді осы С'здің айдай ақиқаттығына
бас имейтін жан бар ма?!
Абай ш'лдегенге – бұлақ, адасқанға
– шырақ. Абай адамзатқа жол к'рсетіп
тұрған адастырмас ақ жұлдыз!
Адамзат барда Абай бар!
Абай – дүние тұрғанша тұратын тұлға!
Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, М.Шолохов,
Махмұд Қашқари атындағы
халықаралық сыйлықтың иегері

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

ӘРЕКЕТСІЗ ОТЫРҒАНЫМЫЗ ҚАЛАЙ?
«Борат» қазақ қоғамы үшін орай да борай соққан жел сияқты болып тұр. Ызғарлы жел. Тоқтайтын түрі
жоқ. Қойны-қонышыңнан кіріп, есіңді қашырады. Желге түк істей алмайсың. Одан тек ықтасын тауып,
қорғанасың. Ал Бораттан қалай қорғануға болады? Жалпы Боратқа не істеп, қандай амал жасауға
болады? Сазайын тарттырып, жазасын беруге шынында қауқарсызбыз ба? Ол Қазақстанға, мемлекетімізге неліктен соншалықты шүйліге береді? Қайта-қайта соқтыға беруінде қандай гәп бар? Әлде еліміз
бен жерімізге қастығы, өштігі бар итаршылардың ұйымдастырып отырған тірлігі ме? Бәлкім, Бораттың
аржағында Қазақстанды әлемге тек теріс жағынан танытуды ғана көздейтін топтар тұрған шығар?
Олар біздің елді аяйын деп отырған жоқ.
Мемлекетіміздің абырой-беделін айрандай т'гіп,
к'к Туымыз бен Елтаңбамызды аяқ асты етіп,
тайраңдап жүрген Борат «Қазақстанға қарсы
ұйымдастырылған ақпараттық шабуылдың бір
түрі емес пе?» деген де ой келеді. Hйтпесе, сол
сайқымазақ актер біздің мемлекетімізге ж'нсіз тиісе
беретіндей оның қай атасын 'лтіріппіз? Бораттың
басты жауы неліктен Қазақстан болып отыр?
Жеке адамның ар-намысына белгілі бір
дәрежеде нұқсан келгенде, ол сотқа жүгініп, арнамысына тіл тигізген келесі адамды жауапқа тартып жатады емес пе? Ал Борат тұтас мемлекетіміздің
ар-намысына, қазақ елінің беделіне нұқсан келтіріп
отырғанда, басты р'лдегі актер, кинорежиссер неге
жауапқа тартылмайды? Халықаралық заңдар бар,
сол заңдардың негізінде іс жүргізетін соттардың
к'мегіне мемлекетіміз неге жүгінбейді? Hйтеуір,

үнсіз қала береміз. Осындай кезде мемлекетіміз
мінез танытуы керек. Сол Боратыңыз Ресейді
немесе Түркияны әжуа етіп к'рсінші, ол елдер
міндетті түрде мінез к'рсетіп, бұлқан-талқан
болып, Бораттың іс-қимылына саяси баға беріп,
бұл мәселені күн тәртібіне қояр еді. Не қылса да,
Бораттың сайқымазақтығын дереу тоқтатар еді.
Ит терісін басына қаптар еді. Борат біздің саяси
тұрғыдан қорғана алмайтынымызды, оған түк те
жасай алмайтынымызды білгеннен кейін ашықтан
ашық басынуда. Hйтпесе, әлемде қайдағы бір
сайқымазақ актердің тұтас бір мемлекетті, сол
мемлекеттің жоғары құндылықтарын масқаралап,
мазақ етіп, кино түсіргеніндей прецеденттерді
к'рдік пе? Осы тұрғыдан келгенде «Борат»
фильміне, ондағы актердің іс-әрекеттеріне елімізде
міндетті түрде саяси баға берілуі керек.
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер

министрлігі аты шулы фильмге байланысты
жақында мынадай түсініктеме беріпті: «Борат-2
фильмі – коммерциялық жоба. Фильм авторлары ҚР билігінің ресми наразылығын арандатып, 'з фильміне жақсы жарнама жасамақ.
Арандатушылық мақсатта Қазақстан халқы да,
оның мемлекеттік рәміздері де мазаққа салынуда. Наразылық нота жолдау мағынасыз, 'йткені
оның адресаты жоқ. Неғұрлым дүрліктіре берсек,
соғұрлым фильм авторлары пайда табады. Үлкен
пайда табу авторларды фильмді жалғастыруға
итермелейді. Негізінде, фильмде нәсілшілдік пен
ксенофобияның айқын формасы бар. Біздің азаматтарымыз ашық нәсілшіл шабуылдарға әділ наразы»
делінген хабарламада.
Ал еліміздің Мәдениет және спорт министрі
Ақтоты Райымқұлова: «Бораттың» екінші фильмі
түсірілгенін бәрі біледі. Біз оны елемей қоя алмаймыз. Шығармашылық адам ретінде 'з идеяларын
жүзеге асыра алады. Бірақ қандай әрекет болсын
адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне,
мемлекеттің атақ-абыройына нұқсан келтірмеуі тиіс.
Фильмді Қазақстанда прокатқа шығару куәлігіне
'тініш берілгенде, министрлік қарсылық білдіруіне
болады. Hзірше, ешқандай ресми 'тініштер түспеді.
Сондықтан Мәдениет және спорт министрлігі шара

қолданып жатқан жоқ. Дегенмен, Қазақстан азаматы ретінде айтарым, ол фильм менің намысыма
да тиеді. Hлем бойынша к'зі ашық әрі ақпаратты
дұрыс қабылдай алатын адамдар аз емес. Олар жаңа
фильмнің ойдан шығарылғанын жақсы түсінеді деп
ойлаймын» депті. Hзірге еліміздің ақпарат сайттарында жарияланған ресми жауаптар осындай.
Қысқасы, «Борат» фильмі болсын, Саша Барон
Коэн болсын еліміздің бет-бейнесіне, мемлекетімізге рухани-моральдық зиянын тигізіп тұр. Pз
басым «Борат» фильмі еліміздің айрандай ұйыған
тыныштығын, береке-бірлігін, 'з жолымен дамып
келе жатқан жетістіктерін к'ре алмайтындардың
әрекеті деп бағалаймын. Аяқтан шалғысы келетіндердің жымысқы пиғылдарының кино түріндегі
к'рінісі. Мына бір мәселені ескеруіміз керек.
«Борат» фильмі тәрізді туындыларға жайдан-жай
қаражат құйылмайды. Мысалы, «Википедиядағы»
мәлімет бойынша «Борат-1» фильмін түсіруге
18 млн доллар жұмсалыпты. Сондықтан мұндай
фильм дер міндетті түрде белгілі бір мақсатты
к'здеп шығарылады. Оның астарында елімізді
қаралау, қара күйе жағу пиғылы жатқаны с'зсіз.
Біз бұдан тиісті қорытынды шығармасақ, одан да
бетер сайқымазақтық әрекеттерге тап болуымыз
әбден мүмкін. Бүгінгі «Борат-2»-нің 'мірге келуі

біздің мемлекет ретінде 2006 жылдағы «Борат-1»
фильмінен тиісті қорытынды шығармағанымызды
к'рсетіп отыр.
Иә, «Борат-2» фильміндегі жағымсыз к'ріністерден кейін қаншама қазақ бауырларымыз к'к
Туымызды қорғап, аттандап шықты. Hрине, мұның
барлығы дұрыс. Туымызды ешкімнің де мазақ етуіне
құқығы жоқ. Бірақ белсенді патриоттарымыздың
іс-әрекетін Саша Барон Коэн шыбын шаққан
құрлы к'рмей, қайта одан сайын 'ршеленіп,
алдағы уақытта бұдан да сорақы к'ріністер түсіруге
кіріспесіне, «Борат-3» фильмін шығармасына
кім кепіл? Сондықтан бұл орайдағы жалғыз жол
– мемлекетіміз мінез к'рсетуі керек. Жоғарыда
айтқанымыздай, халықаралық заңдардың күшіне
жүгініп, еліміздің БҰҰ-дағы 'кілдері халықаралық
соттарға арыз-шағым түсіру керек пе, әйтеуір,
әрекетсіз отыруға болмайды ғой.
Ұлттық құндылықтарымыздың аяққа
тапталуына к'з жұма қарай беретін болсақ, басқа
шауып, т'ске 'рлегендерге «Тәйт!» деуге шамамыз келмесе, Бораттың бұл тәлкегі әлі де жалғаса
бермек. Күйінетін де, 'кінетін де жағдай.
Дәуіржан Т$ЛЕБАЕВ,
«Ақиқат» журналының Бас редакторы
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Еліміздегі экономикалық жүйенің
нарықтық қатынасқа көшкеніне 30
жыл. Біз саяси Тәуелсіздікпен бірге,
кәсіпкерлік тәуелсіздікке де қол
жеткіздік. «Өзімдікі дегенде, өгіз қара
күшім бар» дейтін атам қазақтың
өсиеті алдыға шықты. Оны ойдағыдай
орындасақ, айтулы деңгейден көріне
алсақ – ерлегеніміз! Отанымыз
өркендеп, Қазақстанда жасалған
тауарлар брендке айналса, керемет
жеңістің бірі сол емес пе?! Сондықтан
кәсіпкерлердің көбеюіне мүдделіміз.
Бір әзілқой замандасым «Капитал бар,
капиталист жоқ» деп қалжыңдайтын.
Пайымдап қарасақ, сөзінің жаны
бар сияқты. Ендеше, капиталист
болуға неге күш салмаймыз? Бәрін
мемлекет жоспарлайтын кеңес өкіметі
тараған соң, көпшілік не істерін
білмеді. Қарапайым адамдар тұрмақ,
бастықтар да қиналды. Ортақ дүниені
бөліске салса, табысқа кенелетіндей
көрінген. Бірақ іс жүзінде бәрі басқаша
екен. Бекер обалы не, өкімет ешкімді
шөміштен қаққан жоқ. Тиісті үлесін
берді. Жер телімдерін еншіледі.
Қожалық, бірлестік, қауымдастық
сипатындағы түрлі ұжымдар құрылды.
Олар аяқтанғанша асықтырмады.
Қалыптассын, үйренсін деді. Осындай
мақсатта үш жылдық салықтан
босатты. Бірақ жекешеленгеннің бәрі
кәсіпкерлікке ден қойған жоқ. Оның
әуресінен қашты. Сондықтан қолға
шоғырланған дүниелерді асығыс
саудалап, базарды сауын сиырға
айналдырғаны өздеріне ұнады. Әрине,
алып-сатуды ұйымдастыру да оңай
емес. Алайда нақты өнім шығаратын
кәсіпкерлікке жетпейтін еді.

О

н ы ң б а с т а л у ы қ и ы н б о лғанымен, түбі – қазына! Істің
мағынасын дұрыс түсіну 'те
маңызды. Қаржы табатын қабілеттерін
ұқсатып, кейде саудагер мен кәсіпкерді
бір санаймыз. Сараптасаңыз, олардың
сәйкес келмейтін тұстары к'п. Кәсіпкер
– белгілі бір кәсіптің иесі. Шарты жүз
түрлі. Кәсіпкер, ең алдымен, 'здері
шығаратын 'німнің жоғары сапада
және арзан болуына мүдделі. Бәсекеде
жеңілмеудің оңтайлы жолын іздейді.
Бұл дегеніңіз – тың әрекет, құпия мен
жұмбақ. Жатқан ғылым! Екіншіден,
кәсіпкерлік – ұжымдық іс, к'пшілікке
тәуелді. Меншік иесі адамдармен бірігіп
жұмыс істеуді негізге алады. Сондықтан
ұжым мүшелерінің әлеуметтік жағдайын,
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к'ңіл күйін, психологиясын үнемі
назарда ұстайды. Лайықты қамқорлықтар
жасауға міндетті. Ризалық қана ырыс
әкеледі, бірігу – істі ілгері бастырады.
Кәсіпкерліктің адамгершілікпен астасқан,
қағазға жазылмаған заңдылық тары аз
емес. Соның бәрі күн тәртібінен түспейтін мәселе. Кеңестік заманда тәжірибе
алмасулар 'тетін. «Бірдің 'негесі мыңның игілігіне айналсын» дейтін ұран
болған. Ол кезде тауар айналымы тек

атандым. Одан кейін Мәскеудегі жоғарғы
оқу орнына түсіп, прораб мамандығын
иелендім. Алматының құрылыстарында
шыңдалдым. Қаладағы ірі нысандарды
жасадық. Қысқасы, мамандықтың қыры
мен сырын меңгеру мектебін ойдағыдай
аяқтадым. Бірақ осындай мол тәжірибе
жинағаныма қарамастан мен кәсіпкер
емес едім. Оның қандай болатынын
қазаққа тәуелсіздік нәсіп етті, 'ркениетке
бетбұрған 'мірдің 'зі к'рсетті.

нына қарасты Түймебаев ауылынан
таптық. Керегесі қаңқиған ескі
ғимарат екен. Бірақ аумағы кең.
Жергілікті ресрустарды зерттей келе
кірпіш зауытын ашуға келістік. Бұл
жердің топырағы кірпіш жасауға
'те қолайлы. Қапшағайдың құмы
іргеде тұр. Су жеткілікті. Енді нақты
жоспарды белгіледік және атқаратын
міндеттерді б'лістік.Тәуекелге бел буып
тапқан қаржыны жұмсауға кірістік. Бұрын

Тоқан БОТАБЕКОВ,

«ВТК GROUP» компаниясының директоры,
ы
«Құрмет» орденінің иегері, Алматы облыстық мәслихатының депутаты

ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ
ЕТУ – МІНЕЗДЕН

жоғарыдан реттелетін. Кәсіпкерлік бәсеке
жоқ. Социалистік жарыстың табиғаты
қарадүрсін, жадағай. Қаулы-қарарымен
к'з алдайтын. Ойлап тапқан жаңалығың,
'ндірістік шығармашылығың 'зіңе тиесілі
болмайтын. Коммунистік талап бойынша оны баршамен б'лісуің керек. Ал
қазіргі капиталистік талап басқа. Мұнда
әркімнің әдісі, технологиясы б'лек.
Сырыңды елге ақтарсаң 'зіңде не қалады?
Hріптесің тапқаныңды тегін пайдаланып,
күні ертең сені нарықтың алаңынан
ығыстыруы мүмкін. Сондықтан кәсіпкер
тәжірибені б'ліспейді, жинайды. Оны
ғылымнан, білімнен, әлемдік ақпараттан
алады. Миында қорытады және қажетіне
жаратады. Кәсіпкерлердің к'бейгенін
тілеймін. Бұлай ету – бәрі мен секілді
кірпіш шығарсын деген с'з емес. Жолдың
сан тарау, бағыттың әртүрлі болғаны
жақсы.
Еңбекті сүйіп ержеткенім атаанамның арқасы. Hкем – К'кен, шешем
– Күлшархан қарапайым адамдар болды. Бірі – орман шаруашылығында
қызмет істеді. Екіншісі – үй шаруасына қарады. Олар ой еңбегі мен дене
еңбегін бір-бірінен б'лмеді. Мені соған
дағдыландырды. Мектепті озат оқушылар
қатарында бітірдім. Екі жылдық әскери
борышты абыроймен атқардым. Офицер

Ел тарихында 90-жылдар 'тпелі кезең
деп аталды. Жаңа қоғамды игеруге кірістік.
Алайда ескіліктің элементтері де бізбен
жағаласып етекке жармасты. Бір заманнан екінші заманға 'ту күрделі және баяу
жүретін үрдіс. Бүкілодақта экономикалық
байланыстар үзілді. Құрылыстар тоқтады.
Жұмыс таба алмай бос сенделдік. Цирктегі
қолға үйретілген аңды босатып жіберсе
қалай болады, тура сондай едік. Жұрт
ештеңенің байыбына бара алмай басын
қатырды. Миымызды жеген жалғыз ой
– бала-шағаны қалай асыраймыз деген
сұрақ болды. Ұзақ ойландым. Ата-бабамыз қалай 'мір сүрді деп толғандым.
Олар колхоз бен совхозды к'рмеді. Бірақ
адал еңбектің арқасында аузы аққа жарып, бақуатты күн кешті ғой. Егер қазақ
жалқау болса ит қуып, ирек қамшылап
кетпей ме? Таптық к'зқарасты ойлап
тапқандар байлармен күресу үшін к'п
нәрсені бізден жасырған сияқты. Hсіресе
қазақтың кәсіпкерлігі туралы айтпаған.
Шекпені бүтіндердің бәрін шетелдің
«шпионына» жатқызды. Енді олай болмайды. Арқауы үзілген сол кәсіпкерлікті
қайтадан тірілтетін кез келді деп түйдім.
Оны 'зім секілді прораб жолдастарыма
айттым. Бәрі қуана қостады. Менің с'зім
олардың арқасын қоздырды. Сонымен біз
кәсіпке лайық жер іздедік. Оны Іле ауда-

прораб қана едік. Енді – экономист,
есепші, заңгер, тіпті менеджер болуға
тура келді. Күндіз жұмыстың басында,
түнде кітаптың қасында тыным к'рмедік.
Бізде қалай, шетелде қалай? Мойнымызды созып жан-жаққа қарадық. Бос
әңгімеден, алдамшы қиялдан атымызды
аулақ ұстадық. Ізденістің, т'гілген маңдай
тердің нәтиже беретініне күмәніміз жоқ
еді. Үміт алдамапты. Шертсе сыңғырлаған
алғашқы кірпіштеріміз шыққанда қуаныш
қойнымызға симады. Талап бір, табыс
ортақ екенін бәрі білді. Алушылар
кірпішті неше түрлі тәсілдермен тексерді.
«Бір тәулік суға салып қойдық, мықты
қалыбын сақтады. Бұл – нағыз кірпіш!»
деді олар. Сапасыз 'німнің барынан
жоғы жақсы. Ол – мал шашумен бірдей.
С'йтіп, кәсіпкерліктің бәсекеге қабілетті
болу керек дейтін алғашқы әліппесін
үздік бағамен аяқтадық. Бірінен-бірі
құлақтанған тұтынушылар тапсырысты к'бейтті. Шаршағанымыз рас.
Алайда жұрттың қол соққаны ұжымды
қанаттандырды. Банктен алған несиелерді
қайтара бастадық. Жұмысшыларға дұрыс
айлық бердік. Бала-шағамыз жадырып,
шаңыраққа береке кірді. Кәсіпкердің
негізгі саясаты – еңбек қарқынын арттырып, 'нім сапасын к'теру екенін біз сонда
анық түсіндік. Арнамыз кеңейді, сенімдер

нығайды. Бірақ мұнымен шектелгіміз
келмеді. Кәсіпкерліктің келесі сатысына дайындалдық. «Күш біріктірдік.
Енді қабілет-дарынды жеке-жеке сынап
к'рсек қайтеді» деді прораб жолдастарым. Несі бар, ол да 'мірдің сынағы.
Адал еншімізді риза к'ңілмен б'лістік.
Соның арқасында бүгінгі «ВТК GROUP»
компаниясы шаңырағын к'терді. Алда
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Еліміздің
осынау ұлы мерекесіне қазақтың кәсіпкері
ретінде барғалы отырмын. Қазір компания
замануи зауыт атанды. Hлемдік стандартты меңгере бастадық. Блок кірпіштерді
шығардық. Оның 'лшемдері әртүрлі.
Үйдің керегелерін тез құрастыруға болады. Pзегі мықты. Қалың сылақтың керегі
жоқ. Соған қарамастан қыста суықты,
жазда ыстықты 'ткізбейді. Керегеге
қаққан шегелер нық тұрады. Блок
кірпіштер экологиялық жақтан зиянсыз.
Оны халықаралық к'рмеге апарып
жұрттың назарына ұсындық. Шетелдік
құрылысшылардың да к'ңілінен шықты.
Pнімнің құрамы назарымызда, оны жіті
бақылаймыз. Pркениет талаптарына сай
жабдықталған кешенді зертханада бәрі
мұқият түзіледі. Бізде арнаулы сыныптар
жұмыс істейді. Құрылысшылардың кәсіби
білігін к'теруге мән береміз. Компанияда техникалық-қауіпсіздік шаралары

АТАМЕКЕН

берік сақталған. Адами құндылықтарды
ардақтау да басты міндетіміздің бір саласы. Қолым қалт етсе шетелге барамын. Демалу мен қыдыру үшін емес.
Жаңа технологияны іздеймін. Оны
ешкім алақаныңа салып бермейді. Қарап
табуың керек. Халықаралық к'рмелерді
қалт жібермейтінім сондықтан. Менің
ұстанымым мынандай – басқаның
игергенін қазақ неге жасамайды?! Қазір
«ВТК GROUP» компаниясы республикаға
танылды. Зауыт ұжымы ынтымақ-бірлікте
жұмыс істеп жатыр. Іле ауданының жұрты
да зауытпен тығыз байланыста. Ақ ниетін
арнаған жерлестеріме дән ризамын.
Сондықтан аудандық шараларға демеуші
болу біз үшін де мәртебе. Ауданның 90
жылдығын мазмұнды 'ткіздік. Оған
белсене атсалыстық. Pңір шежіресіне
арналған кітапқа демеуші болдық. Pтеген
батыр ескерткішін жасауға үлес қостық.
М.Түймебаев ауылына мешіт салдырдық.
Туған 'лкеміз – Нарынқолдың кіре
берісіне үлкен қақпа орнаттық. Күні кеше
Мақтарал 'ңірінде болған алапат тасқында
қиналған ағайындарға баспана салып
бердік. «Ана тілі» газеті мен «Мұқағали»
журналына к'мектесіп келеміз. Бұл – біз
қолдаған жобалардың бір парасы ғана.
Мұндағы негізгі айтпағым – елдегі иық
к'терген кәсіпкерлер бас пайдасын ойлай бермей, елдің бір жағына шығысып,
тапқанын басып жемей тау бүркіті секілді
шашып жеу керек екенін ескерту. Соның
үлгі-'негесін жастардың есіне салғым
келді. Кәсіпкерліктің ерекшелігі – оның
мұрагерлік жолмен жағасуында. Олай
дегенде, нотриус арқылы дүние-мүлікті
ұрпақтар атына рәсімдеп қоюды айтпақ
емеспін. Онымен іс бітпейді. Ең бастысы,
балаларға әке кәсіпті үйретіп, зауыттың
болашағын олардың қолына тапсыра алсақ деп ойлаймын. Шетелдердегі
қалыптасқан үрдістер осындай.
Сондықтан ұлдарым Мұхтар мен Олжасты қасыма алып кәсіпкерлікке баулып
келемін. Pз болмыстарын зауыт 'мірімен
біріктіре алса жарады. Менің білетінім,
еңбек еш кетпейді. Оны ел де, ағайын да,
мемлекет те бағалайды. Жерлестерім зор
сенім артып облыстық мәслихатқа депутат етіп сайлады. Биыл ҚР Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен
«Құрмет» орденін иелендім. Жақында
Мемлекет басшысы «Халық алғысы»
медалін берді. Ел үшін атқарып жүрген
іргелі істер 'зіңді ғана емес, ұрпағыңды да
мерейлендіреді. Кәсіпкерлік – азаматтық
пен адалдықтың табысы. Hлихан
Б'кейханов бабамыз «Ұлтқа қызмет ету
білімнен емес, мінезден» дейді. Отанға
қызмет еткеннен артық бақыт жоқ.

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

БЕТПАҚТАН КИЕ МЕНЕН КИІК АУДЫ
(Басы 1-бетте )

18 мамыр. Батыс Қазақстан облысы. «Киік»
табиғат қорғаушылар акциясы аясында заңсыз
аң аулаған облыстың 4 тұрғыны ұсталды.
Күдіктілерден 434 киік мүйізі, ресейлік н'мірі
бар «Нива Chevrolet», «Nissan» авток'ліктері,
мотоцикл, 5 бірлік оқ ататын қару, 293 оқ-дәрі,
радиостанция, GPS-навигатор, 7 ұялы телефон, 2
планшет, пышақ, ара тәркіленген.
25 тамыз. Қарағанды облысы. Бірлескен жедел
іздестіру-тергеу шаралары нәтижесінде Қарағанды
және Қызылорда облыстары аумағында 212
киікті атып 'лтірген 6 адам ұсталды. Барлығы –
Қызылорда облысының тұрғындары.
Қайғылы оқиғалар туралы ақпараттар осылай
жалғаса береді.
Pткен жылы заңға түзету енгізіліп (т'менде
кеңінен тоқталамыз), заңсыз киік атқандар 12
жылға сотталатын болды. Заңда бірнеше рет браконьерлікпен айналысқан, топ құрып немесе алдын ала сыбайласып қылмыс жасаған, қызметтік
лауазымын пайдаланып мемлекетке аса ірі к'лемде
зиян келтіргендер қатаң жазаланатыны жазылған.
Бірақ заң күшейтілгенмен, киіктерді қырудан айылын жияр браконьерлерді к'рмей отырмыз.
ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРДЫ,
ҮКІМЕТ ОРЫНДАДЫ МА?
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Сенат т'рағасы қызметін атқарған кезінен бастап
браконьерлікке қарсы аяусыз күрес жүргізуді назарда ұстап келеді. 2019 жылдың 18 қаңтарында
қазақтың батыр ұлы Ерлан Нұрғалиевтің жақындары мен туыстарына к'ңіл айтып, твиттердегі
парақшасында: «Ерлан Нұрғалиев еліміздің
қасиетті жануарын қорғап қаза тапты. Иманды
болсын! Бұзақылар мен олардың жақтаушылары
жазасын алуы тиіс. Батырымыздың ерлігі ел есінде
мәңгілікке қалады» деп жазды. Былтыр дүниежүзін
дүр сілкіндірген «Ерлан Нұрғалиевтің ісі» және
«Қаныш Нұртазиновтің 'лімі» сияқты оқиғалардан
кейін халыққа Жолдауында Үкіметке браконьерлік
қылмыс үшін жазаны қатайтуды тапсырды. 27
қазандағы қайғылы жағдайдан соң қаск'йлер заңға
сәйкес қатаң жазалануы тиістігін мәлім етті.
Енді заңнама қаншалықты күшейтілді
дегенге келейік. Қылмыстық және қылмыстықпроцессуалдық кодекске қасақана ауыр және аса
ауыр қылмыстардың жекелеген түрлері бойынша
түзетулер енгізілгені мәлім. Мәселен, киік атып
ұсталған браконьердің қаруы, авток'лігі, мүлкі
кәмпескеленеді. Заңсыз аңшылық пен балық аулау
«теріс қылық» деген санаттан орта дәрежедегі
қылмысқа ауыстырылды. Ескі заң бойын ша,
заңсыз аң аулағандар 40 тәулікке қамалатын
болса, бұдан былай бір мәрте браконьерлікпен
айналысқандар да түрмеге қамалады. Жүйелі
түрде браконьерлікпен айналысқандарға (6 жылға
түрмеге қамалады), ұйымдасқан қылмыстық

топ құрамында қылмыс жасағандарға (10 жыл
түрмеге қамалады) б'лек-б'лек жауапкершілік
қарастырылған. Сондай-ақ заң жобасын жасаушылар табиғат қорғаушы инспекторларды құқық
қорғау қызметкерлері санатына қосты, яғни оларға
зорлық к'рсеткендер заң бойынша 10-15 жылға
дейін жазасын алады. Қылмыстық кодекстің
339-шы бабы толық жетілдіріліп, жаза күшейтілді.
Мысалы, айыппұлдар к'лемі 7 575 000-нан 17 675
000-ға дейін ұлғайды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
соттардың дұрыс және әділ шешім шығару қажеттігіне үнемі назар аударады. «Тағы да қайталап айтамын, заңдылық пен әділеттілік с'зсіз
қамтамасыз етілуге тиіс. Қылмыстық істегі қателік
адам тағдырын 'згертетінін естен шығармау керек»
деп мәлімдеді Президент «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты халыққа
Жолдауында. Осы орайда Қылмыстық және
қылмыстық-процессуалдық кодекске енбей
қалған, Қазақстан қоғамы биліктен талап етіп
отырған мәселелерді тілге тиек етейік. Біз браконьерлер мен құқық қорғаушылардың, «Охотзоопром» инспекторларының ауыз жаласып,
«мүйізді мафияның» батпанқұйрық бизнесін
қыздыратынын баспас'зде және әлеуметтік
желілерде («Екі аяқты айуанмен арпалыс», «Астана
ақшамы», №5, 17.01. 2019 ж.; «Астана ақшамы»,
«Заң күшей тілгенмен, жауыздық жойыла ма?»,
№137, 21.11.2019. ж, https://www.facebook.com/
tolen.tleubay/posts/3292601567422593) бірнеше
рет жаздық. Парламент депутаттары да (сенатор
H.Құртаев, мәжілісші Ж.Ахметбеков және т.б.)
браконьерлер мен полицейлердің ауыз жаласып,
қылмыстың 'ршуіне қолдау жасап отырғанын
айыптады. Pкініштісі сол, бұл мәселе назардан тыс
қалған. Бұл жердегі үлкен қателіктің бірі – бұрын
құқық қорғау органдарында қызмет еткендердің
(браконьерлікпен айналысатындардың к'бісі
солар) заң аясында басқа азаматтармен бірдей
жауапқа тартылатыны.
Заңда ескерілмеген жайттың бірі – «Охотзоопром» инспекторларына берілетін жаза туралы
ешқандай бап жоқ. Айтпақшы, Экология, геология
және табиғат ресурстары министрлігінің Орман

шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің
баспас'з хатшысы Сәкен Ділдәхмет 2020 жылдың
16 қаңтарында Қызылорда облысында жедел
із кесушілер киік аулаған «Охотзоопромның»
үш инспекторы ұсталғанын хабарлады. Мұндай
жағдайлар аз емес.
Соттардың әділ шешім шығаруына қатысты
тағы бір мысал келтірейік.
Биыл 21 ақпанда қазақтың қаһарман ұлы
Ерлан Нұрғалиевтің 'ліміне қатысты қылмыстық
іске нүкте қойылды. Қарағанды облыстық
қылмыстық істер ж'ніндегі мамандандырылған
ауданаралық соты Ерлан Нұрғалиевті 'лтіргені
үшін Берік Ахметовті (16.05.1984. ж.т), Нұрлан
Шүкілдіковті (27.02.1984. ж.т.) және Қайрат
Ақшановты (28.10.1986. ж.т.) 'мір бойына бас
бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Үкім
бойынша олардың 5 жылға дейін аң аулаумен
айналысуға құқығы жоқ. Осы қылмысқа қатысы
бар деген күдікке ілінген қалған т'ртеуі: Б.Базаров,
Б.Қайырбеков, Ж.Мырзабаев, А.Акимов аса ірі
к'лемде мемлекетке зиян келтіріп, заңсыз аң
аулағаны үшін 6 жылға сотталды. Hрқайсына 5
жылға дейін аң аулауға тыйым салынды ('мір
бойына бас бостандығынан айрылған адам қалай
аң аулайды, осы жағы түсініксіз әрі күлкілі).
Ерлан марқұмның інісі Нұрлан Нұрғалиев
мәселенің мәнісін біздің газетке былай түсіндіріп
берді: «Сотта үкім жария етілді. Үш адамды 'мір
бойына бас бостандығынан айырды. Т'ртеуін 6
жылға соттады. Оларды сот залынан қолдарына
кісен салып алып кетті. Біздің тарап соңғы
т'ртеуінің Ерланның 'ліміне қатысы барын
дәлелдей алмай қалдық. Алғашқы үшеуіне қатысты
соттың шешіміне ризамыз! Негізі, жетеуінің де осы
қылмыска қатысы бар. Олар 'лтірмесе де оқиғаны
к'зімен к'рді, полицияға хабарлаған жоқ. Осы
жағына ғана к'ңіліміз толмайды».
БЕТПАҚТАН КИЕ
МЕНЕН КИІК АУДЫ
Алпысыншы жылдары сайын даламызда
жүйткіп жүрген киелі жануарлардың саны 2 млннан асыпты деген дерек бар. Pкініштісі сол, 2000

жылдары бұл сан 29 900-ге дейін кеміді. 2015
жылы елімізде нақты қанша киік қырылғанын әлі
білмейміз. 2016 жылы – 108300, 2018 жылы – 215
100, 2019 жылы – 334 400-ге жетті. Бір қуанарлығы,
биыл Қорғалжың қорығы аумағындағы киіктер
екі, үштен егіз тауыпты! Алайда жазықсыз жануарларды қырып-жойған екі аяқты қаск'йлердің
жауыздығына заңмен де тыйым сала алмай
отырмыз. «Заң – адам пайдасына жазылады,
адам – заң үшін тумайды ғой» деп Алаш к'семі
Hлихан Б'кейхан айтқандай, елімізде киік атуға
толық тыйым салып, мүйізі мен тұяғын экпорттауға тосқауыл қоямыз десек, мәңгілік мораторий
енгізейік!
«Астана ақшамы» газеті бірінші болып к'терген
осынау түйткілді мәселені халық қалаулысы
Hлімжан Құртаев бастаған бір топ депутаттар 2019
жылы 29 наурызда Парламент мінберінен к'теріп,
Үкімет басшысы Асқар Маминге депутаттық сауал
жолдады. Премьер-Министр бұл сауалға былайша
жауап беріпті: «Қылмыстық кодекстің 339-шы бабында пайдалануға тыйым салынған жануарларды,
олардың б'ліктерін немесе дериваттарын заңсыз
алуға, иеленуге, сақтауға, 'ткізуге, әкелуге, әкетуге,
тасымалдауға немесе жоюға, заңсыз олжалауға жазалау к'зделген. Яғни қылмыстық жауапкершілік
бұрыннан бар, қосымша мораторийлер мен басқа
да тыйым салу шараларын белгілеудің қажеті жоқ».
Бірақ осы сауалдың негізінде Үкімет киік атуға
2023 жылға дейін тыйымды ұзартқаны белгілі.
Киікті қорғау – табиғатты қорғау. Олай болса,
киікті қорғайтын жеке заң қабылдап немесе нақты
жаңа баптарды Парламентте талқылынап жатқан
Экологиялық кодеске тайға таңба басқандай
етіп жазып қоюымыз қажет. Президенттің 'зі
халыққа Жолдауында: «Қоршаған ортаны қорғау
және экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы
кезекте тұрған мәселе» деп қадап айтты емес
пе?! Менің түсінігімде, киік пен кие, киік пен
қазақ бір-бірінен мүлдем ажырамайтын ұғымдар.
Киікті 'лтіргендер үрім-бұтағымен Құдайдың
қарғысына ұшырайды. Сондай қарғысқа қалмау
үшін, жас ұрпақты киелі жануарларды қорғауға
баулиық. Киіктерді қорғайтын халықаралық
ұйым ашып, шетелдік әріптестерімізбен тығыз
қарым-қатынас орнататын кез келді. Біз бұған
дейін к'терген мәселенің бірі – «ҚорғалжынТеңіз» алабында Ұлттық парк ашу да ешқашан
маңызын жоймайтыны анық. Бұл орайда бір
ұсынысым бар: Қазақстанда киіктерді қорғау
күнін белгілеп, оны қазақтың батыр ұлы Ерлан
Нұрғалиевтің туған күні – 30 қаңтарда атап 'ту
керек. Екі аяқты жауыздардың к'бейгенін сезгендей, түз тағылары сайын даламыздан ауып
барады. Биыл жазда Биологиялық саналуандықты
қорғау қауымдастығы соңғы 5 жылда киіктердің
Pзбекстан аумағына кіретін Үстіртте байқалғанын
хабарлады. Бетпақтан киік кетсе, кие де кетеді!
Осыны есімізден шығармайық, халайық!
Т5лен ТІЛЕУБАЙ

КЕМШІЛІКТЕН
АРЫЛАЙЫҚ
Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 31
жыл толыпты. Бірақ тіліміз әлі есіктен сығалап,
терезеден жәутеңдеп енеді. Кез келген қалаға
барыңыз, үйлердің аулаларында, мектеп,
жоғары оқу орнының дәліздерінде, банктерде,
дүкендерде, үлкен сауда орындарында, аурухана, емханаларда, к5ліктерде, отбасыларда елдің
к5п б5лігі орысша шүлдірлейді десек артық
емес.
Осы 31 жыл бойы тіл туралы айтудайын
айтып келеміз. «Айта айта Алтайды, Жамал
апай қартайды» демекші, тіліміз туралы нешеме
басқосулар, конференциялар, тіпті симпозиумдар 'ткіздік, бірақ нәтиже шамалы. Баяғы жартас сол жартас. Мәселен, астанада 33 қазақ
мектебі бар, соның кез келгеніне бара қалсаңыз,
жеткіншектеріміз дәлізде орысша с'йлеседі, соны
ұстаздар неге қадағаламайды. Аралас мектептің
саны 47, орысшасы – 8. Ал 47 аралас мектеп
деген орыс мектебі дегеніміз, 'йткені аралас
мектептер жай к'збояушылық. Сонда Елордада
55 орыс мектебі бар деген с'з. «Қазақ қазақпен
қазақша с'йлессін» дегенді жұрт жүрдім-бардым
қабылдайды. Кезінде қала к'ліктерінде аялдамаларды қазақша жариялай бастап еді, міне
3-4 жылдың жүзі болды, орысша жариялауды
қосарлатып отыр. Мәселен, «Абылай хан даңғылы»
аялдамасы, түсінікті емес пе, оны неменесін «проспект Абылай хана» деп қайталатады. Бұл үрдіспен
қазақ тілі жүрмейді. Анау Керекуде жалғыз Руза
Бейсенбайтегі шырылдап, тіл үшін зарлап келеді,
ал оны қолдаудың орнына, сотқа кеп сүйрейді.
Осы ма олардың тілге деген жанашырлығы. Ал
Алматы, Петропавл, Қостанай қалаларындағы тіл
ахуалы тіптен мүшкіл.
Орысша шүлдірлеген шала қазақтарға ескерту
айтсаң, 'зіңе тарпа бас салады, аяқ астынан ұлтшыл боп шыға келесің. Ата-аналар үйде балаларымен орысша с'йлеседі, теледидардың к'бісі
орысша. Қазақша фильмдер бірен-саран. Баяғыда
Сағат Hшімбаевтың «Қарыз бен парыз» атты хабары болушы еді. Оның тәлім-тәрбиелік маңызы зор.
Ал қазір теледидарда не жүрекке, не миға жылы
тимейтін шоулар. Ресейлік телеарналарды барынша қысқарту керек. Ұйымдарда, кәсіпорын, институттарда ісқағаздары к'біне орысша жүргізіледі.
Бұған да бақылау, талап жоқ. Сала басшысы қазақшаға жетік әрі патриот болмай іс алға баспайды.
Ең негізі, Конституциядағы 7-баптың 2-ші
тармағын алып тастаған ж'н. Онда орыс тілі
мемлекеттік тілмен тең қолданылады делінген.
Қай мемлекетте дәл осылай жазылған? Бізде ғана.
Осы кемшіліктерден тезірек арылсақ екен.
Бақытжан ТОБАЯҚ,
Нұр-Сұлтан қалалық
«Мемлекеттік тіл қозғалысы»
т5рағасының орынбасары

ANA TILI
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ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ

алқымыздың тарихында әлі де ашылмай тұрған ақтаңдақ беттер жеткілікті.
Елін-жерін қорғаған, ерлік көрсеткен батырлар арасында зерттеушілер
назарына ілінбей немесе аты бұрмаланып, басқа біреулерге телініп жүргені
баршылық. Мұның себебі, олар жайында ел аузындағы әңгімелерге, жырдастандарға, шежіре-тарихқа Кеңес дәуірінде тыйым салынуы салдарынан,
кейін біртіндеп ұмытылып, келешек ұрпаққа жетпей қалды. Бұған Шекті
руында Қабақ бөлімінің батыры Бөгенбай Жапалақұлының ерлік жолы мен
өмірінен нақты дәлел келтіруге болады.
Әлімнің Шектісінен тарайтын Қабақтың Жанкелдісінен, Жапалақтың баласы
Бөгенбай батыр өмір сүрген уақыт аласапыран оқиғаларға толы болды.
Әбілқайыр бастаған қазақ қолы Кіші жүз, Орта жүз жерлерін қалмақтан
босату үшін ұзақ жортуылдарға шығып, талай ұрыстарға кірді. Табын
Бөкенбай, Тама Есет, Ұран Бақтыбай, Тайлақ, Алтай, Сәрке, Қарабас,
Қалдыбай, Жарас және басқа батырлармен бірге біздің кейіпкеріміз
көптеген ел қорғау жорықтарына қатысқаны сөзсіз. Бөгенбайдың әкесі
Жапалақ батырмен бірге туған Айдаралы би Шектінің атақты батыры Ұран
Бақтыбаймен, даңқты Мөңке бимен қатар аталады.
Облысымыздың Шалқар қаласында тұратын шежіреші, өлкетанушы
Оразбай Әділбаев, 2006 жылы «Шалқар» газетінде, кейін 2016 жылдың
5 мамырында О.Әділбаев, Ж.Асан, А.Мухамбетулин облыстық «Ақтөбе»
газетінде жариялаған мақалаларында ел аузындағы әңгімелерді қамтыды.
Бұл тарихты 2000 жылы 91 жасында дүниеден өткен, көкірегі сырға толы
шежіреші Өтеш Нәжмадинов ағамыз да жақсы білетін. Бөгенбай батырдың
тікелей ұрпақтары Ізтілеу Бүркіталин, Тахар Қожахметов, Қайырбек
Төлегенов мағыналы әңгімелер айтып отыратын. Халықтың ғасырлар бойғы
сан қабат тарихы ауызша жеткен емес пе? Олар тек шындықты, болған
оқиғаларды өз күйінде баяндайтын.

Авторлар мынандай деректер келтіреді:
«К'нек'з қарттардың айтуы бойынша,
бейқам отырған елге қалмақтар шауып,
адамдарын 'лтіріп, малын айдап кеткен. Ел ол кезде қазіргі Шалқар-Ырғыз
аралығында Үш Бақтыбай, Қызылк'л,
Текелі, Қайнар, Сарысай деген жерлерді
жайлап отырса керек. Б'генбай інісі
Таласбай бастаған шағын қолмен жаудың
артынан қуған. Ырғыздың жолында биік
шоқыға жақындағанда шоқының басында
бір қарайған к'рінеді. Шоқыға жақын
келгенде әлгі қарайған қанатын жайып
қарақұсқа ұқсап, санқып кеткендей әрекет
жасап, шоқының арғы бетіне түсіп кеткен. Сол жерде інісі Таласбай: «Мына
к'рінген жан-жақты барлаушы, бізді
к'рген соң қуғыншы келе жатыр деп хабар
беруге кетті. Абзалы біз елден қол жинап
қаруланып келейік, жау жағы к'п шығар»
деген. Б'генбай батыр: «Мен жаудан
қорқып кейін қайтпаймын, не де болса
осы қалмақпен соғысамын» деп, шағын
топпен ұрысқа кіріп кеткен. Ойлағандайақ шоқының арғы беті қалмақтардың
қаруланған қалың қолы екен. Таласбай елге хабар айтып, тез қол жинап
келуге шабарман жіберіпті. Сол соғыста
Б'генбай батыр аз топпен қаруы сай к'п
қалмаққа жанқиярлық соғыс жүргізіп,
ауыр жарақаттанған. Таласбайдың астында
Сұрд'нен деген ұшқыр арғымағы бар екен,
ағып келіп, Б'генбайдың денесін 'ңгеріп,
жаудан алып шыққан. Елден Б'генбайдың
Тінбай деген баласының баласы, яғни
немересі Қарабек қол жинап келіп,
Шоқы мен Жаманшыңның аралығында
калмақтармен жанқиярлық соғыс жасаған.
Жастайынан қайратты, ержүрек болып
'скен Қарабек сол шайқаста, жекпе-жекте қалмақтың екі батырын 'лтіріп жауды
жеңіп, малды алып қайтқан. Ырғыздың
оңтүстік батысында, шамамен, 40-45
шақырым жерде үлкен шоқы бар. Б'генбай
сол шоқының түбінде жан тапсырған.
Қазақтың ежелгі салтымен, батыр қай
жерде 'лсе, денесін сол жерге қою керек.
Сондықтан Б'генбай батырдың сүйегін
сол шоқының басына жерлеген. Сол кезден бастап ол «Б'генбай шоқысы» аталған.
Біздің мақсатымыз – ата-бабамызды
жалған мадақтау, жоқтан бар жасау емес.
Тек шындықты айтып қолдағы бар, қазіргі
заманға жеткен, ел-аузындағы әңгіме жырлар мен тың дерек к'здеріне сүйеніп, Шекті
Б'генбай батыр мен Табын Б'кенбай батыр
туралы тарихи ақтаңдақ беттерді ашып
және негізгі әрі басты зерттеу нысанымыз
«Б'генбай шоқысы» туралы зерттеу жүргізу,
Шекті Б'генбай батырдың тарихтағы
лайықты орнын к'рсету. Себебі әлі күнге
дейін Шекті Б'генбай батыр туралы тарихи
шындыққа қиянат жасалынып, бұрмаланып
тұр. Енді сол тарихи шындықты айтатын
дерекк'здеріне жүгінейік – 2003-2007 жж.
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында
Петербургтегі Ресей тарихы институтының
қолжазбалар қорында [История Казахстана
в русских источниках XVI-XX веков». Том
V. А. 2007], бізге жеткен, жалғыз сақталып
келген тарихи дерегіміз Я.П.Гавердовскидің
жазбалары болып келетін [Обозрение Киргиз-кайсаксой степи (часть 1-я) стр. 23.
(Дневные записки в степи Киргиз-кайсакской 1803 1804 годов, стр.44.]. Еңбекте: «В
праве верстах в 30 от сего стана видны горы,
называемые Буканбаевыми. В равнине
между ними верст на 15 в поперечнике, изобилуещей хорошим кормом для скота и чистою ключевою водою, возвышается в виде
конуса каменная скала, которая по причине
отменной высоте именуется Буканбаевым
маяком. В старину, когда киргизцы были
еще бессильны, и калмыки, жившие в
окружностях их, набегами угоняли скот у
киргизцев и их разоряли Буканбай бий киргизский, имел тогда между сими горами свое
кочевье а на бугре – маяк, откуда давалось
знать соседям о прибижении неприятеля.
Киргизец сей храбростью своею низложил в
окрестностях силу калмыков и будучи убит
там посреди сражения, погребен на том же
маяке, который вместе с его именем служит
киргизцам напоминанием его храбрости»
және де осы оқиғаны қайтадан 61-бетінде:
«...При возрений на Буканбаевы горы и
на маяк Буканбаев, киргизцы не могли у
терпеть, чтобы не уведомить нас о причине такого их найменования. В старину
– говорили они, – когда калмыки, притесня
орду нашу чрез набеги, оставались обитать
частью в здешних окрестностях, старшина
Буканбай с подвластными ему аулами имет
главное кочевье в горах, носящих теперь
его имя... по койм паслись табуны под наблюдением расставленных на вершине гор
караулов. Для предупреждения нечаянных
нападений... выставлял особый пост, кото-

аксакалов роды шекты и некоторых других
подразделений рода алимулы на землях
северо-восточнее Аральского моря. Являясь руководителем русской торгово-политической миссии в Бухару, Гавердовский
попал в плен к казахам, кочевавшим на
территории современной Кызылординской
области. Именно тогда он сумел собрать
оригинальные этнографические и географические материалы о Казахстане. Большая
ценность записанных им исторических
сведении о Каракумском съезде 1710 года,
в том, числе и его информаторами, являлись сыновья и внуки участников курултая.
Прошло не так много времени (96-97 лет).
Чтобы события тех памятных дней стерлись из памяти, превратившись в домыслы,
легенды или поверхностные слухи».
Тарихшы З.Байдосовтың к'п
жылғы зерттеуі және басқа 'лкетанушы,
ғалымдардың еңбектері мерзімді баспас'з
беттерінде жарияланды. 2010 жылы
«Баһадүр батыр Б'кенбай» (Ақт'бе.
2011 ж.), 2017 жылы И.В.Ерофееваның
«Рыцарь звания чести. Казахский батыр
Бокенбай Карабатырулы» (Алматы 2017
ж.); «Б'кенбай. Батыр ерлігі – елге мұра»
(Ақт'бе 2018) кітаптары жарыққа шықты.

века. Алматы «Дайк-пресс» 2015 . 77-79 беттер.) (Табын Б'кенбай батырдың қонысы
Ырғыз 'ңірінде болмағандығын дәлелдейді
– авторлар).
1.4. Жетпісбай Н. «Алаш сардары».
«Баһадүр батыр Б'кенбай». Ақт'бе. 2011
ж., 96-116 беттерінде: «1731 жылы 10
қазанда болған кеңестен кейін бір аптадан соң Б'кенбай Тевкелевке ешкімнен
қорықпауын тағы да тапсырып, 'з ұлысына
қайтыпты... Б'кенбай кетерінде елшіні
қорғауды күйеу баласы Есет батырға табыстап, 'з ауылына қайтады (Казахско-русские
отношения в XVI-XIX вв. А. 1961. 59-60
беттерде).
1.5. Б'кенбайтанушы Қарылғашов Ж.
«Б'кенбай баһадүр ескерусіз ерлік пен отты
рух». «Баһадүр батыр Б'кенбай». Ақт'бе.
2011 ж., 141 бетінде: «Енді шыққан тегіне,
ата-қонысына келетін болсақ, Бокенбай батырдың руы Тарақты, Табынның
Жиенбет б'лімі. Hр рудың 'зінің қыстауы
мен жайлауы бар екенін ескерсек, бізге
жеткен құжаттарда Тарақты Табындардың
атақоныстары, к'ші-қон бағыттары ЖайықЕлек құйылысынан басталып, Қалдығайты,
Бұлдырты мен Ор, Ұя 'зендерінің аралығын
алып, Жем, Сағыз арқылы Нарын құмына
кіреді.
Екінші. Табын Бокенбай батыр
Қараұлының қай жерде қаза болып,
жерленгендігі туралы деректер:
2.1. И.В.Ерофеева 'зінің «Рыцарь зва-

«...Жайық казагы Харкиннің айтуынша,
Б'кенбай ауылы – Қалдығайты мен
Бұлдырты 'зенінің бас сағасында, Жайық
бетінен т'рт күндік жер. Казак Харкин Б'кенбай батырдың 500 сарбазымен түрікпендерге кетіп, қаза болғанын
хабарлайды. Осы хабар З.Байдосов
ағамыздың Б'кенбайдың бейітін
анықтаған жерін растай түскендей.
2.5. Алпысбай Мұсаев, «Табын
Б'кенбай батыр және қазақ әдебиеті
мен тарихының мәселелері» кітабындағы
«Баһадүр батыр Б'кенбай» мақаласы
Ақт'бе. 2011 ж., 170-174 беттерде: «Батыр
бейнесі к'рші қарақалпақ елінің атақты
жырауы Тілеумағамбет Аманжолұлы
1865-1935 жж. 'зінің «Б'кенбай батыр»
дастанында батырдың қалмақтармен,
сонан соң түрікмендермен Сам және Матай құмдарында болған соғысын жырлайды. «Б'кенбай батыр» жыры:
«... Қасында Тама Есет бар,
Елге аман келеді,
Б'кенбайдың келгенін,
Халық түгел к'реді,
Жайлап алған секілді,
Улы найза денені,

ния чести Казахский батыр Бокенбай
Карабатырулы» (Алматы 2017,) кітабының,
112-113 бетерінде: «Все казахские предания однозначно свидетельствуют о
том, что Бокенбай был похоронен в своих
родовых кочевьях ('зінің ата-қонысында
– авторлар), но точное место нахождение
его могилы неизвестно. По сведением
Я.П.Гавердовского, записанным со
слов степных информаторов поколения
Алимулы в 1803 году, она находится будто
бы на вершине сопки Бокенбай шокысы,
расположенной на территории современного Ыргызского района Актюбинской
области [ИКРИ-5. С. 2019-220]. Но в наше
время какие-либо четко выраженные остатки старинных захоронений в этом месте
не прослеживается, что дает основание
осторожно отнестись к утверждению российского путешественника...» деген. К'ріп
отырсыздар зерттеуші И.В.Ерофееваның
бұл ойы дұрыс, (Табын Б'кенбай батыр
Шоқыда жерленді дегеніне сенбей, күмән
келтіреді – авторлар.) бірақ білмей тұрғаны
басқа тарихи тұлға – Шекті Б'генбай
батырдың осы шоқыда жатқаны ойына да
келмейді. «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында (ІІ том, 1999 ж.) Табын Б'кенбай
батыр Қараұлы туралы анықтамада: «Қазіргі
Ақт'бе облысының Ырғыз ауданындағы
қыраттың бірін халық Б'кенбайдың
құрметіне, «Б'кенбай шоқысы» деп атап
кеткен (Авторы белгілі ғалым В.Ерофеева).
Осы тұрғанда айтқан ж'н: «Қазақстан»
ұлттық энциклопедиясында деректер
толық қамтылды және дұрыс жазылды деп айта алмаймыз. Мысалы, Табын
Б'кенбай батырдың 1710 жылы Қарақұм
құрылтайында с'йлеп, қол бастағаны
Қанжығалы Б'генбай батырға телінген және
ғалым В.Ерофеева бұл жерде 'зінің бұрынғы
«Қазақстан» ұлттық энциклопедия сында
Табын Б'кенбай батыр Қараұлына берген
анықтамасына шүбә келтіріп, кереғар пікір
ұсынып отыр.
И.В.Ерофееваның с'зінен бір зат анық
– Табын Б'кенбай батыр Қараұлының
«Б'кенбай шоқысында» (маячная сопка
Буканбай) жерленбегендігі.
2.2. Тарихшы Hбілсейіт Мұхтар.
«Бахадүр батыр Б'кенбай» кітабы, Ақтобе
2011 ж, 54, 58 бет: «...Міне, осы 1742 жылы
сәуір айында түрікмендермен болған ашық
шайқаста Б'кенбай батыр бастаған жүздеген
қазақтар ерлікпен қаза тапты» (ҚРО 1,
С 211). Я.П.Гавердовскидің «батырдың
'лімі қалмақтар қолынан болған» дегенін
1741-1742 жылдары Кіші жүзде болған
ағылшын к'песі Гоктың жазбасы және
мұрағат деректері жоққа шығарады (Табын
Б'кенбай батыр Қараұлының қалмақтардың
қолынан 'лгенін жоққа шығарады – авторлар).
2.3. Белгілі ғалым Байдосов З. к'п жылғы
зерттеулері нәтижесінде 2002-2003 жылдары
Табын Б'кенбай батыр Қараұлы бейітін
анықтап, «Б'кенбай батыр – қолбасшы,
саясаткер, мемлекет қайраткері». «Баһадүр
батыр Б'кенбай» Ақт'бе. 2011 ж. кітабының
43-44 беттерінде былай деп келтіреді:
«С'йтіп, Б'кенбай батыр 1669 жылы Жем
'зеніне құятын «Құр Б'кенбай» сайының
бойында дүниеге келген, 1742 жылы
түрікпендермен шайқаста шейіт болған.
Ақбұлақтың батыс беткейіндегі қыратта
жерленген. Оны «Б'кенбай қорымы» деп
атайды.
2.4. Б'кенбайтанушы Жақсат
Қарыл ғашев «Бас сардар Б'кенбай
Қарабатырұлы», «Б'кенбай Қарабатырұлы. Батыр ерлігі – елге мұра».
Ақт'бе, 2018, ж. кітабының 84-бетінде:

Ай жарым жатып Б'кенбай,
Бақиға қарай ж'неді.
Жарқамыстың қасына,
Биік жалдың басына,
Арулап елі к'меді» деп түрікмендермен
болған қанды қырғында жеңіске жеткенмен, қатты жарақат алған Б'кенбай батыр
соның зардабынан қаза тапқандығын баяндаумен аяқталады.
Түйін: 1. Б'кенбай батыр Қараұлының
1731-1742 жылдар аралығында Ырғыз
'ңіріндегі «Б'кенбай шоқысы мен
Б'кенбай таулары арасындағы жерлерде
ата-қонысы болмағандығы анықталды.
2. Б'кенбай батыр Қараұлы 1742 жылы
аталмыш шоқы мен таулардың маңайында
қалмақтармен соғыста қаза болмағаны
және сол шоқыда жерленбегендігі айдан
анық болып тұр. 3. Табын Б'кенбай батыр
Қараұлы Сам, Матай құмдарында 1742
жылы түркімендермен болған шайқаста
қаза болып, Жем бойы Ақбұлақтың
батыс беткейіндегі қыратта жерленген. 4.
Я.П.Гавердовскидің күнделігіндегі жазбада
тарихи тұлға – «Буканбай» Табын Б'кенбай
батыр емес екендігі дәлелденді. (Себебі
бұдан басқа Шоқыда жерленді деген бір
де бір дерекк'з, не болмаса ел аузындағы
әңгімелер жоқ – авторлар.)
Үшінші. Шекті Б'генбай батыр туралы
деректерді Табын Б'кенбай батырға
арналған кітаптардан және басқа тарихи
дерекк'здерінен келтіріп отырмыз:
3.1. Гавердовский Я.П. «Обозрение
Киргиз-кайсакской степи часть 1, или
Дневные записи в степи Киргиз-кайсакской 1803 и 1804 годов». Біздің пайымдауымызша, Я.П.Гавердовскийдің жоғарыдағы
«Б'кенбай шоқысы» (маячная сопка
«Буканбай») туралы жазылған мәтіндегі
барлық оқиғалар бір тарихи тұлға – Шекті
Б'генбай батырға байланысты айтылады.
3.2. О.Hділбаев «Б'генбай шоқысы»,
«Шалқар» газеті 2006 ж.; О.Hділбаев,
Ж.Асан, А.Мухамбетулин «Б'генбай
шоқысы» // «Ақт'бе» газеті 2016 жылдың 5
мамыры; О.Hділбаев. М.Сәңкібаев «Шекті
Б'генбай батырға белгі тас қойылды».
«Шалқар» газеті 3 қараша 2016 жыл.
Б.Кәртен «Таласқа түскен шекті Б'генбай
шоқысы» // «Шалқар» газеті, 10 наурыз
2017 жыл, 3 бет] атты мақалаларда Шекті
Б'генбай батырдың ата-қонысы, қалмақтармен болған соғыстағы ерлігі, қаза
тапқан соң «Б'генбай шоқысына» жерленуі туралы ақсақалдардың әнгімелері
баяндалған.
3.3. М.Оралбаев, Ж.Қабақбаев «Мамай
батыр», «Тілеу, Қабақ» ғылыми мақалалар
жинағының IV кітабы. Ақт'бе. 2010,
67-бетінде:
«Мәртікке әр кез болдың дем.
Жеңіске жеткен шайқаста,
Б'генбай, Айтбай, Қайдауыл,
Хас батырлар кімнен кем?!
Бақтыбай, Тайлақ, Нарқасқа,
К'тібар, Достан, Арыстан,
Мамай, Ақтан, Қарағұл,
Шыққандар жаумен шайқаста» деп
Саршолақ шайыр Шалқар 'ңірінен шыққан
батырлар жайында тебірене жырлайды. Осы
жыр шумақтары тарихшы Байдосовтың
Зәкіратдин «Ақкісі энциклопедиясы» V
том, (Астана 2013 ж.), 132 бетінде және
«Үш ғасыр перзенттері» VII том, (Алматы
2014 ж.), 209 бетінде келтірілген. Шайыр
Сарышолақ Боранбайұлының (1858-1929
жж.) ерлік пен батырлықты паш ететін жыр
үзіндісінде айтылған тарихи тұлғалардың
ішінде Шекті Б'генбай батырдың алғашқы
болып айтылуы, жаулармен айқаста
к'птеген ерлік жасап, хас батырға лайықты
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рый определенными сигналами давал знать
скрываюшимся в долине обо всех движениях неприятеля. Долго, таким образом,
охранялось сие природное укрепление, но,
наконец, жестокое сражение, в коем Буканбай лишился жизни, открыл врагам путь в
середину. Тело сего героя погребено на горе
маячной («Б'генбай шоқысы» – авторлар)»
деп келтіреді.
Зерделі оқырман аңғарды деген ойдамыз – мақаланың басындағы ел аузындағы әңгіме мен Я.П.Гавердовскидің
күнделігіндегі ел аузындағы әңгіме
бір-біріне ұқсас, бір тарихи тұлғаның
басынан 'ткен оқиғалары екендігін
аңғартады. Орыс саяхатшысы әрі
тыңшысы Я.П.Гавердовский жайында
аз да болса оқырман білсін деп, мына
деректерді ұсынғанды ж'н к'рдік. Бұл
туралы тарихшы Н.Жетпісбай «Алаш сардары» («Бахадүр батыр Б'кенбай». Ақт'бе,
2011 ж.) кітабының 96-116 беттерінде
атап к'рсетеді. «1803 ж. Ресейдің Бұқара
хандығында сауда-дипломатиялық
елшілігін бастап бара жатып, жолда
қазақтардың қолында бір жылдан артық
(Я.П.Гавердовский тұтқында болған
– авторлар.) болған орыс офицерінің
қазақтың жалпы тұрмыс-тіршілігі, тарихи
'ткені туралы жазбасы екі ғасырдан астам
уақыт бойы жарық к'рмеген болатын.
Я.П.Гавердовский жоғарыда келтірген
осы тарихи оқиғаны И.Ерофеева 'зінің
«Хан Абулхайыр полководец, правитель
и политик» атты (Алматы,«Санат», 1999
г.) кітабының 106-бетінде былай дейді: «...
Народное воспоминание об этом событий
дошли до нашего времени в письменном
изложеный Я.П.Гавердовского, который
записал их 1803 г. в казахских аулах рода
Шекти и некоторых других подразделениях поколений алимулы на территории Северо-Восточного Приаралье...».
«Часто поседелые старики – писал
Я.П.Гавердовский указывая на крутые
насыпи, прикрывающие прах усопших
говорили нам: «Здесь лежат наши богатыри, погибшие на ратном поле, защищая
вольность. Тут погребены целые аулы, истребленные многочисленными варварами.
Невзирая на всю жестокость, мужества не
оставляло отцов наших. Облекшись в панцири они сражались отчаенно и поле битво
часто оставляли под твердыми своими
стопами. Иногда подобный Красной буре,
поражали они скопище неприятельские и
след их бегства покрывали трупами». «...
Увлекшись дорогими сердцу воспоминаниями о далеком прошлом, седобородые
старейшины шектинцев подробно рассказывали ему оригинальное историческое предание о Каракумском собраний
свойх отцов и дедов». Мұның растығын
айғақтайтын дүниелер: А.Сарыбай «Батыр
Б'кенбай – XVIII ғасырдағы қазақтың
қаһарман батыры» («Баһадүр батыр
Б'кенбай». Ақт'бе. 2011 ж.), 371-377
беттерінде; тарих ғылымдарының кандидаты С.А.Уталиев «Табын» деген атпен жарық
к'рген 2 томдық кітаптағы мақаласы.
И.Ерофееваның белгілі офицер-саяхатшы
Яков Гавердовскийдің 1803 жылы шекті
руы ақсақалдарының айтқандарынан жазып
алған дерегін келтіруінен анық аңғарамыз.
Я.П.Гавердовский баяндаған
оқиғаларды ғалым С.А.Уталиев облыстық
«Актюбинский вестник» газетінде 2009
жылы 16 сәуірде № 47-48 «Батыр Б'кенбай
XVIII ғасырдағы қазақтың қаһарман
батыры» // «Баһадүр батыр Б'кенбай».
Ақт'бе. 2011 ж., 78-80 беттерінде былай деп
келтіреді: «...в 1803 году со слов казахов –

Осы еңбектерде Табын Б'кенбай батыр
туралы, оның ішінде туған жері, ата
қонысы, кіммен ұрыста қаза болғаны,
жерленген жері, к'птеген басқа да деректер бар. Сонымен қатар Шекті Б'генбай
батыр туралы деректер де алғаш рет аталған
еңбектерге енгізілді. И.В.Ерофеева Табын
Б'кенбай Қараұлы тақырыбына арналған
'ңірлік ғылыми-танымдық конференцияда
с'йлеген с'зінде қазақтың жоңғарлар мен
патша отарлаушыларына қарсы 300 жылдық
тарихында Б'кенбай немесе Б'генбай
есімді 7 батырдың дерегі бізге жеткеніне,
кезінде ол деректердің қайсысының қай
Б'кенбайға тиісті екендігіне байланысты
қателіктер жіберілгеніне тоқталды.
Ал осы Я.П.Гавердовскийдің күнделігіндегі жазбасында айтылып отырған бұл
ауылдар қай рудан? Және осы маңайды
қоныс қылған қалмақтардан 'зінің ауылдарын шапқыншылық қаупінен қорғау үшін
т'белерге қарауыл қойып, жауларының
қозғалысын бақылап, к'п жылдары отырған
қай Б'кенбай ерлікпен соғыста қаза табады? Pзінің ауылымен осы таулы жерлерді
(сол уақыттардан бері бұл таулар «Буканбай» атымен аталып келеді) жайлаған
қай Буканбай. Біз, к'птен бері, оқырман
назарын 'зіне аударып келе жатқан бұл
сұрақтарға жауап беру үшін алдымен Табын
Б'кенбай батыр Қараұлы туралы жоғарыда
аталған еңбектердегі тың мұрағат деректерін
келтірейік.
Бірінші. Табын руының к'шу-қону
мәселесі:
1.1. А.Б.Қалыш, Н.Ы.Жетпісбай,
С.М.Hнеш Табын: шежіре. I том. Алматы: Қазақ университеті, 2016 жыл, 30
бетінде: «Ресей отаршылығы басталмай
тұрғанға дейін олар Жайық, Елек, Қобда,
Қалдығайты, Шыңғырлау бойларынан
бастап, арадағы Жем, Темір 'ңірін қоса,
оңтүстіктегі Үстірт, Сама-Матай, Доңызтау,
Қонырат, Хорезм, Сырдарияның орта
ағыстарына дейінгі аймақтарда басқа
рулармен қатар емін-еркін к'шіп-қонып
жүретін».
1.2. «История Казахстана в русских
источниках XVI-XX веков». Том IV. Первое
историко-этнографическое описание
казахских земель XVIII века. Алматы «Дайкпресс» 2007, 301-303 беттерде «Букенбай
(Буканбай) Караулы (последняя треть
XVII в. – 1741/1742) – казахский батыр,
полководец, один из организаторов всенародного сопротивления казахов агрессии
Джунгарского ханства. Происходил из рода
Табын поколения Жетыру Младшего жуза,
проживавший до середины 20-х гг. XVIII в.
преимущественно в Приаральском регионе, а последние 20 лет – на северо-западе
Казахстана, в пределах современных Западно-Казахстанской и отчасти Актюбинской
областей».
1.3. А.И.Тевкелев 1731 ж. Ырғыз 'ңірінде болған уақытында Hбілхайыр ханнан
«Б'кенбай батырдың ауылы қай жерде, бұл
жерден қашық па?» деп сұрайды. Pзінің
күнделігінде былай деп жазады: «Октябрь
18-го дня Букенбай батыр от него, Тевкелев, паки поехал в свой улус... А октября 22
день... И стал он, Тевкелев, ему, хану, говорить далеко ль улус Букенбай–батыря, чтоб
к ниму со известием послать. И хан сказал:
до него езди будет три дня. Очень далеко...
Ноябрь 5-го числа приехал Букенбай-батыр
с своим улусом... («Журналы и служебные
записки дипломата А.И.Тевкелева по истории и этнографии Казахстана». // «История
Казахстана в русских источниках XVI-XX
веков». Том IV. Первое историко-этнографическое описание казахских земель XVIII
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үлгі боларлық тұлға екендігі к'рініп тұрған
жоқ па?!
3.4. Қарақалпақстанның халық жырауы
Алдаберген Тасқынбаевтың 2004 жылы
Алматы қаласы, «Санат» баспасынан
шығарылған «Атамыз Сәпи Адамнан...»
атты жыр-шежіре жинағының 80-бетінде:
«...Қабақтан туды бес бала
Небір қасқыр жүректі
Құлақты салып тыңдаңдар
Ақының с'зін үдетті.
Жанкелдіден – Б'генбай
Қангелдіден – Қарабас
Шықты небір мықтылар
Батыры, биі аралас
Бәсеннен Есет, К'тібар
Кездескен жауын санамас...» деп
батырлардың ерлік жолдарын жырлаған
екен.
3.5. Амантай Қарақов 2010 жылы Табын
Б'кенбай батыр Қараұлына арналған
ғылыми конференцияда таныстырылған
«Баһадүр батыр Б'кенбай» (Акт'бе,
2011) кітабының 152-бетінде тарихта
сегіз Б'кенбай-Б'генбай бар екенін
айта келіп: «...7. Қабақ Б'генбай (XVIII
ғасырдың басы – 1717 ж.) Шектінің
Тілеу-Қабақ руынан шыққан батыр, 1717
ж. Еділ бойынан Жоңғарияға к'шкен
қалмақтармен ұрыста қаза табады (Туған,
'лген жылдары зерттелуі қажет – авторлар)» деп тасқа басқандай таңбалайды.
3.6. И.В.Ерофееваның 2017 жылы
«Рыцарь звания чести Казахский батыр
Бокенбай Карабатырулы» (Алматы, 2017)
кітабының тұсаукесеріне арналған конференцияда, 178-179 беттеріне назар
аударылды: «В последнее время казахстанскими историками установлено на
основе большей частю устных преданий,
что имя собственное Бокенбай передаваемое в новейшие литературе в трех разных
вариантах транслитераций этого ононима
(Богембай, Богенбай, Бокенбай); носили
ХҮІІІ в. не менее семи казахских батыров:
два-в Младшем жузе и пять в Среднем
жузе. Двумя тезками, батырами, младшего
жуза являлись Бокенбай (? – 1717 гг.) из
подрода Тлеукабак рода шекты поколения
алимулы и Бокенбай Карабатырулы (16671742 гг.) из отделения Таракты табын поколених жетыру... К числу однойменных
батыров Среднего жуза...» (о них см.: ҚҰЭ,
1999. Т2. 394-396, 405-406 бб.; Казахстан,
2004. Т.1. с.429-430, 436; Қазақ батырлары,
2008, 95, 98-бб; Караков-2011).
3.7. И.В.Ерофеева «Три Бокенбая»
кітабының // Мырзалы P.Е. «Ұрпаққа
ұлағат» (Ақт'бе – 2018 ж. «Жеті Арыс»
қоғамдық бірлестігі), 48-51 беттерінде
жоғарыдағы жеті Б'кенбай-Б'генбай
аттас батырлар туралы дерек келтіріледі,
солардың бірі Шекті Тілеу-Қабақ
Б'кенбай (?-1717 жж.) деп к'рсетіледі.
3.8. «Қазақстан табиғаты» энциклопедиясы 1 том, 2008 ж. 272 бет. - «Ақт'бе
облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылынан
оңтүстік-батысқа қарай 45 шақырым
жерде абсолютті биіктігі 240 метр, оқшау
орналасқан шоқының орта тұсы д'ңгелек
пішінді және к'теріңкі келген. Оның
ұзындығы мен ені, шамамен, 300 м.ге жуық. Батысынан Ырғыз 'зенінің
кішігірім саласы – Талдысай 'зені 'теді.
Шоқының басына Жангелді аталығының
рубасы Шектінің батыры Б'генбай
(шамамен, 1700-1760 жж. 'мір сүрген)
жерленген».
3.9. Ақт'бе облысының 1942 жылы
басылып шығарылған физикалық картасы.
Ырғыз ауданындағы бұл орын «Бугумбай»
шоқысы деп жазылған.
3.10. «Аруна» баспасынан шыққан
«Жеріңнің аты – еліңнің хаты» атты
энциклопедиялық анықтамада «Б'генбай
– тау». Құрылыс а-ның оңт-нде 16 км
жерде, Ырғыз ауданында. Абс. Биікт. 240
метр. Ру атына қойылған атау» Алматы,
2006 ж. 86-бет.
Түйін: 1. Я.П.Гавердовскидің Шекті және
басқа Hлімұлы рулары ақсақалдарының аузынан жазып алынған күнделігінде Ырғыз
'ңірінде аталмыш таулар мен қасындағы
шоқыда қалмақтармен болған жанқиярлық
соғыста жауын жеңіп, ауыр жарақаттан
қаза болған Шекті Б'генбай батыр екендігі,
оның сол «Б'генбай шоқысы» басына
жерленгені анықталды. 2. «Б'генбай» таулары мен «Б'генбай шоқысы» атаулары Шекті
Б'генбай батырдың қалмақтармен болған
соғыста ерлігінің құрметіне байланысты
қойылғаны Я.П.Гавердовскидің жазбасынан белгілі болды. 3. «Б'генбай шоқысы»
мен «Б'генбай» таулары арасындағы жерлер Шекті Б'генбай батырдың ата-қонысы
болғандығын және Шекті Б'генбайдың
атымен аталатындығына, жаңадан
табылған мұрағаттық тарихи деректер,
жоғарыдағы айтылған ел ауызындағы жыр,
әңгімелермен сәйкес келіп, тайға таңба
басқандай дәлелдермен анықталып тұр.
2016 жылы баба ұрпақтары «Б'генбай
шоқысы» басына ескерткіш-белгітас
қойды. Ақт'бе қаласында бабаға арнап
ас берілді. Жаужүрек батырлардың бірі
Шекті Б'генбай батыр Жапалақұлы туралы
ақиқатты ел білсін деген ниетпен осы
мақаланы жаздық.
Биылғы қыркүйек айында облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен облыстық тарихи-'лкетану
музейінің ғимаратында 'ткізілген д'ңгелек
үстелде бұл мәселе кеңінен талқыланды.
Ғалымдар, 'лкетанушылар шараға
қатысушылар алдында Шекті Б'генбай
батыр туралы мағлұмат берді, ғылыми
зерттеулер мен тарихи еңбектерден нақты
деректерді ұсынды.
Аманғали МҰХАМБЕТУЛИН,
5лкетанушы
Жұманазар АСАН,
филология ғылымының докторы,
профессор
Алмат ҚАЙДАРОВ,
гуманитарлық ғылымдар магистрі
АҚТPБЕ

8

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»
Pткен ғасырдың отызыншы жылы
туған балалар соғыстың ауыр қасіретін
к'рудей-ақ к'рді. Адам баласына бермес қиындықтар мен ауыртпалықтарды
Дәуірхан да бастан кешірді. Pгізбен жер
жыртты, қол орақпен егін орды, астық
тасыды, қырман айдады.
Ауыл баласының қызықпайтын ісі
кемде-кем болар. Дәуірхан бәрінен бұрын
атқа құмартты. Қонақ келсе атын жайлап,
рұқсат етсе, тіпті мініп жүреді. Hкесі атпен
жол жүретін болса әрдайымда артына жабысып, қалмауға тырысты.
Т'рт түліктің т'ресіне әуестігін
үлкендер байқаса керек. Мұны бірінші
мамыр мерекесінде 'ткізілетін ат бәйгесіне
дайындайды. Бұл мінген сәйгүлік
«Үмбет қасқа» аталады. Олай аталуы да
жайдан-жай емес. Үмбет деген кісі елдің
белгілі, жұртшылық ішінде беделі бар
азаматының бірі болыпты. Кеңес үкіметін
орнатуға, жаңа 'мірдің шаруаларына
білек түре қатысады. Сол ардақты азамат
әлдекімдердің қол шошайтуымен «халық
жауы» атанып, тұтқындалып, айдалып
кетеді. Жазықсыз жазаның құрбаны болады. Бір күні буаз бие торы қасқа құлын
табады. Тай, құнан, д'нен кездерінде торы
қасқа к'пшіліктің к'зіне түседі. Торының
тұяғынан дәмеленген иелері, ағайынтуыстар ерекше жаратылған атты «Үмбет
қасқа» атап кетеді.
Ақырында бала Дәуірхан мінген тұлпар
бәйгеде бірінші келеді. Ат жарысы бұдан
кейін сол жылдың жетінші қарашасында,
келесі жылдың бірінші мамырында да
'теді. Бұл аламандарда да «Үмбет қасқа»
топ бастап, атшабар баланы да, ат иесін де
қуанышқа б'лейді.
Аттың қыр-сырына етене қанық
Дәукең кітапта бәйге атын қалай баптау керектігі ж'нінде сыр ақтарады.
Атшабардың жағдайына да тоқталады.
Ең аяғында: «Шіркін, ат тұяғының дүбірі,
тұлпардың аяқ тастасы, атшабардың
әдіс-айласы, бүкіл сұлу к'рініс к'ңілді
тасытатын керемет шақ қой» деп сүйсіне,
тамсана жүйрік атқа деген құмарлығы мен
сүйіспеншілігін байқатып 'теді.
Тек ж'нінде тебіреніп, толғанған автор
ауылдың қарапайым, бірақ текті, аяулы
азаматтары ж'нінде деректер мен мысалдарды алға тарта отырып баяндайды. Шын
мәнінде ол ардақтылдар бүгінгі жас ұрпақ
үлгі, 'неге алатын жайсаң жандар.
«Мен жазушы емеспін. Күнделік те
жазып жүрмеймін. Pткен-кеткеннің жадымда жақсы сақталатынын байқаймын.
Қолыма қалам алсам 'мір жолым, кездескен қуанышты сәттер, ойландыратын
жайттар к'з алдыма келеді. Шағын ойлар,
кейбір тұжырымдар кеудеде піседі. Осылай жүздеген мақала, бірнеше кітапша
мен кітап жарық к'рді» деген кітап иесі
қарапайымдылық қасиет танытқанымен,
соңына оқырман тұщынып оқитын
тағылымды дүниелер қалдырды.
Ағамыздың қолынан шыққан «Дәуір және
дәстүр», «Асыл қазына», «Имандылық
пен адамгершілік». «Сағынышты жылдар», «Туған жердің тағылымы», «Діл
мен дәстүр» және басқа да кітаптардың
үлкенге де, кішіге де айтары мол. Бұған
дәлел, жұртшылықтың ағынан жарылған
ой-пікірлері. Мәселен, 2006 жылы
жарық к'рген «Қазақ әдебиетінің тарихы» атты он томдық еңбектің оныншы томында Д.Айдаровтың «Ақ ниет»
кітабы туралы жылы лебіз айтылады: «Ақ
ниет» атты шағын кітапты оқыған адам
ақеділ де жансебіл Дәуірхандай жайсаң
замандасының жан әлеміне, тірліктынысына, к'ңіл сандығына үңілгендей
әсер алады. Бұл 'мірде не қымбат?
Адам 'мірі несімен қызықты, миуалы?
Замандастар, дос-жаран, ағайын арасынан
кімдерді жақсы к'реміз, қастерлеп, қадір
тұтамыз? Не үшін? Кітаптағы естелік-

Насихат және үгіт б'лімі меңгерушісінің
орынбасарлығынан соң Қызылорда
облыстық партия комитетінің хатшысы
қызметіне жоғарылатылды.
Жауапты орындарда қызмет ете жүріп,
ғылыммен де шұғылдануға уақыт тапты.
Бұл еңбегі текке кетпей, философия
ғылымының кандидаты атағын иемденді.
Сыр 'ңірінде қызмет етіп жүргенде
ай мақтың әлеуметтік-мәдени саласының дамуына зор үлес қосты. Облыстық
'лкетану мұражайының, Ғ.Мұрат баев
пен Ы.Жақаев мемориалдық мұра жайларының, ақын-жырауларға арналған
Тұрмағамбет, Нартай, Нұртуған мектептерінің негізін салды десек, артық айтқандық болмас.
Pткен ғасырдың алпысыншы жылдарында Сыр 'ңірінде «Жақаевшылар маршы», «Ақ күріш туралы ән», «Қызылорда

Зияшқа түседі. С'йтіп, «Сыр сұлуы»
Зияштың орындауында республикалық
радио арқылы әнқұмар қауымға тарайды. «Сыр сұлуы» кейін ағайынды
Абдуллиндердің аузына ілінгені белгілі.
Бұл әнді қазір к'біне Жеңіс Ысқақова
қарындасымыз орындап жүр.
Pмірінің соңғы күндерінде республиканың «Білім» қоғамына жетекшілік
етті. Hл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де,
Абай атындағы Алматы мемлекеттік
университетінде студенттерге сабақ берді.
Қажырлы еңбек «Еңбек Қызыл Ту»,
«Құрмет белгісі» ордендерімен, к'птеген
медальдармен атап 'тілді. Қызылорда
облысының, Қазалы ауданының Құрметті
азаматы атанды.
Қайраткер азамат ж'ніндегі деректер
жеке мұрағаты ретінде ҚР Президентінің
мұрағатында сақтаулы.

ТУҒАН ЖЕР
тағылымы

Қолымызға ойда-жоқта «Ақ ниет»
атты кітап түсті. Авторы Дәуірхан
Айдаров. Таныс есім, көпке танымал ардақты азамат. Бар ғұмырын
идеология, ағарту саласына арнаған
мемлекет және қоғам қайраткері.
«Ақ ниетте» басымырақ, ерекше
байқалатын жайт – туған жер туралы
толғаныс. Адамның кіндік қаны
тамған топырақтың құдіреті мен
қасиеті. Автордың: «Адам бар жақсы
қасиетті туған жерінің топырағынан
алады деген ескі сөз бар. Туған
жердің топырағы торқа, ауасы жұпар,
суы бал, жусанының да иісі бөлек. Мен
сексен жасқа таяндым. Осы жасқа келгенше талай жердің топырағын бастым, дәмін таттым, бас-аяғы отызға
жуық елге жол түскен екен. Сонда
байқағаным туған мекенім бәрінен
де ыстық, жақын көрінеді. «Тарықсаң
еліңе тарт», «Туған жердің топырағы
да сүйкімді» демей ме. Кім болса да
туған топырағына қарыздар» деген
сөздерінен балдәурен балалық шағы
өткен асыл мекен – туған жерін жантәнімен қадірлеп, ардақтайтынын
аңғару қиын емес.

эсселер мен очерк-толғаулар 'мірден
ойып алынған, ешбір боямасы, қоспасы
жоқ ақиқат шындық, бәрі де 'мір жайлы,
ауылы бар, қаласы бар – бүгінгі заман
қалпы мен қасиеті жайлы 'зіндік сыр
шертетін кішігірім шежіре іспетті».
Реті келіп тұрғанда Дәуірхан Жәлиұлы
Айдаровтың 'мір жолына қысқаша
тоқталып 'тейік. Ол кісі Қызылорда
облысы, Қазалы ауданы, Бекарыстан би
ауылында дүниеге келген. Соғыс жүріп
жатқан 1944 жылы мектептің жетінші
сыныбын бітіріп, Н.Гоголь атындағы
Қызылорда мемлекеттік педагогикалық
институтының екі жылдық дайындық
курсына түседі. Оны тамамдағасын
институтқа қабылданады. Оқу орнын
бітіріп, тарихшы-оқытушы мамандығын
алып шығады. Еңбек жолын 'зі оқыған
ауылдағы орта мектепте оқу ісінің
меңгерушісі қызметінен бастайды. Мұнан
кейін аудандық комсомол комитетінің
хатшысы, облыстық партия комитетінің
нұсқаушысы, облыстық радио хабарларын
тарату комитетінің т'рағасы, облыстық
партия комитетінің б'лім меңгерушісі
секілді жауапты қызметтерді атқарды.
Қызмет одан әрі Қазақстан КП Орталық
комитетінің аппаратында жалғасты.

Шәмші Қалдаяқов отбасында болғанда. 1964 жыл
вальсі», «Сыр сұлуы» секілді жаңа әндер
'мірге келді. Бұл туындылардың жарық
к'руіне де Дәукеңнің 'зіндік үлесі бар.
Hндердің ішінде «Сыр сұлуының» орны
б'лек. Бұл туралы Дәуірхан ағамыз бір
мақаласында былай дейді: «Талантты
жас сазгер Шәмші Қалдаяқов облысқа
шақырылды. 1964 жылдың наурыз айының
бас кезі болатын. Шәмшіні поездан күтіп
алдық. Мұхтар Шаханов екеуі бірге түсті.
Шәмші мен Мұхтарды ел аралаттық,
күрішшілермен кездестірдік.
Бір күні азанғы мезгіл, ұйқыдан
ерте тұратын әдетімен Шәмші қора
ішінде к'ңілді к'рінді. Маған айтқаны:
«Hсем саз дүниеге келді, иншалла,
республиканың аузына ілінуі керек»
деді. Енді әнге мәтін жазатын ақын
керек. Аталған к'п ақындардың ішінде
Шәмші «қазақтың Островскийі» атанған
Зейнолла Шүкіровке тоқтады. Ағасын
бұрын к'рмепті. Сыртынан ғашық екен.
Екеуін кездестірдік. Бұл к'пшілік к'ңілін
босатқан к'рініс болды.
Келесі күні отты жыр, 'лең мәтіні де
дайын болды.
«Жайраңдап жазда ағатын еді,
Есімде қайран Сыр сұлу.
Таңертең сонда баратын еді,
Толқынға құмар бір сұлу.
Жайқалған ақ күрішің,
Жаралған шаттық үшін,
Қайран сол Сыр сұлуы, қайдасың» деп
келеді».
Осыдан кейін әнді орындаушыны таңдайды. Pнерпаздарды асықпай тыңдайды.
Нәтижесінде таңдау Дәукеңнің қарындасы

«Дәуірхан Жәлиұлы қаршадайынан
ауыр еңбекте пісіп, соғыстың тауқыметінен, қайғы-қасіретінен сабақ алған, к'ргені де, тоқығаны да к'п азамат. Содан да
болар, кісілігі зор. Кісілік – ұлы қасиет.
Ұзақ жылдар аса жауап ты міндеттерді
қалтқысыз атқарды. Түсінігінің молдығы,
адалдығы арқасында қазақтың қадірлі
ұлдарының бірі болды» дейді 'зінің естелігінде кезінде Орталық комитеттің екінші
хатшысы болған Сағидолла Құбашев.
Туған еліне адал қызмет ете білген ізгі
жан 'мірден 'ткеннен кейін азаматтың
'зін, тындырған елдік істерін ұмытпай,
есте сақтау мақсатында игі шаралар қолға
алынды. Алматыдағы отбасымен тұрған
үй қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Қазалы ауданының орталығы
Hйтеке би кентіндегі жаңа к'шелердің
бірі Д.Айдаров есімімен аталды. Pткен
жылы туған жерінде жұртшылықтың
қатысуымен арнайы ас берілді. Кейбір
кітаптары жаңартылып, қайта басылды.
Осы шаруаларға бас-к'з болып зайыбы, адал жар Рәш апамыз жүргенін айта
кеткеніміз ж'н.
Сый-құрметке б'ленген азамат кешегі
уақыттары кіндік қаны тамған топырақ
ж'нінде, 'зі үлгі тұтып, 'міріне бағытбағдар берген ауыл адамдары ж'нінде
жиі әңгімелейтін. Оларын айтылған
күйінде қалдырмай, қағаз бетіне түсіріп
те жүрді. Нұрлы к'кжиекке жол тартқан
'мір к'шінен қалмай, мағыналы ғұмыр
кешуіне де себепкер болған 'зі айтудан
жалықпайтын, айтқан сайын жан-жүрегі
жадырап сала беретін сол туған жердің
тағылымы шығар, бәлкім.

АДАМНЫҢ КҮНІ АДАММЕН

Қамқорлық қанат бітіреді
Жиырмадан асқан шағында жазатайым биіктен құлап, әскерден келген жас жігіттің
өмірі аяқ астынан өзгереді. Сүрінгенде сүйеу болған асқар тау әкесінің баспаған
тауы, бармаған жері қалмайды. Бауыр еті баласын бауырына қыса көтеріп, соңғы
үміті үзілгенше алыс-жақындағы дәрігерлерге түгел көрсетеді. Әйтсе де қанша
қиындық көргенмен, жігері мұқалмаған жігіт «Әкемді де қинап қойдым-ау, бұлай
еткенім жарамас, өз бетімше әрекет етейін, мен де осы өмірде арқамнан жақсы ат
қалдырайын» деп өзін-өзі қайрай түседі. Тағдырына қасқайып қарсы тұрып, қолдан
келгенше қоғамдық өмірге белсене араласып, ізденімпаздығы мен қайсарлығының
арқасында тағдыр оның өмірінде Қиззат ағадай жанды кездестіреді.
«Павлодарда тұратын, 'зі де жұлын
жарақатына ұшырап, бірнеше жыл
қоларбаға таңылса да, жақсылықтан
үмітін үзбеген рухани ұстазым
Байғабылов Қиззат ағаны маған
Алланың 'зі қолдаушы періште етіп
жібергендей к'рінеді. Ол кісі депрессиядан шығуыма, алға ұмтылуыма бірденбір септігін тигізген жан. Қарағанды медицина институтын тамамдаған Қиззат
аға тибет медицинасын меңгеріп,
ізденіп, жеті жылдан аса уақыттан кейін
аяғынан тік тұрып, 'зінің еңбекқорлығы
мен табандылығын дәлелдеген тұлға. Pз
басынан қиын-қыстау күндер 'ткеннен
кейін, мұндай жағдайға тап болған жанды ең алдымен психологиялық тұрғыдан
емдеу керегін ұғынған. Басты қағидасы
– жаттығу жасап, 'мірге позитивті
к'зқараспен қарау, 'мірдің осымен бітіп
қалмай, басқаша 'мір сүруге болатынын
дәлелдеу» деп еске алады «Шапағат»
мүгедектердің қайырымдылық қорының
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президенті Еркінбай Керімбайұлы.
«Күніне үздіксіз жасалған жаттығулар,
ағаның 'зінен берілген рухани демеуі
жақсы нәтижелер бере бастады. Hкемдей
болған Қиззат аға 'мірге жаңаша
к'зқараспен қарауды үйретті. Мен бұрын
істің бәрі қаражатпен ғана шешіледі деп
ойлайтынмын. Қаражатың к'п болса операция жасатып аяғыңнан тұрып кетесің
деген ойларым болатын. Алайда осы
күнде к'зім жеткені, елді үркіткен індет
байды да, кедейді де, жасты да, кәріні
де таңдамады емес пе? Демек, бірінші
орында қаражат емес, қайырымдылық,
адамдардың бір-біріне жылы с'з айтып, к'ңіл б'луі. Сол айтпақшы,
ағаның әрбір жылы с'зі, ерік-жігері
бізге сонда күш берді. Реабилитациялық
жаттығулардың арқасында жанымдағы
біраз қыз-жігіттердің беті бері қарады.
Сондай қиын сәтте, тағдырластарымның
сынуға шақ қалған шағында жан-тәнімен
қолдау к'рсетіп, моральдық, материалдық

к'мегін аямаған Қиззат ағаның қамқорлығын 'зі қаламаса да айтпай кету мүмкін
емес! Кез келген уақытта Павлодардан
келіп, ақыл-кеңесін айтып, ем-домдарды
қайталатып, жанашырлығын білдірді, ал
біз ол кісінің ғұламалардың 'мірінен сыр
шерткен рухани дәрістерінен 'неге алдық,
шарапаты мол шипагердің шуағына
б'лендік».
«Бұл кісі біздің алғашқы ұстазымыз
болса, Жаратқан Алла одан кейін де
бізге к'мек қолын созған қайырымды
жандардың қатарын толықтырды.
Омыртқасы зақымданған адамдар үшін
құрылған «Шапағат» қауымдастығы
2013 жылдан бері оңалту шараларымен
айналысып келеді. Заман ағымына сай
іздене отырып әлеуметтік жобалармен
айналыстық, мемлекеттік гранттарды
жеңіп, жоғары дәрежелі дипломдарға ие
болдық. Қоғамда 'зіндік орнымыздың
бар екенін паш етіп дәлелдедік. Hрине,
бәрі оңайлықпен келген жоқ, алғашында
біз 'те ескі ғимаратта тұрып келдік. Қол
қусырып қарап отырмай, әкімшілікке,
жан-жаққа жүгініп, жағдайымызды
айттық. Жанайқайымызға бейжай қарамай, жомарттық танытқан
Қошқаров Құлажан деген адвокат ағамыз
болды. Ол 'зіне тиесілі 1 га жерін біздің
пайдалануымызға б'ліп берді. Жомарт
жандардың, атап айтқанда кәсіпкерлер
С.Ертаев, М.Бекбай, Ш.Жамалбекұлы,

И.Hбдіғаппарқызы, Р.Абдуллаева,
т.б. 'те к'птеген серіктестер мен
бірлестіктердің, еріктілердің арқасында
бой к'теріп, жиһаздармен жабдықталған
жаңа ғимаратқа осыдан бір жыл бұрын
к'шіп келдік. Мұнда еліміздің түкпіртүкпірінен емделушілер келеді, әуелі
Алланың, одан соң осындағы жағдайдың
және 'здерінің қайсарлықтарының
арқасында қаншамасы жақсы
нәтижелерге қол жеткізді. Кешегі қатаң
карантинде бізді ұмытпай, к'мек қолын
созған, жүрегі мейірімді, пейілі кең,
рахымды жандар 'здерінің ізгі ниетін
жасыра алмай, орталықтан хабар алып
тұрды. Керек-жарақтарын жеткізіп
тұрды. Бұл кісілерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Жасаған қайырымдылықтары
'здеріне еселеп қайтсын» деп аяқтады
с'зін бүгінгі кейіпкеріміз Еркінбай.
Расында, қайырымдылық әр адамның
жүрегінде. Бір-біріне қайырымды істер
жасау арқылы адамгершілік қасиет
бойға дариды. Сол арқылы айналасына
ізгілік нұры шашылады. Бойынан ізгілік
байқалған, жүрегінен мейірім т'гілген
жан қашанда қайырымдылық жасаудан
жалықпайтыны хақ.
Несібелі ИМАНҚҰЛОВ,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі
ТҮРКІСТАН

Қазір арамызда жоқ, бірақ көзі тірісінде мамандығының нағыз шебері болып, өз саласында көп жетістіктерге жеткен, халықтың алғысына бөленген әріптестеріміздің асыл
бейнесі мен қолтаңбасы жайында айта отырсақ артық болмас дейміз. Өйткені ол азаматтар да халықтың денсаулығын сақтау жолында, Абай атамыз айтпақшы, жан аямай
кәсіп қылғандар. Сондай жарқын тұлғалы азаматтың бірі де бірегейі – Қазақ КСР-нің
Еңбек сіңірген дәрігері, Жезқазған және Сәтбаев қалаларының Құрметті азаматы,
медицина ғылымының кандидаты, хирург, Өмірбек Мұқанов деп айтар едім. Өкінішке
қарай, ол кісі былтыр дүние салды. Бірақ соңынан талай ұрпақ айта жүрер өнегелі із
қалдырды.

ЖАҚСЫНЫҢ
АТЫ ӨШПЕЙДІ
Pмірбек Мұқанұлы қасиетті Ұлытау
'ңірінің тумасы. 1930 жылдың 15
наурызында Ұлытау топырағында дүниеге
келген. Hкесінен ерте қалған. Аяулы
анасы Ақтайдың қолында ержеткен.
1936 жылы отбасы Ұлытаудан Қарсақбай
жұмысшы кентіне к'шеді. Ақтай ана аса
маңызды нысандардың құрылысымен
айналысқан күрделі құрылыс б'лімінде
жұмыс істейді. 30-жылдардың балалары
'мірдің қиыншылықтарын к'п к'рді ғой.
Соғыстың зардабын, ашаршылық қасіретін
сезініп 'сті. Осындай қиын-қыстау
уақытқа қарамастан олар білімге ұмтылды.
Бұл ұрпақтан нағыз оқымыстылар, профессорлар мен академиктер, жазушылар
к'птеп шыққаны белгілі.
Pмірбек Мұқанұлы Қарсақбайдағы
Жамбыл атындағы жалғыз мектепте
білім алды. Заманында бұл мектептің аты
дүркіреп тұрған еді, себебі мұнда одақтың
түрлі қаласынан айдауға ұшыраған
немістер қызмет еткен болатын. 1949
жылы мектепті үздік бітіріп, алтын
медальға ие болды. Болашақ мамандығын
бала кезінен-ақ таңдап қойған еді. Оған
мына бір жағдай әсер етті. Үш жасар
шағында қатты науқастанып жатқан
әкесінің жанында отырып, 'скенде
дәрігер болып, науқас жандарды
емдеймін деп 'з-'зіне серт берді. Адамдарды дертінен құлан-таза айықтырып,
жазып жібергісі келді. Бала жүрегінде
жалын атқан кіп-кішкентай арман есейе
келе шындыққа айнала бастады. Ол
1954 жылы Қазақ мемлекеттік медицина
институтының бірінші курс студенті
атанды. Барлық сабағынан үздік болған
ол Сталин атындағы стипендияның иегері
боп шыға келді. Институтта 1948 жылдан
1954 жылдар аралығында білім алған 6500
студенттің ішінде тек т'ртеуі ғана осы
стипендияға қол жеткізген еді.
Pмірбек Мұқанов студенттік жылдары
қалалық, облыстық комитет пленумының
мүшесі, белсендісі болғанын да айта
отырғанымыз орынды шығар. Мәселен,
талабы мол жас азамат республикаға
танымал «Социалистік Қазақстан»,
«Лениндік ауысым» орталық газеттеріне
фотосуреттері бар репортаждар
жариялауының 'зі неге тұрады. Болашақ
білікті дәрігер Алматы қаласындағы атақты
профессорлар мен доценттер – ИльинКакуев, В.С.Наумец, Д.Ф.Цимбалист,
М.И.Брякиннен тағылым алып, кәсіби
маман ретінде шыңдалу кезеңдерінен 'тті.
Оқу орнын тамамдаған соң елге, яғни
Қарсақбай ауылына дәрігер-хирург болып
оралады. Егер Алматыдағы институт оған
кәсіби білім беріп, к'шбасшылық қабілет
дарытқан алғашқы баспалдақ болса,
Қарсақбайдың практикалық денсаулық
сақтау саласы жас түлектен сауатты да
жоғары білікті маман жасап шығарған
екінші институтқа айналады. Оның
Қарсақбайдағы атқарған жемісті жұмысы,
'негелі де 'рісті қызметі жайында күні
бүгінге дейін айтылып та, жазылып та
келеді. Ардақты тұлғаға қатысты к'птеген
құжаттар 'лкетану музейінде сақтаулы тұр.
Қарсақбай – Қарағанды облысындағы
шағын кент. Мұнда жергілікті тұрғындар
жас хирургты құшақ жая қарсы алды.
Pйткені оған дейін кентте қазақ дәрігер
болмаған еді, ал орыс тілін жақсы
білмейтін кент тұрғындары қазақтілді
дәрігерге қатты мұқтаж-тұғын. Науқас
жандар жас хирургке лек-легімен келіп
жатты. Бірі – атпен, енді бірі – түйеге мініп
дегендей, Pмекеңнің алдынан қарақұрым
халық үзілмейтін. Pйткені Қарсақбай
аудандағы жалғыз дәрігерлік амбулатория
мен стационары бар жер еді. Pмірбек
Мұқанұлына сол кезде тек хирург қана
болып қоймай, ЛОР-дәрігер, терапевт,
акушер-гинеколог, травматолог, невропатолог, инфекционист, педиатр және басқа
да к'птеген мамандықтарды меңгеруіне
тура келді. Оның аурухананың бас дәрігері
етіп тағайындалуы да к'п қиындық тудырды. Ауруханадағы к'п науқасты емдеумен
қатар, ұйымдастырушылық мәселелері де
қосылды.
Білікті маман Қарсақбайдан шалғай
жерлерде фельдшерлік акушерлік пункттер
ашу үшін к'п қажыр-қайрат жұмсады.
Облыстық басшылардың алдында мұндай
медициналық орындардың қажеттілігін
дәлелдей білді. Оның алған мақсатынан
қайтпайтын табандылығының арқасында
Байқоңыр, Жезді, Сарысу, Жетіқоңыр
ауылындағы алғашқы фельдшерлікакушерлік пункттер ашылды. Олар әлі
күнге дейін халыққа қызмет к'рсетуде.
1958 жылдың сәуір айында Жезқазған
қаласындағы №1 қалалық ауруханада
травматологиялық б'лімше ашылып,
Pмірбек Мұқанұлына осы б'лімшеге
меңгеруші болу туралы ұсыныс келіп
түсті. Pмекең әр жылдары травматология
б'лімінің меңгерушісі, жедел жәрдем
станциясының бас дәрігері, Жезқазған
қаласындағы медициналық училище

директоры, №1 қалалық аурухана бас
дәрігерінің хирургия ж'ніндегі орынбасары, Жезқазған облысының бас
хирургі қызметтерін атқарды. Ол тек
қаланың ғана емес, бүкіл Жезқазған
аймағының денсаулық сақтау саласын
дамытуға үлкен үлес қосты. Кәсібилігінің,
ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында
жаңадан құрылған ұйымдарға бірінші басшы болып тағайындалып отырды.
К'рнекті тұлғаның 1961 жылы
Жезқазған медициналық училищесінің
тұңғыш директоры болып, іргетасын
қалағаны, бүкіл оқу үдерісін қалыптастырғаны 'з алдына б'лек әңгіме. Оқу
ғимаратын табу, кадрларды іріктеу,
студенттерді оқу-әдістемелік құралдармен
қамтамасыз ету тәрізді қаншама салмағы
мың батпан ауыр міндеттерді абыроймен
еңсере білді. Жезқазған медициналық
училищесінің тарихында Pмекеңнің
қолтаңбасы мен ізі сайрап тұр. Атқарған
еңбегі де 'лшеусіз. Жезқазған медициналық
колледжіне Pмірбек Мұқанұлының есімі
берілсе, бұл әділ әрі дұрыс шешім болар
еді деп ойлаймын. Мұнымен к'птеген қала
тұрғындары, медицина қызметкерлері,
әсіресе ол кісімен бірге жұмыс жасағандар
қуана-қуана келісер еді. Себебі медицина
колледжі ардақты азамат үшін тұңғыш
баласындай еді.
Сан қилы қауырт жұмыстарды
атқара жүріп Pмекең ғылымға да епті
болды. Қызмет барысында жинаған бай
тәжірибесінің нәтижесі 1972 жылы «Егде
жастағы және қарттардағы жедел аппендицит» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.
1973 жылы 20 наурызда Жезқазған
қаласы Қарағанды облысынан б'лінген
жаңа Жезқазған облысының орталығына
айналды. Сол кезде облыстың бас
хирургі ретінде Pмірбек Мұқанұлының
тағайындалуы аймақ басшылығы тарапынан ол кісінің біліктілігіне, кәсібилігіне
к'рсетілген үлкен сенім болатын. Бұл абыройлы міндетті де Pмекең 'з дәрежесінде
атқара білді. Ауыл мен аудан медицинасын дамытуға да к'п к'ңіл б'лді. Жезді,
Жаңаарқа, Ағадыр, Ақтоғай, Шет,
Балқаш, Қаражал, Сәтбаев аудандары
мен қалаларына к'п күш-жігерін арнап
еңбектенді. Республиканың 19 облысының
ішінде Жезқазған облысы жұмысының
к'рсеткіштері бойынша 3-4 орындарға
к'терілді.
Аймақтың бас хирургі ретінде к'птеген
съездерге, пленумдарға, конференцияларға
қатысып, Украина, Беларусь, Мәскеу,
Ленинград, Прибалтика, Pзбекстан,
Қырғызстан және т.б. елдерде баяндамалар жасады. Қырықтан аса кітап
жазды. Ол еңбектер негізінен Жезқазған
'ңіріндегі медицинаның қалыптасу
тарихына арналды. Фольклор тақырыбына
да қалам тартып «6000 қазақ мақалмәтелдері» деп аталатын сүбелі туынды
дайындап шығарды. Абзал азаматтың еселі
еңбегі былайша бағаланды: Қазақ КСР
Денсаулық сақтау ісінің үздігі, Қазақ КСРнің еңбек сіңірген тәлімгері, Жезқазған
және Сәтбаев қалаларының Құрметті
азаматы, ҚР Еңбек сіңірген дәрігері
атанды, одақтық және республикалық
маңызы бар 9 медальмен, 2005 жылы
Президент Грамотасымен марапатталды.
Pмірбек Мұқанұлының артында 'негелі
ісін жалғастырған к'птеген шәкірттері
бар. Олар осынау жарқын тұлғамен бірге
жұмыс істегендерін және к'п нәрсе
үйренгендерін әр кез мақтанышпен
айтып отырады. Pңірдегі бірегей әрі
жалғыз дәрігерлер әулеті – Мұқановтар
отбасы жайлы бүкіл қала жұртшылығы
біледі десек, артық айтқандығымыз емес.
«Жақсының аты, ғалымның хаты 'лмейді»
дегеніміз осы.
Амангелді ИБАДИЛЬДИН,
медицина ғылымының докторы,
профессор

ANA TILI
Туған жер десе.., құлақты түріп,
Жүрегім менің от болып лаулар.
Сағындым сені жырақта жүріп,
К!к мұнар к!мген к!гілдір таулар!..
Автор
1. ШЫҢ
– Hже, тауды қара! Мен тауды к'рдім.
Ол әне тұр. Қарашы 'зің.
Бойы терезенің алдына әрең жеткен
бес жасар бүлдіршіннің қуанышында шек
жоқ. Жапалақ к'зі жалт-жұлт етіп, лүп-лүп
соққан жүрек дүрсілін тоқтата алмай, бір
орнында лақша секіріп тұр. Немересінің
мына қимылына аң-таң болған қарт әже
оның шат-шадыман жүзіндегі қуаныш
сырын әлден уақыттан кейін барып
түсінгендей еді.
Сәби сол сәтте 'зінің түйсік танымымен
'мір табалдырығындағы кезекті жаңалығын
ашқан болатын. Иә, иә... жаңалық.
Бұрындары ол тәй-тәй басқан қадамымен
ауладағы 'сімдіктерді, ағаштарды байқапбағдарласа, енді, міне, оның жанары біртебірте одан әріректегі қырқаларға, содан
биіктей барып тауға тірелгені анық. Соның
нәтижесінде бүлдіршін 'зін қоршаған ортадан жаңа бір к'ріністі тапқанына мәз. Ол
сонда соған қуанған, соған шаттанған. Бұл
оның 'зі-'з болып тапқан алғашқы әсем
к'рінісі, алғашқы сұлу дүниесі.
– Иә, – деген пеш түбінде ұршық
иіріп отырған қарт әже іштей күбірлеп: –
Адамдардың бәрі мынау әлемге осындай
сәби жанарымен қараса ғой, шіркін...
Сонда одан олар қаншама құбылысты,
табиғаттың қаншама қайталанбас к'рінісін
байқап, бағдарлар еді деймін де.
...Алматы – Нарынқол автомобиль
трассасындағы Т'те асуынан түсіп қалған
мен қамшылар жақтағы Тақият'беге
к'теріліп келе жатып, балалықтың бұла
шағындағы сол бір елесті еске алдым.
К'з алдыма осыдан к'п жыл бұрынғы
к'рініс: ауыл шетіндегі үй, сол үйдегі
қалқаңқұлақ қара бала келді. Hйнектегі
аяздан буланған қырауды құйтақандай
саусағымен қырналаған ол к'гілдір тауларға
құштарлықпен к'з тігуде. Не... нені к'ріп
тұр екен десейші. Алыстағы алып шыңға
аузын аша аңқайып қарап қалған оның
сәби жүзінде әйтеуір адам ақылы жетпестей
таңданыс бар болатын.
Ол құштарлық, ол іңкәрлік – Хан
Тәңірі еді. Балаң к'ңіл туған жердегі,
қасиетті атамекендегі сол ғажап бітімді биік
шыңның құпиясын білсем, соның сырына
қанықсам деп армандап қиялдайтын.
Хан Тәңірі!
– Бұған шығып жүрген жандар неткен
жүрекжұтқан еді десейші...
Асудағы Тақият'беде тұрған мен осылай деп 'з-'зімнен күбірлей бердім.
Олар кімдер еді?
***
«Мұндағы қалың қардан аяқ алып жүре
алмайсың. Ол мына әлем жаратылғаннан
бері тұрған алып шың етегінде ерімей,
к'ктемде де, жазда да үсті-үстіне
жентектеліп жинала берген сияқты. Алдыартымыздың бәрі сол қасат қар бетіндегі
бозғылт тұманға оранған меңіреу дүние.
Ал қос қапталымыздағы құз-қияларды
к'к сүңгі мұздар құрсаулап тұр. Шың
іргесін бойлай созылған аппақ әлемнің
ұшы-қиыры жоқ. Оның аңғарларында
сақылдаған сары аяз бен 'ңменіңнен 'тер
'кпек жел ойнақ салуда. Табиғаттың бұл
дүлей мінезін адам жанын алар аждаһадан
басқа ештеңеге теңей алмайсың. Егер
ж'пелімде жолға шыққан жалғыз-жарым
жүргінші болса, міне, олар сол долы
дауылдың құрбанына айналары хақ».
Бұл Хан Тәңірі туралы есте жоқ ескі
заманнан бізге жеткен жалғыз дерек. Ол –
VII ғасырда жазылған жәдігер. Иесі – будда
монахы Сюянь-Цзянь. Осыдан 1300 жыл
бұрын ежелгі қытай елінен түркі жұрты
Ыстықк'лге беттеген бұл жиһанкез ТяньШаньдағы «тәңір рухының мекені» – алып
шың етегімен 'тетін т'те жолды таңдаған
ғой. Ал бұл жаңа ғана айтылғандай, ауа
райы 'те қатал аймақ еді. Оны СюяньЦзяннің қар бүркіп, мұз шайнап тұрған
аталмыш 'ңірден 'терде 13 серігінен
айырылып, діттеген жеріне әупірімдеп
жеткеннен кейін жоғарыдағыдай жазба
қалдырғанынан байқауға болады.
Содан 12 ғасырдан соң...
«Тамылжыған жаз, талтүс кезі еді. Тау
асуына шыға бере кездейсоқ тамаша к'рініске тап болдық. Оң жақ қапталымызда
тұрған алып шың маған бұрын-соңды
к'рген тауларымның бәрінен де зор сияқты
к'рінді. Оның басынан етегіне дейін
қарсауыт сүңгі мұздар құрсаулап тұр. Айналама қарап тұрып санағаным, ондай шыңдардың саны оншақтыға жуықтады. Сол
алыптардың арасында 'згелерінен 'зінің
биіктігі ж'нінен ерекше оқ шау ланып,
дара тұрған үп-үшкір пирамида к'рінді.
Асудан қарап тұрып к'з салғанымда ол
басқаларынан екі еседей биік сияқты...»
Аты әлемге мәшһүр жиһанкез ғалым
П.П.Семенов Тянь-Шанский 1856
жыл дың жазында Хан Тәңірі жайында, міне, 'з күнделігіне нақ осылай деп
жазды. Орыс география қоғамының
білікті 'кілінің аузынан шыққан мұндай
таңданысқа толы хабар кезінде оның
'з Отанындағы, шетелдегі әріптестерін
қызықтырмай, ойландырмай қалған жоқ.
Оны соның артынан іле-шала Орталық
Тянь-Шаньға аттанған Н.А.Северцовтың
(1864 ж.), А.В.Каульбарстың (1869 ж.),
А.Н.Куропаткиннің (1876 ж.) А.Н.Краснов
пен И.В.Игнатьевтің (1886 ж.) экспедицияларынан анық та айқын аңғаруға
болады.
Петербургтегі орыс география қоғамы
ғалымдарының Хан Тәңірі жайындағы тың

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
да соны деректерінен кейін осы бір қиян
түкпірге шетелдік жаратылыстану мамандары да келіп к'руге талпыныс білдіріп,
әрекет жасады. Олар – венгр зоологтары
Г.Алмаши мен Ш.Штуммер – Трауфельс
(1889 ж.), итальяндық альпинист-ғалымдар
Ч.Боргезе және Г.Брохорель (1900 ж.) еді.
Жоғарыда аты аталған саяхатшы ғалымдар 'здерінің жанкешті жорықтарымен
«Аспан таулары» жайында география
саласындағы сол уақытқа дейінгі белгісіз
болып келген біраз жайлардың бетін
ашты деуге болады. Соның ең бастысы деп олардың «мұз құрсаулы мұнара»
– Хан Тәңірінің биіктігін анықтауын
айтқан ж'н. 1886 жылғы И.В.Игнатьев
экспедициясының болжауынша шыңның
биіктігі 7320 метр болды да, неміс ғалымы
Г.Мерцбахердің 1902 жылғы 'лшемінде
ол 7200 метрге жетіп жығылды. Егер
географтардың сол кезде пайдаланған
'лшегіш аспаптарының тым қолапайсыз
жасалғанын еске алып, оған кешіріммен
қарайтын болсақ, онда олардың бұл межесі
қазір мұздықпен қосқанда анықталған 7010
метрлік деңгейден онша алыс кетпегенін
аңғарар едік.

Pткен уақыттан бергі орны толмас
олқылықтардың ащы сабағы күн тәртібіне
жаңа міндет қойды. Ол – арда табиғат
аясындағы бас асауы әлі басылмаған
асқақ шыңды бағындыру үшін ұжымдық
әрекеттің, ұжымдық еңбектің қажет
екендігі болатын. Ресей географиялық
қоғамы мүшелері арасында 1912 жылдан
бастап айтылып, бірақ түрлі себептермен
үнемі шегеріліп келген бұл бастама тек
Қазан т'ңкерісінен кейін ғана жүзеге асты.
Оған дәлел ретінде М.Т.Погребецкийдің
басқаруындағы кешенді экспедицияны үлгі
етіп айтуға болады.
Олар жорыққа екі жыл бойы дайындалды. Таулы 'лкенің ауа райы, қар к'шкінінің қауіпті нүктелері, адамдардың қиын
жағдайдағы психологиялық к'ңіл күйі
әлденеше рет сыннан 'тіп, бұл бағытта бәрі
де ұмыт қалған жоқ. Мәскеулік ғалымдар
М.Т.Погребецкий, И.Мысовский және
Д.Суходольскийдің 1929-1931 жылдар
аралығындағы осындай жан-жақты
зерттеуінен кейін шыңға шабуыл жасауға
болады деген шешім қабылданды.
...Қиындық. Қиындықсыз іс бітпейді.
Оны асқарға аттанған жандар жақсы

КӨГІЛДІР
ТАУЛАР
Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері

Енді саяхатшы ғалымдардың алдында
тағы бір күрделі міндет тұрды. Ол – аталмыш шыңды қайтсе бағындыруға болады
деген 'ршіл мақсат еді. Бұған алғаш рет
қадам жасаған жан деп біз итальян ғалымы
Ч.Боргезенің есімін атай аламыз. Қасына
альпілік азамат М.Цурбригенді ерткен
ол 1900 жылдың жазында Нарынқолдағы
Сарыжаз б'ктеріне келіп шатыр тікті.
М.Цурбригеннің негізгі мамандығы альпинист болатын. Хан Тәңірі сапарына
дейін ол Оңтүстік Америкадағы Кордильер
тауына саяхат жасап, ондағы 7 мың метрлік
Аконкагуа биіктігін игеріскен-ді.
Pршіл жандар үш аптаға созылған ауыр
да тынымсыз жүрістен соң қырғыз елі
жақтағы Аймонақ аңғарынан келіп бір-ақ
шықты. Pздері баруға тиіс шың бұл жерден
қашық емес, әрі 'те жақсы к'рінеді екен.
Хан Тәңірінің жалпы к'рінісімен толық
танысып болғаннан кейін олар ендігі жүрер
жол Инелшік мұздығы арқылы 'тетініне
жорамал жасады. Бірақ... иә, бірақ бұл
болжам Ч.Боргезе мен М.Цурбригеннің
үмітін ақтамады. Инелшіктен әупірімдеп
'ткеннен кейін алдыдан адам аттап 'те
алмас алып мұз жарығы кездесті. Альпинистер дәл бұл аймақтан енді шыңға барар
жолдың мүмкін еместігін біліп, амалсыз
кері қайтуға мәжбүр болды.
Орталық Тянь-Шаньды зерттеуде,
ондағы Хан Тәңірі шыңын тұңғыш рет суретке түсіруде неміс ғалымы Г.Мерцбахер
де аз еңбек сіңірген жоқ. «Мұз құрсаулы
мұнараны» бағындыру жолындағы оның
бірінші сапары 1902 жылы Нарынқолдағы
Байынқол аңғары жағынан басталды. Бірақ
саяхатшы алғашқы жорығында 5500 метр
биіктікке ғана к'теріліп кері қайтты. Келесі
жылы ол шыңға шығуға тағы да әрекет жасады. Бұл жолы оған Нарынқол селосының
қарт тұрғыны Н.В.Набоков жолбасшы
болған еді.
Байынқол аңғарымен 'рлей отырып,
Инелшік мұздығының шығыс жағына
жеткен Мерцбахер одан әрі 18 шақырым
ілгерілеп барды да тұйыққа тірелді. Неміс
ғалымы бір жағын шыңылтыр мұз жапқан
жақпартас, екінші жағын қар к'шкіні
к'міп тастаған асудан әрі жол таба алмады. Құтырынған жел, қар жамылған
мылқау да меңіреу түкпір, бірінен-бірі
'ткен арантіс шыңыраулар оның к'ңілін
жабырқатып, жүрегін қобалжытқандай еді.
Мерцбахердің ойынша Хан Тәңіріне шығу
ешуақытта, ешқашан да мүмкін емес нәрсе
болып к'рінді. Осы сезімнен арыла алмаған
ол 1903 жылғы сол сапарындағы қойын
дәптеріне: «Тянь-Шань... альпинистік
әуестенушілік әуресін к'термейтін жер»
деп жазды.

білген. Бұл жерде олардың сол жанкешті
жағдайларын айтпай кетпеуге бола ма? Десек те оның жеңіс финалына тоқталған ж'н
сияқты. Pйткені ол шыңға шабуылдағы
барлық оқиғаның жиынтық жанды суреті
ғой. Мұны экспедиция жетекшісі Михаил
Погребецкийдің қойын кітапшасындағы
күнделік беттерінен оқып білеміз. Онда
былай деп жазылған.
«Бір аттап, бір тоқтаймыз. Тағы аттаймыз да, тағы демаламыз. Шыңның ұшар
басына дейін 100 метрдей-ақ жер қалды,
оны жақсы білеміз. Бірақ алға басқан
аяғың артқа тартады. Шың басында желмен
құтырған қар бораны... Міне, ұйытқыған
жел шың басындағы қарды бетімізге әкеп
үрді, 'зіміз жағалап келе жатқан алып
қабырға да жоғалып кеткендей ме қалай,
әйтеуір жоғары қарай жүрер жер жоқ.
Алақай, мынау шың! Шыңның ең басы
ғой!».
1931 жылдың 12 қыркүйегі күні түскі
сағат 12-де, еліміздің қиыр шетіндегі таулы
аймақтың ең биік нүктесінде қызыл туды
асқақтата к'теріп 3 адам тұрды. Олар осы
тау тау болып жаратылғалы бері т'бесіне
тірі жан тұяғы тиіп к'рмеген шыңды
тұңғыш игеріп, енді оны нық басып тұрған
Михаил Погребецкий, Борис Тюрин және
Франц Зауберер еді.
Шың бағынды.
...Арада т'рт жыл 'тті. Хан Тәңіріне
қайтадан шабуыл басталды. Оған бір кезекте екі команда әзірленді. Біріншісіне біздің
жерлесіміз Е.Колокольников бастаған
И.Тютинников, Л.Кибардин кірді де,
екінші топта Кеңес елі альпинизімінің
сол кездегі к'шбасшыларының бірі
Памирдегі Ленин, Коммунизм шыңдарын
бағындырушы Е.Абалаков жетекшілік
еткен Л.Саладин, М.Дадиомов еді.
Қазір солардың ішінде біздің жақсы
білетініміз – Евгений Николаевич
Колокольников. Республика альпинизмінің
негізін қалаушылардың бірі, отызыншы
жылдардың жалынды энтузиасы, Кеңес
Одағының Батыры И.В.Панфилов
атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның
ардагері. Ол 'мір бойы Алматыда тұрып,
мұндағы қалалық безендіру мекемесінде
жұмыс істеді. С'йтіп 90-шы жылдардың
басында дүниеден озды. К'зі жұмылғанша
Хан Тәңірі десе ішкен асын жерге қойып,
оның талмас жанкүйер, насихатшысы
болды.
– Pзімнің әр кездергі жүргізген
күнделіктерімді парақтап отырсам, –
деген еді 1981 жылы күзде бір кездесіп
әңгімелескенімізде Евгений Николаевич.
Сол кездегі біздің жорыққа алып шыққан
заттарымызға, құрал-жабдықтарымызға
таңданбасқа болмайды екен. Оның бәрі
де тіптен қарадүрсін. Қой терісінен 'зіміз
тіккен, ұйықтайтын к'рпе-қапшық, ұста
дүкенінде 'зіміз соққан арбиған темір
ілгектер, қолапайсыз жуан арқандар...
Мұны қазіргі альпинистер к'рсе с'з жоқ
күлер еді. Етекте қалған рацияның к'мегі
тимеді десе де болғандай. Ауа райын біз
жергілікті халықтан үйренген жорамалдар
арқылы болжайтынбыз.
Бірақ соған қарамай олар алға қойған
'ршіл мақсаттарын абыроймен орындап шықты. Бұл 1936 жылдың жазы еді.
М.Погребецкий, Е.Колокольников,
Е.Абалаков экспедицияларының
жеңістерінен кейінгі ширек ғасырға жуық
уақыт бойына Хан Тәңіріне ешкім ат
ізін салмады. Оған кедергі болған 19411945 жылдардағы алапат соғыс еді. 50-ші
жылдардың бас кезінде жаңазеландиялық
ұшқыш Хиллари мен Үндістан азаматы Норгей Тенцингтің «к'к кіндігі» –
Гималайдағы Эверест шыңын бағындыруы

альпинистерге тағы да қамшы салғызды.
Еліміздегі Қазбек, Коммунизм, Жеңіс
шыңдарының қатарында Хан Тәңірі де
қайтадан атала бастады. Оған т'ртінші
болып В.Шипилов, О.Үсенов жетекшілік
еткен қазақстандық альпинистер к'терілді.
1956 жылғы 'ткен Бүкілодақтық альпиниада
чемпионатында біздің жерлестеріміз осы
жеңістері үшін күміс медальға ие болды.
Содан бергі кезеңнен бастап Мәскеу,
Ленинград, Қырғызстан альпинистері
жеңіс жолын жалғастырып келді. 1962-1991
жылдар аралығында Хан Тәңіріне жорық
жасаған жандардың 12 сапары халықаралық
чемпионаттарда лайықты бағаға ие болып,
оған қатысушылардың 31-і алтын медальға,
36-ы күміс, 14-і қола медальға ие болды.
2000 жылдардан бастап жоғарыдағыдай
жарыстар азайды. Олардың орнын ақылы
негіздегі экспедициялар алмастырды да
бұрынғы дәстүр ұмытылды.
Хан Тәңірі!
Республикамыздың қиыр шетіндегі
осы бір нүкте бізге не үшін ыстық, не үшін
қымбат және несімен ерекшеленеді? Қане,
енді осы сұраққа жауап беріп к'релікші.
Бұл бағыттағы ойымызды талғам
таразысына салып байқар болсақ, соның ең
алғашқысы – аталмыш шыңның республикамыздағы бұқаралық спорттың бір түрі –
альпинизмді дамытудағы маңызының зор
екендігі. Олай дейтініміз, Қазақстанның
таулы аймақтарында биіктігі 2000 метрден
7000 метрге дейінгі аралықты қамтитын
12 шың бар десек, Хан Тәңірі рет саны
жағынан солардың ішінен оқ бойы озып,
ең жоғарғы (7010 метр) орынды алады.
Демек, бұл егер ретін келтірсе республика
альпинистерін бұқаралық спорттың қиын
да қызықты саласына баулитын, олардың
шеберліктерін шыңдайтын бірден-бір
жаттығу алаңы деген с'з. Пікіріміз дәлелді
болу үшін мысалдар келтірелік. Мәселен
1980 жылы бірінші кеңестік Гималай экспедициясы жасақталғанда, сондағы к'п сатылы сынақтан біздің Қазақстан альпинистері
сүрінбей 'тіп, Эверестке шығуға жолдама
алған Мәскеу, Ленинград командасынан
кейінгі 'те күшті, мықты бір т'рттік топты құрады. Бұл кездейсоқтық па? Жоқ.
Гималай экспедициясына қатысуға үміткер
52 спортшының ішінен үздік шыққан
16 адамның арасындағы Қазбек Уәлиев,
Ерванд Ильинский, Юрий Голодов, Валерий Хрищатый, Сергей Чепчев альпинизмге барар үлкен жолды осы Хан Тәңірінен,
оны бір емес, бірнеше рет бағындырудан
бастаған болатын. Pздерінің 'мір жолы,
мақсаты мен мүддесін мұзарттарды
бағындыруға арнаған мұзбалақтар үшін
Хан Тәңірі, міне, осындай ерекшелігімен
қымбат. Бұл – бір. Екінші...
Pзіміз с'з етіп отырған шың массиві
республикамыздың шырышы бұзылмаған
арда табиғатының әсем суреттеріне толы
ғажайып 'лке. Хан Тәңірі етегіндегі
Байынқол, Сырт, Шұбартал, Шалк'де
жайлауларының к'з жанарыңды суырып әкетердей сұлу к'ріністері Қазақ
елінің к'п жерінде қайталана бермейтін
'те сирек құбылыс. Сондай-ақ осы
аймақтың Ойқарағай, Қайшы, Сарықолат
б'ктерлеріндегі «оттегі фабрикасы» –
орман-тоғайлардың ертегіге бергісіз
елестері қиялыңа қанат бітіріп, 'зіңді қызық
та, құпия әлемге қарай қадам бастырары
анық. Алып шыңның айналасындағы 186
мың 227 гектар жерді қамтитын 'сімдіктер
әлемін, емдік қасиеті бар 37 шипалы
ш'п түрлерін, тұңғыш рет 1979 жылы
жарық к'рген «Қазақ КСР-інің «Қызыл
кітабына» енген 22 аңның бір-біріне
ұқсамайтын суаттағы іздерін к'ргенде сіз
осы 'лкенің т'л байлығына шәк келтіре

Суретті түсірген М.Золотухин

алмас едіңіз. Тоқетерін айтқанда мұндағы
к'з алдыңыздағы к'лбеңдеген к'гілдір
кеңістікті, ондағы қыз жинаған т'сектің
жүгіндей текшеленген қарсауыт шыңдарды
к'ріп к'ңіліңіз 'седі, к'ңіліңіз емес-ау,
ойыңыз қоса 'седі.
Хан Тәңірі етегі тек жасыл желек орман
әлемімен, шырышы бұзылмаған табиғат
суреттерімен ғана әйгілі ме? Жоқ. Ол
соңғы жылдары тау аңғарларындағы түрлі
ауруларға ем боларлық тұнық тұмалардағы
минералды суларымен, балшық бассейндерімен ерекшеленіп, 12 түрлі сирек
қазба байлықтарымен жұрт назарын 'зіне
аударып отыр. Алдымен, радондар туралы
айтайық. Тек бір ғана Тұзк'лдің 'зінде
жалпы қоры 940 мың текше метрге жететін
емдік қасиеті мол балшық бассейні бар.
Сорбуын (полиартрит), құяң (редикулит),
кілтілдек (ревматизм), желік (аллергия)
сияқты сырқаттарды емдеуге 70-80 жылға
жететін бұл байлық к'зі Алматы облысындағы 3 санаторийді толық қамтамасыз
етуде. Ал қазба байлықтары ше? Оған
Хан Тәңірі етегіндегі Жарбұлақ алтын
кенін, Ойқарағайдағы уран, к'мір қорын,
Үкіршідегі жоса (қызыл бояу түйіршігі),
Сырт аңғарындағы сынапты айтуға болады.
Т'ртінші бір айтпақ ойымыз, алып та
асқақ шыңды аймақтың ежелгі ескерткіш
белгілері мен тарихи орындарға 'те бай
екендігі. Pкінішке қарай, насихаттың жоқтығынан, шын жанашырдың болмауынан
Хан Тәңірі баурайындағы біз с'з етпек
болып отырған ғажайып жәдігерлерді
күні бүгінге дейін к'п ешкім ж'нді біле
бермейді. Мәселен Ш'ладыр шұратындағы
Құмтекей қорғанын алып қаралық. Дауылды күндері желден аршылып қалған оның
т'ңірегінен күйген кірпіш, қыш құмыра
қалдықтары к'рініп жататын бұл жерге
археолог К.Ақышев 1957 жылы арнайы
келіп зерттеу жүргізіп, к'птеген к'не дүние
үлгілерін тапқан еді. С'йтіп, 1968 жылғы ең
соңғы сапарларында экспедиция мүшелері
бұл кент 'з кезінде 30 мыңнан астам халқы
болған ежелгі Үйсін мемлекетінің ірі
мәдени-сауда орталықтарының бірі деген
тұжырымға келді.
Құмтекей ғылымға осылай сыр ашса,
одан 90 шақырым жердегі Жабыр қырқасындағы құпия тіптен қызық. Республика
Ғылым академиясындағы Зоология
институтының қызметкері М.Жылқыбаева
Хан Тәңірі массивіндегі Текес ойпатының
жан-жануарлар әлемін к'птен бері зерттеп
жүретін. Осы жердегі тыңғылықты қазба
жұмысының нәтижесінде ғалым 1978 жылы
Жабыр қырқаларынан мезазой дәуіріне
жататын керіктің (жираф) қаңқасын тапты. Аталмыш археологиялық олжа туралы
елге бірінші боп хабарлаған Мәскеудегі
«Неделя» апталығы (1979 ж.) болды. Ал
қазақстандық басылымдар бұл жаңалыққа
күні бүгінге дейін ж'нді мән бермей келеді.
С'з ретіне қарай Қарқара жайлауындағы
балбал тас ж'нінде де осыны айтуға болар
еді. Бұл жәдігердің ерекшелігі – оның жай
тас мүсін емес, ежелгі түркі тайпаларының
жазуы қашалған сынтас екендігі. Биіктігі
180, к'лденеңі 69 сантиметр балбалдың
бүйіріне 13 қаріп шекілген. Осы таңбаларды
1964 жылдан бастап ғалымдар І.Кеңесбав,
Ғ.Мұсабаев және H.Махмұдов оқып к'ріп,
нәтижесінде: «Оқ ағын алты, бітіг (таш)
Алаш арың (ерің)» деген түркі с'здерін
сабақтап шығаруға қол жеткізді. Қазіргі
қазақ тілінің қалыбына салғанда бұны:
«Оқ – дүние, мүлік алды. Ескерткіш Алаш
ердікі» деп ұғуға болады.
Хан Тәңірі... Республикамыздағы
осы бір қайталанбас құбылыс туралы жоғарыдағы қадау-қадау жайттарды с'з еткенде есімізге ең соңғы ой –
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т'мендегідей мәселе де оралмай қоймайды.
Ол – Хан Тәңірінің сұлулық, асқақтық
символы ретінде кешегі-бүгінгі әдеби
муза – поэзия жолдары мен сиқырлы сурет
'нері – пейзажға айшықты арқау болып
келе жатқандығы. Мың жылдық тарихы
бар «Манас» эпосында оның атының
аталуын кездейсоқтық деп ойлауға бола ма?
Алаштың арысы Мағжан Жұмабаевтың Хан
Тәңірін құдірет ретінде ауызға алғанын,
жыр дүлдүлі Ілияс Жансүгіровтың оны
«Жетісу суреттері» циклына қосқанын,
азамат деп айтатын аздың бірі Олжас
Сүлейменов оған «Құс күні» эссесін арнаса,
ақсақал суретшіміз H.Ысмайылов «Бұлттан
асқан...» атты кең тынысты полотносын
'мірге әкелгенін, ал ақиық ақын Мұқағали
Мақатаевтың алып шыңды айбар к'ріп
асқақтата жырлағанын бүгінгі ұрпақтың
бәрі біле бере ме?
Мағжан:
Тұранның Тянь-Шаньдай тауы қалай,
Пар келмес Тянь-Шаньға таулар талай!
Еріксіз ер түрікті ойға аларсың,
К%кке асқан Хан Тәңіріне қарай-қарай, –
деп толғанса, Ілияс:
...Меруерттей жалтылдайды
күнгей Мұзарт,
К%з түгіл үңілесің к%ңілменен.
Асқардың арғы атасы Хан Тәңірі,
Албанның %рісінің т%рінде екен. – дейді.
Ал Мұқағали мұны былайша т'гілтеді:
...Шыңның мен ұнатамын биіктігін,
Шырқай кеп шыңырау к%ктен
сүйіпті Күн.
Түндігін түртіп тұрған к%к аспанның,
Кәнеки, Хан Тәңірінен иықты кім?!
Егерде құдірет болса, б%лшегіндей
(Алдында құдіреттің к%р шегінбей!?
Шаншылып әнеу тұрған Хан Тәңірі –
Шапшыған Тянь-Шаньның емшегіндей.
Күн де оның баурайында д%ңгелеген,
Буалдыр, бозғылт шәйі перделеген.
Бойында Хан Тәңірінің бұғып жатқан,
Алапат аяныш бар Жерге деген.
Тік тұр ол.
Қырын қарап сай-салаға,
Күн – к%ркі, К%к – мекені, Ай – шағала.
Қалғымай қанша жылды %ткерді екен.
Тәкаппар Тянь-Шаньдағы қайсар аға!
Таудың мен ұнатпаймын тапалдығын,
Тапалдан талайлар-ақ татар жұғын,
Сүйем мен табиғаттың ұлылығын,
Сүйем мен табиғаттың қаталдығын.
...Бізден тым алыста, түу сонау Тибеттің
ар жағында Гималай деген тау бар. Соның
нақ т'рінде шағын Непал мемлекеті
орналасқан. Тұрғындары – шерптер.
Непалдың мемлекет аты болғанымен, заты
оған келмейді. Pйткені алақандай жерінің
69 пайызы қынадан 'зге ештеңе 'спейтін
тастақ, будда дінін ұстанған халқының
тең жартысы даяр асқа тік қасық кезбе
монах, қодастан басқа к'лігі жоқ ел бұл.
Былай қарасаң, қайыршылыққа 'з-'зінен
сұранып-ақ тұрған нағыз қолайсыз жер.
Бірақ... иә, бірақ табиғи ресурсы н'лге
тең сол Непалыңыздың әл-ауқаты дүние
жүзіндегі к'п елдерден к'ш ілгері артық.
«Қалай?» дейсіздер ғой. «Pлмегенге 'лі
балық» дегендей бүкіл елді мұндағы жалғыз
Эверест шыңы асырап отыр. Непал астанасы Катмандудағы халықаралық спорт
және туризм департаменті жылына әлемнің
48 елінен 'тініш қабылдап, мұнда келген
альпинистерді қонақүйге орналастырып
бір пайда табады. Содан соң дүниежүзіндегі
ең биік шың (8848 м.) Эверестке шығып,
рекорд жасауға талпынған спортшыларға
жолдама сатып, рұқсат беру арқылы екінші
табыс к'зіне кенеледі. Альпинистердің
'здеріне қажет жүгімен шың етегіне жетуі
де оңай шаруа емес, әрине. Осы жерде
оларға тауды жақсы білетін шерптер ақылы
негізінде жолбасшылыққа жалданады да,
қодастарына экспедиция мүшелерінің
асай-мүсейін артып үшінші олжаға батады. Айтпақшы Непал жеріне аяғы тиген
туристердің Гималай тауын рұқсатсыз
суретке, киноға түсіруіне қатаң тыйым
салынған. Бұлай істеу үшін фототілші не
телеоператор мұндағы тиісті мекемеге
барып салық т'леуі керек. Содан кейін
ғана Эверест пен басқа табиғат к'ріністерін
суретке түсіре аласың. Мемлекет үшін
т'ртінші табыс к'зі, міне, осы жерден
келіп шығады. Катмандуға келген турист
'з отанына түймедей болса да ескерткіш
сувенир сатып алмай қайтпасы тағы анық.
Бесінші пайда осы сауда-саттық – мұндағы
ұсақ қол'нер шеберлерінің нәпақасы деген
с'з. Жоғарыдағының бәрі айналып келіп
Непал халқының дұрыс тұруына жағдай
жасауда.
Ал, бізде ше? Hрине, бұл жерде Хан
Тәңіріні Эвереспен қатар қояйық деген
астам ой жоқ. Бірақ Эверестің жүз мүмкіндігінің бір мүмкіндігі Хан Тәңіріде бар
екені анық. Сондықтан егер жоғарыдағы
тәжірибеге ден қойып, ынта танытсақ,
онда оның бүкіл облысты демей-ақ
қояйық, 'зінің етегіндегі Райымбек ауданы
тұрғындарының әлеуметтік жағдайын
жақсартуға себі тиер ме еді, қайтер еді...
Ал оны қолға алатын кім бар?
***
...Ойымды асуға қарай алқынып келе
жатқан машиналар гүрілі бұзды. Мен
т'ңірекке к'з салдым. Күн түске тармаса
бастапты. Таулы 'лке б'ктері к'кпеңбек.
Аңғардан ақсаумал самал аңқылдай
есіп тұр. Қарлы шыңдарда сынап сағым
сырғанайды. Қарап тұрсаң бәрі де м'лдір,
бәрі де таза әлем... Соның ең биігінде
ұшар басы к'гілдір кеңістікке сіңіп кеткен Хан Тәңірі менмұндалайды. Pзінің
етегіндегі жандарды ол асқақтыққа, 'рлікке
шақырып тұрғандай.
Алматы облысы
Райымбек ауданы
Нарынқол ауылы
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ПЕНДЕШІЛІК
Арды жаннан биік қойып,
Ойдың түсіп к'шесіне.
Сағынышты құйып қойып,
Күннің қызыл кесесіне.
... Жүрегіне жан салдым да,
Айды ұрладым сынық табақ.
Махаббаттың қарсы алдында,
Тұра бердім күліп қарап.

Кестелеп 'рмек тоқимыз,
Pмірден 'лең 'ндіріп.

Тасқа 'рмелеп шығатын жемістерді,
Талай апам әкеліп қосқан шайға.

К'ңілің жырдан к'псиді,
Pзегің мұңнан 'ксиді.
Сонда да қимай жүреміз,
Тіршілік деген ескі үйді...

Кеудесіне ақ маржан шашып алып,
Тау 'зені жатады тасып ағып.
Бұлақтардан бал шырын қосып алып,
Жылғалардың құяды басына құт.

АЙҒА СЫР
Үзілуге қалған шақта соңғы үміт,
Жарым түнге жарық берген балғын – Ай.
Кірпігіңе күллі әлемді қондырып,
Неге отырсың қалғымай?

К'ңілсіздеу к'з ілсем де,
Ойсыз нені аңсап едім?!
Ет жүрегім езілсе де,
Елдің бағы жанса дедім.

Сенсіз ғалам жайсыз ба еді соншалық,
Сенсіз түнге серік жоқпа жарғым-ай?
Қара түннің қақпасынан жол тауып,
Неге отырсың қарғымай?

Жанарларды жасқа малмай,
С'зден сенім серт ұттырып.
Пенделерді тастағандай,
Менмендігі мертіктіріп.
Дүниенің ішіндегі үн!
Ізеп к'рдім себеп-емін,
Бірақ бәрібір түсінбедім,
Адамдарға не керегін!
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Қара аспанның басындағы Ақ айдар,
Сенің де осы тағдырың ба азабы ақ?!

Жазира
БАҚАЕВА

Тереземді ақ жаңбыр ұрған сайын,
Дала гүлі секілді қырды аңсаймын.
К'ңілімді к'к белге бұрған сайын,
Қиян тауға құйылған нұрды аңсаймын.

Тістеп қалдық тілімізді,
Қадірсіз боп қалардай боп қоғамға.
Тәубем бе осы,
Тобам ба?!
Шіркін, шірк-і-і-н,
Жер бетінен жалғандықты к'шірсе,
Шындық желдей есілсе.
Күндердің бір күнінде,
Мәңгі бақыт орнауы да мүмкін ғой,
Біз Құдайды түсінген күн,
Құдай бізді кешірсе...

Қайғының ізін уақыт күрейтін,
Сезімге толып хаттар да.
Адамның бәрі бақыт тілейтін,
Айнымас махаббаттарға!
Гүлді ғашықтар жұлатын еді,
Назерке дала күй тартып.
Дүниеде жұпар тұратын еді,
Сәби алқымның исі аңқып.
Ертеңгі күнге сенетін едік,
Бақыттың барын ескеріп.
К'кірек к'збен к'ретін едік,
Hдемі күндер естелік!
Қиялмен к'кті шарлайтын едік,
Арғымақ мініп ақ бұлттан.
Періштелерден аумайтын едік,
Сіміріп шәрбат шаттықтан.
... Адамдық жолды бірге таңдадық,
Сүйіп те к'рдік себепсіз,
Pткен күндерді үлгі ете алмадық,
Pзгеріп кеттік демек біз!
К$КТЕМГІ ЖАҢБЫР!
Мен де аңсағам, ел аңсаған К'ктемді,
Тау мен тасты,
Гүлге оранған б'ктерді.
...Ба-а-я-яғыда к'ктеменің жаңбыры,
Біздің жаққа 'згешелеу т'ккенді...
Оттың шоғын жерге қарай шашқандай,
К'кті тілген к'к найзағай жасқанбай.
Жердің беті жаңбыр суын сімірген,
Осы сәтті 'мір бойы тосқандай...
Жел мен жаңбыр жұлмалаған тал шыбық,
К'здерінде қанша үміт.
Pмір үшін күрессе де жаны ұшып,
Жапырағы түсті жерге жаншылып.
... Ағаштардың аядым ба тағдырын,
Жылап тұрдым, ақ жаңбырға малшынып.

Осы менің 'мірде барым жалған-ау,
Бар болсамдағы,
асылып к'кте қалғам-ау.
Шырылдарымды естімейтіндей пенделер,
Шыбын жанымды 'рмекші торлап алған-ау.
Осы бір менің, 'мірде барым жалған-ау,

Жұлдыздары себепсіз жатқасын ба тоналып,
Ай да Күннің артынан түседі ылғи шам алып.
Дүниенің байлығын жерден жиған пендеңе,
Керек емес тәйірі,
ғарыштағы жаңалық...
$МІР ЖОЛЫ
Pмір жолы болғасын ба к'к тайғақ,
Жүрем ылғи сүрінетін шақты ойлап.
Шаршы топтан шабытымды қақпайлап,
Шалғын кезем шалдыратын ат байлап.
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Есіме алсам 'ткенді,
Ел аңсаған К'ктемді,
...Hлде сенім жетпеді,
Hлде 'кініш к'п пе еді,
Біз де кешіп 'те алмадық 'ткелді.
Сұрағы к'п, жауабы жоқ сезімдер,
К'п тамшының нүктесімен шектелді.

Ұшы жіпке байланбайтын сан ойлар,
Мені де жүр мазалап...

Шектелмей не,
Шертілмеген сыр қалды.
Бұлыңғыр күн жанарлардан нұрды алды.
Сағыныш пен сезім толы сыр сандық,
Ұры уақыт уысымда ұрланды.

Таңдайыңа салып алып малта-мұң,
Үнсіз ғана отырасың тыныстап.
Ғарыш жақтың жинап барлық жауһарын,
Ұсынасың уыстап...

Ешкім оның іздемеді дерегін,
Ешкім оның сұрамады себебін.
Тек үмітін үкілеген бір Ару,
М'лдір мұңға толтырып жүр шелегін.
...Тал бесіктен таң к'терсе иегін,
Күн сүйеді гүлдің қызыл жиегін.
Жиегіне кірпігімді сүйедім.
Жұмыр жүрек әлдилеген әлі күн,
Сол жаңбырлы К'ктемімді сүйемін!..
$МІР – $ЛЕҢ

Күнде 'зімді к'рген жандай айнадан,
Жұлдыздардан тігіп алдым құс жастық,
Жалғыздығын жар басына байлаған,
Біздегі не ұқсастық?!

...К'ктен жерге т'гілді әне күміс құт,
Жүрегім де түсті ақыры бір аунап.
Түнгі дала.
Мүлгіген Ай.
Тыныштық.
Қар жауып тұр қылаулап...
ТАУДАҒЫ СУРЕТ
Тереземді ақ жаңбыр ұрған сайын,
Дала гүлі секілді қырды аңсаймын.
К'ңілімді к'к белге бұрған сайын,
Қиян тауға құйылған нұрды аңсаймын.

Pзінде ғана есебі,
Қазбауыр бұлттар к'шеді.
Pлеңге артып біз жүрміз,
Pмірге кеткен есені.

Қиян тауға қонбайды, бұлт ауады,
Бұлттан жасыл дүние жыр сауады.
Pлең оқып шыршалар түске дейін,
Түс ауғанда жартастар мұң шағады.

Даттаса жаттан түңіліп,
Ақтаса жаның тынығып.
Тәп-тәтті уды асықпай,
Жүрекпен жүрміз сіміріп.

Дүниенің осы деп кереметі,
Ертегіге отырсаң сене кетіп.
Аңдаусызда аршалар арасынан,
Елік шыға келеді елең етіп.

Санадан жылы сең жүріп,
Сезімді сырға сендіріп.

Ит тұмсығы кірмейтін шатқал сайға,
Итмұрындар 'седі тасты аңсай ма?!

ТАҒДЫРЛЫ $ЛЕҢ
Жанары талған,
анасыз қалған
Балалар қанша әлемде?
Панасыз болған, шарасыздардан,
Жетімдік артқан к'п елде.
К'зге жас толып,
к'шеде тоңып,
Алаңсыз күндер арман боп.
Қиындық к'ріп,
далада қонып,
Сәбилер жылап қалған к'п.

Олжас ОТАРР

Топырағы Ерке Шудың құнарлы,
Асан қайғы жел маясы ш'кен жер.
К'к майсасын еркелетіп ескен жел.
Мерке, Құлан Тұрар бабам 'скен жер.
Сарысуым Жайлаук'лдің кешінде,
Домбыраға әуен болып к'шкен жер.
Тектілігі тамырланған Терістен,
Ер Бауыржан елі үшін т'ккен тер.
Қаратауым – қазыналы құт мекен,
Қадіріне жете білген к'шпенді ел.
Байтақ мекен Байзағымды аралап,
Қордайыма қонақ болып, ет жеңдер.

Бар болсамдағы,
қамалып іште қалғам-ау,
Сағатың тұрып уақыттың 'ткенін аңдамай,
Қанатың тұрып 'кінішті ғой самғамау.
Шыныменде мен,
Осы дүниеде бармын ба?
Бар болсам неге бояусыз сурет алдымда?!
Қызыл да жасыл құлпырған мына дүниенің,
Ұзын ырғақты к'шіне ілеспей қалдым ба?
Ал тірі болсам, 'зім де суық,
Тоңбаймын неге суықтан?
Pткен күнді де, 'кпелеуді де ұмытқам.
Сезімі де жоқ, секемшіл жандардан шаршаған,
Сірі жанымды сіміріп алшы-ей тұнық таң.
Ертең қайта тіріліп келейін!
ОРАЛУ
Олжасындай обалдың,
Pкпек желге тоналдың.
Қияндарды шарлап кеткен құс едің,
Қимай қайта оралдың...
Жартыкеш Ай болған жалғыз сырласың,
Ол құласа к'тереді-ей, кім басын?!
Тағдырымның тамыршысы едің ғой,
Енді сағың сынбасын!
Сен сақсынған,
мынау 'мір жолының,
К'шесінде толы мұң.
Бармағынан бал сорған күн бақыттың,
Басар жүрек солығын...

К'к аспанды торлағанмен к'к мұнар,
К'кірегімде к'зді арбаған шоқ тұмар.
Сабырымды сарқығанмен сақ сынар,
Қадірімді кетіргенмен бақ құлар.
БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ
Жүрегімнің табатындай бір емін,
Бақытымның кілтін іздеп жүремін.
Дүниенің түріп тастап түнегін,
К'к жүзіне қондырамын күн елін.
Күнде аялап оятқанмен шәрбат таң,
Күре жолым ұзамайды шарбақтан.
Жұртым дейтін жұбатарым болмаса,
Кеудемдегі кермек мұңым зор батпан.

ЖЫЛДАР МЕН ЖОЛДАР

К'реді к'здер, С'геді с'здер,
Жүре алмаймыз ғашық әнін айтып екеуміз.
Жалғыздан жалғыз, Жабыққан жанбыз,
Бір бола алмай 'терміз бе, Қайтер екенбіз?
Үміт арманым, Ұмыта алмадым,
Бақытымның ақ таңындай м'лдіреуші едің.
Қалсамда жырақ, Арман боп бірақ,
Жүрегіңде 'мір сүрем енді мен сенің.
Бір ғажайып шуаққа тұнғанмен жандар.
Бірін-бірі жылытып тұрғанмен қолдар.
Бұл 'мірге сен ерте мен кештеу келіп,
Б'ліп жатыр араны, б'ліп жатыр араны,
Жылдар мен жолдар.
Жүректегі үрлеген отымды менің.
Бақытымның бастауы секілдім едің.
Ойда-жоқта оянған сезімдер бізді,
Білмеппіз-ау осылай, білмеппіз-ау осылай
'кіндірерін.
Қалап сені к'ңілім ұнатқан еді.
Жарқын үміт жанымды жұбатқан еді.
Шыдап бағып тағдырға, шын сүйсең егер,
Шығарып ап биіктен,
шығарып ап биіктен құлатпа мені.

Ойлаған елін,
қорғаған жерін,
Баһадүр асыл ерің бар.
Тау-орман, к'лің,
к'корай белің,
Қонақжай, дарқан т'рің бар.
Осының бәрі,
балаңның бағы,
Кіршіксіз таза к'ңілі.
К'п болып тағы,
бақытты шағы,
Шаттыққа толсын 'мірі.
Тулары тұрған,
желбіреп ерен.
Таныған әлем, қазақпын!
Ұлдары қыран,
ержүрек 'рен,
Егемен елмін, азатпын!
ТАРАЗЫМ
Жамбыл десе елеңдейді 'ткендер.
Ұлы Жібек сауда жолы 'ткен жер.
Аса, Талас сарқыраған 'зені,
Шуақ т'ккен әсем қандай К'к пен Жер.
Жамбыл тауда туған кезде жыр Жәкең,
К'здің жауын алып тұрды от белдер.

Ықылас пен бақ-ырыс бар тасыған,
Біздің жақта болмаса да сексен к'л.
Күліп тұрып қарсы алады әр таңды,
Ұмыттырып жібереді 'кпеңді ел.
Сүйемін мен туған жердің әр тасын,
Сағынышым басылмай тұр с'кпеңдер!
СҮЙЕМ СЕНІ,
ТҮСІН МЕЙЛІ ТҮСІНБЕ
Сүйем сені, түсін мейлі түсінбе.
Ойымдасың 'ңім түгіл түсімде.
Жан сырымды тұрады айтып жанарым,
Жасырғанмен жүрегімнің ішінде.
Сүйем сені, сенбесең де, сенсең де,
Сағынамын к'рмесем де, к'рсем де.
Pзіңді аңсап ашиды бір 'зегім,
Тілгіленіп сезім деген семсерге.

Ала бұлтқа қол созғанмен ақ сауыр,
Мәңгі мекен етер жерім басқа ауыл.
Тамырымды басып алып с'йлейді,
Тағдыр дейтін тас бауыр.

Құлдыраңдап 'ткенімен құлын күн,
Қаншама рет қателестім, сүріндім...
Жат тірліктен жабырқаған сәттерде,
Балапандай бауырыңа тығылдым.

Салқын күзде сарқылмас деп сабырым,
Алтын күнге алақанымды қарыдым.
Бақытымның кілтін тауып алғанша,
Сен де с'нбе жарығым!

Адалдығым келген сірә сертпенен.
Pзегімде 'тті 'лең!
Тағдырымнан таяқ жеген кезім к'п,
Сен ғана Ана,
Маңдайымнан шертпеген.

ТҮП САНА
Жұлдыздары себепсіз жатқасын ба тоналып,
Ай да Күннің артынан түседі ылғи шам алып.
Дүниенің байлығын жерден жиған пендеңе,
Керек емес тәйірі, ғарыштағы жаңалық...

К'з жасыңның сұрасам да себебін,
«Қиналдым-ау...» демедің!
Pз мұңыңды 'зегіңе жасырып,
Мені аппақ пейіліңмен жебедің.

Шындықсыз-ақ шырт түкірген заманда,
Тас пейілдер таптаса да табанға.
Жылап жүріп, құлап жүріп,

Алла к'ктен нұрын т'ккен тәрізді,
Ана сенің тілегіңнің бәрі ізгі.
Pтесем де 'мірдегі парызды,
Pтей алман алдыңдағы қарызды...
Аналардың тілегінің бәрі ізгі!

Күннің нұры шашқандай боп шуағын.
Жүгіреді тамырымда бір ағын.
Шаттығым боп 'зің жүрсең қасымда,
Pмірімде к'рместеймін сірә мұң.

Бұл жалған сынып түсер шыны сынды,
Қаларсың бітіре алмай мың ісіңді.
Топырақ толтырмасын уысыңды
Жамандап жүрген кезде жұмысыңды.

Құлшылықпен тіршілік жалғасады,
Күмәнсіз сен, к'ңілге алма күдік.
Бүкіл әлем болсын деп тыныштықта,
Жаратқаннан сұрайық жалбарынып!

Сұлулығың сұқтандырған талайды,
Атқан таңнан айнымайтын арайлы.
Жүз бойжеткен жүзі алаулап тұрса да,
Жүрек шіркін сені ғана қалайды.

Қадірле денсаулығың – байлығыңды!
Тілегін к'рсетпе деп қайғы-мұңды.
Армандап қалма 'мірге қайырылуды
Азсынып жүрген кезде айлығыңды.

Жан жылуым, мәңгілігім, сыңарым,
Бақытты бол, бақыт құсым, жыр-әнім.
Саған деген с'ндірмеймін ешқашан,
М'лдір, таза махаббаттың шырағын.

Бақ тіле ағайын мен бар адамға.
Бас есен, бауыр бүтін, жан аманда.
Жар болып ризық берді саған Алла,
Зар болып жүргендер бар қара нанға.

Батса да күндер алаулап,
Құлазып к'ңіл, манаурап.
Есіме салды бейнеңді,
Тұнжырап тұрған анау бақ.
Сен үшін терген гүлдерім.
Сені ойлап кірпік ілмедім.
Жабығып жаным жүргенін,
Білмедің бірақ, білмедің.
Басқаға қиғым келмейді,
Бақытым болшы бір менің.

Сүйем сені, бағалама, бағала.
Қайықтаймын қаңтарылған жағада.
Ескексіз-ақ ентелер ем сен жаққа,
Тағдыр дейтін тау тұрмаса арада.

Ішінде қалсам сағымның.
Жанбасын білем бағымның.
Жанымда болшы, 'тінем,
Сағындым сені, сағындым.
ШҮКІР ЕТ
К'ңілдің болмаса да xошы мүлде,
Шүкір ет, бауырларым, осы күнге.
Pмірдің ашпай жатып есігін де,
К'з жұмған сәби қанша бесігінде?

ҮМІТ КҮТЕМ,
ҮМІТ КҮТЕМ ЕРТЕҢНЕН!
Қиял сезім алдайды да, арбайды.
Қорқыныш ой к'леңкемдей қалмайды.
Ал бірақ та арман асқар биікке
Нәрестедей ұмтылудан талмайды.
Болашақтың күткенімен әр таңы,
Жібермеді-ау қу тірліктің арқаны!
Ал бірақ та мені қанша қысқанмен,
Шыға алмайды сенімімнің талқаны!
Қатал тағдыр тұқыртқанда желкемнен,
Pкініштен от боп ішім 'ртенген.
Ал бірақ та намыс туы жығылмай,
Үміт күтем, Үміт күтем ертеңнен!
БІР ҚЫЗ КЕТІП БАРАДЫ

СЕН ҮШІН
Атса да таңдар арайлап,
Тамырда толқын қан ойнап.
Жанарым талды, жанарым,
Жолыңа күн-түн қарайлап.

Жаза алмай жанның жарасын.
Жер-к'ктің шарлап арасын.
Іздеген менің жүрегім,
Асылым 'зің ғанасың.

АЙ АРУ

АНА

Айналаңа қарасаң араздасу, қырқысу,
Бұл қырқысу сәбидің бұзбаса екен күлкісін.
Тым ашқарақ қоғамның кейіпінен жасқанып,
Ашқым келмей жүр менің
жүрегімнің құлпысын.

Сүйем сені, кешір мейлі, кешірме,
Келісемін келсең де қай шешімге.
Тек сонау бір адалдыққа серт еткен,
Аяулы сәт сақталса екен есіңде.

Жүрегімнің қақпай кіріп есігін.
Сен тербеттің сезімімнің бесігін.
К'п жұлдыздың ішіндегі Ай ару,
К'ңілімде бір 'зіңнің есімің.

Тамшыдан да құралатын к'к теңіз,
Тілегімді түлететін от лебіз.
Осы осы маған ұлылардан қалған із,
Осы менің ұрпағыма кеткен із!

Дүлдүл дүние дегеніме дес бермей,
Жұрта қалып қоя берем к'шке ермей.
Жаратқаннан жалғыз тілек сұрап ем,
Ол да қойды ескермей.

ҮМІТ КҮТЕМ,

Сақтаған салтын,
аман жүр, халқым,
Бақытты сенің ұрпағың.
Күлкімен жарқын,
қарсы алған әр күн
Pмірдің мынау нұр таңын.

Қиялымды қалықтатқан к'к зеңгір,
К'зім жұмсам маңдайымнан 'пкен нұр.
Жүрегімнің түкпірінде ш'ккен жыр,
Сезімімнен шық құрайды м'п-м'лдір...

Ж'ргегіме оралғанда-ақ 'леңмен,
Ана сенің мейріміңе б'ленгем.
Hлпештедің, аялаумен 'сірдің,
Мәпеледің, құс ұшырмай т'бемнен.

үміт күтем ертеңнен...
Тағатымның ұрлатып кеудемнен гүлін.
Ынтық болғам 'зіңе к'ргеннен, күнім.
Тұнып жатқан м'п-м'лдір сезімім менің,
Теңіздерде телегей, дауыл соққан кемедей,
Сергелдең бүгін.

Т'рге қарай к'сілдік, «т'р менікі екен» деп.
Желге қарай есілдік, «жел менікі екен» деп.
Қара қылды қақ жарып мен-мендікке
жол салдық,
Қасиетім қалды тек ескі жұртты мекендеп.
Сағым қуған күндерден к'тергенмен сана жүк,
Күрмеулі екен біз әлі аттамаған ала жіп.
Замананың кейпі ме,
жеңілу ме әйтеуір,
Pгейсіткен 'мірдің мейірімін қаладық.

СЕНІМСІЗ ОЙЛАР
ҚАУМАЛАП АЛҒАНДА ЖАНДЫ

$ТКЕН КҮН
Кезінде бәрі тамаша болған,
Баладай аңғал, пәк к'ңіл!
Жүрекке де ешкім жара салмаған,
Жүзіктен 'тіп тәтті 'мір!

Күннің к'зі аттады босағадан именіп,
Күнді қойшы,
Күмбездің т'бесінде биледік...
Айдала ит ұлып қалған заман 'тті деп,
Ауыз ашқан жандарды айбалтаға сүйредік.

Ж'ні жоқ байлық қуып, таласудың.
Мәні к'п кемтарларға қарасудың.
Кептірген елге барсаң даласын Күн,
Қадірін түсінерсің қара судың.
Қуан да Күнің батып, Таң атқанға!
Талпынып шаруа атқар талаптан да.
Бар кезде мүмкіндігің – қарап қалма,
Шүкір ет, тәубаға кеп Жаратқанға!
ҚАМЫН ОЙЛА
Сыналатын кезі бұл т'зімнің де,
Қамын ойла, 'згенің, 'зіңнің де.
Еріксізден үйіңде отырғанда,
Еркіндіктің қадірін сезіндің бе?
Бос уақытты енді осы пайдаңа асыр,
Кешке дейін құр ұйықтап, к'зіңді ілме!
Қауқарсызын к'ргенде күшіңнің де,
Қамын ойла, үлкеннің кішіңнің де.
Тәуелді боп үйіңде отырғанда,
Тәуелсіздік қадірін түсіндің бе?
Құрығынан әлемді кезген дерттің,
Құтылмайды тығылып кісі үңгірге!
Бұл күніңнің қадірін білші бүгін,
Тоқтағандай тынымсыз тіршілігің.
Қауіп пенен қатерден сақтау үшін,
Иманыңның к'ктеткін бір шыбығын,
Бір Аллаға қол жайып, дұға қылсақ,
Қорған болар тоқтаусыз құлшылығың!
Адастырмай пендені арман-үміт,
Атар сонда арайлы таң да күліп.

Бір қыз кетіп барады, былқылдаған.
К'зді арбап, сандары жылтылдаған.
Нәпсілерін қоздырып к'ргендердің,
Ұйқыдағы батырын тұр-тұрлаған.
Бір қыз кетіп барады, тыр жалаңаш.
Тыр жалаңаш сайтанға кім қарамас.
Ашық т'с, ашық кіндік, ашық б'ксе,
Киімі бар болғанмен, шын жалаңаш.
Қалай жүрер, 'зі би, еріктілер.
Ессіз, еркек біткенді еліктірер.
Құдай ұрып, жолынан жаңылады,
Таусылғанда бойдағы ерік-жігер.
Оған қандай шараны қолданасың?
Азғындықтың жасауда жол-жорасын.
Анасынан туса да періште боп,
Таратып жүр тозақтың жолдамасын.
Жетпей қалған секілді оған киім.
Қашан бұған салады қоғам тыйым.
Басшыменен тіресу, қиын шығар,
Нәпсіменен күресу одан қиын.
Құрметтеуге сіз де оны тырысыңыз!
Мәселенің шешер деп бәрін білек,
Адаспасын кей жастар жалын жүрек.
Жұмсалмаған жұрт үшін қара күштен,
Елге қылған аз еңбек қадірлірек.
Жұмысшының қолы артық жұдырықтан,
К'шелердің жүретін қарын күреп.
Тап-таза ғып қойса да жолымызды,
Ескерусіз еңбегі оның ізгі.
Тормозыңнан пайда жоқ к'ктайғақта,
Аршылмаса асфальттың тоңы мұзды.
Ең ақыры тайғанап табанымыз,
Сындырар ек аяқ пен қолымызды.
Жұмысшымен болмаса жұмысымыз,
Адамдыққа жата ма бұл ісіміз?
Таң атқаннан бүкеңдеп кешке дейін,
Тарылмасын деп біздің тынысымыз.
Тірнектеуде тынымсыз тіршілігін,
Құрметтеуге сіз де оны тырысыңыз!

ANA TILI
Әжемнің асыл бейнесі көз алдымда...
Әжем жаратылысынан ішкі жан
дүниесі мен сыртқы келбеті өзара
үйлесім тапқан, жүзі шырайлы,
бітімі келісті, бойшаң, кеудесін тік
ұстайтын, зерек ойлы, талғамы
жоғары, зиялы жан еді. Күнде таңғы
елең-алаңда ерте тұрып, Алладан
бала-шағасының амандығын тілеп,
жайылған дастарқанға ыстық
ықыласын білдіріп отыратын. Иә,
асыл әжем Бөшенқажы келіні Зіния
Ахметқызы 1910 жылы Алматы
облысы Кеген ауданы Алғабас өңірі
«Суықтоғай» ауылында дүниеге
келген. 2004 жылы 94 жасында
Алматы қаласында өмірден өтті.

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
нан Түркістан аумағындағы уәкілетті
'кілі ВЦИК мүшесі Я.Петерске ұсыныс
хат жазылған. «Тов. Жунусову от 134
КА.1927.1/04. За принятия участия над
атаманом Дутовым» деген жазуы бар
күміс сағат пен үш желілі винтовканы
сыйлапты (архив материалдары растайды). Орысша таза с'йлеп, сауатты жазатын H.Жүнісов үнемі 'зінің қандастарын
сотта қорғап, басқа ұлттардың басынуына
жол бермеген екен. Кеңес үкіметін
нығайту мен ақтарға қарсы күрестегі
еңбектері ескерілместен 1938 жылы
репрессия құрбаны болып, ату жазасына
кесіліпті. Уақыт 'те келе Hубәкір атамыз ақталған соң, оның жесірі Бопыхан
әжемізге мемлекеттік дербес зейнетақы

Hужан атамызға 'з еркімен 'тініш жазып, жұмыстан кетуіне кеңес берген екен.
Содан қуғын-сүргіннен аман қалған
Hужан атамыз жауапты қызметінен кетіп,
туған жері Саты мен Таушелекке келіп,
'мірін ауыл мектебінің к'ркейіп, 'суі мен
ұстаздыққа, бала тәрбиесіне арнапты.
«Қазақ Кеңес Одағының еңбек сіңірген
мұғалімі» құрметті атағын иеленіп,
еңбегі ақталған ардагер ұстазға одақ
дәрежесіндегі зейнетақы тағайындалып,
1974 жылы Алматы қаласынан ұстаздық
еңбегінің сый-құрметіне пәтер алыпты.
Бұл күнде Hужан атамыздың ұлы Болат
ағамыздың ұрпақтары 'сіп-'нген үлкен
әулетке айналып отыр. Hужан атамыздың
педагогика саласындағы еңбегі еленіп, 'зі

Бұл күнде 'зім де педагогика
саласында еңбек еткен ұстазбын. Содан
байқағаным, мектеп оқушыларына арнайы бағдарлама арқылы түсіндіріп
жүрген сабақтар мен тақырыптарды
біздің әжелеріміз күнделікті 'мірден
алған екен-ау... «Жер-судың аты –
тарихтың хаты» дегендей, туған жер
мен 'з ауылымыздың жер-су атауларын
бала кезімізден жадымызға сақтап 'стік.
Торайғыр тауының етегіне қозы-лақ
қайырып, қой бағу кезегіне шыққан
кезімізде тау баурайындағы «Батыр
бұлақтан» ш'лімізді басып, жағасында
ойнаймыз. Бұлақтың аталу себебін
сұрағанда әжем асықпай әңгімесін
бастайтын. Жаугершілік заманда

ӘЖЕМНІҢ ӘҢГІМЕСІ

Бүгінгі күні әжем туралы жазуыма
бала кездегі естеліктерім түрткі болды.
Ес білген шағымнан бастап әжемнің
бауырында тәрбиеленіп 'стім. Екеуміздің
арамыздағы ерекше байланысымыз,
бір-бірімізге деген жақындығымыз
айрықша нәзік әрі берік болды. Hжемнің
тәрбиесі арқылы бойыма к'ргенділік,
талғампаздық, имандылық қасиеттерден
ибалы мінез қалыптастырдым. Үй
шаруасына да бейімделіп, елгезек,
тілалғыш болып 'стім.
Иә, менің алғашқы ұстазым, ол –
әжем еді. Hжемнің айтқан әңгімелерінен
ұлт тарихын құрметтеуді, ана тілін терең
меңгеріп, сүюді үйрендім! Қасында
жүріп туған табиғаттың сұлулығын
к'рдім, сезіндім. Hрбір іс-әрекетінен
табиғат пен адамның арасындағы
'зара байланысын түсініп, қоршаған
ортаны қорғауда «обал мен сауап»
деген ұғымдарға ой түйіп 'стім. Қазақ
халқының басынан кешкен зұлмат
жылдардағы қиыншылықтары туралы
да алғаш әжемнің айтқан естеліктерінен
естіп, аяушылық сезімін басымнан
'ткерген едім. Арасында к'зіне жас
алып, еске түскен жақындарын жіпке
тізіп, олардың еңбектеріне құрметпен
қарап, керемет күйде әңгімелейтін.
Hжемнің айтқан естеліктерін тыңдап
отырып, неше түрлі әділетсіздіктерге,
қиыншылықтарға қабырғам қайысатын.
Зұлмат жылдарында әжемнің туғантуыс, жақындары к'п азап шеккен екен.
Hжемнің бауырлары Жетісу аймағында
Кеңес үкіметінің орнауына үлес қосқан,
білімді, қазақтың алғашқы оқыған
азаматтары болған.
Үлкен ағасы 1886 жылы «Жалаңаш»
ауылында 'мірге келген Hубәкір Жүнісов
атамыз он т'рт жасында Жаркент
қаласындағы ауылшаруашылық орыс
мектебіне оқуға түсіп, 1904 жылдан
жергілікті билікте, сотта аудармашы
болып қызмет атқарыпты. Hубәкір
Жүнісов атамызға қатысты тың деректер
Алматы облыстық және ҚР мемлекеттік
мұрағатында сақталған. 1916 жылы 25
маусымда шыққан патша жарлығына
сәйкес, ұлт-азаттық к'теріліске қатысып,
Жетісу, Жаркент уезі к'терілісшілерін
басқарған Т.Бокин, Т.Рысқұлов,
С.Мең дешов тармен мүдделес болып,
патша үкіміне қарсы шыққан саяси
к'зқарасы үшін сотталып, Ресейге жер
аударылыпты. Тек, патша билігі тақтан
құлаған соң ғана елге оралып, Жаркентте қалалық атқару комитетінде
тілмаш, кейіннен тергеуші болған.
1920 жылы атаман Дутовтың к'зін жою
шарасы кезінде Жаркент милициясы бастығының орынбасары қызметін
атқарған екен. «Атаманның ақыры»
атты фильмдегі осы бейненің суретші
Hубәкір Ысмайылов сомдаған прототипі
кім? Ол сол кездегі Жаркент милициясы бастығының орынбасары Hубәкір
Жүнісов еді (архив материалдарынан).
Атаман Дутовтың к'зін жою ж'ніндегі
операцияда ЧК-ның қызметкерлері
H.Жүнісовке жауапты тапсырманы орындаушы топтың мүшелерін Қытай жеріне
аман-есен 'ткізуді, ынтымақтастық
жағдайын туғызып, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету міндетін жүктеген
екен (Бұл да архив материалдарында расталып отыр). Мемлекеттік мәні
зор оқиға сәтті аяқталған соң, еңбегі
бағаланып, ВЧК басшылығы тарапы-

тағайындалып, Алматы қаласынан пәтер
берілді. Бопыхан әжеміз бойын күткен, әр
ісінен ізгіліктің ізі к'рінетін, мәдениетті
еді. Менің мұғалімдік оқуда оқитыныма
қуанып, жақсы пікірін айтып отыратын. Hубәкір Жүнісовтың туып-'скен
«Алғабас» ауылы бұл күнде «Hубәкір
Жүнісов атындағы» шаруашылық деп
аталып, ауыл ортасына еңселі ескерткіші
орнатылған. Ер есімі, ел есінде дегендей,
есімі ешқашан ұмытылмайды!
Hжемнің екінші ағасы Мұстафа
Жүнісов Жалаңаш 'ңіріндегі алғашқы
мұғалімдердің бірі болып, аудандық
білім саласының білікті басшысы
қызметін атқарған. Hубәкір ағасынан
кейін іле-шала ұсталып, репрессияға
ұшырап, Сібірге айдалған. Мұстафа
ата 1958 жылы ақталып, елге келген
соң ұстаздық қызметін жалғастырып,
аудандық оқу б'лімін басқарған. Ұзақ
жылғы ең бегінің нәтижесінде дербес зейнетақы тағайындалып, 1968
жылы Алматы қаласындағы «К'ктем»
шағынауданынан пәтер берілді. Оқушы
кезімде үйіне жиі барып тұратынмын.
Абай атындағы опера және балет театрында 1969 жылы «Қыз Жібек»
операсының 100-шы қойылымы 'тті.
Театрға Мұстафа атам мен Шархан
әжемен бірге барып, атақты әртістерді
к'ріп қайтқаным әлі есімде. Бүгінде
тарихи деректі хроникалық түсірілімнен
к'ріп қаламын. Менің қазақша таза
с'йлеп, ойымды дұрыс жеткізетініме
қызығып, сұрақтар қойып, екеуіміз к'п
әңгімелесетінбіз. Hдебиет пен тарихқа
бейімділігімді байқаған атам: «Pскенде
мұғалім бол!» деп батасын берген еді.
Бүгінде Мұстафа атамыздың қызы Hнел
тәтемізден ұрпақтары 'сіп-'нген.
Ниязбеков Hужан атамыз туралы
айтсам, ол кісі де Hубәкір ағасының
жол к'рсетуімен Жаркенттегі т'рт
жылдық орыс мектебін бітірген соң
Ғани Мұратбаевтың к'мегімен Алматыда ашылған Қазақ Ағарту институтына
түсіпті. Жасынан Қазақ Кеңестер Одағы
Халық Ағарту Комиссариаты мектептер
басқармасының бастығы болып, Сара
Есова, Темірбек Жүргеновтермен қатар
еңбек еткен. Сол кездерде екі ағасының
репрессияға ұшырап, жаламен ұсталып
кеткеніне қиналып жүргенін байқаған
Т.Жүргеновтың 'зі ұсталар алдында

ұстаздық еткен мектебі бүгінде» Hужан
Ниязбеков атындағы негізгі мектеп» деп
аталады.
Hжемнің келін болып аттаған киелі
босағасы Шонжы 'ңіріндегі «Жеті қажы»
әулеті. Үлкен шаңыраққа түскен әжем
жасынан имандылыққа бет бұрып, бес
уақыт намазын қаза етпей, тақуалықпен
'тті 'мірден. Жетісуға аты мәлім, қара
қылды қақ жарған с'зге шешен, әділ би
атанған Б'шенби қажының немересі,
нағашы атам Біләл Б'шенов жоғары
білімді, Кеген ауданы Жалаңаш 'ңірінде
алғашқы банк қызметкері болған. Жоғары
білімді маманға бронь берілгенімен,
майданға 'зі сұранып барып, 1945 жылы
14 қаңтар күні Польша жерін азат ету
кезінде ерлікпен қаза тапқан.
Ел басына күн туған қиын кезеңде
белін бекем буып, колхоз жұмыстарына
белсене араласып, соғысқа кеткен еразаматтардың орнын жоқтатпаған әйелдермен бірге менің әжем де еңбек етіп,
жеңіс туының желбіреуіне үлес қосты.
30 жасында жесір қалған жас келіншек
балаларын, менің анам Күлән мен ағамыз
Болатты, Күлпара тәтемізді қатарынан
қалдырмай 'сіріп, жақсылыққа
тәрбиелеп, оқып, білім алуларына
мүмкіндік туғызған парасатты ана болды.
Жасында оқып, латын тілін меңгерген, жоғары білімді ағаларының
тәр биесін к'рген, заманға қарай 'мір
сүру қағидасын меңгерген, зиялы,
жүрегінен имандылық, жүзінен мейірім
т'гілген менің әжем отбасының ғана
емес, бүкіл әулеттің ұйытқысы бола
білді. Hже тәрбиесі арқылы жақсы мен
жаманды ажыратып, үлкен-кішіні танып,
құрметтеуді к'птеп үйрендім. К'регенділік – тәрбиенің ең жоғарғы формасы.
Жасымнан ауыл-аймақтағы еңбек
ардагерлері, зиялы қауым 'кілдерін
танып, 'стім. Үлкенге құрмет, кішіге
ізет к'рсетудің үлгісін әжемнің бойынан
к'ріп, үлгі алдым. Бойынан қазақылығы
т'гіліп тұратын асыл әжем қайындары
мен абысындары арасындағы сыйластық,
к'ршілермен тату қарым-қатынас жасау
арқылы к'пке үлгі еді. Бала кезімнен
моральдық-этикалық нормалармен танысып, адами тұлғам қалыптасты. Дәстүрлі
ырым-тыйым жүйесі қағидаттарын
бойыма сіңірдім.

Райымбек батырдың әскерін жоңғарлар
жан-жағынан қоршап, адамдары мен
аттары ш'лден қиналғанда батыр
бабамыз жер жағдайын шолып, ойпаңдау
жерге найзасын сұғып алғанда бұлақ
к'зі ашылған екен. Себебі Райымбек
бабамыз сол жерде тамырын тереңге
бойлатқан 'сімдікті байқаған екен. Ол
'сімдік сусыз жерде 'спейтін к'рінеді.
Ал Торайғыр тауының жоталарының
бірінде тастан қаланған биік мұнара
Райымбек батырдың әскерлерінің
нысанасы екен, Жалаңаштың етегіндегі
«Ағанас» жазығында Райымбек батыр
жекпе-жекте қалмақ батыры Ағанастың
басын алғаны туралы айтатын еді. Он
бес жасар Райымбек батыр қалмақ батыры Кегенді де жепе-жекте жеңген
ғой. Тау беткейі мен жоталарда үйілген
тастар мен қорымдар 'те к'п, жергілікті
тұрғындар «қалмақтың моласы» деп атап
кет кен діктен ойнап жүргенде басып
кетуден қорқушы едік. Бүгінде ойлап
отырсам, әжем туған жердің тарихын зердеме құйып, әдебиетке, к'ркем с'йлеуге,
с'здің қасиеті мен қадірін ұға білуге баулыған екен. Табиғатты сүю мен қорғаудың негізін к'кейіме құйып берген екен.
Hжем жаз кезінде дәрілік 'сімдіктерді
жинап, кептіріп, киелі 'сімдік-адыраспанмен үйді аластайтын. Туған жерім
Жа лаңаштың тауынан жаз кезінде
рауғаш, таңқурай, құлпынай теретінбіз.
Тау б'ктерінен қарағайдың сағызын
(шайырын) жинағанда да бұтақтарын
сындырмай, сақтықпен алатынбыз.
Табиғаттан керегіңді алғанда сұлу
к'ркемдігін сақтай отырып, қорғау
керектігін үйретіп, тәрбиелеген де әжем.
«Hжеміз к'п ертегі біледі, таусылмайды» деген с'зімізді естіп, күнде
кеш кісін айтатын ертегісін жаңалап,
кейіпкерлерінен «'зімізді» танып,
біліп, «қыңыр-қисық» бейнеміз бен
іс-әрекеттерімізді түзеуге тырысатынбыз. Немерелеріне ерекше к'ңіл б'ліп,
ойнаған ойынымызға да мән беретін
еді. Қыз баланың тәрбиесіне, әсіресе
маған, 'зінің сүйікті немересіне ерекше қарады. Имандылыққа баулып,
келешегіме дұрыс бағыт берді. Шашымды күтіп, баптап, 'сірді. «Қыз баланың
к'ркі – шаш» деген ұғымды жасымнан
бойыма сіңіріп 'скендіктен шашымды
қимадым. Hжемнің айтқан тілегімен
қызым Салтанатымның бұрымын баптап, бүгінде немерелерім Ақмаржан мен
Айсәуленің шаштарын күтудемін.
Hже мейіріміне қанып, тәрбиесін
к'ріп 'скен ұрпақтың бірі болғаныма
бақыттымын. Ұлттық тәрбиенің 'зегін
жасымнан бойыма сіңіріп, қазақтың
білімді қызы, ұлағатты ұстаз, мейірімді ана
атануыма асыл әжемнің тәрбиесі арқылы
жеттім. Бүгінгі күні 40 жыл педагогика
саласында үздіксіз еңбек еткен ұстазбын.
Еліміздің келешегі – жас жеткіншектерге
сапалы білім мен тәрбиелеу жолындағы
темірқазығым – ұлттық педагогика
саласы. Алматы, Астана қалаларында
еңбек еткен мектептерімде «Қызғалдақ»
қыздар клубы мен «Hжелер» мектебін
құрдым. Арнайы іс-жоспары бекітіліп
жұмыс жасаймыз. Кештер, д'ңгелек
үстел, кездесулер 'ткіземіз.
Роза ЕСЕНБАЕВА,
ҚР Білім беру ісінің
Құрметті қызметкері
НҰР-СҰЛТАН

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Өз тілімізді өгейсітпейік
Тіл – ұлттың аса ұлы игілігі әрі оның ажырағысыз белгісі. Қандай да бір халықтың болмысы,
'ркениеттілігі, саналылығы, кең мағынасында
сауаттылығы тіл мәдениетімен, сол тілдің қолданыс
ауқымының кеңдігімен 'лшенеді. Еліміз егемендік
алғаннан кейін ана тіліміз мемлекеттік мәртебеге
ие болып, қолданыс аясы кеңейді. Белгілі бір тілдің
мемлекеттік мәртебеге ие болуы – күрделі шаруа. Яғни
ол 'нер, әдебиет, мәдениет, баспас'з, дипломатиялық
қарым-қатынас, ғылым, т.б. салаларда қоғамның
қажетті құралына айналуы қажет.
Мемлекеттік тілдің маңызы азаматтық, патриоттық, мәдени тұтастық сияқты ұғымдармен тығыз байланысты. Түптеп келгенде ол – 'ңірдің, елдің ұлттық
қауіпсіздігі, әлеуметтік тұрақтылығы мен интеллектуалды даму мәселесі. Сонымен бірге мемлекеттік
тіл – мемлекеттің бет-бейнесі, Туы, Елтаңбасы,
Hнұраны сияқты қастерлі рәмізі. Ол – азаматтық
патриотизм мен Отанға деген сүйіспеншіліктің негізі

бола отырып, бүкіл халықты біріктіретін күш. Тіл –
елдің мәдениетін қалыптастыратын ұйытқы, ұлттық
бірліктің негізі, адамның рухани және имандылық
қасиеттерінің басты факторы. Тіл білу халықты,
оның тарихын, тұрмысы мен әдеп-ғұрпын және
салт- дәстүрлерін терең тануға жол ашады. Басқаларға
ұлттық мемлекет ретінде танылғымыз келсе, біз, ең
алдымен, қасиетті ана тілімізді сақтауымыз керек.
Тілі жоғалған күні ұлттың 'зі де жоғалатыны белгілі.
Тілін жоғалтып, артынан 'здері ұлт ретінде құрып
кеткен халықтар қаншама. Бұрынғы Кеңестер Одағы
шеңберінде ондай халықтар ондап саналады. Біздің
тіліміздің тамыры тереңде. Мыңдаған жылдық тарихы бар асыл мұрамызды қайта жаңарту, оның
қолдану аясын кеңейту, отбасы-ошақ қасынан
т'рге шығару, ең алдымен, жоғары және орта білім
беру мекемелеріндегі қазақ тілі және әдебиеті пәні
мұғалімдерінің абыройлы борышы.
Мемлекеттік тіл – сол елдің халқын біріктіретін,

ортақ істерге жұмылдыратын, елге деген перзенттік
ықыласты қалыптастыратын бірден-бір құрал. Бір
тілде с'йлемеген халық біріге де алмайды, 'здерін
бір шаңырақтың мүшесімін деп сезіне де алмайды.
Тарихтан белгілі, қандай ел болмасын тәуелсіздік
жарияланғаннан кейін ең бірінші мемлекеттік тілінің
мәселесін шешеді. Қазіргі әлемдік бәсеке жағдайында
күшті ұлттар ғана 'з мүддесі үшін күресе алады. Күшті
ұлт болу үшін күшті мәдениет жасау керек.
«Pзге тілдің бәрін біл, 'з тіліңді құрметте» дейді
Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш
шек қоймайды. С'йтсе де, қазақ тілін мемлекеттік тіл
дәрежесіне к'теруге қандастарымыз ынта-жігерімен
үлес қосқанын қалаймыз.
Сәуле МЕҢДІБАЕВА,
полиция майоры, ҚР ІІМ М.Б5кенбаев
атындағы Ақт5бе заң институтының
оқытушы-әдіскері
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КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
Адамның өмірге атымен бірге
тағдыры келеді.
Айдын есімінің екі мағынасы бар екен:
біреуі – жайылып жатқан кең су алабы, мөлдір, жалтыр көл; екіншісі – айбар, қаһар, айбын деген ұғымдарды
қамтиды.
Айдын досымның есімін азан
шақырып қойғанда, аталған
қасиеттердің барлығы бойына
дарығандай.
«Кең болсаң, кем болмайсың»
деген сөздің дәлелі болатындай,
достарының арасында Айдын барынша көңілі кең, жомарт, мәрт жігіт еді.
Қолынан келсе, көрінгенге жақсылық
жасауға ұмтылып тұратын. Өзінің
қолы жетпеген нәрсені басқаларға
жеткізуге едәуір атсалысып, дегеніне
жеткізетін.

ДОСЫҢ БОЛСА,
АЙДЫНДАЙ БОЛСЫН
Ал жұмыста немесе тіршілікте алдынан
шыққан қиындықтар мен ауыртпалықтарға
жауынгер секілді айбарлы, намысшыл,
қаһарлы болып шыға келетін.
Досымның ой-'рісінің айрықша,
жүйрік, ұтқыр екенін о бастан менің де
әкем Тасанби Тоқбергенов 1998 жылы
екеуін таныстырғанымда, бір к'ргеннен
аңғар ған еді. Біздің достығымыз 1996
жылы Қазақ мемлекеттік заң институтына бір топқа түскен кезден басталды. Айдын ол кезде Талдықорған заң
колледжін тамамдап, сүйегі қатайған,
мінезі қалыптасқан жігіт болып келген
болатын. Оқу жылы әдеттегідей қыркүйек
айында басталып кетті де, топтағы курстастармен әлі жақын танысып үлгермеген
кез еді. Қазақ тілі пәнінен ақын Жарасқан
Hбдіраштың жұбайы, танымал режиссер
Рүстем Hбдіраштың анасы – Нәзігүл
Нұрғалиқызы Мергенбаева ұстазымыз
дәріс беретін. Сол кісінің сабағында бірге
оқитын Олжас Құсайынов екеуміз с'зге
келіп ерегісіп қалдық. Сабақ аяқталған
соң Олжас екеуіміз сыртқа шығып, енді
алыса кетейік дегенімізде, Айдын келіп
араша түсті. Білмеймін неге, бірақ соның
тілін алып, Олжас екеуміз қол алысып,
егесуімізді доғардық. Сол оқиғадан бері
үшеуміздің ажырамас достығымызға 24
жыл толыпты. «Үш жас – құрдас» деген с'з
болғанымен, Айдын Олжас екеумізге тек
құрдас, нағыз жанашыр дос болып қалған
жоқ. Туған ағамыздай ақылг'й, ниеттес
қамқоршымыз бола білді.
Бұл 'мірде адамдар 'зіне дос табады, тапқан соң ұл-қыздарын таныстырып достықтың жалғасын іздейді. Біздің
достығымыз жоғары буынға жалғасты.
Айдынның ата-анасы – Оспан аға мен
Запен апамыз, Мадинаның ата-анасы – Хабидолла аға мен Ғалия апамыз,
Олжастың ата-анасы – Pзаман ағамен
Разия апамыз және менің ата-анам –
Тасанби әкем, Тамара анам, барлығы
бұрыннан бірі-бірін танитын адамдай
жақын араласты, той-томалақтарда бірге
тойлап, үйге шақырып, қонақтап жүрді.
Ата-аналарымыздың осындай қарымқатынасына себепкер болғанымызға
біз үшеуіміз, әрине, шексіз қуандық.
Hкелеріміз және менің анам 'мірден 'тсе
де, олардың сол кездегі жарқын жүрістұрыстарын сүйсіне есімізге аламыз.
Ананың ақ сүтін, әкенің артқан үмітін
ақтау жолында, оларға бар мейірімін
т'гіп, жағдайын жасап, қамқоршы болу
мәселесінде Айдынның бізге, яғни Олжас
пен маған к'рсеткен үлгісі зор болды.
«Оспан ағамыз Меркідегі үйінде пеш
жақпасын, Зоя (Запен) апамыз екеуі аяққолын жылы суға малсын» деп, Айдын
зәулім жаңа үй салып берді. Оны сол
кездегі заманауи электронды жылыту
жүйесімен жабдықтады. Аяғын жерге
тигізбейтіндей жыл сайын жаңа к'лік алып
беріп тұрды. Меркінің қақ ортасынан жаңа
тойхана салып, ата-анасына бір жағынан
зейнетте ермек, екінші жағынан пайда к'зі
болсын деп бизнес ашты.
Кейіннен Нұр-Сұлтан қаласының ең
к'рікті жерінен де үй салып берді. Оспан
ағамыздың мерейтойын 2010 жылы шілде
айында Меркіде дүркіретіп атап 'тті. Сол
секілді Зоя апамыздың, жары Мадинаның
және ұл-қыздарының туған күндері
әрдайым ерекше аталып тұратын. Тұңғыш
ұлын Абылайды Мәскеу мемлекеттік
университетінде оқытты, қыздары елордамыздың ең жақсы мектептерінде білім
алып жүр.
Оспан аға науқастанып қалғанда,
емдеуге апармаған жері қалмаған шығар:
Мәскеу, Германия, Оңтүстік Кореяда
емдетті. Алайда Алла Тағаланың әміріне
еш шара жоқ...
«Hке к'рген – оқ жонар» демекші, үйде
к'рген тәлім-тәрбиесінің, қанға сіңген
тектіліктің арқасында 'з түбіріне, ататегіне
ерекше мән беріп, зерделеді. Ата жолын
қуу мақсатымен Екінші дүниежүзілік
соғыстың қаһарманы, Социалистік Еңбек
Ері, Ленин орденінің иегері Аманжол
атасының 'мірбаянын егжей-тегжей
зерттеп, бойындағы күш-қуатына жаңа
серпін алғандай болды. Аманжол ақсақал
соғыстан жараланып келген 1944 жылдан бастап зейнетке шыққан 1973 жылға
дейін «Меркі» қызылша совхозының отыз
жыл бойы басшысы болған. Ол басқарған
совхоз бүкіл одақтық к'рмеде 'з 'німімен

– қант қызылшасымен қатысып, к'рме
жеңімпазы атаныпты.
Айдын бес жылға жуық мемлекеттік
органдар, Үкіметтің табалдырығын
тоздырып, Жамбыл облысы Меркі
елді мекеніндегі №7 орта мектепке Социалистік Еңбек Ері Аманжол
Тұрғымбаевтың есімін алып берді.
Оқушылардың ешнәрсеге тапшылығы
болмасын деп, мектепте 'з қаражатына
күрделі ж'ндеу жұмыстарын жүргізді,
компьютерлік техникамен қамтамасыз
етті, атасына арнап арнайы сынып ашты.
Осылайша, Айдын тек әкесінің ғана емес,
марқұм Аманжол атасының да аруағының
ризалығына б'ленді.
Жан досымыз Айдын үнемі асығыс
болатын. Ойына келген идеясын жүзеге
асырмайынша, қолына алған ісін бітірмейінше жаны жай таппайтын. Кез келген
мәселеде алғырлық танытатын. Спортта,
сабақта, жұмыста болсын, шұғылданған
ісіне тез кірісіп, оң тәтиже шығаратын.
Жоғары білім алған бетте еліміздің
Мемлекеттік кірістер, Қаржы және Hділет
министрліктерінде, Бас прокуратурада
жауапты қызметтерді атқарып, к'птеген
марапаттарға, аға әділет кеңесшісі шеніне
ие болды. «Отызында орда бұзып», Ақт'бе
облысы және Алматы қаласы Hділет
департаменттерін басқарды. Қысқа
мерзімде барлық аудандарда халыққа
қызмет к'рсету орталықтарын жаңадан
ашып берді.
Прокурорлық қызметке қайта оралып, Құқықтық статистика және арнайы
есептер комитетінің т'рағасының, Ақт'бе
облысы прокурорының орынбасары лауазымдарын абыроймен атқарды.
Ақыл киесі қонған ол, ізденіп, ғылым
жолында едәуір еңбек етті. Мәскеудегі
Ресей Федерациясы Президентінің
жанындағы Халық шаруашылық және
мемлекеттік қызмет академиясында
ғылыми зерттеу жүргізіп, докторлық
диссертациясын үздік қорғап шықты.
Hкем Тасанби Айдынның осыншама
зеректігін, ұғымталдығын, болашақта
іскер азамат болатынын бір к'ргеннен
таныды. Т'ртінші курс оқып жүргенімізде,
Айдынды ертіп ҚазҰУ-де к'п жыл заң
факультетінің деканы, заң институтының
директоры болған, қазір Мәжіліс депутаты
Hбдіманап Бектұрғанов ағамызға алып
барды.
Hдеттегідей к'зілдірігін киіп, қалтасынан қағазын шығарып, Айдын жайлы
дайындап әкелген мінездемесін оқи
бастады. Жоғарыда атап кеткен оның
бойындағы барлық қасиеттерді жүйелі
түрде сипаттап берді.
Бірер жылдар 'ткен соң, «Сол кездегі
Тасанби ағаның мен туралы айтқан с'здері
әлі есімде. Жаңғырық боп құлағымнан
кетпейді. Ол кісі бірінші болып маған
үміт артты, болашағыма сенді. Сол сәттен
менің 'з 'зіме деген сенімім күшейді,
жолым анық болып к'рінді» деді Айдын.
Pмірден 'ткенше менің ата-анамды
'з ата-анасындай сыйлады. Олардың бір
ауыз с'зін жерге тастамай, тапсырмаларын, 'тініштерін орындап келді.
Pкінішке қарай, 2020 жыл бүкіл
адамзатқа ауыр сынақ әкелді. Қытайдан
шыққан жаман індет мыңдаған адамдардың 'мірін алып кетті. Оттай жанып
тұрған, үміт күткен Айдын бауырымыздан
біз де айырылдық. Амал қанша, Алла
Тағаланың бұйрығына к'неміз.
Бір нәрсе сезгендей, сол жағдайдан
бір ай бұрын телефон шалып: «Олжас
екеуміз саған қонаққа барып қайтайық,
кенже ұлыңның бір жасқа толу тойына
бара алмадық, Hділханға сыйлығымыз
бар, Ақмаралды жүзбе-жүз құттықтайық»
деді. Hрине, қуана қарсы алдым. Маусым
айының басында үшеуміз Баянауылдың
сұлу табиғатын тамашалап, таза ауасын
жұтып, балдай қымызын ішіп демалдық.
К'п әңгімелестік, бастан 'ткен-кеткенді,
замандастарымызды еске алдық. Үйге
келіп, 'зінің ғылыми туындысын, яғни
кітап қылып шығарған диссертациясын бізге табыстады. Бұл қасірет басқа
түспегенде, бүгінде жасы 43-ке толар еді.
Қазір ойлаймын, Айекеңнің сол әдейілеп
келуі қоштасудай болған екен.
Досың болса, Айдындай болсын!
Рүстем ТОҚБЕРГЕНОВ
ПАВЛОДАР
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Биыл көрнекті ғалым, танымал публицист, филология ғылымының докторы,
профессор, Қазақстан Журналистика академиясының академигі Намазалы
Омашев 70 жасқа толып отыр. Осы айтулы мерейтойға орай әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дің Журналистика факультетінде ғалымның ғылымдағы
жолы, ұлттық журналистика кадрларын даярлаудағы жетістіктері
баяндалған «Ұлттық журналистика: зерттеу және білім беру мәселелері»
тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция өтті.
Университеттегі Е.Шәймерденов атындағы аудиторияда өткен конференцияны журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы жүргізді.
Аталған шараға қоғам және мемлекет қайраткерлері, шетелдік ғалымдар,
республикалық БАҚ басшылары және зиялы қауым өкілдері қатысты.
Журналист қауымының ұстазына айналған ғалымға ҚазҰУ басшылығы
сый-құрмет көрсетіп, иығына шапан жапты. Сонымен бірге университеттің
қолдауымен жарыққа шыққан «Өнегелі өмір» сериясы аясында
Намазалы Омашұлына арналған кітаптың тұсаускесері өтіп, фото-көрме
ұйымдастырылды.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

ЖУРНАЛИСТЕР
ТӘЛІМГЕРІ

Мұқаш БҮРКІТБАЕВ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірінші проректоры:

Бауыржан ЖАҚЫП, филология ғылымының докторы, профессор:

– Бүгінгі конференцияға АҚШ, Түркия,
Pзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан,
Қарақалпақстан елдерінен тікелей қатысу
мүмкіндігі беріліп отыр. Мұның 'зі Намазалы
Омашұлы әріптесіміздің есімінің әлемге
әйгілі екенін танытатыны айғақ. Намазалы
Омашұлы осы университеттің дәлірек айтсақ,
біз отырған осы факультеттің түлегі. Аз уақыт
Қазақ радиосында еңбек еткеннен кейін осында оралып, ұстаздық және ғалымдық жолға
түсті. Ол ассистенттіктен профессорлыққа
дейін к'терілді. Кафедра меңгерушісі
қызметінен проректорлық қызметке дейін
биіктеп, жемісті еңбек етті. Біз оның
ұстаздығын айрықша құрметтейміз. Pйткені

– Қазақ журналистикасы тарихын, теориясын, тәжірибесін зерттеген ғалымдар
туралы с'з қозғағанда 'з ғылыми мектебі бар,
санаулы тұлғалар қатарына Қазақстан мектеп
академиясының академигі, ф.ғ.д, профессор,
Қазақстанның еңбек сірген қайраткері,
«Құрмет» орденінің иегері Намазалы
Омашев есімі алдымен ауызға ілігеді. 1980
жылы алғаш рет Намазалы ағамызбен
студент ретінде осы университетке келгенде
танысқанбыз. Соған, міне, бүгін тура 40 жыл
'тіпті.
Ғалымның қаламынан туған «Толқындағы
тотияйын», «Қазақ радиожурналистикасы»,
«Белестер», «Жол үстінде журналист» сияқты

ол ұстаздық еткен жылдары жүздеген талантты шәкірт түлеп ұшты. Ал олар қоғам және
мемлекет қайраткері, әйгілі қаламгер, айтулы
журналистер болып еңселі еңбек етіп келеді.
Біз оны ғибратты ғалым деп білеміз. Мәскеуге
барып, тың тақырыпта кандидаттық, одан
кейін докторлық диссертация қорғады.
Ғылымда ол қосқан жаңалықтар к'п.
Л.Гумилев атындағы Ұлттық университетке
барғанда да журналистика факультетінің ашылуына мұрындық болды. Бірнеше мамандық
бойынша кадр даярлау ісін жолға қойды.
Журналистика мәселелерін зерттеу институтын ашты. Осының бәрі еленбей қалған жоқ.
Лайықты бағасын да алып келеді.

зерттеу кітаптарына, «Алаш к'семс'зі» он
томдығы мен «Егемен Қазақстан» газетінің
тарихынан сыр шертетін үш томдығын, басқа
да хрестоматиялық еңбектері мен монографияларын ерекше атап 'ткен ж'н. Ғалымның
екі жүзден астам ғылыми мақалалары қазақ
журналистикасының тарихы мен теориясы
хақында с'з қозғайды. Hсіресе радиожурналистика саласын терең зерттегендігінің
нәтижесінде ғылыми айналымға к'птеген
тың деректер мен тұжырымдар енді.
Мәселен, қазақ радиожурналистикасы
дамуының тарихи кезеңдері, жанрлары,
пішімдері, бағдарламалары нақтыланды.
Жекелеген хабарларға байыпты баға берілді.

Жиын соңында Намазалы Омашұлы
осы шараны ұйымдастырған ҚазҰУ
және Еуразия ұлттық университеті
басшылығына, шәкірттеріне алғысын
айтып, «Журналистика мамандығын
таңдауда қателеспедім. Осы жолдағы
еңбек жолымды тек мақтанышпен ғана
еске аламын» деген ұстаз еңбек жолының
бағаланып жатқандығына ризашылығын
білдірді. Киелі шаңырақтың бүгінгі
тыныс-тіршілігі, дамуы, аудиториялардың
заманауи жарақталуына қатысты ойларын ортаға сала отырып, қазақтың
к5птеген маңдайалды тұлғаларын
баптаған білім ордасында әлі де талай
мәртебесі жоғары мамандар тәрбиеленіп
шығатындығына зор сенім білдірді.

МӘДЕНИЕТ
– Ең әуелі кино-фотоқұжаттар мен
дыбыс жазбалар архивінің тарихына үңіліп
алсақ. Қазақстанда бұл архив қашан,
кімнің басшылығымен, қандай мақсатта
құрылды? Құрылған күннен бастап қандай
құрылымдық 5згерістерді бастан 5ткерді?
– Қазақстан Республикасы Мәдениет
және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік кино-фотоқұжаттар
мен дыбыс жазбалар архиві» РММ-і
еліміздегі бірегей мамандандырылған
архив мекемесі деуге болады. Архив
қорларында ХІХ ғасыр соңынан бастап
бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихына
қатысты ретроспективті аудиовизуалды
ақпараттар шоғырланған.
75 жылдан асатын тарихы бар бұл
архивтің тамыры тереңде. 1943 жылдың
27 қаңтарында Қазақ КСР Халық Комиссарлар Кеңесінің «Алматы қаласында
1943 жылдың 1 сәуірінен бастап Орталық
мемлекеттік кино-фотоқұжаттар
архивінің ұйымдастырылуы туралы»
№25 қаулысы қабылданды. Бұл Екінші
дүниежүзілік соғыстың ең ауыр жылдары
екенін 'зіңіз де білесіз ғой.
Жаңадан құрылған архив алғашқы
күннен бастап ғылыми-зерттеу мекемесі
ретінде ашылып, Қазақ КСР Ішкі істер
халық комиссариатының архивтік
б'лімінің қарауына берілді. 1958 жылы
архив Қазақ КСР Орталық мемлекеттік
архивіне кино-фотоқұжаттар б'лімі
ретінде қосылады. 1974 жылдан бастап
Орталық мемлекеттік кино-фотоқұжаттар
мен дыбыс жазбалар архиві ретінде дербес мекеме болып б'лініп шыққан архив
1996 жылға дейін Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы
Бас архив басқармасына қарады. Содан
бері еліміздің архив саласы к'птеген
'згерістерді бастан 'ткерді. Қазір архивіміз
Қазақстан Республикасының Мәдениет
және спорт министрлігіне қарайды.
– Кино-фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архиві дегенде, неге екені, архивіміз
жұтаңдау секілді к5рінеді. Архив қоры
қанша? Ел тарихы үшін ерекше кинофото құжаттардың барлығы сүзгіден 5тіп,
қатталып болды ма?
– К'птеген адам архив атауындағы
киноқұжаттар деген с'зді ести сала «сіздер
қандай киноларды сақтайсыздар?» деген
сұрақты жиі қояды. Осы ретте архивіміз
ғылыми-зерттеу мекемесі екенін,
еліміздің саяси, қоғамдық, мәдени,
экономикалық 'міріндегі оқиғаларды
бейнелейтін құнды тарихи дерек к'здерін
сақтайтынын айтқым келеді. Яғни арнайы сценариймен түсірілген к'ркем
фильмдерді емес, шындықтан сыр
шертетін киноқұжаттарды сақтаймыз.
Қазір архив қорында 33 мыңға жуық
киноқұжат, 183 мыңға жуық фотоқұжат
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ез келген ел тарихын түгендейтіні белгілі ғой. Сол тарихты түгендеу,
әсіресе шын тарихты хаттау мәселесіне келгенде архивтердің атқаратын
орны зор. Осы тұрғыдан алғанда біздегі архив ісінің бүгіні, оның
қоймаларындағы құжаттар және оларды сақтау мәселесі де ешкімді бейжай
қалдыра қоймайтыны анық. Бүгінгі сұхбатта Орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінің ведомстволық архивтер және
архив қорын толықтыру бөлімінің бас сарапшысы Қанат ҚҰРБАНҰЛЫ архив
ісіне қатысты мәселелермен жан-жақты таныстырып өтеді.

МҰРАҒАТ –
ЕЛ ТАРИХЫ

және 18 мыңға жуық дыбыс жазбалары бар. Соның мысалы ретінде архив
қорында сақталған, ертеректе түсірілген
және қазақ халқының 'мірі мен
тұрмысын бейнелейтін «Қазақстанның
бес жылдығы» (1925 ж.), «Қазақстанда
Октябрьдің он жылдығы» (1927 ж.),
«Түрксіб» (1929 ж.) сынды бірқатар
киноқұжаттарды атап 'туге болады.
Екінші дүниежүзілік соғысы жылдарында Алматыда «Мосфильм» және
«Ленфильм» студияларының негізінде
еліміздің бірлескен орталық киностудия
құрылды. Алматыда бірлескен орталық
киностудия базасында «Союзкиножурнал» басылымдары мерзімді түрде шықты,
олардың бір б'лігі соғыс аяқталғаннан
кейін Қазақстанда қалды. Олар қазір
архивіміздің «Алтын қорын» құрайды.
Фотоқұжаттардың қоры да бай.
Фотоқұжаттар архивке негатив, позитив
түрінде қабылданып, сақталады. Ал
ең ерте ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ
ғасырдың басын дағы фотоқұжаттар
әйнек пластинасы негізінде жасалған.
Жүз мыңнан астам фотосуреттер ХIX
ғасырдың аяғы мен бүгінгі күнге дейінгі
мәліметтерді сақтайды.
Дыбыс жазбалар архивімізде ферромагниттік пленка, грампластинка,
компакт-кассета, компакт-диск тасымалдағыштарында сақталады.
Архив қоры үнемі толықтырылып
тұрады. Ведомстволық архивтер және
архив қорын толықтыру б'лімінің
қызметкерлері еліміздегі тарихи тұл ғалармен немесе олардың туыс-жақындарымен хабарласып архив қорына
тұлғаның 'міріне, қызметіне байланысты
аудиовизуалды құжаттарды қабылдайды.

– Осы ретте ол құжаттарды цифрлау,
сақтау тәртібі туралы да білгіміз келеді.
– Бүгінгі таңда архивтерге құндылықтарын цифрлау мәселесі 'те маңызды
шаруа деп білеміз. Себебі сақтап отырған
аманатты келесі ұрпаққа тапсыру архивтің
басты қағидасының бірі. Сондықтан да
біздің архив 'з құндылықтарын неғұрлым
ұзақ уақыт бойы сақтап қалу мақсатында
'зге архивтер сияқты тарихи деректерді
цифрлаумен айналысып жатыр.
Цифрлау мәселелесі бойынша кинофотоқұжаттар және дыбыстық жазбалар
архиві еліміздің архивтері арасында
к'ш бастап тұр. Бүгінгі таңда кинофотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архиві
'з сақтауындағы фоноқұжаттардың 70%,
фотоқұжаттардың 30%, киноқұжаттардың
50%-ын цифрлады.
– Қатаң карантин режимі кезінде
архив жүмысы қалай жүргізіліп жатты
және құжаттарды сақтау тәртібін қалай
қадағаладыңыздар?
– Бұл ретте архивтің мақтанып айтатын жағдайы бар. Елімізде қатаң карантин режимі енгізіліп адамдар архивке келмек түгілі, үйлерінен шыға алмай жатқан
кезінде, кино-фотоқұжаттар және дыбыс
жазбалар архиві бұл жағдайға тастүйін
дайын екенін к'рсетті. Яғни архив
қызметкерлері 'з жұмысын қашықтықта,
үйлерінде отырып жалғастырды.
Архив қорына енді келіп түскен жаңа
құндылықтардың құжаттарын толтырды, осы құжаттардың мәліметтерін
архивтің электронды базаларына енгізді.
Ізденушілер архивтің ресми сайтында
орналастырылған қызмет арқылы, яғни
арнайы тапсырыс үлгісін толтырып,
керек құжаттарға қол жеткізе алды.
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Азаматтың суреті

Еліміздің елеулі даталары да ескерусіз қалмады. Мысалы, карантин
кезінде Екінші дүниежүзілік соғыстың
аяқтал ға нына 75 жыл толды. Архив
ресми сайтында және 'зге интернет
ресурстарда тақырыпқа сай, еліміздің
қаһармандары, батырлары жайында 'з
қорындағы киноқұжаттарды к'рермен
назарына ұсынды.
Ал сол карантин кезінде архив
құ жаттарын сақтауды қамтамасыз ету
жағдайы туралы айтсақ, архив құндылықтарын сақтап қалу үшін арнайы температуралық және ылғалдық режимін реттеу керек екені ешкімге жаңалық емес.
Бұл жұмыс та қашықтықта бақыланып
отырғанын айта кеткен ж'н болар.
Архив қорларында орналастырылған
температуралық және ылғалдық режимді
қамтамасыз ететін қондырғылардың
жұмысын қашықтықта қадағалау жұмысы
ұялы телефонға орналастырылған арнайы қолданбалар арқылы жүзеге асты.
Яғни архивтің кез келген қорында
температуралық режимнің 'згерістері
туралы белгі беретін қолданба арқылы
бақылауда болды. Hрине, бұл жерде
адами факторды да ескермеуге болмайды. Қорларды сақтауды қамтамасыз
ету б'лімінің қызметкерлері керек
болған жағдайда кезекшілік құрып архив ғимаратына келіп тұрды. Осының
барлығы «бір жағадан бас, бір жеңнен
қол шығара» білген 'з істерінің маманы,
архивіміздің білікті ұжымының жұмыс
нәтижесі.
– Ел тарихы үшін ерекше видео-фото
құжаттар архив с5релерінде «шаң басып»
қалуы мүмкін бе? Ол құжаттардағы
тұлғаларды анықтау ісімен кім айналысады?
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– Жоқ, мүмкін емес. Архивке келіп
түскен әрбір аудиовизуалды құжат мұқият
зерттеледі. Зерттелу барысында аудиовизуалды құжаттың тарихи құндылығы,
құжаттағы тұлғалардың аты ж'ні,
оқиға 'ткен орны анықталады. Содан
кейін құжаттың аннотациясы жазылып, мемлекеттік есепке қабылдауға
ұсынылады. Арнайы архив ұжымының
білікті мамандарынан құрылған комиссияның шешімімен қабылданған
аудиовизуалды құжат туралы мәліметтер
архивтің ғылыми-анықтамалық аппарат
базасына енгізіледі. Осылайша архив
құндылықтары 'з тұтынушыларына
ұсынылады.
Осы сәтте архивіміздің ресми
сайтында орналастырылған архив
құндылықтарын іздеу жұмысын барынша оңай да қолайлы ететін ыңғайлы
электрондық базасы бар екенін айтқым
келеді. Сол қызмет арқылы Сіз кез
келген жерде бола тұра архив сайтына
қонақ ретінде кіріп, тіркеліп, қажетті
құжатыңызды анықтап архивке дайын
жоспарыңызбен келуіңізге болады.
Мұндай мүмкіндіктер кез келген
архивте бола бермейді. Бұл мүмкіндіктер
архивімізде к'п жылдар бойы жұмыс
істеп келе жатқан, архивтің бас инженері,
'з ісінің маманы Борис Волчковтың
еңбегінің арқасында бізге қолжетімді
болып отыр.
– Архив киноқұжаттарынан каталог
құрастырдыңыз. Ол туралы да білгіміз
келеді.
– Иә, жуырда архив қорында
сақтал ған еліміздің отыз жылдық тарихын, тыныс тіршілігін айқындайтын
«Қазақ те лефильм» киностудиясы

деректі фильмдерінің аннотацияланған
каталогы (1963-1994 жж.)» атты еңбек
аталмыш мекеменің 50 жылдық мерейтойына орай жарық к'рді. Каталогта
«Қазақтелефильм» киностудиясының
1963-1994 жылдар арлығында түсірген
деректі фильмдері және концерттік
бағдарламалары ұсынылған. Деректі
фильмдер Қазақстанның 'неркәсіп,
ауылшаруашылығы және мәдениет
саласындағы дамуы мен жетістіктері
туралы баяндайды. Каталог мемлекеттік
(қазақ) және орыс тілдерінде жасалды.
Аталмыш еңбекті архив ісінің ардагері
Ләззат Ақтаевамен бірге құрастырдық.
– Сіздерде де «5те құпия» грифімен
сақталған құжаттар бар ма?
– Орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар
архиві ең алғаш ашылған күнінен
бастап ғылыми -зерттеу мекемесі
ретінде құрылған. Сондықтан да бұл
архив еліміздегі архивтерге қарағанда
құпия қоры жоқ жалғыз архив деп
айтсақ қателеспейтін шығармын.
Яғни архивімізде елден жасыратын
құпия жоқ, керісінше архив қорында
жинақталған құндылықтардың кез
келгені ізденушілер үшін қолжетімді.
– Архивтің болшақтағы даму стратегиясы туралы ойыңызды да білсек...
– Еліміздегі архивтердің дамуына
арналған «Архив-2025» мемлекеттік
бағдарламасы бойынша архивіміздің
2019-2025 жылдарға арналған жоспары бар. Бұл жоспар бойынша архив
қызметкерлері жақын және алыс шет
мемлекеттердің архивтерімен әріптестік
байланыс орнатып олардың қорында
сақталған еліміздің тарихына байланысты құжаттарды алып келу к'зделіп
отыр. Осылайша кино-фотоқұжаттар
мен дыбыс жазбалар архивінің қорын
құнды құжаттармен толықтырылып
к'бейту жоспарлануда.
Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру
мақсатында 2019 жылы архив директоры
Гүлмира Мұхтарова Түркия мемлекетіне
жергілікті архивтермен байланысты
орнату мақсатында арнайы іссапармен
барып, Ведомостволымеморандумға қол
қойып келді.
Pкінішке қарай, қазір әлем басынан
'ткеріп жатқан Covid-19 пандемиясымен
күресу жағдайы осы жоспарларымыздың
іске асырылуына кедергі болып тұрғаны
анық. Жақын болашақта адамзат баласы
қауіпті індеттен тезірек арылып, жер
бетінде тіршілік 'з ағымына қайта оралады деген үміттеміз.
– Bңгімеңізге рақмет!
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орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Bңгімелескен
Қараг5з СІМBДІЛ
МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы,
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат
РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ:
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары:
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

Таралымы 15 000
Кезекшi редактор
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-50-53;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №1048/1400

