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ҚАЛЫҢ ТАРИХ...
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Қайсар ТАБЫНОВ:

Ең алдымен
иммундық ахуалды
білу маңызды
3-бет

Осы аптада өткен Үкімет отырысында Қазақстан Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев сөз
арасында тарих жайын да қозғап
өтті. «Қазір мектептерде еліміздің
және әлемнің тарихына қатысты
оқулықтар қолданылып жүр, онда
көптеген сәйкессіздіктерді байқауға
болады. Бірнеше оқулықты өзім
оқып, сапасының төмендігіне
таңғалдым. Тарихи оқиғалар мен
фактілер оқушыларға бұрмалаусыз
жеткізілуі керек. Сондықтан
Қазақстан тарихы мен Дүниежүзі
тарихы бойынша бірыңғай мектеп
оқулықтарын әзірлеп, енгізуді тапсырамын» деді Мемлекет басшысы.
Өте орынды талап.
Биыл талай жыл аңсап, асыға
күткен Тәуелсіздігімізге 30 жыл толғалы отыр. Бірақ, соған қарамастан,
әлі де болса ұлты мыз дың )ткен
жолдарына, шынайы тарихымызға
к)ңіліміз толып қа ныға алмай
жүрміз. Мүмкін, бұған да кешіріммен
қарағанымыз ж)н шығар. Не
нәрсенің де, егер ол басқа емес,
тарих болса аз уақытта оның тереңіне
бойлау қиын болар.
Кешегі уақытқа дейін
«Тарихымыз Ұлы Қазан т)ңкерісінен
басталады» деп оқытқанын
несіне жасыра аламыз. Оны айтасыз, Алаштың аяулы перзенттері
Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан
Жұмабайұлы, Міржақып Дулатұлы,
Жүсіпбек Аймауытұлы... басқа да ұлт
үшін басын оққа байлағандардың
аты-ж)ніне қаныққанымыз отыз
жылдың о жақ, бұ жағында ғана
емес пе? Осыдан кейін толыққанды,
жан-жағы бүтінделген қазақ тарихы
ж)нінде не айтуға болады.
Бәріне, бар шындыққа к)зіміз
кейін жетті. Оны да Егемендігіміздің,
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дербес мемлекет болғандығымыздың
арқасы деп ұққанымыз ж)н. Кім
біледі, Тәуелсіздік болмаса жабулы
қазан жабулы күйінде қалар ма еді?
«Ол не шындық?» дейтін болсаңыз, Кеңес )кіметі қазақ т)л
тарихынан мақұрым қалу үшін
қолдан келгеннің бәрін жасап
бақты. Бұған, басқасын айтпағанда,
кезінде Қазақстанды басқарған
Ф.Голощекиннің Сталин мен
Молотовқа жазған құпия хаты бірденбір дәлел. «...Кіші Октябрь жасау

керек. Артта қалған қазақ ұлты үшін.
Бесінші кезеңде – қалған интеллигенцияны жою керек, тағы да қазақ
әліпбиін )згерткен ж)н, олай етсе
)сіп келе жатқан ұрпақ )з халқының
тарихын оқуға мүмкіндігі болмайды.
Олардың енді Кеңестен басқа т)л
тарихы жоқ!». Ашу-ыза тудыратын,
намысыңды келтіретін с)здер. Ел
басындағы к)семсымақтардың ойниеттері осылай болғаннан кейін
қайтіп халықтың к)сегесі к)герер,
қайтіп ол елмін, ұлтпын деп кеу-

де керер. Теріс саясат салдарынан
ұлттың рухы басылып, жігері құм
болмай қайтеді. Қазіргі күні де басты
құндылығымыз – тіліміздің тұралап
қалуы, қа жетті жерде намысқа
қамшы баса алмай отырғанымыз
да кешегі озбыр лықтың, басыпжаншудың әсері болар.
Бір кездері қазақтың әйгілі ақыны
Қадыр Мырза-Dлі: «Біздің тарих бұл
да бір қалың тарих, оқулығы жұпжұқа бірақтағы» деген еді. Қазақтың
тарихы қалың екенін Қадыр ақын

біліпті. Кейбіріміз, тіпті к)біміз оны
білмеппіз. Енді-енді к)зіміз ашылып
жатыр.
Ұлт үшін тарихсыз, )ткенсіз
кемел келешек болмайтыны белгілі.
Тарих – патриоттықтың, отансүй гіштіктің, намысшыл дықтың
қайнар к)зі.
Бізде т)мен қарап ұялатындай,
жасырып-жабатындай тарих жоқ.
Біздің тарихымыз – ерлікке, жасампаз істерге, )негеге толы. Осыны жас
ұрпақтың сезінгені ж)н.

4-бет

«Ер Төстік» –
ең сүйікті ертегі

12-бет

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

СҮЙІНШІ!

ҚОЛДЫ БОЛҒАН ҚҰНДЫЛЫҚТАР
ОЛАРДЫ ҚАЙТАРУ – ЕЛДІК МӘСЕЛЕ

БЕЛГІЛІ
ТҰЛҒАЛАРҒА КӨШЕ
АТЫ БЕРІЛЕДІ
Dлеуметтік желіде қазақтың айтулы ақыны Кеңшілік Мырзабековтың
ұлы Амангелді Кеңшілікұлының сүйіншілеген жазбасын к)зіміз шалды.
«Құрметті достарым! Құдай қаласа Елордада қазақтың аса к)рнекті
ақыны Кеңшілік Мырзабеков атындағы к)ше пайда болады» дейді
Амангелді Кеңшілікұлы.
Қазір мәлім болып отырғандай, Елорда әкімдігі «Нұр-Сұлтан
қаласының кейбір құрамдас б)ліктеріне атаулар беру және қайта атау
туралы» қаулының жобасын дайындапты.
Сонда ұлтымыздың бірқатар бірегей тұлғаларына, ақын-жазушыларға,
)нер тарландарына к)ше аты берілетіні жазылған. Солардың ішінде
ақын Кеңшілік Мырзабековпен бірге, к)пке танымал жақсылар мен
жайсаңдардың есімі аталады. Олар кімдер дейтін болсақ: Dнет баба,
Бердіқожа батыр, Ұзақбай Құлымбетов, Нығмет Нұрмақов, Баймұхамет
Қосшығұлов, Уәли Халфин, Хиуаз Доспанова, Рахманқұл Бердібай,
Жұбан Молдағалиев, Салық Зиманов, Кәмен Оразалин, Роза Бағланова,
Бәйкен Dшімов, Мақтай Сағдиев...
Бұған дейін де еліміздің астанасында бірқатар ақын-жазушылардың
атына к)ше беріліп, ел мерейі арта түскен еді. Бұл жолғы жағымды
жаңалық та күллі қазақты қуантып, игі іс жалғасын тапса екен деп отыр.
Индира С ТІМ

Жыл сайын еліміздегі музейлер әрқилы мәдени-бұқаралық шаралар, музей туындыларының көрмелері, музейлік құндылықтарды сақтау және насихаттау мәселелері бойынша жиын өткізіп, музей ісінің өзекті проблемаларын талқылап жатады, «Музейдегі
түн» сияқты шаралар және бар. Сонымен бірге кезінде Қазақстан аумағынан тысқары
шығарып әкетілген мәдени бағалы заттарды қайтару (реституция) мәселесі елдегі музей
қауымдастығының назарынан тыс қалып келеді. Олар, тіпті бұл тақырыпты ыңғайсыз санап,
орағытып өтуге тырысатыны байқалады. Себебі тақырып шынымен де ауыр, күрделі.
Мәдени құндылықтарды елге
қайтарудың әңгіме болғанына біраз уақыт
)тті. Dсіресе бұл тақырыпқа кезінде белгілі
журналист, жазушы Бейбіт Сапаралин
)ндіре қалам тартқан-ды. Оның КСРО
ыдырамай тұрып, «Егемен Қазақстан»,
«Қазақ әдебиеті», «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған мақалаларында
қазақ халқының мәдениеті мен тұрмысына
қатысты баға жетпес жәдігерлерді елге
қайтарудың мәселесі )ткір қойылды. «Алтын, күміс, қоладан құйылған байырғы
т)л бұйымдарымыз )зімізге қайтарыла ма,
әлде «орталықта» – Мәскеу мен Ленинград
музейлерінде біржола қалып қоя ма?» деген
сұрақты ортаға тастаған еді автор. Айтуынша,
Петр заманынан бастап қазақ даласындағы
қала, қорғандардан табылған, әйтеуір
қандай да бір мәдени, тарихи құндылығы
бар зат-бұйым Петербургтегі Кунсткамераға,
Эрмитажға аттандырылып, ал сол кездегі
археологсымақтардың түсінігінше әлгі
)лшемге келмейтіндері жойылып жіберілген.
Бұл жағдай кеңес дәуірінде де қайталанды. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін
және одан кейін Қазақстан аумағында
ондаған археологиялық қазба жұмыстары
жүргізілген. Dсіресе 1930 жылдары
КСРО ҒА ұйымдастырған, П.Рыков,
О.Кривцова-Гракова, С.Черников, т.б.

басқарған археологиялық экспедициялар қазақ даласын шарлап, қала-қорған
орындарын қопарды. Профессор
А.Бернштамның басшылығындағы
КСРО Материалдық мәдениет тарихы
институтының экспедиция сы Жетісуда
кең к)лемді қазба жұмыстарын жүргізсе,
белгілі орыс шығыстанушысы П.Лерх
Түркістан )лкесін, Сыр бойындағы Сауран,
Сығанақ қалаларының және Талас аңғары
алабындағы бірқатар қала шықтардың
қорым болып жатқан орындарын зерттеп, Жанкент қаласының қи рандысын
қазды. Қалыптасқан дағды бойынша табылған археологиялық материалдар орталықтағы музейлер мен зерттеу
орталықтарына жіберіліп отырды. Мысалы,
профессор С.Толстовтың жетекшілігімен
Хорезм археологиялық-этнографиялық
экспедициясы Қызылорда жерінен тапқан
қыш, металл бұйымдар мен зергерлік
бұйымдардың аса бай топтамасы бұрынғы
КСРО ҒА-ның Этнография институтының
жерт)лесінде жатыр. Шығыс Қазақстаннан
табылған Шілікті қоймасының алтын
зергерлік әшекейлері (қазба жұмысын
жүргізген С.Черникова) бүгінде «Сібір
алтыны» деген атпен Эрмитажда сақтаулы
тұр. Қазақ халқының ұлттық мақтанышын
құрайтын к)птеген мәдени-тарихи мұра

заттары шетелдердегі (Санкт-Петербург,
Мәскеу, Орынбор, Омбы, Ташкент, Н)кіс,
т.б. қалалардағы) музейлерде тұр.
Дәстүрлі қазақ мәдениетіне қатысты
қы зықты бір заттық және фотоиллюстративтік коллекция Ресей ҒА-ның Ұлы
Петр атындағы Антропология және этнография музейінде (Санкт-Петербург,
Кунсткамера) жинақталған. Онда Жәңгір
ханның 1839 жылы зайыбымен бірге түскен
сирек фотосуреттері, кезінде Абылай
ханның отбасы кәделеп ұстаған, алтынкүміс қаптырып, сердолик жапсырмалармен әдіптеген ескі белбеу бар. Бұл жерде әңгіме ұлттық киім-кешек, киіз үй,
тұрмыстық жабдықтар мен үй жиһаздары
сияқты халықтың қолданбалы-ұстамалы
)нерінің жәдігері жайында ғана емес, жыл
санауымызға дейінгі VI-V ғасырларда )мір
сүрген к)не шеберлердің қолдарынан
шыққан алтын-күміс бұйымдар, зергерлік
заттар және бедізшілдік (тас қашау) )нерінің
мұралары ж)нінде болып отыр. Солардың
бірі – 30-шы жылдары академик Қаныш
Сәтбаев Орталық Қазақстан жеріндегі
Алтыншоқы деген жерден тапқан, Dмір
Темірдің жарлығымен 1391 жылғы жорық
кезінде қойылған тас тақта. Ол 1936 жылы
Эрмитаж директоры, академик Орбелидің
сұратуымен Ленинградқа жібертілген. Бұл
бізге белгілі артефакттер ғана, ал мәлімсіз,
жабулы қазан күйінде жатқаны қаншама
десеңізші! Бүгінде сыртқа әкетілген мұраның
к)лемін тап басып айту қиын, «ЦентрАзия» ақпараттық порталы жазғандай,
олардың саны мыңдаған жәдігерді құрауы
мүмкін. Мәселен, Тарбағатайдағы Елеке
сазы шұратындағы ерте сақ қорғанын қазу

кезінде кездейсоқ табылған тері қапшықтың
ішінен аң стилімен жасалған к)птеген
зергерлік әшекейлер шықты. Бұл – ертеде
қорғанды тонап кеткендерден қалғаны ғана.
Немесе Ақт)бе облысы аумағынан соңғы
кезде табылған, атақты Есік қорғанындағы
«Алтын адамға» ұқсас алтын киімді мүрдені
алайық. Осыларға қарап, ертедегі және
бүгінгінің алтын іздеуші қарақшылары
тарапынан еліміздің мәдени игілік-мұрасына
қаншалықты залал келгенін және келіп те
жатқанын бағамдаймыз.
Орыс офицерлеріне қазақ сұлтандары
берген сый-сияпат бұйымдар, шетелдегі
этнографиялық к)рмелерге жіберген экспонаттар да б)лек әңгіме етуге тұрарлық, Бейбіт
Сапаралиннің «Эмиграциядағы игілік»
мақаласында айтылғандай, қазақтың ұлттық
)нер бұйым дары Петербургте 1876 жылы
)ткен ориен талистердің үшінші конгресі
ая сын дағы к)рмеге )те к)п қойылған.
Конгрестің пре зи денті, шығыстанушы
В.Григорьев араға омбылық суретші
М.Знаменскийді сала отырып, Шыңғыс
Уәлихановқа атасы Абылайдың асыл тастарды қырнайтын білік-станогын к)рмеге
жіберуді сұраған екен, сонда Шыңғыс сұлтан
әлгі білікке қоса хан атасының алтын жіппен
зерленген б)ркін, түрлі асыл тас қондырып,
күміспен аптаған, дәндәкулі кісе белдігін де
беріп жібереді. Ақмоладан, Атбасар мен К)кшетаудан әлгі к)рмеге деп жіберілген экспонаттардың ұзын-ырғасы 400-дей бұйымды
құраған және солардың бірде-біреуі иесіне
қайтарылмаған. Қазақша қа йыр ғанда,
түлкінің кірген ізі бар да, шыққан ізі жоқ.
(Жалғасы 6-бетте)
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МАҚСАТ – ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫСЫН
ЖАҚСАРТЫП, ТАБЫСЫН АРТТЫРУ

Сейсенбі күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен
онлайн форматта Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Жиында елдің әлеуметтікэкономикалық дамуының 2020 жылғы қорытындылары мен алдағы жоспары
талқыланды. Жиынға Премьер-Министр Асқар Мамин, Мемлекеттік хатшы
Қырымбек Көшербаев, Президент Әкімшілігінің Басшысы Ерлан Қошанов, Үкімет
мүшелері, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері,
орталық мемлекеттік органдардың және ұлттық компаниялардың басшылары
қатысты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің басты міндеті экономикалық
өсімді қалпына келтіру, инвестиция тарту және қазақстандықтардың табысын
арттыру екенін атап өтіп, пандемия мен шектеу шараларынан, сондай-ақ сауда
байланыстарының үзілуінен айтарлықтай зардап шеккен шағын және орта бизнесті
қолдаудың маңыздылығына назар аударды.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»
«Биыл шағын және орта бизнес ке
қолдау к)рсету ең басты назарда болуға
тиіс. Үкіметке «Атамекен» ұлттық
кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, бір
айдың ішінде осыған қажетті іс-шаралар
топтамасын әзірлеуді тапсырамын.
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы –
халықты жұмыспен қамтудың негізгі
құралы. Оның «Бастау-бизнес» бағыты
бойынша 150 мыңнан астам адам оқып
шықты. Бірақ тек 10 пайызы несиеге, 19
пайызы грантқа ие болды. 100 мыңнан
астам адам мемлекет қолдауынан тыс
қалды. Dсіресе, бағдарламаның ауылдағы
түлектеріне қаржы жетпей жатыр.
Сондықтан бағдарламаның қаржы к)лемін
ғана емес, оны жүзеге асыру ұстанымдары
мен тетіктерін қайта қарауымыз керек.
Халыққа берілетін шағын несиелердің
ставкасы 6 пайыздан аспауға тиіс» деді
Мемлекет басшысы.
Үкіметтің кеңейтілген отырысында
Премьер-министр Асқар Мамин елдің
стратегиялық мақсаттары мен Жолдаудағы
тапсырмалар басты назарда екенін атап
)тті. Оның айтуынша, 2021 жылғы негізгі
мақсат – басты жеті бағытты дамыту.
«[ңірлер бойынша )сім СҚО, Павлодар және Қостанай облыстарында
байқалды. Одан кейін ШҚО мен Шымкент
қаласы тұр. Экономиканы дамыту бойынша )ткен жылы 10 )ңірде оң к)рсеткіш
тіркелді. 4 )ңір орта республикалық
к)рсеткіш бойынша аяқтады» деді Үкімет
басшысы.
Сонымен қатар Үкімет басшысы
Еңбек нарығын дамытудың 2021-2027
жылдарға арналған жоспар әзірленіп,

биыл бюджет саласындағы 1 млн-нан
астам жұмыскердің жалақысы )сетінін
және 1,3 млн адам жұмыспен қамтудың
әртүрлі шараларымен қамтылатынын атап
)тті.
Аталған жиында Ұлттық банк т)рағасы
Ерболат Досаев 2020 жылы атқарылған
жұмыстарды баяндап, қорытынды есебін
берді. Оның айтуынша, Президенттің
экономикалық белсенділікті қолдау бойынша дағдарысқа қарсы бастамаларын
іске асыру үшін Ұлттық банк 2,3 трлн
теңгеге дағдарысқа қарсы шараларды
қаржыландырып, бұл дағдарысқа қарсы
жалпы қаржының 50%-дан астамын
құраған.
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет мүшелері мен әкімдердің сатып алудағы
жергілікті )німдердің үлесін арттыру
бойынша жүргізілген жұмыстарын сынға
алды. Былтыр 9 айда тауарға, жұмысқа
және қызмет к)рсетуге қатысты сатып алуларды реттеудің жалпы к)лемі 12,5 триллион теңгені құрады. Жергілікті тауарлар
мен қызмет к)рсетуге 6,4 триллион теңге
немесе қаржының 52 пайызы б)лінген.
Экономикаға аталған қаражаттың жартысына жуығы жұмсалмаған.
Мемлекет басшысы Үкіметке салықтық-бюджеттік саясатты жетілдіру
ж) нінде ұсыныс әзірлеуді тапсырды. Былтыр салық және кеден саласынан түскен қаржының кіріс к)лемі 47
пайызға қысқарған. Кедендік т)лемдердің
жинақтық деңгейі т)мен екені байқалады.
Тек Қытаймен арадағы шекарада 50 мыңға
жуық жалған декларация толтырылғаны
туралы дерек анықталды. Қытаймен
арадағы ашық статистика бойынша
айырмашылық 5 миллиард доллардан
астам қаржыны құрайды.

Сонымен қатар Президент пандемия
кезінде халықтың табысы азайған шақта
азық-түлік бағасы арзандай түсудің орнына, керісінше, қымбаттағанын айтып,
Үкімет мәселелерді шешу барысында
нарық тетіктерін негізге ала отырып, ісқимыл жиынтығын әзірлеуі тиіс екенін
ескертті.
Сондай-ақ Үкіметтің кеңейтілген
отырысында талқыланған келесі мәселе
– жер мәселесі. Жер кодексінің кейбір
нормаларына жарияланған мораторий
биыл аяқталады. Осыған байланысты
Мемлекет басшысы Үкіметке Жер
комиссиясының жұмысын қайта жандандыруды және қараша айына дейін
түзетулерді қабылдауды тапсырды.
«Жайылымдар мәселесіне арнайы
тоқталғым келеді. Бұл жерлер, ең алдымен,
ауыл тұрғындарына қолжетімді болуы керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс
ұйымдастырмай отыр. Соның салдарынан, ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Dсіресе Алматы,
Түркістан облыстарынан арыз-шағым к)п
түсуде. Жайылымдардың 99 пайызы шаруа
қожалықтарының иелігінде. Алайда оның
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36 пайызында ғана мал жайылады. Қалған
46 миллион гектар жайылымдық жер бос
жатыр. Үкіметке Бас прокуратурамен
бірлесіп, биылғы жылдың соңына дейін
осындай жайылымдарды қайтарып алуды
тапсырамын. Оны ауыл тұрғындарының
игілігіне берген ж)н» деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Жиын барысында Мемлекет басшысы
баспана мәселесіне де тоқталуды ұмытқан
жоқ. Баспана бағасының шарықтауына
тосқауыл қоюды тапсырған Мемлекет басшысы тұрғын үй нарығындағы
алаяқтық операцияларды шектеу қажетін
ескертіп, қазақстандықтардың тұрғын
үй жағдайын жақсартуға зейнетақы
жинағының бір б)лігін пайдалануға
рұқсат беру тапсырмасы жүзеге асырылуға жақындап қалғанын айтты. Енді
тұрғын үй т)ңірегіндегі дүрбелең мен баға
)сімін ұстап тұруға бағытталған нақты
шаралар қабылдау қажеттігіне баса назар
аудартты.
«Қазір бұл жайында барлық жерде
жазып, жылжымайтын мүлік бағасының
к)терілу тенденциясы байқалғанын айтуда. Мемлекеттік органдар халықпен және

құрылысшылармен түсіндіру жұмысын
жүргізгені маңызды. Нарықтағы алаяқтық
операцияларды шектеу қажет» деді ҚР
Президенті.
Сонымен қатар денсаулық сақтау
саласын дамыту мәселесі ерекше
бақылауда. Пандемия кезінде аталған
жүйе күрделі сынақтан )тіп, саладағы
барша олқылықтар айқын к)рінді. [ткен
жылы 156 ана )лімі тіркеліп, )лім-жітім
2,8 есеге артқан. Президенттің айтуынша,
бүгінгі жағдайдан сабақ алуымыз керек.
Енді бір жылда жинақталған тәжірибені
ескере отырып, әрекет ету қажет. Үкіметке
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, бір айдың
ішінде эпидемияға қарсы шараларға
теңдестірілген тәсілді қамтамасыз ету
мақсатында иммундық мәртебе туралы
ақпарат қамтылатын QR кодтарды енгізу
мәселесін пысықтау тапсырылды.
Сондай-ақ Үкіметтің кеңейтілген отырысында білім сапасы, «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасы, су
ресурстары мәселелері кеңінен қозғалып,
Мемлекет басшысы 2021-2025 жылдарға
арналған «Жасыл Қазақстан» ұлттық

жобасын әзірлеуді тапсырды. Сонымен
қатар Қазақстанда монополияға қарсы
жаңа заң әзірленетіні хабарланды. Мұндай
міндетті Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Үкімет пен Бәсекелестікті қорғау
және дамыту агенттігіне тапсырды.
Айта кетейік, биыл еліміз Тәуелсіздіктің
30 жылдығын атап )теді. Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев мерейтой кезінде
артық даңғаза мен ысырапшылдыққа жол
берілмейтінін айтты.
«Біз бірлік пен келісімді нығайтып,
)скелең ұрпақтың бойындағы патриотизмді дамытуға тиіспіз. Оларды егемендігіміздің және мемлекетіміздің құндылықтарын бағалай білуге үйретуіміз
қажет. Сондықтан мен «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты мақаламда қазіргі
идеологиялық бағдарламаларды нақты
атап к)рсеттім. Біздің мақсатымыз
– азамат тарымыздың тұрмыс сапасын жақ сартып, табысын арттыру.
Мемлекеттік органдардың әрбір шешімі,
әрбір әрекеті экономиканы дамытуға
және халықтың игілігіне арналуға тиіс»
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

МӘСЕЛЕ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНДАҒЫ
ҚАРЖЫҒА ҚАЛАЙ ИЕ БОЛАМЫЗ?

Биыл еліміздің рухани өмірінде өзіндік
орны бар Қазақ
радиосына – 100
жыл, Шалқар радиосына – 55 жыл толып
отыр. Осыған орай ҚР
Ұлттық кітапханасында
«Қазақ радиосының
ғылымда алатын орны
мен зерттеулері» және
«Ақиық ақын Мұқағали
Мақатаевтың дикторлық
жолы» атты ғылымитәжірибелік конференция ұйымдастырылды.
Шараға қос радионың
ардагерлері мен
ғалымдар қатысты.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылдың 2 қыркүйегінде өзінің
Қазақстан халқына алғашқы Жолдауында жұмыс істейтін азаматттардың
зейнетақы жинақтарын мақсатты түрде пайдалану мүмкіндігін жасау туралы
тапсырма берген болатын. 2020 жылдың басында ҚР Еңбек және әлеуметтік
қорғау министрлігі Заңға өзгерістер енгізуді ұсынды. Осы кезде министрлік 2021
жылдан бастап Қазақстан азаматтары зейнетақы жинақтарының бір бөлігін ала
алады деп мәлімдеді. Осыдан бастап халық арасында көптеген сұрақ туындап,
зейнетақыны алу жолдары мен кезеңдері көп талқыланды. Белгілі болғандай,
жинақтың бір бөлігін алу үшін азаматтың зейнетақы есепшотындағы ақша көлемі
«жеткілікті шектен» асуы тиіс.
Азаматтың суреттері

Қазақ радиосына – 100 жыл

Конференцияны Ұлттық кітапхана
директоры Бақытжамал Қайырбекқызы ашып, жиналған қауымды
мерейтойымен құттықтап, конференция жұмысына сәттілік тіледі. Бұдан ары
конференция тізгінін )з қолына алған
Қазақ радио сы Алматы филиалының
жетекшісі Бақыт Жағыпарұлы конференция бағдарламасымен таныстырып, с)з кезегін Шалқар радиосының
директоры Болатбек Т)лепбергенге
берді. [з с)зінде қос радио ұжымының
)з мерейтойын )ткізу барысындағы
мақсат, міндеттеріне тоқталды. Ал
конференцияны одан ары сабақтаған
Бақыт Жағыпарұлы Қазақ радиосының
ғылыми зерттелуін нақты деректермен
баяндады.
– 2001 жылы радионың 70 жылдығын
)ткізгелі жоспарлап жүргенімізде
«Егемен Қазақстан» газетіне белгілі

ғалым Намазалы Омашовтың «Қазақ
радиосына қанша жыл?» деген зерттеу
мақаласы шықты. Онда ғалым кезінде
Қазақ автономиялы республикасы
құрылған уақыттағы тарихи жағдайларға
тоқтала келіп, радио негізін қалауда
ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы
тұрғанын нақты мұрағаттық деректермен дәлелдеген. Сондықтан Қазақ
радиосының ағартушы ғалымның ақылой еңбегі және ізі қалуымен де құндылығы
арта түседі. Бұл тарихи шындық.
Бақыт Жағыпарұлының с)зіне
қарағанда, биылғы 100 жылдық аясында
к)птеген шаралар жоспарланған. Оның
ішінде радио ғимаратына белгі тақта орнату, радио ішінен мұражай ашу секілді
айшықты шаралар бар.
Конференция барысында баспагер
ғалым Темірғали К)пбаев с)з алып,
радионың бүгіні мен болашағына

қатысты )з ойын ортаға салды. Ғалымның
айтуына қарағанда, жүз жылдық тарихы бар радионың қалыптасқан
)зіндік дәс түрі, бағдарламаларды
тыңдарман ға ұсынуда )зіндік жүйесі
бар. Соны бұзбау маңызды. Ғалым )з
с)зінде коммерциялық радиолардың
бағдарламаларды жүргізудегі кейбір
жағымсыз қылықтарын сынға алды.
Публицистикалық тілден ауытқып, к)ше
тілінде бейәдеп с)йлеп кететіндерінің
орынсыз екенін айтты.
Конференцияда )зге де ғалымдар
мен радио ардагерлері )з ойларын ортаға
салып, болашақта журналистік зерттеу
жүргізіп дайындалатын сараптамалық
бағдарламалар қатарын к)бейтуді
ұсынды. Мәселен, радио ардагері
Құсман Игісін кезінде Dнуарбек Байжанбаев салып кеткен дикторлық
мектепті дамыту керегін айтты.
– Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда
кейбір бағдарламаларды даусының
дикциясы т)мен жүргізушілер жүргізе
беретін болды. Бұл тыңдарман қатарын
азайтады. Бағдарламаның сапасын
т)мендетеді. Сондықтан радионың
бүгінгі басшылығы осындай мәселелерді
редакция алқасында талқылап, оң
шешім қабылдағаны абзал, – деді ол.
Конференцияға қатысушылар
айтылған ұсыныстар негізінде қарар
қабылдады. Онда радио базасында дикторлық мектеп ашу, алтын
қорды толықтыру, сараптамалық
бағдарламалар қатарын к)бейту, техникалық жарақтандыруды жетілдіру
ж)нінде шешім қабылданды.
Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Алдын ала есептеу бойынша, 30
жастағы азамат үшін «жеткілікті шегі»
2 млн 500 мың теңгені құрайды. Осы
сомадан қалғанын олар белгіленген
қажеттіліктерге қалауы бойынша
жұмсай алады. 35 жас үшін – 2 млн
940 мың теңге; 40 жас үшін – 3 млн
420 мың теңге; 45 жас үшін – 3 млн

қаражаттың бір б)лігін қажетіне ала
алады. Былтыр қыркүйек айының басында әр жастағы адамның қорда болуы тиіс «жеткілікті шек» белгіленген
болатын. Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, салымшының қордағы
есепшотында қалуы тиіс ақшасы

930 мың теңге; 50 жас үшін – 4 млн
470 мың теңге; 55 жас үшін – 5 млн
060 мың теңге; 59 және одан үлкен
жас үшін 5 млн 560 мың теңге қажет.
Бұдан асқан соманы )з еркімен алуға
құқылы.
Осылайша, қоғам талқысына
түскен «Біржолғы зейнетақы
т)лемдерін тұрғын үй жағдайларын
жақсарту мақсаттарына пайдалану
қағидалары» туралы заң жобасы 2021
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне
енді.
Ресми деректерге сүйенсек,
Қазақстанда шамамен 760 мыңнан астам азамат БЖЗҚ-дағы
жинақтаушы есепшотындағы

болашақта салымшыны жинақтаушы
зейнетақы жүйесінен т)ленетін
зейнетақымен қамсыздандыру үшін
қажет. Сондық тан салымшының
есепшотында белгілі бір м)лшерде
қаражаттың болуы шарт. Одан
асқан б)лігін алуына рұқсат етіледі.
«Жеткілікті шек» салымшының жасына қарай белгіленеді.
Салымшы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (БЖЗҚ)
жинақ есепшотындағы қаржысының
шекті м)лшерден асқан б)лігін
тұрғын үй жағдайын жақсартуға,
емделуге немесе жекеменшік қаржы
компанияларының басқаруына беруге құқылы. Сондай-ақ бірнеше

мақсатта пайдалана алады. Атап
айтқанда, )зіңізге жеке үй сатып
алған кезде кез келген азаматтыққұқықтық мәмілелер бойынша
толық есеп айырысу. Бұл сатып
алу-сату шарты, үлестік қатысу,
жекешелендіру, тұрғын үй құрылыс
кооперативіне үлестік қатысу, б)ліп
т)леу, тұрғын үйді айырбастау туралы шарттарға; баспана алу үшін
ипотека рәсімдеген кезде, зейнетақы
қаражатын бастапқы жарна ретінде
қолдануға; ипотекалық займ бойынша берешекті ішінара немесе
толық )теуге; тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесі арқылы баспана
алу үшін ипотекалық қарыз алуға;
қайта қаржыландыруға; тұрғын үй
құрылысы бағдарламалары мен
дағдарысқа қарсы бағдарламалар
шеңберінде ұсыныл ған сатып алу
құқығымен тұрғын үйді ұзақ мерзімді
жалдау шарттары бойынша берешекті
толық )теуге; тұрғын үй жағдайын
жақсарту немесе емделуге ақы т)леу
үшін жақын туыстарының пайдасына
беруге; емделуге (к)з ауруларын емдеу және ота жасау, косметологиялық
және стоматологиялық күрделі ем
мен ота жасау) алуға болады.
Осы орайда, салымшы ақшаны
қандай тетік арқылы алады деген сұраққа жауап ретінде «Отбасы банкі»
зейнетақы жинақтарын алуға )тініш
беруге онлайн-платформаны қосып
отыр.
«Порталда )тініш беру үшін тек
жарамды ЭЦҚ болуы қажет. Портал )те қарапайым болады, онда сіз
)зіңіздің зейнетақы жинағыңызды қандай мақсатқа жұмсағыңыз
келетінін айқындап, қолданғыңыз
келетін сома к)лемін белгілейсіз,
болды» дейді «Отбасы банк»
Басқарма т)райымы Ләззат Ибрагимова.
Сонымен қатар Ләззат Еркенқызының айтуынша, ақша алынғаннан кейін 45 күннің ішінде
қолданылмаса, ақшаның нақты
мақсатты бағытқа пайдаланылғанын
растайтын құжатты к)рсетпесе, онда
ол қаражат БЖЗҚ-дағы )з жинағыңызға толық к)лемде қайтарылады.
Ақбота ҚУАТОВА

ANA TILI
Ол – соңғы жиырма
жылға жуық уақыт ішінде
ғылыми-зерттеу тобымен
бірге жоғары патогенді
құс тұмауы, бруцеллез, A/
H5N1 құс тұмауы мен A/
H1N1 шошқа тұмауы сияқты
аса қауіпті инфекцияларға
қарсы ветеринарлық 7
вакцина мен медициналық
3 вакцинаны сәтті жасап
шығарған ғалым. Ол
жасаған вакциналардың
шамамен 60%-ы табысты
түрде қолданысқа және
өндіріске енгізілген.
Қайсар Табынов микробиология саласында
ауқымды ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен айналысады. Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылымизерттеу институтындағы
15 жылдық, оның ішінде
инфекциялық аурулардың
алдын алу зертханасының
меңгерушісі қызметіндегі
8 жылдық еңбек өтіліне
сүйене отырып, қауіпті
вирусқа қарсы отандық
екпені дайындауға кіріскен
санаулы мамандардың бірі.
«Ал Қазақ ұлттық аграрлық
зерттеу университеті
жанындағы Вакцинология орталығының зертханалары мен заманауи
материалдық-техникалық
базасы, күрделі ғылымитехнологиялық міндеттерді
шешуге қабілетті мамандары білікті» деген ғалым
болашақта қазақстандық
кез келген вакциналар осындай жерлерде дайындалатынына
сенімді. Университеттің
ғана қаржыландыруымен
вакцина әзірлеп жатқан
ол өз ісін көпшілікке алдын ала таныстыруға
құлықсыз. Ғылыми нәтиже
белгілі болғанда ғана
көпшілікке жаңалығын
сүйіншілегісі келетіндей.
Бүгінгі сұхбатымызда қазіргі
таңдағы ең өзекті мәселенің
бірі – вакцинация мәселесін
сөз етпекке бел будық...

– Коронавирусқа қарсы екпені
алғаш қабылдаған қазақстандықсыз.
сері қандай болды? Ол вакцинаның
ерекшелігі не еді?
– Австралиялық Vaxine Pty
ltd шығарған COVAX-19 вакцинасын қабылдадым. Ол компаниямен
ғылыми әріптестік орнатқанбыз,
ал ғылыми әріптестіктің бір шарты
осы болғандықтан, бұл вакцинаны
)з ағзамызда сынап к)рдік. Екпе
қабылдаған соң иммунитетімнің
қаншалықты жұмыс істеп жатқанын
білу мақсатында биохимиялық
және гематологиялық қан талдауын
тапсырдым. Барлық к)рсеткіштер
қалыпты екенін к)рсетті. Вакцинаның
клиникалық сынақ хаттамасында адамдардан оқшаулану шарт емес
деп жазылған. Тек карантин кезіндегі
барлық гигиеналық талаптарды орындау керек. Осы нұсқаулыққа сүйендім.
Иә, вакцина қабылдамас бұрын
денсаулығымды скринингтік және
биохимиялық толыққанды тексерістен
)ткізіп, дәрігердің келісімін алдым.
Вакцина доминантты емес, егер оңқай
болсаңыз сол қолға, ал солақай болсаңыз
оң қолға, яғни физикалық тұрғыда
салмақ түспеу үшін жүктемесі аздау
қолға егіледі. Егілген вакцинаның к)лемі
– 1 миллилитр. Еккеннен кейін т)рт
сағаттан соң вакцина салынған жердің
аздап ауырғанын сездім. Бұл қалыпты
жағдай. Екінші күні қаттырақ ауыра
бастады. Физикалық жаттығу жасап,
қолды к)тергенде ауырсындым. Дене
қызуым 37,4-ке дейін к)терілді. Dлсірей
түскендеймін. Үшінші күні барлық
жағымсыз әсер жойылды. Сол үшінші
күннен бастап қалыпты күйге түстім.
Вакцина жақсы жұмыс істесе,
тиімділігі мен қауіпсіздігін к)рсетсе,
оны практикада қолдануға толық
мүмкіндігіміз болады деген ойға келдік.
Дәл )зімнің вакцина салдыртуымның бірнеше себебі бар. Біріншіден,
біздің елде қолдануға ұсынатын вакцинаның қауіпсіздігі мен иммуногендігіне к)з жеткізгім келді. Екіншіден,
COVAX-19-дың құрамындағы AdvaxCpG адъвантының күшін анықтасам
дедім. Үшіншіден, отандық вакцинаны жасау үшін COVID-19 қоздырғы шымен тікелей жұмыс істеу керек
болғандықтан, денсаулықты қорғауым
да қажет болды.
– Жаппай вакцинациялау уақыт
еншісіндегі шаруа ғой. Барлық сынақтан
2ткен вакцина алдымен кімдерге егіледі?
– Жалпы тәжірибе бойынша вакцина алдымен тәуекелі басым кісілерге
егіле ді. Статистикаға қарасақ, коронавирус инфекциясынан к)з жұмып
жатқандардың к)бі – ересек адамдар,
сосын қан қысымы, қант диабеті,
қатерлі ісік сияқты созылмалы ауруы
бар науқастар мен осы індетпен күресте
алдыңғы шепте жүрген дәрігерлер.
Сон дықтан, ең алдымен, осындай

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
инфекциясына қарсы 200-ге жуық
үміткер-вакцина тіркелді. Біздің еліміз
де вакцина жасауды қолға алды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
бес вакцинамызды клиникаға дейінгі
сынақтарға арналған үміткер-вакцина
ретінде тіркеді. Осы отандық вакциналар
туралы білгіміз келеді.
– Дұрыс айтасыз, үміткер-вакциналар 200-ге жуық, олар ДДСҰ
тізімінде тұр. Оның ішінде қазақстандық бес вакцина бар.
Қазір дүниежүзілік нарықта үш
вакцина: матрикалық РНК негізіндегі
вакцина, векторлық вакцина, Қытай
вакцинасы. [зге вакциналармен қатар
жаһандық клиникалық тексерістен
)ткен. Олардың ерекшелігі техникалық
платформалары әртүрлі. Бұл вакциналардың ұзақмерзімді салдары қандай
болатынын ешкім болжап біле алмайды.
ДДСҰ-ның )з критерийлері бар
және оларға әр вакцина сәйкес келуі
керек. Егер вакцина осы критерийлерге сәйкес келсе, клиникалық
зерттеулерге кірісуге болады. ДДСҰның вакциналық үміткерлер тізіміне
Ауыл шаруашылығы министрлігі
ҚазҰАЗУ халықаралық вакцинология орталығы мен ҚР Денсаулық
сақтау министрлігінің М.Айқымбаев
атындағы ұлттық аса қауіпті инфекциялар ғылыми орталығы бірлесе
жасап шығарған наноэмульсивті май-

сы кіреді. Биологиялық қауіпсіздік
ғылыми-зерттеу институты қазірдің
)зінде оң нәтижесін к)рсете бастады.
Биологиялық қауіпсіздік ғылымизерттеу институтында 15 жыл бойы
жұмыс істегенмін. Сондықтан ондағы
әріптестеріме сәттілік тілеймін.
Ал біздің орталықты Биологиялық
қауіпсіздік ғылыми-зерттеу институтымен салыстырғанда, осы кезге дейін
мемлекет тарапынан ешқандай қаржы
алған жоқпыз. Вакцина дайындаудың
ең қымбат сатысы – клиникалық зерттеулер. Соның ең үлкені – үшінші
фаза. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің Басқарма басшысы – Ректоры, ҚР ҰҒА академигі
Тілектес Исабайұлы Есполовтың тікелей қолдауымен университеттің ішкі
ресурстарын жан-жақты пайдаланып
келеміз. Университет арнайы грант
б)лген.
Біз жасап жатқан вакцина екеу.
Біріншісі NARUVAX C-19, екіншісі
– NARUVAX C-19/nano. Бұл –
субъбірлікті вакциналар. Яғни
пато ген нің (вирустың) бір немесе
бірнеше тазартылған иммуногенді
ақуызынан тұрады. Ал қазақстандық
препараттардың құрамындағы адьювант (иммун жауабын күшейтеді) әсерді
күшейте түседі. Екі препарат та Қазақ
ұлттық аграрлық зерттеу университеті
жанындағы Халықаралық вакцинация
орталығында жасалған. Қазіргі уақытта

Қайсар ТАБЫНОВ,

ҚазҰАЗУ жанындағы Халықаралық Вакцинология орталығының директоры:

ЕҢ АЛДЫМЕН

ИММУНДЫҚ АХУАЛДЫ
БІЛУ МАҢЫЗДЫ

кісілерге вакцинация жасау керек деп
есептеймін.
Бүгінгі пандемия жағдайында кез
келген вакцинаны жасау процесі, яғни
оны әзірлеп, )ндіріске енгізуге дейін
орта есеппен 10 жыл уақыт керек. Ал
біз сонша уақыт вакцинаны күтіп отыра
алмаймыз. Қандай вакцина болсын,
ең алдымен, оның адамға қауіпсіздігі
тексеріледі. Ол адамның денсаулығына
зардабын тигізбеуі керек. Екінші
кезекте тиімділігі тексеріледі. Ол кезде
миллиондаған адам бір сәтте вакцинаны қабылдайды және ол адамдардың
бәрінің дені сау болуға тиіс. Егер вакцина қауіпсіз болмаса, миллиондаған
адамның денсаулығына зиян келеді.
Осы жағдайларды саралап барып, вакцинация жұмыстары жүргізілуі керек деп
есептеймін. Dрине, індеттің бел ортасында жүрген адамдардың ауру жұқтыру
қаупі жоғары, сондықтан )з еріктерімен
олардың бірінші болып вакцина алуы
әділдік болар еді деп ойлаймын.
– Қазір дүниежүзі мемлекеттері вакцина қабылдауды бастады. Ол вакциналар туралы не дейсіз, маман ретіндегі
пікіріңіз қандай?
– Америкалық фармацевтикалық
Pfizer компаниясы вакцина ойлап табуда
алғашқылардың бірі болып жетістікке
жеткені туралы айтып жатыр ғой. Бұл
компания Екінші дүниежүзілік соғыс
кезінде пенициллин ойлап тапқаны
белгілі. Міне, осы компания )з
вакцинасының (BNT162b2) 95%-дық
қорғаныш беретінін мәлімдеді. 65 жастан
асқан адамдар үшін 94% нәтижелі екенін
баса к)рсетті. Яғни екпе егілген әрбір
жүз адамның 95-інде тұрақты иммунитет
қалыптасады деген с)з.
Moderna инновациялық компаниясының )німі 94,5% нәтижелі екенін
айтады. Ресейдің «Спутник V» вакцинасы 92%-дық қорғаныш беретіні
айтылып, жазылып жатыр. Pfizer компаниясы секілді, ресейлік ғалымдар
компаниясының да ғасырлық тарихы
бар. Pfizer-ден айырмашылығы
Гамалеи атындағы ғылыми орталық
Ресей денсаулық сақтау министрлігінің
құрылымына кіреді. Ал препаратты
мемлекеттік қор қаржыландырады.

Жалпы вакцинациялау
туралы айтсақ, Британ ғалымдары
вакцинацияның аралас тәсілін пайдаланып к)ргісі келеді. Бірінші вакцинацияда олар вакцинаның бірінші типін,
ал қайтара салатын вакцинада екінші
типін пайдалануға ұсыныс жасады.
Олар аралас тәсілді пайдаланғанда
адамдарды толыққанды иммунитет
қалыптасуы мүмкін деп сенеді. Біз де
соны байқап к)рсек дедік.
– Вакцинаны бәрі бірдей алуы керек
пе, қалай ойлайсыз?
– Вакцина салдырмас бұрын
организмде бұл инфекцияға антидене қалыптасқан ба, соны тексеріліп
алған дұрыс деп есептеймін. Симптомсыз ауырып тұрғандар немесе жеңіл
формасында ауырғандар бар. Оларға
вакцина салдыртудың қажеті жоқ деп
есептеймін. [зі қалыптасқан иммунитетке ештеңе жетпейді. Яғни вакцинаны коронавируспен ауырмаған
адамдардың алғаны абзал. Ал ауырыпжазылғандардың бойында табиғи
иммунитет қалыптасып үлгереді. Дегенмен, бұл )те қауіпті ауру болғандықтан,
болашақта қалай құбыларын анықтау
әзірге мүмкін емес. Сондықтан елімізде
ғылыми-зерттеу жұмыстарына баса
назар аударылып, вакцина шығарумен
айналысатын зертханалар мен зауыттар
ашу керек.
Вакцина – жұқпалы ауруларға қарсы
иммунитетті қалыптастыруға арналған
медициналық немесе ветеринариялық
иммунобиологиялық препарат. Ол
әлсіреген немесе жойылған микроорганизмдерден, олардың метаболизм )німдерінен, гендік инженерия
немесе химиялық жолмен алынған
антигендерден жасалады. Вакцина
салдырған соң, иммунитет 14 күннен
кейін қалыптасады. Осы аралықта
иммунитетті қинамау керек. Спирттік
ішімдіктер ішпеген ж)н. Вакцина
алғанға дейін бірнеше күн бойы да
ішімдік ішпеген абзал. Аллергиясы
бар адамдар иммундық жүйені басатын арнайы гормондық препараттар
қолданады, осы жағдайда вакцина
салдырсаңыз, пайдасыз болуы мүмкін.
– Қазірдің 2зінде коронавирус

Менің болжамым бойынша, коронавирус пандемиясы
2021 жылдың ортасына таман азаяды да, одан кейін
өзге де вирустар секілді болып қалады. Ал қазіргі кезде
инфекциямен дұрыс күрес жүргізу аса маңызды. Біз
эпидемиядан біртіндеп шығып келеміз. Кез келген
инфекцияның шырқау шегі, таралатын аумағы бар. Жер
шары тұрғындарын тұтас организм деп қарастырсақ, ол
алып организм COVID-19 індетімен күресте шынығып келе
жатқанын байқауға болады.

лы адъювант негізіндегі SARS-CoV-2
(COVID-19) вакциналары да енді.
Яғни қазір елімізде отандық вакцинаны жасап жатқан екі ғылыми топ
бар. Екеуі бір-біріне тәуелсіз, )з алдына б)лек жұмыс істейді. Оның бірі
– Жамбыл облысындағы Биологиялық
қауіпсіздік ғылыми-зерттеу институты
болса, екінші ғылыми топқа Қазақ
ұлттық аграрлық зерттеу университеті
жанындағы Халықаралық вакцинология орталығы, Масғұт Айқымбаев
атындағы аса қауіпті инфекциялар
Ұлттық ғылыми орталығы, АҚШтың Огайо университеті және
Аустралияның Vaxine компания-

препараттар Масғұт Айқымбаев
атындағы қауіпті инфекциялар ғылыми
орталығында клиникаға дейінгі
сынақтан )тіп жатыр. Бірінші препарат
(NARUVAX C-19) синтетикалық жолмен алынған рекомбинант ақуыздар
негізінде дайындалған. Оң нәтижеге
зертхана жануарына емес, адамға
салу арқылы қол жеткізетін болсақ,
препаратты тіркеу процедураларын
жеңілдетер едік. Препарат инфекциядан ұзақ уақыт қорғап тұра алады. Бұл
– клиника сынағына дейінгі кезеңде
алынып жатқан нәтиженің бірі. Препарат коронавирусқа антидене б)ліп қана
қоймай, организм тіндерін жасуша
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деңгейінде коронавирусқа қарсы тұруға
итермелейді. Бұл вакцина суббірлікті.
Ол синтетикалық түрде алынған рекомбинантты ақуыздар негізінде
дайындалады. Яғни әңгіме S-ақуыз
туралы. Бұл вакцинадағы маңызды
компоненттердің бір артықшылығы
– сүт түсі. Ол түсті нано-эмульсиялық
май адъюванты шығарады. Мұны
франциялық серіктестеріміз ұсынған
еді. Бұл препарат 20-дан аса мемлекетте әртүрлі вакцинаның құрамында
қолданылады. Демек, біз зертханалық
жануарларға емес, адамдарға оң нәтиже
к)рсетсек, бұл процесс осы препаратты
тіркеу рәсімін жеңілдетеді. Жалғыз
бізде ғана емес, дүниежүзінің кез келген
еліндегі тәртіп осындай. Осылайша,
препараттың иммуногенділігіне, яғни
оның инфекциядан ұзақ мерзім қорғай
алатын антиденелерді қалыптастыру қабілетіне қатысты жағдайды
анықтайды. Вакцина T-жасушалы
иммундық қорғаныш береді. Ол коронавирусқа қарсы антиденелер түзіп
қана қоймайды, сонымен қатар дене
тіндерін жасушалық деңгейде қарсы
тұруға мәжбүр етеді.
– Екінші вакцина туралы да айтып
2тсеңіз.
– Екінші препарат NARUVAX C-19/
nano деген атау алды. Оны Огайо штаты университетіндегі серіктестермен
бірге жасадық. Dртүрлі полимердің
наноб)ліктері негізінде әзірленді. Бұл
полимерлер табиғи, биологиялық түрде
ыдырайды әрі биология тұрғысынан
үйлесімді. Яғни организмге түскенде
оңай сіңіп кетеді. Нановакцинаның
ерекшелігі – бұлшықетке салынбай, жай ғана мұрынға тамызылады.
Осының арқасында бірден мұрынның
шырышты қабаты қорғалады,
сәйкесінше, вирустың қанға енуіне
жол берілмейді. Бұл осы вакцинаның
бірінші ерекшелігі. Екіншіден, біздің
вакцинамыз осы вирустың әртүрлі мутацияларына т)теп беруге мүмкіндігі
жетеді.
– Қазір маман ретінде жасалып
жатқан вакциналардың артықшылығы
қайсы, кемшілігі қайсы – айтып бере
аласыз ба?
– ДДСҰ мамандары тиімділігі 70%дан асатын кез келген вакцинаны
жетістікке баласа, АҚШ билігі 50% -дық
(тұмауға қарсы вакцинаның тиімділігі
осындай м)лшерде) қорғаныш
беретін препараттарды сатып алуға
дайын екенін жеткізді. Ал Еуропа
медициналық агенттіктері тиімділік
пайызы одан да т)мендеу препараттарды алуға ниеттіміз деп емеурін білдірген
болатын.
Бейтараптанған вирус вакцинасын
дайындау үшін SARS-CoV-2 коронавирусын алып, оның белсендігін
азайтып тастайды немесе )лтіреді, оны
тазалап, ағзаға егеді. Ағзаға түскен әлсіз
немесе )лген вирусты иммун жүйесі
анықтайды және оған жауап ретінде
антидене қалыптастырады.
Біреулер бейтараптандырылған
вакцинаны (химиялық факторлармен
)лтірілген коронавирус), кейбіреулер
суббірлікті вакцинаны қолданады.
Вакцинология саласының маманы әрі
Kazfluvac (құс тұмауына қарсы), Refuvac
(пандемиялық шошқа тұмауына қарсы)
бейтараптандырылған вакцинаның,
сонымен қатар маусымдық тұмаудың
үшвалентті сплит-вакцинасын жасаушы ғалым ретінде әрбір вакцина түрінің
де )з артықшылығы мен кемшілігі
бар деп есептеймін. Қауіпсіздік деп
аталатын маңызды к)рсеткіш тұрғысынан алсақ, суббірлікті вакцинаның
артықшылығы к)п. Себебі ол вирустың
барынша иммуногенді фрагментінен
дайындалады, маңызы жоқ )зге вирус
ақуыздары болмайды. Яғни ол барынша таза және оны пациенттер де жақсы
к)тереді. Ал бейтараптандырылған
вакцина науқастан алынған COVID-19
вирусынан әзірленеді. Вирусты
химиялық заттек арқылы )лтіріп, тазалап, стерильді фильтрациядан )ткізіп,
адъювантпен біріктіреді.
Менің ойымша, қандай да бір
вакцинаға қатысты қауіпсіздіктің,
иммуногенділіктің, тиімділіктің аққарасын клиникалық зерттеулердің
барлық кезеңінен )ткен соң ғана айта
аламыз.
– «Ауырмайтын жол ізде» дейтін
бір с2з бар ғой. Қалай ойлайсыз, қазіргі
таңда ауырмаудың жолы қандай?
– Халқымыздың иммундық ахуалын білу )те маңызды. Содан кейін ғана
ауқымды иммундық науқанды бастауға
болады.
Менің болжамым бойынша, коронавирус пандемиясы 2021 жылдың ортасына таман азаяды да, одан кейін )зге
де вирустар секілді болып қалады. Ал
қазіргі кезде инфекциямен дұрыс күрес
жүргізу аса маңызды. Біз эпидемиядан
біртіндеп шығып келеміз. Кез келген
инфекцияның шырқау шегі, таралатын
аумағы бар. Жер шары тұрғындарын
тұтас организм деп қарастырсақ, ол
алып организм COVID-19 індетімен
күресте шынығып келе жатқанын
байқауға болады.
Ал ауырмайтын жол – тазалық,
салауатты )мір салты, күтім, иммундық
ахуалды ұдайы бақылап отыру. Осы
қарапайым нәрселерді ұмытпасақ, ел
аман, жұрт тыныш болады.
– ңгімеңізге рақмет!
ңгімелескен
Қараг2з СІМ ДІЛ
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ерекше екенін қызыл империяның
қылшылдаған қызыл қылышынан
қаймықпай, ол туралы алғашқы кітапты
жазған да Рәбиға Сәтіғалиқызы екені
к)п айтыла бермейді. Алаш ардақтысы
атанған, қазақ тіл білімі бастауында
Ахмет Байтұрсынов тұрғаны туралы,
оның шығармашылық еңбектері әр қырынан қарастырылып,
монографиялық зерттеулер мен диссертациялық еңбектердің еселене
түскені, әрине, Қазақстан Тәуелсіздік
алғалы бері ашық айтыла бастағаны
белгілі, ал кеңестік кезеңде ғалымның
Алаш ардақтыларының еңбекте рін
зерттеу нысанасы ретінде алғанын
к)зсіз батырлық демеске амалың жоқ...
Тағы бір деректі Рәбиға апайдың
«халық жауының қызы» екендігіне
Айдарды жүргізетін
байланысты )рбітсек. Мәселенің
Кәрімбек ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
мәніне тереңдей түскенде түсінгеніміз,
академик, филология
әкесі Сәтіғали Құтқожинның Алаш
ғылымының докторы,
ардақтыларымен қарым-қатынаста
профессор
болуы – ғалымды осындай «атаққа»
іліндірген екен. Қазір, әрине, айтуға
оңай. Ол кезде «халық жауының қызы»
атанған адамның жан-күйін, тағдыртәлкегін, қасына ешкім жақындамай,
жапан далада жалғыз қалғандай
сезінгені, тіпті парталас достары да
бойын аулақ салып, бірге отырудан
қашқақтағаны қаршадай қыздың психологиясына қалай әсер еткенін айту
түгілі, ойлаудың )зі де қорқынышты
еді...
Ұстазым, академик Шора Сарыбаев
ылғи да «адам күліп жүру керек, күлкі
адамның к)ңіл күйін к)тереді, әрі )мірді
«Тіл білімінің тарландары» айдарының бүгінгі санында қазақ тіл білімінің
ның дұрыс» деп Қыздар мемлекет- ұзартады. Күлкі болғанда да жарасымкөрнекті өкілі, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология
т і к п е д а г о г т ы қ и н с т и т у т ы н ы ң ды күлкі ғана жаныңды жадыратады.
ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері к а ф е д р а м е ң г е р у ш і с і , п р о ф е с - Күлудің түрі осы екен деп, неге болса
Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық (1924-2020) туралы әңгіме өрбітуді жөн көрдік.
сор Жәкен Молдажаров оқытушы соған ыржалақтай беруге тағы болҮлкен ғалым болумен қатар, өнегелі ісімен де көпшіліктің көңілінен шығып, абыз
етіп қызметке қабылдап, к)рнекті майды» деп күлкінің 70 түрін зерделеп,
ана атанған аз ғана ғалымдарымыздың бірі еді. Түреннен жол тартып, әр салағалым, академик Шора Сарыбаев- ақпарат құралдарына жариялаған болада толағай табысқа қол жеткізген адамдар туралы қай істе болсын «алғашқы,
пен таныстырмағанында, ғылымдағы тын. Олардың ішіндегі жымиып күлу,
тұңғыш» деген тіркестер қосылып айтылып жататыны бар. Міне, Рәбиға
осындай биіктікке к)теріле алар ма сызылып күлу, сырбазданып күлу, ахаСәтіғалиқызының осы тұрғыдан келгенде, қазақ тілші-ғалым қыздарының араедім, әй-қайдам?! Осы сияқты Рәбиға халап күлу, қарқылдап күлу, жарқылдап
сынан шыққан тұңғыш Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының
апайдың да ғылымдағы жолын ашқан күлу, еңкілдеп күлу, ырбиып күлу, жыракадемигі, ғылымдағы жетістіктері үшін Мемлекеттік сыйлықтың иегері болған
біртуар тұлға Мұхтар Dуезов туралы биып күлу, қойшы әйтеуір, айта берсек
тұңғыш ғалым қызы екені белгілі. Сондай-ақ «алғашқылар» санатына Алаш
таңды таңға ұрып, тіл мен әдебиеттің 70-ке де тез жетіп қалармыз... Ал Ш)кең
ардақтысы Ахмет Байтұрсынов туралы жазылған тұңғыш кітаптың авторы екенін
тығыз байланысын байқаған ұлы сол 70 күлкінің ішіндегі ең кереметі, ең
де айтып өтсек, артық болмас. Ғалым ғылым есігін «халық жауының қызы»
ғұламаның кеңесімен әдеби тілдің әдемісі Рәбиға құрдасымның сыңғыр
болғандықтан кеш ашса да, жемісті жетістіктерге қол жеткізген «тұңғыштар»
тарихын, ақын-жазушылардың тілін күлкісі деп отыратын еді. Қай нәрсені
қатарында танылған тұлға екені тағы да рас.
зерттеуге ден қойғанын бұл дүниеден болса да, боямасыз, қаз-қалпында,
қызыл с)зсіз, дәл айтатын, д)п айтатын с)зінің жалғасы ретінде академик
Саналы ғұмырының 60 жылын дағы еңбегін ерекше атап )туіміз
Рәбиға Сыздықтың 90 жылдық торқалы
тапжылмай Ахмет Байтұрсынұлы қ а ж е т . О р ф о г р а ф и я л ы қ с ) з д і к
...Мәселенің
тойында, ғалымның «т)рт құбыласы
атындағы Тіл білімі институтында жасауға жетекшілік етіп, оның еремәніне тереңдей
түгел», ешбір қайғы-мұңы жоқтай, тек
қазақ тілі тарихы мен диалектоло- желерін әзірлеудегі ерен еңбегі )з
түскенде түсінгеніміз, әкесі
жұртқа жағымдылығымен жарастық
г и я с ы , т і л м ә д е н и е т і б ) л і м і н і ң алдына бір мақалаға арқау болар
Сәтіғали Құтқожинның Алаш
танытып, әр кез сыңғырлаған сылқым
меңгерушісі қызметтерін атқара дүниелер. Латынға негізделген
ардақтыларымен қарым-қатынаста
күлкімен к)мкеріп алатын қасиетжүріп, институттың беделін артты- қ а з а қ т і л і ә л і п б и і н е к ) ш у
болуы – ғалымды осындай «атаққа»
терін ескере отырып, «Сың ғыр
рып, қазақ тіл білімінде ғана емес, үдерісінде Рәбиға Сыздықтың
іліндірген екен. Қазір, әрине, айтуға оңай.
күлкілі Сыздықова» деп с)з с)йтүркология саласына да танытар туын- орфография ережелерін түзуде
Ол кезде «халық жауының қызы» атанған
легенім кеше ғана сияқты еді-ау...
дылар тарту етті. Ғылыми жұртшылық ұсынған ұстанымдарын басадамның жан-күйін, тағдыр-тәлкегін, қасына
Рәбиға апайдың спортқа тым
«Абай шығармаларының тілі» атты шылыққа алса, к)птің к)кейінде
ешкім жақындамай, жапан далада жалғыз
құш тарлығын к)пшіліктің біле
диссертациялық еңбегінде зерделен- жүрген, орфографияның к)кейқалғандай сезінгені, тіпті парталас достары
бермейтіні
де рас. Шынында, к)рген зерттеулердің ауқымын арттырып, кесті мәселелерінің де оң шешімін
да бойын аулақ салып, бірге отырудан
некті тілші-ғалымның спорттың
Абайдың поэтикалық тілін тереңдеп табары күмән туғызбайды.
қашқақтағаны қаршадай қыздың псибірнеше
түрін,
атап айтқанда, футҒалымның ғылыми-педагог кадрзерттеу нәтижесінде «Абайдың
хологиясына қалай әсер еткенін
болды, хоккейді жақсы к)ретінін, әрі
с ) з ) р н е г і » , « А б а й ) л е ң д е р і н і ң лар дайындау ісіне үлес қосқанын
айту түгілі, ойлаудың өзі де
снукер
ойынын
түн ортасына дейін
синтак систік құрылысы», «Абай 30-ға жуық ғылым докторлары мен
қорқынышты еді...
тамашалайтынын талай естігенбіз.
және қазақтың әдеби тілі» сияқты кандидаттарын дайындағанынан, әрі
Апайдың
ет-жақындарының
с)зіне
еңбектердің салтанат құруына себеп ұстазының тың идеяларының кең
болды. Осынау Абайдың шығармалары тыныстап, одан әрі дамуына )зіндік )ткенше бізге айтып )ткеніне барша- құлақ ассақ, жас кезінің )зінде суда
мыз
куәміз.
Иә,
расында
Абай
тілін
жақсы
жүзгенін,
тіпті
мылтық
атутуралы жазылған том-том еңбектерін үлес қосып жүрген тіл білімінің
ескеріп, әрі Абай шығармаларының білгірлерінен байқауға болады. Реті зерттеуде жеткен толағай табысының дан да бір кісідей )нері бар екендігін
бастауында
ұлы
ұстаз
М.Dуезовтің
айтады.
мұрасын жоғары деңгейде зерделегені келгенде айта кетейін, тек қана
Рәбиға Сәтіғалиқызын білетінүшін Қазақстан Республикасының талантты шәкірті болып қана қоймай, әсері болғанын жалпы жұртшылыққа
Мемлекеттік сыйлығының иегері ғалымның әр кез қасынан табылып, жеткізе кетудің де ж)ні бар екенін д е р д і ң , ә р і п т е с т е р і , ш ә к і р т т е р і
мен туған-туыстарының айтуына
атанғанын да айтқанымыз абзал. қызындай болып кеткен, ауырып айтқым келеді.
Алаш ардақтылары әлі ақтал май қарағанда, ол кісі ешкімді жамандауды,
Сондай-ақ XV-XIX ғасырдағы ақын- қалған кезінде ем-домын, ас-суын
жазушылар тілі, орта ғасырлық жаз- әзірлеуге дайын тұратын Орынай тұрған кездің )зінде А.Байтұрсыновтың сыртынан с)з айтуды білмейтін еді
шығармашы
лығын зерттеуді қолға деседі. Осындайда, «Жақсы адам
ба ескерткіштері тілінің тарихы мен Жұбаеваның еңбегін айта кетсек,
алған, әрі оның негіз демелерін нық )мірде жаман адам болмайды деп
лексико-грамматикалық құрылымы, орынды болар деп ойлаймын.
сеніммен
дәлелдей
алған, талантты санайды, )йткені жұрттың бәрін )зі
Dр ғалымның ғылым есігін ашутарихи-лексика, лингвостилистика,
текстология, тіл мәдениеті салаларына ға, оның баспалдақтарымен батыл ғалым болғанын ел білгенін дұрыс деп сияқты ойлайды» деген даналық с)зге
ойлаймын.
Қазақ
тіл
білімін жасаған иек артсақ, Рәбиға Сәтіғалиқызын
арналған зерттеулеріне қызығушылық к)терілуіне ықпал еткен адамдар
танытқандардың ғалымның еңбектерін болады. [зімді де Алматы шетел Ахмет Байтұрсынов деп, оның «Оқу да осындай адамдар қатарына ойланқұралы»
атты
тұңғыш
оқулық
жазғанын, бастан-ақ қосуға әбден болады.
ашық ақпарат к)здерінен тауып алу тілдері педагогикалық институтында
Бірақ )ткен шақта жақсы адам
мүмкіндігі мол екенін еске салғымыз кәсіподақ ұйымын басқарып жүрген «Dліппе» жазу арқылы оқулықтар
әзірлеудің
әдістемелік
негізін
қалағанын
еді деп айтуға мәжбүр екеніміз
жерімнен «әкімшілік жұмыс саған
келеді.
Ғалымның орфография саласын- қол емес, ғылыммен шұғылданға- және грамматикалық еңбектерінің )кінішті-ақ!...

(Ұлттық Ғылым академиясы мен
«Ана тілі» газетінің бірлескен жобасы)

АБЫЗ АНА
атанған

ЗЕРДЕ

Қыздардың ерлік жолдары
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
Қазақтың арғы-бергі тарихында ерлермен
бірге атқа қонып, елді, жерді жаудан қорғаған
батыр қыздар аз емес. Осы дәстүр «Екінші
дүниежүзілік соғыс» аталып жүрген, төрт
жылға созылған алапат майданда да көрініс
тапты. Олардың басында батыр қыздарымыз
Әлия мен Мәншүк тұрса, Хиуаз Доспановадай
ұшқыш апамыздың қырандай самғап, жау
ордасын әуеден бомбылаған ерлік жорықтарын
оқыдық. Алайда осы соғысқа қатысқан өзге де
қазақстандық қыздар туралы көп айтылып, жазылмады. Міне, жақында «Балауса» баспасынан
жарық көрген «Женщины Казакстана на войне
1941-1945» деген кітап осы олқылықтың орнын
толтырғандай болды.
Т)рт б)лім, отыз бір тараудан тұратын зерттеу еңбекте кітап авторлары Дина Игсатова мен
Динара Асановалардың к)п ізденгені к)рініп тұр.
Кітаптың алғы с)зінде елімізден соғысқа 7477
қыздың аттанғаны туралы мәлімет бар. Олардың
к)пшілігі дәрігер, байланысшы болған болса, арасында қолына қару ұстап, ерлермен бірге соғысқа
қатысқандары да баршылық. Кітап авторларының
жазуына қарағанда, дәрігерлердің 41 пайызы,
хирургтардың 43,5 пайызы қыздар болыпты.
Негізінде кітап Екінші дүниежүзілік соғыстағы
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қыздар туралы болғанымен, авторлар бірінші
тарауда 1800 жылдары қытаймен болған соғыста
мергендігімен аңызға айналған Жандалы қыздың
ерлігінен бастап, әйгілі Қабанбай батырға жар
болған Гауһар қыздың ерліктері туралы да жазған.
Ал негізгі б)лімде соғыста танкші қыздар туралы
деректерді келтіре отырып, мұндай жағдай ешбір

елде, ешқандай соғыста қайталанбағанын жазған.
Себебі жазда ұрыс барысында танкі ішіндегі
температура 40-50 градус ыстыққа жетеді екен.
Сонымен қатар соғыс кезінде танкіден снарядтар
атқанда, танк ішіне газ толатын болған. Соған
қарамастан танк экипажы жүргізушісі болған
қыздар туралы мұрағаттық деректер келтірген.
Олардың қатарында Жамал Байтасова, Күлкен
Тоқбергенова, Күлжәмила Талқанбаева, Жәмилә
Бейсенбаева сынды қыздардың болғанын авторлар нақты деректермен атап жазған. Сондай-ақ
зениттік-артиллериялық полкта к)здеуші болған
қыздар да болған. Олардың бірі )з естелігінде бір
сағатта жаудың 16 ұшағын атып түсіргенін жазады.
Мәселен, Ажар Хасенқызы 18 жасынан соғысқа
аттанып, зенит-атқышы мамандығын оқып,
Харьков, Орел, Львов майдандарында соғысқан.
Румынияны азат етуге қатысып, соғысты Берлинде
бір-ақ аяқтаған. Ал соғысқа Солтүстік Қазақстан
)ңірінен аттанған Алтын Мұхамеджанова 6
ай оқып, ұшақ ж)ндеуші мамандығын оқып,
соғыстың соңына дейін қатысқан. Елге 1946
жылы бір-ақ оралған ол орыс-жапон соғысына
да қатысқан. Кітап авторлары осылай соғысқа
қатысқан қыздардың ерлік жолдарын мұрағаттық
деректермен дәйектей отырып, жазып шыққан.
Кейбірінің соғыстан кейінгі )мір жолдарына да
тоқталған. Соғыс жылдары тылда еңбек етіп,
соғысқа )з үлесін қосқан қазақ қыздары мен аналары туралы да дерек келтірген.

МЕРЕЙ

САРАБДАЛ
СӨЗ ИЕСІ

Жақау Дәуренбеков – есімі елге танымал жазушы-журналист, баспагер.
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің иегері,
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты.
Жазушы-журналистің жаратылыс болмыс-бітімінен шығармашылық жолының
өмірдің тынысымен өріліп, өр ісімен өрнектеліп жатқанын көруге болады.
Талғай жазу – таза жазу оның айнымас адал серігіндей. Оған кітап боп шыққан
көркем шығармалары да, басылым бетін жайлаған қыруар публицистикасы да
дәлел.
Журналистикаға, әдебиетке келген адамның қаламы қарымды, ойы
алғыр, айтары бар, ары таза болса
ғана адамзат қызметінің бұл саласы
)з міндетін лайықты орындай алады,
ілгерілей алады, адалдығынан айнымай бағады, заманның шын айнасы
бола алады. Бұлармен ғана шектелмей,
қоғамды ілгері жетелейтін, ойды оятатын, арды арда тұтатын, сергектік пен
ұшқырлық танытатын аса бір қымбат,
сарқылмас күшке айналады. Жақау
Дәуренбековті әдебиеттегі )зіндік
орнымен қатар, заман тамырын тап
басып, түзу жолды нұсқай алатын қазақ
публицистикасының сайыпқыран
санаткері, )з кәсібі-қаламына адалдықтың үлгісін к)рсеткен де, к)рсетіп
жүрген де дара )кілі деп білеміз.
Ол сонау жылдардағы «Лениншіл
жаста» басталған қадамынан-ақ )зін
жаза алатын, айта алатын алғыр қалам
иесі екенін таныта білген тарлан с)з иесі.
Оның осы ізденімпаздығын «С)з

ТЕҢІЗ ҰЛЫ
Жақау Дәуренбековке

Алтын жүрек ағатайым баспагер,
Алты қырдан әлдеқашан асқан ер.
Жаздай жарқын мірінің рімін
Наздай әсем ызылдырған таспагер.
Нұрпейісов туған болса Үшкңде,
Дүниеге келдің зің Үшклде.
Ол кездерде тасып жатқан Аралдың
Толқындарын тоқтата алмас еш пенде.
Шапағаты кптен-кпті сол күннің,
Шалқыған шақ шоқтығында толқынның.
Теңізбенен тербетілген жаныңды
Шағаланың шаттығына толтырдың.
Арал сені аялады, сірді,
Теңіз тұзы шынықтырып пісірді.
Айдынында қанатыңды қомдатып,
Арманыңа қалықтатып ұшырды.
Теңіз сені қазанында қайнатты,
Ғажабында жарылқатып жайлатты.
Арал сені толқынында тулатып,
Бгенауыл балаларын ойнатты.
Ккше теңіз ккжиекке жалғасып,
Арман қуып Алматыда алға асып.
Ккшетаудың сұлуына жолыққан,
Теңіз ұлы, тебіренген сен ғашық.
Шұға десе Шұға екен-ау сол ару,
Қандай ғажап ғашық жар боп жаралу.
Жойқын шабыт кернегені соншалық,
Жан-жүректе жалын атты жаңару.
Алтын бесік ауылыңды жырладың,
Мінез сырын, сз киесін жырғадың.
Тұңғыштар мен тұлғаларды таныттың,
Ағалар мен інілерді тыңдадың.
Ойһой дәурен... жағалауың алыстап,
Ой дауасы жаныңды жеп, жаныштап.
Білмегенсің бітуана бұқпаны,
Крмегенсің заманадан қалыс қап.
Теңіз ұлы, жаның жайсаң телегей,
Жақсылыққа жайып салған редей.
Іздей берші шағаладай шарқ ұрып,
Жүзе берші айдындағы кемедей...
Қорғанбек АМАНЖОЛ,
Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты

киесі» кітабындағы публицистиканың
түрлерімен байыта жазған (Ойтолғақ,
қаз-қалпында, сыр-сұхбат, әліптеме,
байымдама, ж)ргемс)з, марқайыс,
серкес)з, мұңайыс, сипаттама, лебіз,
дәуір дауасы, орайы келген әңгіме,
ғұмырнама, дабылды ойлар, әуезе,
очерк, бірауыз с)з, ой)рім) дүниелері
даралай түседі, ондағы тіл, стиль, форма дегеннің не екенін жас журналистер үлгі аларлықтай қалыпта қаздай
тізілуінен қаламының алымы мен
қарымы жарқыл салып жатқандай. Бұл
мақтау с)з емес, бардың мәнін ашып
нақтау с)з, нықтау ой...
Алғашқы боп дәстүрлі «Жалынның»
бәйгелерін бірнеше мәрте иеленген,
к)ркем публицистикалық дүниелері
лауреат болған оның қаламы қай кезде де азаматтық кредосының айқын
да абыройлы болғанын к)рсетеді.
Сол еңбегінің арқасында қаламының
қуатымен қарапайым ғұмыр кешіп,
ұлтымыздың зиялы қауымын құраған
ірі тұлғалар арасында Жақау Дәуренбеков те ерекше аталады.
Жұмыстың шебер ұйымдас тырушысы, )релі басшы ретінде де )з
стилінен айнымайтын Жақаң үлкенді
де, кішіні де бағалай отырып, тұлға
ретінде )зі түйе білген қағидаға бағындыра білетіні кез келгеннің )ресі жете
бермейтін қасиет.
Осы орайда оның баспагерлік
қызметі – «Ана тілі» секілді баспаны
ұзақ жылдар бойы басқару ісінде )зіндік
бағыты мен бедерін к)рсетуі – бұл салада да к)птің бірі емес, қазақ баспагерлік
дәстүрін )ркендетуге қосқан үлгі-үлесі
мол, ізгілікті істің ерек серкелерінің бірі
екенін ісімен дәлелдей алған, дәлелдеп
жүрген жан деп танимыз.
Міне, )зіміз )неге тұтып, қадірлейтін һәм құрметтейтін қаламгер
ағамыз мерейлі жасқа келіп, )з еңбегінің жемісін жайып отыр.
Таяуда Алматы қаласы әкімінің
орынбасары Ержан Бабақұмаров қадірлі
қаламгер Жақау Дәуренбековті мерейлі
75 жылдығымен құттықтап, Қазақстан
Республикасының Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың арнайы құттықтау
хатын табыстады. Онда былай делінеді:
«Құрметті Жақау Дәуренбекұлы! Сізді
75 жасқа толған мерейтойыңызбен
құттықтаймын! Халқымыз зіңізді
қазақ журналистикасының крнекті
кілдерінің бірі, жазушы, қоғам дамуына
белсенді атсалысып келе жатқан
іскер азамат ретінде жақсы біледі.
Ширек ғасырдан астам уақыт бойы
республикалық «Ана тілі» баспасына
басшылық жасап, елімізде полиграфия ісінің ркендеуіне және талғамы
жоғары оқырманға тағылымды
дүниелер ұсыну арқылы рухани саланың
кең қанат жаюына қосып келе жатқан
үлесіңіз мол.
Алдағы уақытта да жоспарларыңыз
бен игі бастамаларыңыз сәтті жүзеге
асып, жетістіктер биігінен кріне
беруіңізге тілектестігімді білдіремін.
Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр мен
бақ-береке тілеймін».
Біз де қым-қуыт тірлік ортасында жүріп заман тынысына үн қосып
жүрген, «Ана тілі» басылымының
тұрақты да жанашыр авторы қаламдас
ағамыз Жақау Дәуренбековті мерейлі
мерекесімен құттықтай отырып, ұзақ
ғұмыр, шығармашылығына дәйім
шабытты сәттілік тілейміз.
Нұркен ЖАНД УЛЕТҰЛЫ
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Т ЖІРИБЕ ҚАНДАЙ?

1 ақпаннан бастап елімізде халықты жаппай вакциналау басталады.
Апта басында өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Денсаулық сақтау министрі мен
өңір әкімдеріне халықты жаппай вакциналау мәселесіне назар аударып, дүрбелеңге жол бермеуді тапсырды. Жалпыға ортақ вакцина өте
маңызды мәселе екенін ескерткен Президент коронавирусқа қарсы
қазақстандық вакцинаны салдыратынын айтты.
Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Спутник V вакцинасының 20
мың дозасын әкелу жөнінде Қарағанды фармкешені мен РФ тікелей
инвестиция қоры келісімге келгенін айтқан болатын. Бұл вакциналарды «СҚ-Фармация» компаниясына арнайы тәртіп бойынша бір рет
әкелуге рұқсат беру көзделген. Одан әрі 15 ақпаннан бастап вакцинациялау процесіне Қарағанды фармацевтикалық кешенінің базасында өндірілген Гам-КОВИД-Вак вакцинасы қосылады. Бұл вакцина
тек Қазақстан Республикасында қолдану үшін пайдаланылады. Ал
көктемнен бастап вакцинациялау процесіне отандық өндіріс – QazCovidIn препаратын қосу жоспарланған. Осылайша, биылғы жылдың соңына
дейін 6 миллионға жуық қазақстандыққа вакцина салу көзделген.
«Жаппай вакциналау қауіпті ме, міндетті әрі мәжбүрлі ме, оның қандай
әсері бар?» деген сияқты сұрақ туындап, халық қызу талқылай бастады.

ЕКПЕ ЖҮРГІЗУДІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

Осы орайда Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті вакциналау міндетті әрі
мәжбүрлі емес екенін қатаң ескертті.
Яғни Қазақстанда вакцинация ерікті
түрде жүреді. ҚР «Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Кодексінің 77-бабына сәйкес кез келген медициналық ем-шара, оның ішінде
вакцинация егілетін адамның тек
ақпараттандырылған келісімімен ғана
жүргізіледі. Сонымен бірге кез келген
адам вакцинациядан бас тарта алады.
Ол үшін әкімшілік немесе қылмыстық
жауапкершілік к)зделмеген.
Қарсы к)рсеткіштерді анықтау
үшін вакцинаның к)рсетілімдері,
қарсы к)рсетілімдері, иммунизациядан кейінгі ықтимал к)ріністері, вакцинаны енгізу және сақтау, тасымалдау
шарттары туралы толық мәліметтері бар
вакцинаның нұсқаулығы талап етіледі.
Осыған байланысты, қарсы к)рсеткіштерді
қазіргі уақытта тізіп шығу мүмкін емес.
Адамның организмі кез келген вакцинаны
енгізуде иммунитетті қалыптастыратынын,
сондай-ақ иммундау дан кейін дене
температурасының қысқа мерзімді
жоғарылауы, вакцина орнында қызару
мен ісіну сияқты жағымсыз к)ріністердің
пайда болатынын атап айту маңызды.
Дегенмен, дәрігерлер кез келген вакцинаны салмас бұрын адамның аллергиясы бар-жоғын анықтайды. Егер ауыр
аллергиялық ауру болса, адамға вакцина
салу медициналық тұрғыдан бас тартылады. Бұл ретте, аллергиялық реакцияны
болжау мүмкін емес, себебі әрбір адамның
организмі әртүрлі. Сол себепті вакцина
алған барлық адам алғашқы 30 минут бойы
медициналық мекеменің қабырғасында,
дәрігердің, одан әрі 3 күн бойы, тіркелген
жерлері бойынша учаскелік дәрігерлердің
бақылауында болады. Бұдан басқа, вакцина
алған әрбір адамның қолына вакцинаның
ықтимал кері әсерлері к)рсетілген және
мұндай әсерлер орын алған жағдайда
хабарласа алатын емханалардың телефон
н)мірлері к)рсетілген арнайы жадынама
беріледі.
ВАКЦИНА
САПАСЫ ҚАНДАЙ?
К)п талқылауға түскен ресейлік
«Спутник V» вакцинасының сапасына
ма мандар к)з жеткізіп отыр. [йткені
аталған вакцина Ресей Федерациясында
мемле кеттік тіркеуден )тіп, бірнеше ай
бойы халықтың осал топтарын иммундау
үшін қолданылған. Ресей Федерациясының Тікелей инвестициялар қорының

мәліметтері бойынша бұл вакцинаны
сатып алуға 50-ге жуық мемлекет )тініш
берген, ал Белоруссия, Аргентина, Сербия
сияқты кейбір елдер сәтті қолданып жатыр.
Сонымен бірге еліміз қазіргі уақытта
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
«Sinovac», «Sinopharm» (Қытай), «Phizer»
(АҚШ) қоса алғанда, коронавирустық
инфекцияға қарсы вакцина )ндіруші
бірқатар мемлекеттермен келісс)здер
жүргізуде. Қолданыстағы заңнамаларға
сәйкес, Қазақстан Республикасының
аумағына тіркелмеген дәрілік заттарды
әкелу кезінде оның сапасын растайтын
)ндірушінің қазақ немесе орыс тілдеріне
аудармасы бар құжатының электрондық
к)шірмесі болуы қажет (талдау сертификаттарын емес, сынақ себі немесе сапаны
бағалау к)рсеткіштері бар сапа паспорты).
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы
№850 қаулысымен Қазақстан Республикасында )ндірілген COVID-19 коронавирусына қарсы вакциналарды уақытша
мемлекеттік тіркеу ережелері бекітілген.
Ал енді, біздің елімізде қандай вакциналардың әзірленіп жатқанына келетін
болсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы тіркеген коронавирус инфекциясына қарсы вакциналар арасында
Қазақстан )ндірісінің 5 үміткер вакцинасы
бар. Біріншісі – клиникалық зерттеулер
кезеңінде тұрған Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі Ғылым
комитетінің Биологиялық қауіпсіздік
проблемалары ғылыми-зерттеу институты
әзірлеген инактивті вакцина. Одан кейін
Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен
Огайо штатының университеті (АҚШ),
Қазақ ұлттық аграрлық университеті,
М.Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық орталығы және БҚП ҒЗИ
әзірлеп жатқан және клиникаға дейінгі
зерттеулер сатысындағы суббірлік вакциналар бар.
Мәселе вакцинаның сапасына келгенде, оның электрондық сапасына, яғни
медициналық тарихына да мән берген
ж)н. Бұл вакцина қабылдайтын халықты
бақылау және мониторинг жүргізу және
үздіксіз жүргізу үшін денсаулық сақтау
саласындағы негізгі модуль. Қазіргі
уақытта вакцинацияның электрондық
паспортын әзірлеу аяқталып келеді.
Паспорттың жұмыс қабілеттілігі медицина қызметкерлері үшін Денсаулық сақтау
министрлігінің ақпараттық ресурстары
арқылы, ал пациенттер үшін eGov
Mobile мобильдік қосымшасын пайдалану арқылы іске асырылады. Сонымен
бірге вакцинацияның электрондық
паспорты вакцинация ем-шарасынан
)ткеннен кейін тікелей eGov Mobile
мобильдік қосымшасында қолжетімді.
Вакцинацияның электрондық паспорты
азамат туралы, ол алған вакцинаның түрі,
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вакцинация ем-шарасының кезеңділігі,
сондай-ақ вакцинациядан кейінгі кезеңдегі
бақылау туралы ақпарат қамтылады.
ВАКЦИНАЦИЯ КІМДЕРГЕ
САЛЫНАДЫ Ж НЕ
ОЛ ЧИПТЕУ МЕ?

Денсаулық сақтау министрлігі
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау
комитетінің мәлімдеуінше, Қазақстан
Республикасында бірде-бір вакцинация
адамды чиптеумен байланысты емес.
Вакцинация жасамас бұрын, әрбір адам
вакцина құрамы туралы ақпарат беретін
нұсқаулықпен танысуға құқылы.
Былтыр пандемия кезінде бүкіл әлемде
коронавирус инфекциясын жаппай
жұқтыру және адамның жаппай )лімі
орын алып, вакцинаға аса қажеттілік
туындады. Сондықтан да оған қарсы вакцинаны тез әзірлеу керек болды. Бұдан
басқа, фармацевтикалық компаниялар
проблеманың ғаламдық деңдейде болуына байланысты вакцинаны тез әзірлеуге
айтарлықтай ресурстар жұмсады. Мәселен,
Н.Ф.Гамалея атындағы ЭжМҒЗО-ның
«Спутник V» вакцинасы алдыңғы әзірлемелерге сүйене отырып жасалды. Орта лық
пандемияға дейін SARS-CoV-2 коронавирусы да жатқызылған РНҚ бар қабықты
вирустарға қарсы вакциналар мен препараттар жасаудың технологиялық платформасын ашқан болатын.
Осы орайда айта кетейік, халықтың
осал топтары үшін коронавирус инфекциясына қарсы вакцинация тегін ұсынылады.
Дегенмен, «Спутник V» вакцинасын 18
жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Екпені тек ҚР-ның 60 жасқа дейін
кәмелетке толған азаматтары ғана ала
алады. Жалпы вакцинациялау вакцинаның
келіп түсуіне байланысты кезең-кезеңмен
жүзеге асырылады. Бұл ретте, бірінші кезекте, коронавирус инфекциясын жұқтыру
және тарату тәуекелі жоғары халықтың
осал топтары коронавирус инфекциясына
қарсы вакцинациялауға жатады, одан әрі
иммундауға жататын халықтың осал топтары қамтылады.
Ал коронавируспен ауырған адамды
вакцинациялау мәселесі әлі де қарастырылып жатыр. Себебі бірқатар әлемдік
мәліметтерге сәйкес, COVID-19-бен
ауырғаннан кейінгі антиденелер 3-6 айдан
кейін жоғалып кетеді, содан кейін адам
қайтадан инфекцияға ұшырайды.
Ал жоғарыда айтылған екпе ең алдымен
инфекциялық аурулар ауруханаларының,
жедел медициналық к)мек, реанимация,
МСАК, қабылдау б)лмелерінің медицина
қызметкерлері, санэпид қызметкерлері,
екінші кезеңде жалпы білім беретін мектептердің, жоғары оқу орындарының
педагогтарын, бірінші кезеңге кірмеген
медициналық қызмет қызметкерлері,
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үшінші кезеңде мектеп-интернаттардың,
мектепке дейінгі мекемелердің педагогтары, студенттер мен созылмалы аурулары бар адамдар қамтылады. Бұдан
басқа, халықтың қосымша осал топтары: ТЖМ, ІІМ, Қорғаныс министрлігі,
ҰҚК, Мемлекеттік күзет қызметінің
қызметкерлерін және басқаларды қоса
отырып, контингентті кеңейту жоспарланса, бесінші кезеңде жабық балалар
мекемелерінің қызметкерлері және созылмалы аурулары бар адамдарға вакцина
салынады.
Айта кетейік, бұған дейін әлемде к)шбасшылар мен танымал тұлғалар коронавирусқа қарсы екпе алып үлгерді. Атап
айтқанда, АҚШ-та вакцинаны жаңадан
сайланған президент Джо Байден алды,
ол 78 жаста және тәуекел тобына жатады.
Байденге Pfizer және BioNTech вакцинасы
егілді. Ресейде )ндірілген «Спутник V»
вакцинасымен Гвинея Президенті Альфа
Конде, Аргентина президенті Альберто
Фернандес, Буэнос-Айрестің Денсаулық
сақтау министрі Даниэль Голлан, Венесуэла президентінің ұлы Николас Мадуро
Герра коронавирусқа қарсы егілді.
Ал СoronaVac қытай препаратымен
алғашқы егуді Түркия Денсаулық сақтау
министрлігінің басшысы Фахреттин кожа
жасатса, Президент Режеп Ердоған да осы
вакцинамен коронавирус инфекциясына
қарсы егілді. Ал Ватиканда тәуекел тобына
жататын 84 жастағы Рим Папасы Франциск пен 93 жастағы Рим Папасы Бенедикт
XVI Pfizer вакцинасымен егілді.
Актер және Калифорнияның бұрынғы
губернаторы Арнольд Шварценеггер Pfizer
және BioNTech вакцинасымен егілді.
Американдық деректі кинорежиссер Оливер Стоун Ресейде )ндірілген «Спутник V»
вакцинасын жасатты.
Ал Қазақстанда коронавирусқа қарсы
отандық вакцинаны алғашқылардың бірі
болып ҚР Білім және ғылым министрі
Асхат Аймағамбетов алды. Сондай-ақ
еріктілердің қатарында ҚР Президентінің
к)мекшісі Ерлан Қарин, Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев бар. Сонымен бірге елімізде жоғары лауазымды 19
тұлға, оның ішінде Қорғаныс министрі
егілді.
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЙЫМЫ НЕ ДЕЙДІ?

Осы орайда Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымы вакцинация түрлі аурулардан қорғанудың қарапайым, қауіпсіз
және тиімді әдісі екенін, вакцинациялар
организмнің табиғи қорғаныс механизмдерін қолдана отырып, к)птеген
жұқпалы ауруларға т)зімділікті арттыратынын және иммундық жүйені күшейтетінін мәлімдейді.

Вакцина иммундық жүйені арнайы антиденелер жасауға үйретеді.
Алайда вакциналарда тек аурудың
қоздырғыштарының )лтірілген немесе
әлсіреген түрлері бар: вирустар немесе
бактериялар. Олар ауруға соқтырмайды
және онымен байланысты асқыну қаупін
тудырмайды. Ғылымның дәлелдеуі бойынша, вакциналардың к)пшілігі инъекция арқылы жасалады. Бұған дейін
вакциналар дифтерия, сіреспе, к)кж)тел,
тұмау және қызылша сияқты кем дегенде 20 аурудан сақтауға мүмкіндік
берген. Жалпы бұл вакциналар жыл
сайын 3 миллионға дейін адамның )мірін
сақтап қалады. Аталған ұйымның мәлімдеуінше, біз вакцина алсақ, )зімізді
ғана емес, айналамыздағы адамдарды да
қорғаймыз. Кейбір адамдарға, мысалы,
ауыр науқастарға, белгілі бір вакциналар алмауға кеңес беріледі, сондықтан
олар аурудың таралуын азайтуға к)мектесу үшін басқа адамдарға вакцина егуге
тәуелді.
COVID-19 пандемиясы кезінде вакцинация әлі де маңызды. Пандемия
жоспарлы иммундауды алатын балалар санының азаюына алып келді, бұл
аурудың және алдын алатын аурулардан болатын )лімнің к)беюіне ықпал
етуі мүмкін. ДДҰ елдерден COVID-19
туындаған қиындықтарға қарамастан
маңызды иммунизация және денсаулық
сақтау қызметтерін үздіксіз жеткізуді
қамтамасыз етуге шақырды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының мәліметінше, вакциналар
қоздырғышқа иммунитетті қалыптастыру
үшін табиғи қорғаныс механизмдерін
іске қосу арқылы ауру қаупін азайтады.
Вакцинация организмнің иммундық
реакциясын қоздырады. Иммундық жүйе
аурудың қоздырғышын, мысалы, вирус
немесе бактерияны таниды, антиденелер
)ндірісін бастайды. Антиденелер – бұл
ағзаның иммундық жүйесі аурумен күресу
үшін табиғи жолмен түзілетін ақуыздар.
Болашақта аурудың қоздырғышын есінде
сақтайды. Егер бұл қоздырғыш ағзаға
қайта енсе, иммундық жүйе аурудың дамуына жол бермей, оны тез бұзады.
Осылайша, вакцинация – бұл белгілі
бір ауруды жұқтырудың қажеті жоқ
организмдегі иммундық реакцияны
тудыратын қауіпсіз және ұтымды әдіс
екені расталған.
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Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының үш )ңірінде (Америка,
Тынық мұхиттың батыс б)лігі және Африка) халықтың COVID-19 вирусымен
сырқаттануының ұдайы )суі жалғасуда.
Еуропа және Шығыс Жерорта теңізі
)ңірлерінде т)мендеу белгілерінсіз
сырқаттанудың тұрақты түрде жоғары
деңгейі байқалады. Т)мендеу үрдісі
тек Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде
байқалады. Сырқаттанудың таралу
к)рсеткіші мен деңгейі бойынша
Қазақстан Республикасы Түркия сияқты
тәуекелі орташа аймақта немесе сары
аймақта тұр. Тәуекелі жоғары аймақта,
яғни қызыл аймақта Украина, Ресей
Федерациясы, Беларусь, Германия,
Италия, Франция, Біріккен Араб
Dмірліктері сияқты елдер тұр. Оңтүстік
Корея мен Сингапур жасыл аймақта.
Осы орайда әлем елдерінде жаппай
вакциналау басталып кеткені белгілі.
Мәселен, екпе алуға тілек білдіруші
халықтың барлық санатын жаппай вакциналау Ресей аймақтарында 18 қаңтардан басталды. Ресей Федерациясының
президенті Владимир Путин 2020 жылдың
10 желтоқсанында басталған ауқымды
вакциналаудан жаппай вакцинацияға
)туді 13 қаңтарда тапсырған болатын.
Сол кезде инфекциямен күрес ж)ніндегі
жедел штабты басқаратын вице-премьер
Татьяна Голикова 18 қаңтардан бастап
елде ауқымды вакциналаудан жаппай
вакциналауға к)шуге бәрі дайын екенін
айтты. Оның с)зінше, коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның шамамен
2,1 миллион дозасы осы айдың соңына
дейін Ресейде азаматтық айналымға
түседі.
Жаңа жылдан бастап Египет, Австралия да вакциналауды бастаса, Үндістан
бір күнде екпе еккен адамдардың саны
бойынша рекорд орнатты. Екпе науқаны
қызу жүріп жатқан бұл елде бір күнде 347
мыңнан астам адам вакцина қабылдаған
екен. Жалпы вакцинация компаниясы қаңтардың 16-сы басталған еді. Бір
аптаның ішінде 1 млн 390 мың адамға екпе
салынды. Жергілікті билік қолданысқа екі
препаратты енгізген: «Коваксин» және
«Ковашилд» атты үнді препараттары.
Жоспар бойынша наурыз айына қарай
аймақта 12 мың вакциналау орталығы
ашылады. Вакциналау шарасының бірінші
кезеңіне 30 млн адам тартылады. Олардың
арасында медицина қызметкерлері мен
полиция )кілдері бар.
24 қаңтардан бастап Египетте де
екпе егу науқаны басталды. Мысырда
қы тайлық Sinopharm компаниясының
вакцинасы салынып жатыр. Екпені
алғашқы болып медицина қызметкерлері
қабылдаса, одан кейін қарт кісілер мен
созылмалы ауруы бар тұрғындарға егіледі.
Ереже бойынша арада 21 күн )ткеннен
кейін препараттың екінші дозасы салынады. Мысыр билігі алдағы уақытта
AstraZeneca, Pfizer мен BioNTech вакцинасын да енгізуді жоспарлап отыр.
330 миллион тұрғыны бар АҚШ-та
желтоқсанның ортасында жаппай вакциналау науқаны басталған.
Ал 34 млн астам халқы бар [збекстанның санитарлық-эпидемиологиялық
қызметі жаппай вакцина егу сәуір айында басталуы мүмкін екенін хабарлаған.
Бүгінде [збекстан Вакциналар мен иммундау бойынша жаһандық альянсына
коронавируске қарсы Файзер/Байонтек
препаратына тапсырыс берген. Жергілікті
билік ел азаматттарының 20 пайызына
(шамамен 7 млн адам) вакцина салуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда [збекстанда
ресейлік СпутникV вакцинасы тіркеуден
)тіп жатса, Zhifei компаниясы )ндірген
рекомбинантты препараттың үшінші
клиникалық сынағы жалғасуда. Осы күнге
дейін қытайлық вакцина 4 мыңнан астам
)збекстандыққа салынған.

Қазіргі таңда елімізде халыққа жаппай вакцина салуды ұйымдастыру
– ең маңызды міндет болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігі
әкімдіктермен бірге медицина ұйымдарын 1 ақпаннан бастап халықты
жаппай вакциналауды бастауды қамтамасыз етуге дайын болуы керекті. ҚР Премьер-министрі Асқар Мамин бір апта мерзімде егу пункттерінің
әзірлігін және вакцинамен тұрақты қамтамасыз ету мәселелерін шешуді
тапсырды. Вакцинация жүргізу туралы деректер Денсаулық сақтау
министрлігінің ақпараттық жүйесінде электронды форматта жүргізіледі.
Жалпы жыл соңына дейін 6 млн адамға екпе егу жоспарланған.

МӘДЕНИЕТ

Қатерлі дерттен сақтаныңыз
Қазақстан Республикасының онкологиялық
к2мекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған
бағдарламасының басты мақсаты – халықтың 2мір сүру
ұзақтығын арттырып, қатерлі ісік ауруынан болатын 2лім
к2рсеткішін азайту. Мемлекеттік бағдарлама аясында
ерте диагностикалау бағдарламаларын (скринингтерді)
дамыту жолымен онкологиялық аурулардың профилактикасын жетілдіре отырып, ғылыми-негізделген
тиімділікпен диагностика мен емдеудің жоғары
технологиялық әдістеріне қолжетімділікті арттыру басты
бағыттарының бірі.
Былтыр елімізде )ткен World Cancer Leaders’Summit
барысында жыл сайын әлемде тоғыз миллионға жуық
адам қатерлі ісіктен к)з жұматыны, Қазақстан қатерлі ісік
аурулары к)п тараған елдердің қатарына кіретіні айтылды.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде 187 мыңнан
астам науқас тіркеуде тұр.
Жақында БАҚ )кілдері Алматы аймақтық к)псалалы
клиникада Ашық есік күніне қатысып, біраз жайға қанықты.
Алматы аймақтық к)псалалы клиниканың директоры
Саяхат Олжаевтың айтуынша, жатыр мойны қатерлі

ісігі әйелдер арасында кездесетін онкологиялық аурулар
бойынша сүт безінің қатерлі дертінен кейін екінші орында.
Жыл сайын елімізде осы аурудан 600-ге жуық әйел қайтыс
болады екен.
Қатерлі дерттің алдын алу мақсатында елімізде арнайы
Ұлттық бағдарлама да қабылданған. Бұл тұрғыда аталған
клиниканың бас дәрігері С.Олжаев: «Қабылданған Ұлттық
бағдарламаға сай онкологиялық аурулардың алдын
алу мақсатында тұрғындарды тегін скринигтен )ткізу
қарастырылған. Бүгінгі күні онкологиялық аурулардың
ішінде жатыр мойны обырына к)біне жасы 40 пен 50
арасындағы әйелдер жиі шалдығады. Деректерге сүйенсек,
жыл сайын елімізде 1700-ге жуық әйелден қатерлі дерт
анықталады. Алайда қатерлі дертке шалдыққан адам оны
үкім деп қабылдауға болмайды. Біз пациенттерге үздіксіз
ем жүргізумен қатар, психологиялық к)мек те к)рсетеміз.
Сонда қолданған ем нәтижесін береді» деді.
Негізі, тұрғындардың )з денсаулығына салғырт қарамай, дер кезінде тексерістен )ткені )здеріне пайдалы екенін
айтқымыз келеді.
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Заманауи кітапхана көбейді
Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев қаладағы
жаңғырудан 2ткен уезов ауданындағы Қазақстан
жазушылары, Алатау ауданында орналасқан №44, Түрксіб
ауданындағы №1 балалар және №26 к2пшілік кітапханаб2лімшелерінде болды. Кітапхана – білім мен ғылымның
кені, һәм сарқылмас саласы. Бұл демалуға, ойлануға,
шығармашылықты шыңдауға, еркін пікір алмасуға таптырмайтын орта. Аталған кітапханалардың кітап қоры да
толықты. Оқырманымыз әлеуметтік желіні тегін пайдаланып,
жаңадан жабдықталған компьютерлерде жұмыс істей алады.
Алматы қаласы Орталықтандырылған кітапхана жүйесі
қаланың әртүрлі ауданында орналасқан 27 кітапхана б)лімшесін
қамтиды. 2018 жылы Жамбыл атындағы қалалық жас)спірімдер
кітапханасы 145,7 млн. теңгеге жаңғыртылды, онда күн сайын
бес жүз мың оқырман келетін заманауи оқу орталығы құрылды.
2019 жылы қаланың кітапхана желісін қайта құру жұмысы
бойынша тағы 5 кітапхана ашылды. Жаңғыртудың мақсаты –
кітапханалардың жаңа үлгісін құру, жұмыстың инновациялық
түрлерін дамыту.
Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің кітапханалары
– ақпараттық, білім беру, ғылыми, мәдени және демалыс

орталығы. Сондықтан кітапханалар к)птеген мамандардың:
жазушы, тарихшы, ғалым, суретші, )нер адамдарының,
еріктілердің диалог алаңына айналуда. Оқырманды тарту және
кітапханаларды кеңінен насихаттау мақсатында қаладағы
аудандық әкімдіктерімен бірлесіп, әртүрлі іс-шаралар
)ткізіліп тұрады. Кітапханалар дәстүрлі қызметтерінен басқа
әдеби және музыкалық кеш, «[нер түні», «Кітапхана түні»,
Поэзия күндері, диспуттар, азаматтық сабақтар секілді жұмыс
түрлерімен қамтылған. Қаланың шалғай аудандарында «Жылжымалы кітапхана», «Мобильная библиотека» белсенділік
танытуда, оларда ақын, жазушылармен кездесу )ткізіледі.
Биыл да кітапхана желісін жаңғырту )з жалғасын таппақ.
С.Бегалин атындағы қалалық орталық балалар кітапханасы,
№39 балалар кітапханасы, №14 к)пшілік кітапхана-б)лімшесі
де жаңғыртудан )теді.
Алматы қаласы Орталықтандырылған кітапхана директоры
Роза Қасымбекқызы: «Кітапханаға келетін оқырманның саны
жыл сайын артып келеді. Осындай жайлы, жаңа кейіпке енген
кітапханаға тұрғындардың қызығушылығы артып, тұрақты
оқырман саны к)бейеді деп сенеміз» дейді.
Айбол АБАШОВ
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«Түбіне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы» деген Әйтеке бидің сөзі ұлылардың
ұясында өсіп, ұлылықты ұғынып өскен өркеннің (ілуде біреуі болмаса) жақсылыққа
жақын, жамандықтан жырақ жүретінін дәлелдесе керек. Соның бірі – екі бірдей
ұлтымыздың маңдайына біткен даңқты тарихи тұлғалары – ірі қоғам қайраткері,
ҰҒА-ның академигі, кезінде осы академияның президенті болған Асқар Қонаев пен
әлемге әйгілі суреткер М.Әуезовтің қызы Ләйлә Мұхтарқызының ұлы Диар Асқарұлы
Қонаев. Қазақ халқының рухани элитасының отбасында өмірге келіп, тектінің
тұяғы, ұлының ұрпағы болған Диар Асқарұлы иісі қазаққа ортақ қазақ әдебиетінің
қара шаңырағы, рухани ордасы болған Мұхтар Әуезовтің шаңырағын шашыратпай
М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бір бөлімі болып саналатын
«Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығының жетекшісі, мұражай директоры болып
бірнеше жылдан бері қызмет етіп келеді.
Бүгінгі шыққан биігі к)птен к)ш
ілгері болмаса да қазақтың рухани
құндылықтарымен, тарихымен терең
тамырлас болуын к)ңіліне демеу,
жанына жақын санайды. Мұхтар
Dуезовтің шығармашылығы )лмес
мұра, таусылмас қазына. Оны әр ұрпақ
)з заманының рухани қажетіне қарай
зерттей берері заңды. Осы орайда
М.Dуезов мұражайындағы «Dуезов
үйі» ғылыми-мәдени орталығының
ғылыми ұжымы бірнеше жылдарға
жоспарланған жүйелі ғылыми-зерттеу
жұмыстарын кешенді түрде жүргізіп
отыр. М.Dуезовтің шығармашылығын
тереңнен талдап, жүйелі түрде ғылыми
жұмыстар жүргізетін бірден-бір
ұйым да осы орталық. 1997 жылдан
басталған жазушының 50 томдық
толық шығармалар жинағын 2011 жылы
толық тамамдап, оқырманға ұсынды.
Сондай-ақ 3 жылдық мерзімге жоспарланатын ғылыми жобалар негізінде
Мұхтар Dуезовтің шығармашылығын
сан алуан тақырып аясында жүйелі түрде
зерттеп келеді. «Dуезов үйі» ғылымимәдени орталығында жазушының
28 қыркүйектегі туған күніне орай
дәстүрлі түрде )тетін «Dуезов оқулары»
атты халықаралық ғылыми-теориялық
конференциясының материалдары
ғылыми жинақ болып жарық к)рді.
Оларға қосымша ұлы суреткердің
)мірі мен шығармашылығына қатысты
қандай да бір шығармашылық кеш,
кездесу, кітаптың тұсаукесері, д)ңгелек
үстел, т.б. әдеби жиындардың жыл
бойы жүйелі түрде жүргізіліп отыруына да филология ғылымының
кандидаты, «Dуезов үйі» ғылымимәдени орталығының директоры Диар
Асқарұлы Қонаев жетекшілік жасап,
түрлі деңгейдегі ұйымдастыру шараларын жүргізеді. Мұражайдың күнделікті
)мірінде шаш етектен кездесетін
тұрмыстық тіршіліктері, шаруашылық
жайлары да ұлының ұрпағы болса да
қарапайымдылығынан айнымайтын )те
бір ізгілікті де мәдениетті жан Диардың
міндетінде.
Тегінде мінезден мүсінделетін

ANA TILI

ТЕКТІНІҢ ТҰЯҒЫ

мәдениеттілік, зиялылық адамның
тегінен болса керек. Табиғат-Ананың
тарту еткен болмыс-бітімі сол )з ұяңда
к)рген тәрбиемен бой түзеп, отбасы,
ошақ қасындағы естіген есті с)здермен

ес жиып, етек жинайтынын ескерсек,
ұяда к)ргені ұшқанда ілер ізгілігі болар
ма дерсіз.
[мірдегі )зіне тиесілі қарапайым
ғана қызметін ешкіммен есептеспей,
міндет те етпей, тіпті бәз біреулер
секілді марапат та тілемей, барынша
адалдықпен атқарып жүрген Диар
Қонаев белгілі әуезовтанушы ғалым да.
К)рнекті суреткер Мұхтар Dуезовтің
шығармашылығын, әсіресе орыс
тілінде жазылған әдеби мұраларын
зерттеп, зерделеу де Диардың үлесінде.
Оған 2001 жылдан бері )зі жетекшілік
жасап келе жатқан мемлекеттік
ғылыми жоба негізінде жарияланған
ұжымдық монографиялардағы ғылыми
тараулары айғақ. Атап айтар болсақ,
«М.Dуезов шығармашылығындағы
этномәдени дәстүрлер», «М.Dуезов
және қазіргі қазақ әдебиеті»,
«М.Dуезов шығармашылығындағы

тәуелсіздік идеясы», «М.Dуезов
шығармашылығының тәуелсіздік
кезеңінде зерттелуі», «М.Dуезовтің
шығармашылық мұрасындағы
белгісіз материалдарды зерттеу,
жүйелеу, жариялау», «М.Dуезовтің
шығармашылық )мірбаяны», «ТМД
елдері ғалымдарының М.Dуезовтің
шығармашылық мұрасын зерттеу
мәселелері», т.б. атты жинақтардағы
«Роман-эпопея М.Ауэзова «Путь Абая»
в русской литературной критике»,
«Вопросы изучения казахско-русских литературных связей в научных трудах М.Ауэзова», «Идея
независимости в научных
трудах М.Ауэзова», «Исследования жизни и
творчества М.Ауэзова в
эпоху независимости
К а з а х с т а н а » ,
«Проблемы худо-

БЕКЗАТ БОЛМЫС
жественного перевода романа-эпопеи «Путь Абая» на русский язык
(на примере переписки М.Ауэзова с
Л.С.Соболевым)», «Новые вершины
творчество 40-х начала 50-х годов
ХХ века», «Мұхтар Dуезов және орыс
әдебиеті», т.б. ғылыми зерттеулері
)зінің тың ғылыми мәліметтерімен
құнды. Сондай-ақ Диар Асқарұлының
ғылыми жетекшілігімен орыс тілінде бұрындары беймәлім болған
М.Dуезовтің әдеби, ғылыми
мұралары жинақталған (Д.Қонаевтың
алғы с)зімен, Р.Dбдіғұловтың
құрастыруымен жарияланған) «Неизвестный» Ауэзов» атты еңбектің жариялануы ұлттық әдебиеттануымыздағы
рухани жаңалық болғаны белгілі. «Мухтар Ауэзов. Письма родным и близким»
деген еңбекке жазушының 1940-1961
жылдар аралығында жазылған хаттар топтамасы (1997 жылы) тұңғыш
рет жарық к)ріп, оқырманның к)з
қуанышына айналды. Осыншама ойлы
да мазмұнды, отбасылық мұрағатта
мұқият сақталып, әлі де игерілмей
жатқан, бүкпесі мол беймәлім әдеби
деректерге бай ғылыми еңбек жазып жүрсе де «тұңғыш рет», «алғаш
рет» «мен айтып отырмынға» салынып, айғайлап атақ жинамайтын, арзан дәрежеден бойын аулақ ұстайтын

ұлылардың ұрпағы бабаларынан
дарыған дегдарлық, бекзаттығымен
)з қатарластарынан оқ бойы озық.
Бетегеден биік, жусаннан аласа болып,
үн-түнсіз жүріп те үлкен іс атқаратын
Диар екі бірдей тарихи тұлғалардың
жеке мұрағаттарының мұртын бұзбай,
к)здің қарашығындай сақтап, ұлт руханиятына айналдыруға белсене атсалысып, бірнеше жоба жасап, жүйелі
жұмыс атқарып жүр. Алайда ол тарихи
тұлғаларымыз жайлы ғылыми еңбектер
мен естелік-эсселер жазуда «күріш
арқасында күрмек су ішедінің» керін
келтіріп, )зге арқылы )зін жарнамалауға
құмар бәз біреулердің әдетінен бойын
да, арын да таза ұстайтын, не нәрсеге де
назарын тіктеп салмайтын тектілігінен
дарыған байсалды, біртоға мінезінен
айнымай табандылық танытып келеді.
К)рінген жерде еңбегі мен тегін жарнамалап, марапат пен мақтануды мансұқ
ететін мүләйімсушіліктен мүлдем алыс,
алған жүгін дабырасыз, даурықпай,
«)зім білемге» салынып )зеуремей
бірнеше жылдан бері «Dуезов үйі»
ғылыми-мәдени орталықтың ұжымын
сүттей ұйытып, ың-шыңсыз басқару да
бойға біткен бекзаттыққа байланысты
болса керек.
Сондықтан да ол екі атасының
да атын пайдаланып, ауырдың үсті,

жеңілдің астымен жүрмеді. Қай кезде
де, қай ортада да алдынан шығып тұратын «тектінің тұқымы» деген сынақтан
сүрінбей )туге, олар артқан жүкті,
жауапкершілікті )згеден артық түсінеді.
Ұлылардың ұрпағына аманат еткен
үкілі үміттерін ақтау да оны намысқа
ноқталап, )мірінің мән-мағынасын
)згертті. Қазақ с)з )неріндегі сирек
саңлақтың бірі – ұлы суреткер Мұхтар
Dуезовтің )мірінің соңғы он жылында
)мір сүріп, атақты «Абай жолы» романэпопеясын аяқтаған шығармашылық
табысқа толы тағдыры )ткен қара
шаңырағы мен аяулы анасы, к)рнекті
ғалым Ләйлә Мұхтарқызы іргесін
қалаған мұражай мен «Dуезов үйі»
ғылыми-мәдени орталықты бұрынғы
қалыптасқан дәстүр негізде нығайтып,
)мірінің мағынасына айналдыруда.
Бірінде директор, бірінде ғылыми
жетекші болып қызмет атқаратын
Диар Асқарұлы қазақ ұлтының ұлы
азаматтарының перзенті, ұрпағы
болудың жауапкершілігі мол екендігін
еңбегімен де, барша болмыс-бітімімен
де дәлелдеп келеді. Бір ғана мысал,
)ткен жылы анасы Ләйлә Мұхтарқызы
мен әкесі Асқар Қонаевтың қатар
келген мерейтойына (90 жыл) байланысты барлық ғылыми, мәдени,
әдеби іс-шараларды ұйымдастырып,
жоғары деңгейде )ткізуде де біліктілік
танытты. Ондай ойлы да мағыналы
мәжілістерден бастап, мемлекеттік
және халықаралық деңгейдегі қыруар
кездесу, конференция, симпозиум, т.б.
да Диар Асқарұлының атсалысуынсыз
)тпейтіні мәлім. Бірнеше және екі
жақты буынды құрайтын ұлылар
ұрпағының табиғатына тән тектілігі
мен үлкен мәдениеттілігі адамгершілік,
қарапайымдылық қасиеттеріне кір шалдыртпай келеді.
Ұлы данышпан Абай 32-ші
қара с)зінде: «Ғылымды, ақылды
сақтайтұғын мінез деген сауыты
болады. Сол мінез бұзылмасын!
К)рсеқызарлықпен, жеңілтектікпен,
я біреудің орынсыз с)зіне, я бір кез
қылған қызыққа шайқалып қала
берсең, мінездің беріктігі бұзылады...»
деген екен. Мәдениеттілік пен
қарапайымдылықтың үлгісін танытып жүрген белгілі әуезовтанушы,
М.Dуезов мұражайының директоры,
«Dуезов үйі» ғылыми-мәдени
орталықтың жетекшісі Диар Асқарұлы
Қонаевтың табиғатындағы тектілік
ұлыларға, ұлтына адал қызмет етудің
айнымас )негесін, )мірлік ұстанымын
ұғындырса керек.
Айжан ҚҰРМАНБАЙ

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

ҚОЛДЫ БОЛҒАН ҚҰНДЫЛЫҚТАР
ОЛАРДЫ ҚАЙТАРУ – ЕЛДІК МӘСЕЛЕ
(Басы 1-бетте)
Тарихымыз үшін аса бағалы жәдігерліктердің мол қатары Кенесары сұлтанмен
байланысты болып келеді. Ол )лтірілгесін
жеке заттары, жауынгерлік тулары мен
қару-жарағы әскери олжа ретінде империя астанасына жіберілген, оның ішінде
бүгінге дейін ізін таптырмай отырған
бассүйегі де болған деп айтып-жазып
жүрміз. Біреулер оны Кунсткамерада, енді
біреулер Гохранда деп жүр. Алайда бұл
дерек ешқандай сенімді мәліметк)здермен
мақұлданбаған. Сонымен бірге
Кенесарының басын соңғы рет Омбыда
к)рген адамдардың естелік-әңгімелері бар,
олардың ішінде басты к)ріп қана қоймай,
қарауылдар сапында кадет курсанты
Шоқан да болған, деп жазады ғалымның
досы Григорий Потанин. Ал )лкетанушы
Юрий Поповтың жазуынша, Кене ханның
мылтығы 1896 жылы Нижний Новгородта )ткен Бүкілресейлік [неркәсіп және
к)ркем бұйымдар к)рмесіне қойылған.
Айтуынша, бұл мылтықты сұлтанды
)лтірген кезде қырғыздар иеленіп, кейін
генерал Г.Колпаковскийге берген, ал
ол бел-қаруды Орыс географиялық
қоғамының Омбыдағы Батыс Сібір
б)лімшесіне тапсырған.
2000-шы жылдардың басында
осы жолдардың авторы бір жерден
Кенесарының мылтығы Омбы )лкетану
музейінің к)рмесіне қойылғанын
оқып, Омбы облысының мәдениет
министрлігіне аталған экспонатты
Астанадағы Прези денттік мәдениет
орталығында к)рсету үшін уақытша
бере тұру туралы еліміздің Мәдениет
министрлігінің атынан сұраныс хат
жазғаны бар-ды. Бірақ ондағылар
Мәскеуге сілтеп, аяқсыз қалдырды.
Мәскеуге жазылған )тініш хатқа да теріс
жауап алынды. [кінішке қарай, Ресей
музейлерінің қорында сақтаулы біз үшін
Тәуелсіздік нышаны болып табылатын
құндылықтар қалың қауымға к)рсетілмей
келеді.
Берік Dбдіғалиұлы, қазір Мәжіліс
депутаты, ҚР Ұлттық музейінің «Қасиетті
Қазақстан» орталығының жетекшісі болып
жүрген уағында әлдеқалай Кенесарының
белдігі жайлы деректі к)зі шалып қалады,
оны 1915 жылы Сейілбек Жанайдаров
Санкт-Петербургтің этнографиялық

музейіне берген екен. Ол музей қорында
«Ксе-пояс киргизского хана Средней
Орды» деген жазбамен сақталған. Оны
Арыстанбек Мұхамедиұлы да Мәдениет
және спорт министрі болып тұрғанында
Санкт-Петербургте к)ріпті.
Түптеп келгенде, сәулет, мүсін )нері,
археология ескерткіштері, мәдениландшафтылық ескерткіштер, бәрі қосыла
кеп, елімізде тұтас бір туристік бағытты
құрайды. Кезінде Dмір Темір Ясауи
кесенесіне тарту еткен тайқазанның, қола
шырағдандардың бір )зі неге тұрады?!
Сол шырағдандар арада алты ғасыр )ткенде белгісіз жағдайда қолды болған.
Ол ж)нінде сол кездегі газеттер ақпарат
таратқаны бар. Ал екі жыл аралатып, яғни
1908 жылы кенеттен бұл құндылықтар
Париждегі Лувр музейінде к)рініс береді.
Осы жолдар авторы 2012 жылы Луврда
болғанында Азия )нері залының экспозициясында тұрған әлгі шамдалдарды
арнайы барып к)ргені бар. К)здің жауын
алады. Негізгі ұстыны қоладан құйылып,
үстінен ши алтынмен аптаған екен. Этикеткада (мәлімет қағазда) жасалған орны
ретінде Қазақстан, Түркістан, Ясауи
кесенесі, XIV ғасыр, Dмір Темір дәуірі
деп к)рсетілген. Сол арқылы француздар бұл мәдени жәдігердің Қазақстанда
жасалғанын жоққа шығармайды. Бірақ ол
қалай ұрланды, Луврға қалай тап болды,
міне, ол жағы ләм-мим. Бізде осының
жай-жапсарын іздетіп зерттеген адам да
жоқ. Dйтеуір бізге анық белгілі жағдай –
осынау баға жетпес құндылықтар әлемдегі
аса ірі және ең танымал музейлердің каталогтарында к)рсетілгендей, Луврға тарту
болып жасалмағаны анық.
[кініштісі, республика Мәдениет
министрлігі тарапынан ҚР-ның Франциядағы сол кездегі елшісі Н.Дәненовтің
атына ресми сұрау салу ақыры жауапсыз
қалды. Сірә, бұрынғы елші француз
жа ғымен қарым-қатынасын бұзғысы
келмеген.
Ясауи кесенесіндегі қалған екі
шырағданның да хикаясы )зінше бір
әңгіме. Ол екеуі және жеті асыл металл
қорытпасынан құйылған делінетін
тайқазан 1935 жылы Ленинградқа Иран
)нері мен археологиясы бойынша )ткен
ІІІ Халықаралық Конгресте к)рсетілетін
болып Эрмитажға әкетіліп, сол кеткеннен 1989 жылға дейін сонда жат-

ты. Оларды қайтаруға сол кездегі ел
басшылығы, Мәдениет министрлігі,
жұртшылық к)п күш салды. Сол тұста
Алматыда )ткен музей қызметкерлерінің
бүкілодақтық симпозиумы кезінде телевидение ұйымдастырған «тікелей эфир»
арқылы сол кездегі республика Мәдениет
министрінің орынбасары Dбіш Кекілбаев
Эрмитаж директорының орынбасары
В.Сусловқа тайқазанды қайтару ж)нінде
мәселе к)тергені әлі есімде. Виталий Суслов күтпеген сауалдан қапелімде сасып
қалды, артынша ес жинап, тайқазанның
Түркістанға қайтарылатынын айтты.
Бұл мәселенің тиянағын табуына сол
тұстағы Мәдениет министрі [збекәлі
Жәнібековтің к)п еңбек сініргенін айта
кеткен ж)н.
Тайқазан қайтып келді, бірақ онымен
бірге әкетілген қос шамдал сол күйінде
Эрмитажда қалды.
Екінші уақиға – К.Мәсімов Премьерминистр болып тұрғанда, Санкт-Петербургтің Кунсткамерасының босалқы
қорында жүз жыл бойы жатып қалған
Кейкі батырдың бассүйегінің елге қайтарылуы. Ал қалған жәдігерлер қашан
қайтарылады?
Жоғарыда айтқанымыздай, мәдени
құн дылықтарды )здері жасалған елге
қайтып оралту маңызды мәселе. Бұл
ж)нінде халықаралық деңгейде қабылданған тиісті конвенциялардан,
ЮНЕСКО-ның )зге елге заңсыз әкетілген
мәдени құндылықтарды қайтаруды
реттейтін нормативтік құжаттарынан
кенде емеспіз. Мысалы, Лувр, Британ
музейі яки Эрмитажды алып қарайық.
Заманында )з мемлекеттерінің даңқы
мен айбынын к)рсететін орындар ретінде
ұйымдастырылған бұл музейлерге асыл
металдан жасалған бұйымдар, қару-жарақ,
басқа да сирек артефакттер, яғни олар
тиесілі елдің империялық құдіретін танытатын күллі нәрсе қойылып, келушілерге
мақтанышпен к)рсетіледі. Сол себепті
бұл музейлер )здеріне тап болған
мәдени жәдігерліктерді кейін қайтаруға
асықпайды. Соған сай ЮНЕСКО
секілді халықаралық ұйымдардың атымен )тіп жататын мәдени құндылықтар
реституциясы жайлы конференциялар
мен форумдар да жалпылама с)здерден
әріге бармайды.
Енді не істеу керек? Елдік, халық-

аралық құқыққа салғанда бәрі де дұрыс:
біз айтып отырған нәрселер Қазақстан
Республикасының мәдени мұрасының
б)лінбес б)лшегі болып саналады. Оның
үстінде «Тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы»
ҚР Заңының 7-бабында Қазақстан
Республикасы )з аумағынан тыс
жерлердегі, Қазақстан халқының тарихимәдени игілігі деп танылған тарихимәдени нысандарды анықтау, оларды
есепке алу, сақтау және тарихи отанына
қайтару бойынша бүкіл шараны жасайды.
Басқа елдерге қарасаң, мәселен, Беларусь
Республикасында нақты іс-шаралар
жүргізіліп жатқанын к)ресің – онда 2017
жылы Министрлер Кеңесі шетелдегі
мәдени құндылықтарды анықтау, оларды кейін қайтару, бірігіп пайдалану,
ғылыми және мәдени айналымға қосу
мәселелерімен шұғылданатын комиссия
құрып, құрамын бекіткен. Демек, бұл ел
де, біз сияқты, қарастырылып отырған
мәселенің шешімінің бастауында тұр. Ал
к)рші [збекстан болса одан әрі іргелеткен
бұл істі: оларда мәдени жәдігерлерді
қайтару бойынша Министрлер кабинеті
жанындағы [збекстанға тиесілі және
шетелде сақтаулы мәдени құндылықтарды
зерттеу орталығы ұйымдастырылған.
«Озодлик» радиосының хабарлауынша,
бұл іс [збекстан президенті
Ш.Мирзиёевтің 2020 жылғы 20 маусымда қол қойған қаулысымен бекітілген.
Оған қоса [збекстанда )збек халқының
әлем музейлерінде сақтаулы мәдени
мұрасымен таныстыратын к)птомдық
кітап шығарылған.
Бізде ше? Dзірге ауыз толтырып
айтарлықтай нәрсе аз. ЮНЕСКО-ның
Қазақстандағы сарапшысы, археолог
Д.Воякиннің пікірінше, біз, ең алымен, 3D-модельдеу жүйесінің к)мегімен
Ресейге әкетілген археологиялық
материалдардың виртуальды архивін
жасауды қолға алуымыз керек. Dрине,
ондай мұрағат қажет, бірақ жаңа технология мәселені ақи-тақи шеше алмайды.
Бізге )збектердегідей орталық қажет.
Мейлі ол үкімет жанында болмай-ақ
қойсын, бірақ оны ғылыми, материалдық
ресурсы жеткілікті ҚР Ұлттық не
Орталық музейінің, не D.Қастеев
атындағы К)ркемсурет музейінің жанында орналастыруға болады. Қалай

Шығыс Қазақстан ңірінен табылған алтын әшекейлер.
болғанда да реституция мәселесі ұзаққа
кететін мәселе деп қол қусырып қарап
отыруға болмайды. К)ршілерімізден табандылықты еншілеп, шетел
музейлерінен құндылықтарымыздың
к)шірме нұсқаларын сұрай беру керек.
Мәселен, )збек ағайын Британ музейімен
келісіп, онда тұрған Ұлықбектің қас
(нефрит) кесесінің (чаша) к)шірмесін
жасатып алдырды.
Шетелдегі құндылықтарды қайтару
жұмысы белгілі бір жүйеге, тетіктерге
арқа сүйеуі тиіс. Ол үшін алдымен әлгі
мәдени құндылықтар орналасқан орындарының картасы жасалып, оған қатысты
ақпараттық-анықтамалық материал
жиналады, online режимінде «академик
Марғұланның тізімі» тектес тиісті мәлімет
базасы құрылады. Бұл іске жетіжылдық
«Архив – 2025» бағдарламасы, )зге де
жобалар аясында шетел тілдерін жете
меңгерген ғалымдар: тарихшы, этнограф,
мәдениеттанушы, музей ісі мамандары
тартылуы тиіс.
Осылайша, қолға мол ақпарат
жиналғаннан кейін жұмыстың
екінші кезеңі, яғни үкіметаралық
(мемлекетаралық) деңгейде шетелдегі
мәдени құндылықтарды қайтару, сатып
алу немесе оларды тиісті коллекцияларға
айырбастау ісіне қатысты мәселелер
қозғалады. Dлбетте, тиісті аукциондық
орындар арқылы мәдени жәдігерлерді
сатып алу қомақты қаржыны қажет етеді.
Бұл арнайы қорлар құрып, оған меценаттар мен демеушілердің қаржысын
жинақтау керек деген с)з. Сонымен бірге
жиналған қаражатты жекелеген бірегей
музейлік құндылықтардың к)шірмелерін

жасауға, қалпына келтіру ісінің айтулы
шеберлеріне еңбекақы ретінде т)леуге
болады. Кезінде республика Мәдениет
министрлігіне біздің қандасымыз, белгілі
суретші, КСРО халық суретшісінің к)рші
елдегі жекенің коллекциясындағы картиналарын сатып алу ж)нінде ұсыныс
түскен-ді. Тағы бірде мәдени мұрамен
айналысатын ресейлік ҒЗИ Астанада
Шығыс Арал маңы ескерткіштерін зерттеу
нәтижелеріне арнап археологиялық к)рме
ұйымдастыруға келісе отырып, сыртқа
әкетілген археологиялық ескерткіштерді
к)рмеден кейін Қазақстанда қалдырып
кеткісі келді. Мәселе ақшаға кеп тірелді.
Бірақ екеуінде де Мәдениет министрлігі
қаржы тауып бере алмады. Міне, жоғарыдағыдай қордың керегі осындайда.
Біз к)теріп отырған мәселе – еліміз
үшін )те )зекті. Dсіресе туризмді дамытуда ықпалы зор. Елдігіміздің белгісі ретінде
мәдени мұраларымызды насихаттау ісі
күн тәртібінде тұрғанда шетке шашылып
кеткен інжу-маржандарымызды ыңшыңсыз қайтарып алу мәселесі маңызын
жоймайды. Ештен кеш жақсы. Токио мен
Сеул Оңтүстік Кореяға 1910-1945 жылғы
жапон-корей соғысы кезінде Жапонияға
әкетілген мәдени құндылықтарды қайтару
ж)нінде уағдаластыққа қол жеткізді.
Мұны әлемдік тәжірибе к)рсетіп отыр.
Біле білсек, біз үшін реституция – Ұлы
даламыздың тарихи-мәдени кеңістігін
кеңейту, )ткенімізді саралау арқылы
алмағайып әлемде )з орнымызды
белгілуге септесу деген с)з.
Базарбай АЛТАЕВ,
мәдениеттанушы

ANA TILI

ӘДЕБИЕТ

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты Мағира Қожахметова – ағартушылық мақсатта
танымдық басылымдар шығарып, балалар тәрбиесіне қатысты арнайы
жобаларын ұсынып, журналистикада жарты ғасырдан аса уақыт бойы
тұрақты түрде еңбек етіп келе жатқан қаламгер. Прозалық туындылары,
драмалары, эссе, портреттері, психологиялық терең зерттеулері атан
түйенің жүгінен ауыр. Қазақ руханиятында Мағира әлемі кәсіби маманнан
бастап қатардағы оқырманының ұдайы назарында келе жатқанына жарты
ғасырдан аса уақыт өтті. Ол журналистикаға алпысыншы жылдардың
соңында қосылған буынның қатарында. Курстастары Сейітқазы Досымов,
Қаржаубай Омарұлы, Сейсен Мұхтарұлы, Қажытай Ілиясов, Сәлім
Меңдібаев, Социал Әйтенов, Құрманғазы Мұстафин, Жарасқан Әбдірашев,
Ырым Кененбаев, Мұрат Күлімбетов, Сара Ләтиева, Шәрбану Бейсенова,
Тынышбек Дайрабаев, Сүлеймен Тоқсанбаев, Бақытжан Әзірбаев, Ақкөл
Отарбаев секілді болашақ қаламгерлер еді...

аны – сұлу
ойы – кемел

1969 жылы оқу бітіріп, адалдықтың,
дарындылықтың, таланттың символына
айналған «Лениншіл жасқа» қызметке
тұрған жас Мағира Оралхан Б)кей,
Рашид Рахымбеков, Т)лен Қаупынбаев,
Қуанышбай Құрманғалиев, Кәдірбек
Сегізбаев, Dнес Сарай, Ақселеу Сейдімбек,
Мер-ғали Ыбыраев, Жомарт Dбдіхалықов,
[мірзақ Жолымбетов, Байтұрсын Ілиясов,
Берік Шаханов, Жақау Дәуренбеков, Жанат
Елшібеков, Орысбай Dбділдаев, Сағат
Dшімбаев, Бекділдә Алдамжаров, Теңізбай
Рахымжанов, Серік Тұрғынбеков, Эрнест
Т)реханов, Алашыбай Есмағамбетов, Сьезд
Бәсібеков, Dшірбек К)пішев, Қайырбек
Асанов, Dлімжан Dлімбеков сияқты сайдың
тасындай жігіттермен қатар еңбек етеді.
Материал іздеп талай жердің топырағына
табаны тиді, ел к)рді, жер шалды. Талай
жақсымен әңгіме-дүкен құрды. Замандасы, журналист Айгүл АсылбековаН)кербаеваның ол туралы: «Мағираны
тану үшін бір күн қасында жүру керек, бір
шығармасын оқу керек, туған жеріне бару
керек, студенттік достарымен с)йлесу керек.
Ол журналист ретінде талай тағдырға араша
түскен адам. Мағира Қожахметова реалист
заманның соңғы романтигі» деген с)зінде
жан бар. Журналист Мағира Қожахметова
«Лениншіл жаста» жүргенде талай тағдырлы
жандардың мәселесін қозғап, мақала
жазғаны белгілі. «Лениншіл жаста» )нер мен
мораль тақырыбы шығармашылығының,
журналистикасының негізгі )зегіне айналдырды. Сондықтан да кейіпкерлерінің
дені – )нер адамдары мен қарапайым
еңбек азаматтары. Ол сол кезде не жазса
да, болашақ кітабының әр парағын қаттап
жүрген болатын.
«Ғ.Мүсірепов, D.Марғұлан,
С.Майқанова, Б.Римова, Б.Момышұлы,
Ғ.Жұбанова, D.Мәмбетов, М.Плисецкая,
Джуна Давиташвили, Юлия Борисова
сияқты талай ірі тұлғалардың с)зін жазып,
қағазға түсірдім. Dрине, газет фототілшісі
сенімен ере барады. Сонда әлгі фототілшіге
сұхбаттың басынан аяғына дейін кейіпкерді
бақыла, соның ең жақсы, ең сәтті суретін
түсіріп беріңізші деп қиыласың. Сенесіз бе,
әлгі ірі тұлғалармен бірнеше мәрте қатар
жүріп, майдан қыл суырғандай қылып,
суыртпақтап отырып сыр тартып жүрсек те,
«сізбен бірге суретке түсіп алайыншы» деу
ойға келмепті» деген еді ілгеріде берген бір
сұхбатында. Сол сұхбатында «біз булығып
)скен ұрпақпыз» деген еді. Себебі балалығы тыңды игеру кезеңімен тұспа-тұс келді.
Сабақтан келгенде әкесі Дәулетбек күрсініп
отырады екен. Күйзелуіне себеп те жоқ емес,
біртіндеп бүкіл қазақ мектептерін бірінен соң
бірін жауып жатқан кез. Ұрпағымызды орысша оқытамыз деп қазақтардың )здері балаларын орыс мектебіне апарғанын к)зі к)ріп
бойжетті. Алайда Мағира Дәулетбекқызы

ақырына дейін қазақша оқыды. Сол
қарсылық сезіммен оқуда жүргенде де
киімінде қазақша )рнектің болғанын қатты
қадағалады.
Ол с)зді зерттеуге деген махаббатпен
есейді. Қазақтың бүкіл құпиясы тілінде
жасырынғанын ұққан соң, с)зді, с)здің
құдіретін зерттей бастады. Осы зерттеудің
ізін ала «Адам-құпия» кітабын жазып, «Дертке дауа» газетін шығарды. Жетпістің ортасына келсе де балаларға арналған «Балбұлақ»
журналын, «Дертке дауа» газетін шығарып
келеді. «Күннің алтын сынығы», «Dлемәуен», «Жылы шырай», «Адам құпия»,
«Жантәсілім», «Жападан жалғыз» кітаптары
)з оқырманын тапты. Қазақстанның Халық
жазушысы, ақын Мәриям Хакімжанованың
ІІІ томдық шығармалар жинағын
құрастырған еңбегін де атап )ту ләзім.
Оның шығармашылығы туралы қаламгер
Mәди Aйымбетов: «Мағираның )зі ешбір
стандартқа сыймайтын шығармалардың
бас кейіпкері болуға лайықты тұлға.
Жаны – сұлу, ойы – кемел, жалпы адами болмысы ешкімге ұқсамайтын жан.
Осындай ұқсамайтындығымен, ұқсағысы
келмейтіндігімен де ол дара» десе, сатирик
К)пен Dмірбек: «Мағираш! Болмысың таза,
бояуы қанық қаламгерсің ғой. Мағира –
ашылмай қалған алтын к)мбе» деп пікір
білдіреді. [мірзақ Мұқайдың: «Жалпы,
сюрреалистер тарапынан нанымнан ада
құбылысы нақты )мірге жетектеп енгізу
талабы ықылым заманнан бері жасалып
та жүр. Осы бір талайдан бері жасалынып жүрген ғажайыптар әлемін бар-жоғы
әдеби тәсіл ғана деп пайымдаушылар да
баршылық. Кубаның Карпентьер деген
жазушысы: «Ондай туындылар материалдарын к)рген түстерінен алатын, алайда
жұртты мезі еткен жалаң мадақтың ізін
жасыру үшін қисынын логика заңдарына
сай ұйымдастыратын әдеби мектептің кейбір
шығармаларындай қызықсыз да болмақ»
деп жазады. [зі де ешкімнен кем жазушы
болмаса да абстракциялық ұғымдарға бейім
тұратын құдіретті қалам иелеріне осындай с)з бағыштаған Карпентьердің де ізін
қуушылар жетіп артылады. Нақты оқиғаларға
құрылған прозаның мұндай жоқшылары
бізде де жеткілікті. Арасында небір таланттылары да бар. Алайда адам санасы о бастан
тылсымды дүниенің құпияларына жерік.
Сондықтан да таным мен талант болған
жерде абстракциялық әдеби материал нағыз
шығармашылық үрдісті танытса керек. Біз
Мағира Қожахметованың прозасынан,
танымдық публицистикасынан осы бір
артықшылықтарды аңғарамыз» деген с)зіне
алып-қосарымыз жоқ.
Жазушы Қалампыр Кенжеғалиеваның:
«Журналистің бойындағы шексіз қабілеттіліктің бірі – сауатты сауалнама арқылы
оқырман үшін толық мәлімет беру. Мағира

журналист керекті деректерін қарпып та,
тартып та алатын дарынды қалам иесі. Ол
рухани дүниенің жоғын түгендеп, барын
қастерлейтін ғажап жан» деуі де, қаламгер
Нәзира Жәрімбетованың: «Ол мықты журналист, білімдар кісі. Тақырыпты кейіпкері
дәрежесінде білгенде ғана журналистің
қаламы ұшқырланып, осылай к)сіледі.
Мағира апаның балет, классикалық музыка,
жалпы осы )нерді терең білетіні к)рінеді,
оқырманын мақаладан бас алмай оқуға
мәжбүрлейді» деуі де оның журналистика
жолындағы адалдығының бір к)рінісі.
Ол үлкендердің к)зін к)рген, бұрынғы
адамдардын мейірімін, қамқорлығын осы
күнге жалғаған қаламгер. Бұл орайда ғалым
Ақеділ Тойшанның: «Ол шын мәнінде ұлт
анасы Мариям Хакімжанованың жолын
қуған ұлағатты қаламгер, қазақ аруларынан
шыққан дарынды жазушы. Ел тәуелсіздігінің
елең-алаңында, дағдарыс кезеңінде
мен секілді талай жас буынға жасаған
қамқорлығыңыз бен жақсылығыңыз,
үндемей жүріп үлкен іс тындырып, айналасына жан жылуын шашатын нағыз
қазақтың текті аруының қолынан келетін
шарапат еді. «Ақ желкен» журналында жұмыс
істеген жастар да, алғашқы шығармаларын
жариялаған дарындар да рухани кеңістіктен
ойып орын алды. Мәселен, Ермұрат
Зейіпхан, Мәдина Омарова, Дидар Амантай,
Нұрлан, Күнсая, Ақсұңқар, Ғалимұрат,
Алтыншапақ, т.б. жастар. Сонымен бірге
атақты фольклорист, ол кезде ғылым кандидаты, )зі денсаулығы нашар, ешқайда
жұмыс істемей дағдарыс жылдарында ауыр
жағдайда жүрген Едіге Тұрсынов ағайға
шамаңызша қамқорлық жасауыңыз – қазақ
халқының мұрасына деген жанашырлық

екенін бүгіндері түсіндім» дегені де бар.
Ал қаламгер Жадыра Шамұратова: «Барын
жасырмайтын, к)лгірсімейтін адамдар айна
сияқты, одан тек ол адамның болмысын ғана
емес, тіпті айдаладағы )зіңді де, айналаңды
да к)ресің. [зіне қатал сыншылдықпен
қарауға )ре керек. Мағира апай, сізді
кеудесі алтын к)мбе жандардың бірі деп
бағалайтындардың бірімін, парасатты,
мағыналы ғұмыр кеше беріңіз» деп пікір айтады. Иә, ол )мірдің мәні – адал тірлік кешуде, ешкімге қарыз болмай жүруде деп білді.
Жамандық жасамай күн кешуге тырысты.
Айналасындағылардың қамықпауын,
қиындық к)рмеуін, бақытты болуын ойлады. Қаламын осы жолда серт етті. Ес
білгеннен т)ңірегіне мамыражай жағдай
жасауға міндеттімін деп санағандықтан ба,
қандай келеңсіздікті де қалам ұшынан тыс
қалдырмады. «Егер әркім айналасына елгезек те сергек қарап, қас-қабақтарын бақылап
жүрсе, суицид, )шпенділік, кек, қайғықасірет азаяр еді. Біз )зімізден басқа ешкімді
к)рмейміз, )згенің қамын ойламаймыз.
Қазір бір-бірімізге сырымызды, мұңымызды
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айта алмаймыз. Бәрі жұмбақ, бәрі жабық.
Тіпті бала-шағамыздың, жақынымыздың
жүзіндегі қауіп-қатерді де аңғармаймыз.
Томаға-тұйық күй кешіп жүргендердің
ақыры )з-)зіне қол жұмсаумен аяқталған
қанша аянышты жайттың алдын алуға болар
еді, шіркін» дейді ол.
Қазақ журналистикасының т)рінде жүрген мықты қыздар к)п емес. Санаулы ғана.
Сол санаулылардың қатарында Мағира
Қожахметованың есімі ерекше аталады. Dр
жазбасы к)ркем дүниеге бергісіз публицистің
журналистикадағы )мірі сәтсіз болған жоқ.
Мағира Қожахметованың шығармашылығы
туралы дипломдық жұмысын қорғаған
Жұлдыз Тойбек: «Журналистиканың ауыр
жүгін арқалап арамызда жүрген майталман
қаламгерлерді жаңа ұрпаққа таныстыру –
біздің парызымыз. Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің журналистика және саясаттану факультетіндегі 1 курс
студенттеріне )тетін «Онлайн БАҚ жұмысын
ұйымдастыру» сабағыма қазақ журналистикасында әйел журналистердің к)шбасшысы,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
белгілі жазушы Мағира Қожахметова апайдың шығармашылығын арқау еттім. Лекция оқып, )здік жұмысын жаздырдым.
[здерінің жұмыстарында білім алушылар
Мағира апайдың журналистикасына кеңірек
тоқталып, жеке пайымдарын жазған» дейді.
Ал, Сьезд Абайқызы: «Алыстан сәлем жолдауды ж)н санадым. [йткені Мағира бар
Алашқа ортақ тұлға. ҚР еңбек сіңірген )нер
қайраткері Мағираның шығармашылығы
жайлы соңғы кезде талдаулар жүріп жатыр.
Бұл заңдылық та. Жас ұрпақтың санасына
жылылық құяр танымдық дүниелерді таныта
білу арқылы біз ұрпақ тәрбиесіндегі парызымызды )теп жатырмыз деген с)з. Қазір
Мағира шығармашылығымен Моңғолия
қазақтары да жақсы таныс. Кәрі тарихтың
қатпарлы беттерінен, ақтаңдақ жылдардан
сыр шерткен к)ркем дүниелер жүректі баурап
алады. Қоғам киген қамыт жалпыға ортақ.
Сонау зұлмат жылдарда жазықсыз жапа
шеккен қазақтың аяулы қыздарының )мірі
жайлы да оқырман Сіздің шығармаларыңыз
арқылы оқып білді. Оқулықтардан үзік-үзік
)леңдерін білетін. Мариям Хакімжанова,
шығыстың жарық жұлдызы атанған Мәншүк
Мәметова )мірі жайлы оқырман біледі»
дейді.
Оның тағдыр туралы жазған мақалалары
әлі де )зекті. Адам туралы жазуын )зі
былай деп түсіндіреді: «Кез келген ақын,
жазушы, журналист – ең алдымен психолог.
Сондықтан әркімнің )з формасы, әдістәсілі бар. Қаламгерлердің к)бі адамның
жан дүниесін ашуға, зерттеуге тырысады.
Бірақ әркімнің деңгейі әртүрлі. 13 жасымнан күнделік жүргізіп, түстерімді жазып
қоюға әдеттендім. Сол кезден басталған
хоббиім әлі күнге жалғасуда. Dрбір адам –
қайталанбас тұлға. Ең нашар деген адамның
да қасиеті болады. Менің міндетім, сол
адамның бойындағы басқаларға к)ріне
бермейтін қарым-қабілетін зерттеп, )зін )зіне
таныту, рухын шыңдау, абыройын асыру,
жолын ашу».
Журналистика мектебінде әбден
шыңдалған Мағира Қожахметова бүгінгі
әріптестерінің кейбір қылығы туралы:
«Кемшілік кез келген адамда болады. Мұны
байқасам да, айтпадым. [те к)п адамдармен сырластым. Небір атақты жандардың
осалдығына мән бермеуге тырысатынмын.
Бүгінгі журналистика таңдаған объектісінің
жыртық-тесігін әшкерелеуге, сәтсіздігін
к)рсетуге, соны жалпақ жұртқа жариялауға
жақын тұрады. [мір-)нерлерін зерттеп, жиі
араласқан небір атақтылардың )зім ғана
білетін құпияларын, кемшілігін жазсам,
алыс, жақыннан )зім к)рген әділетсіздікті,
сатқындықты жайып салсам, нағыз сенсация жасап, бүгінгі талғамсыз оқырманның
сүйікті авторына айналуым әбден мүмкін.
Бірақ бұған титтей ықыласым жоқ. Қазір
телеарнаға қарасаңыз да, газет-журналдарды
парақтасаңыз да «арзан» сенсация қуу» деп
ашығын айтады. С)йте тұра, «Журналистиканы к)ркем әдебиеттен биік қоямын.
Журналистерді де жоғары бағалаймын.
Тілші, редактор болудың ғажап стихиясы
бар, соның ағысымен малтығып, к)ркем
дүниелерімді шығаруға асықпаппын.
Dңгімелерім, романым )те кеш шықты.
Ал замандас әріптестерімнің алды он томнан асырып, толық шығарма жинақтарын
шығарып үлгерді. К)п томдықтарын
шығарып тастағанына мәз-мейрам. Мен
бұған қайран қаламын. Қазір жазған
дүниеңді ешкім оқымайды. Dрі оның құны
жоқ, қаламақы т)ленбейді. Сондықтан
да кітабымды шығарғым келмейді. Адам
)зін сыйлау керек. Кітап оқымайтын
бүгінгі оқырманның бізді білмейтіні мені
қызықтырмайды да, ең бастысы – кенеттен
мазалаған тербеліс, тебіренісімді қалайда жазып үлгеруім. [зімді қайталағым келмейді.
Ай сайын бір әңгіме, жыл сайын бір роман
жазуыма болар еді. Мен )зімнен басқа ешкім
жаза алмайтын, )зімнен басқаның )ресі
жетпейтін дүниені ғана шығарғым келеді»
деп ағынан жарылады.
Иә, журналистика, жазу – оның дерті,
іңкәр махаббаты. Балалар журналын
шығарудағы мақсаты – әрбір қазақ баласына
«Сен мықтысың», «Сенен дарынды азамат
шығады», «Сен біліміңді шыңдай түссең,
елге абыройлы еңбек етесің» деп жолын ашу.
Қазақ баласының білімнің күшімен, ақыл,
санасының құдіретімен қатарға қосылуын
к)здеді. Ал «Дертке дауаны» шығарудағы
міндеті – адамдар )зін-)зі )лтірмесе екен,
мүгедек болмаса екен деп шын жүрегімен
тілеген аналық к)ңілінің парызы. Кез келген
адам ауруын, қиындығын жеңе білсе деген
іңкәр к)ңілден туған тілек.
Міне, қаламгер ұстанымы, қаламгер ойы
осындай.
Қ.СЕРІКҚЫЗЫ
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ӘЛІ ЕСІМДЕ
Арман жетелеген өмір жолында қиындығымен қатар, естен
кетпес оқиғалары да аз болған жоқ. Қызығы таусылмайтын,
қиялыңды алысқа самғатқан студенттік мазасыз күндердің
жүректі тербеген шақтары ешқашан қайталанбайтыны
қатесіз шындық. Жаныңа шуақ сыйлайтын сол бір мерейлі
мезгілдің әр бір сәттері ойға қозғау салып, қолға қалам
алғызары анық. Қазақ мемлекеттік университетінде
өткізген бес жылда талай жағымды оқиғаны тізбектей
беруге болады. Ал мына жағдайды айтпай кетуге болмайтын шығар.

АҚЫН

НЕ АЙТҚЫСЫ КЕЛДІ ЕКЕН...
Алматыда ҚазМУ-дің 2-курсында оқып жүрген кезіміз.
[зіміз пір тұтып, атына қанық болған біз ақиық ақын
Мұқағали Мақатаевтың жаңа жыр жинағы шығыпты дегенді
естігенбіз. «Аққулар ұйықтағанда» атты кітабы қолымызға
тимесе де, к)руге құмартып жүрдік. Ақындықтың ауылына бет
бұрған курстас жігіттер Мұқағалидың лапылдаған )леңдерін
жатқа айтып, жаңа жинағынан сыр шерткенде ұйып тыңдап
қалатынбыз. Тезірек сол кітабына қол жеткізіп, )леңге деген
ш)лімізді қандыруға асығып, дүкеннен аталған туындыны
іздедік.
Бір күні курстасымыз
Жәнібек Кәрменов Мұқағали
ағамызды корпустың алдында қарсы алып, қолтығынан
ұстап, сабақ )тіп жатқан
ау диторияға алып келмесі
бар ма. Стилистикадан дәріс
оқитын Бари Манасбаев
ағайдың лекциясы болатын.
Үзіліске шыққан бетіміз еді.
Кең иықты, тау тұлғалы,
келбеті кісі қызығарлық, қою
қалың қара шашты, арыстандай айбатты ақиық ақын
алшаң басып, аудиторияға
кіріп келді. Қолтығында
«Аққулар ұйықтағанда» атты
кітабының бір бумасы бар. Мен Мұқағалиды бірінші рет
жақыннан к)рдім. Ақынға тән мінезді байқадым. Жасқану,
имену деген жоқ. Даусы ашық, таза, саңқылдап с)йлеп тұр.
«Қарақтарым» деп бастағаннан кейін, біз де иіліп ақынға
құрмет к)рсеттік. Жаңадан шыққан кітабына байғазымызды
беріп, қолтаңба беруін )тіндік. Арқалы ақын жарқылдап, мәресәре болып қалды. Бір-бірлеп атымызды сұрап, қолтаңбасын
беріп жатыр. Біз оны қоршап алғанбыз, жібергіміз келмейді.
Сұрақ қойып, әрнәрсені білгіміз келеді. Ақын жазып жатыр,
сұраққа да жауап беріп үлгеруде.
Бір кезде сабаққа қоңырау соғылды. Ұстазымыз Бари
Манасбаев ақынды к)ріп, тіксініп қалды. С)йлегісі келіп тұр,
бірақ с)йлей алмайды. Наркескендей )ткір ақынның мысы
басып тұрғаны анық білінді. Ары-бері қипақтап, кінәлі баладай жүрді де қойды. Шыңға қонған қырандай жан-жағына
барлай қарап, қақпақтай жауырынымен бір партаны жалғыз
)зі жаулап алып, жыр жинағына маржандай с)здерін тізбектеп
жазған қазақтың тұлпар ақыны ешкімге мән берер емес. Мына
дүниеде )зінен басқа мықтыны сезбегендей еркін отыр. Аласа
бойлы, шағын денелі оқытушымыз ақынға естіртпей, жіңішке
даусымен жайлап қана бізге: «Сабақты бастауымыз керек қой»
дегенге шамасы келді.
Бұл кезде Мұқағали ағамыз қолтаңбасын аяқтап қалған еді.
Мұғалімнің келгенін байқаған болуы керек, жайлап орнынан
к)терілді. Шетте тұрған оқытушыға қарап, онымен амандасты.
Бари ағамыз ақынның бетіне тура қарай алмай, сасқалақтай
берді. [зін ыңғайсыздау сезініп, ары-бері теңселе берді.
Міне, нағыз ақын. Бізге қырандай қанатын қомдап, биікке
самғағысы келіп тұрғандай к)рінді. Жүзі нұрланып, еңсесі
биіктеп, керемет күйге түскендей болып тұрды. Біз ақыннан
к)зімізді алмаймыз. Тұлғасына, бітіміне тамсанып тұрмыз.
Ақын с)йлегісі келетіндей.
– Сендерге лекция оқып берсем бе екен? – деді бір кезде
ақын. Сосын Бари ағайға қарады. Ол ештеңе демеді.
– Егер ағайларың рұқсат етсе менің оқитын лекциям
бар, – деді. С)йтті де, тағы да ұстазға қарап, одан жауап күтті.
Дәріс беретін ағай қипақтай берді. Жауап бермек түгілі үн
шығармады.
– Жарайды, уақыт алмайын. Құрметтеріңе ризамын. Үлкен
азамат болыңдар! – деп есікке қарай беттеді.
Міне, осы оқиға әлі күнге дейін есімнен кетпейді.
«Мұқағали ақын не айтқысы келді екен, бізге нені жеткізбек
болды екен?» деген ой жиі мазалайды. Мүмкін артынан ерген
іні-қарындастарына, күллі жастар қауымына, жалпы қалам
ұстаған ұрпағына ұлағатты ой, )сиет-арманын айтып, )зінің
к)кейде жүрген аманатын тапсырып, к)зі тірісінде ақ батасын
беріп кеткенді ж)н санады ма екен?! «Бари ағамыз неге рұқсат
бермеді?» деп ойлап қоямын.
Ақын кеткеннен кейін лекцияны тыңдауға зауқым
соқпады. К)пке дейін ақын бейнесі к)з алдымнан кетпей
қойды. Оның тағдырын ойлап, )леңдерін жаттаумен болдым.
[зінен-)зі жатталатын )леңдері неткен м)лдір, неткен керемет! Ол менің жатпай-тұрмай оқитын ақыныма айналды.
Қолым қалт еткенде жыр к)гінде қырандай самғаған саңлақ
ақынның )леңдеріне бас қоямын. Мен оның )леңдерінен рухани ләззат, рухани күш аламын.
Иә, ақын ұстаз да бола алады. Ақын да ұстаздың алдынан )ткен. Мұқағали секілді ғажап ақынның тағылымды
тәлім-тәрбиесін, парасат-пайымын тыңдаудың )зі рухани
дүниемізді барынша байытып, үлкен әсерге б)лейтінін айтсам да болатын шығар. Университетте оқыған бес жылда елге
мәшһүр болған талантты ақынымыздың шығармашылық
кешінің немесе арнайы кездесу-жүздесулердің куәсі болған
жоқпыз. Соған қынжыласың. Тірі кезінде ақынды қадірлей
алмағанымызға )кінесің. Асқан дарыны мен талантын к)ре
алмай, қызғаныштан іші күйген кейбір бейшаралардың болымсыз бақталастығына күйінесің. Dдебиет т)ңірегінде жол
бермей аяқтан шалған, тасада тұрып тас атқан кейбір жарымжан шала жандардың шарасыздығына опынасың. Тау тұлғалы
арқалы ақынымыз солардың сорлы әрекеттеріне пысқырып та
қарамастан, асқар таудай бойын асқақ ұстап, жалынды жырларымен жалпақ жұртының жүрегінен орын таба білді.
Ақын туралы шағын естелік жазып, с)зін тыңдап,
қолтаңбасын алғанымды, ақ тілегін естігенімді, бізді туған
баласындай бауырына басып, ыстық ілтипатына б)ленгенімді
мақтан етемін. Оны ешқандай сыйлыққа теңемеймін.
Биыл дүлдүл ақынымыздың туғанына 90 жыл толады.
Қазақ халқы барда Мұқаңдай ірі тұлғаның мерейтойы атаусыз
қалмайтындығына сенгіміз келеді. Бұл ақиық ақынымыздың
рухына, жалпы қазақ поэзиясы мен әдебиетіне к)рсетілген
құрметіміз болар еді.
Мақұлбек МАЛДАРБЕКОВ,
Қазақстанның Құрметті
журналисі
Жамбыл облысы
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5. ТОҒЫЗЫНШЫ,
СІЗ КІМСІЗ?

«Атаманның ақыры» атты атақты фильмді
кім білмейді?! Бұл күнде одан бәріміз де жақсы
хабардармыз ғой. Міне, осы кинокартинаның
екінші сериясында бір эпизод бар. Ол Сүйдіндегі
қауіпті тапсырманы жандарын шүберекке түйіп
жүріп орындаған чекистер Қасымхан Чадияров
пен Махмұд Қожамияровтың шекараның
бергі бетіне арып-ашып әрең жеткен сәті.
Іңір қараңғылығы түсе бере ескі зираттағы
жартылай құлаған күмбезді паналаған оларға
қастарындағы қаңтарулы аттары б)тен біреудің
келе жатқанынан хабар беріп, құлақтарын
қайшылай жер тарпиды. Осы сәтте: «Қасымхан!
Бұл мен ғой, қарағым» деген үстінде былғары
курткасы бар жігіт ағасының даусы естіледі. Ақ
шашты, бурыл мұртты ол кісі қалың шилі )зектен
бері беттейді де: «Қалай, аман-есен жеттіңдер
ме?» деп атынан түседі. Енді әңгімелесе бергенде
шығыс жақтан жойқын ат дүбірі естіледі. Бұл
атаманынан айырылып ашынған ақ казактардың
қуғыны еді. Оларды алдарқатпақ болған жаңағы
қарт кісі Қасымханның бас киімін )зіне
ауыстырып киеді де тасадан атына қамшы баса
атып шығып, жазық даламен ағыза ж)неледі.
Улап-шулаған казактар соған қарай бұрылып,
қуғын қаупі сейіледі. Осы мезетте қос чекист
енді ешқандай қауіп жоқ дегендей атқа қонып,
елге бет алады.
Фильмдегі осы бейненің, атақты суретші
Dубәкір Ысмайылов сомдаған образдың прототипі кім? Ол: «Сол кездегі Жаркент милициясы
бастығының орынбасары Dубәкір Жүнісов» дер
едік біз. Иә, с)з еткелі отырған кейіпкеріміз
Қасымхан Чанышевпен бір мекемеде қызмет
атқарған жан. Яғни 1919-1920 жылдары аудандық
милицияда біреуі басшы десек, екіншісі оған
қосшы болған адам. Атаман Дутовтың к)зін
жою ж)ніндегі операция ойластырылғанда ЧК
)кілдері Dубәкір Жүнісовке жауапты тапсырманы орындаушы ерекше топ мүшелерін арғы
бетке аман-есен )ткізу, қайтар кезде оларды күтіп
алып, ықтималдылық жағдайындағы қауіпсіздік
шараларымен қамтамасыз ету міндетін жүктеген.
Нәтижесінде с)зі салмақты, ісі тиянақты, )мірден
к)ргені мол бұл адам тапсырылған істі тамаша
орындап шыққан. Бұған оның кезінде ВЧК тарапынан операцияны тікелей жүзеге асырушы топ
мүшелерімен қатар марапатталып, атқарған ісінің
бір үзігі жоғарыда с)з еткен фильмде арнайы
эпизодқа арқау болуы анық дәлел. Атқарған ісінің
бір үзігі демекші...
[мірбаянына үңілсек, ол 1886 жылы Алматы
облысының Кеген )ңіріндегі Жалаңаш ауылында )мірге келіпті. 14 жасында Жаркенттегі
ауылшаруашылық орыс мектебіне оқуға түсіп,
оны 1904 жылы орманшы мамандығы бойынша
бітіріп шығады. Екі жыл әкесі Ниязбектің
тұрмыс-тіршілігіне к)мектеседі. Содан соң,
еңбек жолын 1906-1916 жылдар аралығында
түрлі істер бойынша жергілікті билікке жүгінген
Петров, Нагибин, Галицкий, Исаев, Денякин
дегендердің бітімгершілік соттарында аудармашы
болып бастайды.
Мұрағаттанушы Зияда Ижановтың 2001
жылғы бізге берген мәліметі бойынша Dубәкір
Жүнісовке қатысты деректер негізінен Алматы
облыстық мемлекеттік архивіндегі 408-қордың
2-тізімдемесіндегі 468-іс пен Қазақстан
Республикасы Орталық мемлекеттік архивіндегі
5-қордың 8-тізімдемесіндегі 52-істе және
733-қордың 1-тізімдемесіндегі 1-істе сақталған.
Сондағы мәліметтерге сүйенсек, кейіпкеріміздің
1916 жылғы ұлт-азаттық к)терілісіне белсене
қатысқанын байқаймыз. Осы әрекеті үшін
патша үкіметі оны 6 жылға соттайды. Бірақ
Қалжат пен Шарын болысының халқы оны
кепілдікке алып, артынан іле-шала майдандағы
қара жұмысқа аттандырып жібереді. С)йтіп,
ол Ресейдің Екатеринослав губерниясындағы
Ветка, Накопный рудниктерінде десятник
болып еңбек етеді. Патша тақтан құлаған 1917
жылдан кейін елге қайта оралып, Жаркентте
тілмаш, қалалық атқару комитетіндегі мұсылман
б)лімінің хатшысы, күзет бастығы, жергілікті
ЧК тергеушісі қызметтерін атқарады. 1920 жылы
атаман Дутовтың к)зін жою ж)ніндегі операция
жұмысына тартылар алдында Dубәкір Жүнісов
Жаркент милициясы бастығының орынбасары
қызметін атқарып жүрген еді. Мемлекеттік мәні
зор оқиға сәтті аяқталғаннан кейін Жетісу ЧКсының бастығы Эйхманс басқалармен бірге біздің
кейіпкеріміздің де еңбегінің ескерусіз қалмауына
ерекше к)ңіл б)леді. Оны бұл лауазым иесінің
ВЧК-ның Түркістан аумағындағы Уәкілетті )кілі,
ВЦИК мүшесі Я.Петерске ұсыныс жасаған хатынан анық байқауға болады. Осыдан кейін билік
орындары: «...тов. Жунусову от 134 КА. 1927 г. 1/
ІV. За принятия участия над атаманом Дутовым»
деген жазуы бар күміс сағат пен үш желілі винтовканы сыйлық ретінде береді.
С)з орайында айта кетейік, кейде адам
үшін құжаттардың с)йлейтіні бар. Иә, архивтегі
сарғайған қағаз кейіпкердің толық болмаса да
жалпы бейнесінен кәдімгідей мағлұмат беретіні
анық. Республикалық Орталық мұрағаттағы
Dубәкір Жүнісовке қатысты құжаттарды қарап
отырғанда біз, міне, сондай әсерде қалдық.
Ол бірбеткей, қайсар адам болған. Қолға
алған ісіне немкетті қарамаған. Белгілі бір
мәселеге қатысты )зінің кесімді с)зін айта
білген. 1920 жылдан кейін Жетісу губерниялық
сотының мүшесі, Алматы қалалық адвокаттар
мекемесінің т)рағасы қызметтерін атқарып
жүргендегі кейіпкеріміздің )зі жазған қағаздар
мен оған берілген мінездемелер, міне, осындай тұжырымдарға негіз қалайды. Қызмет
буы на мастанбаған, оның құлақкесті құлына
айналмаған ол бұқпай, бүгежектемей сол кездегі
)мірде орын алған әділетсіздіктерге қасқайып
қарсы тұра біледі. Бірде мынадай оқиға болған.
Dубәкір Жүнісов Жетісудың ең шеткі нүктесі
Алак)л аймағында іссапарда жүргенде тергеуші
Катков дегеннің Үржар мен Мақаншы елді
мекендеріндегі жергілікті тұрғындарға жасаған
қиянатын әшкерелейді. [зін талқыға салған
жиналыста ұлы орыстық шовинизм дертіне
ұрынған шенеунік кеудемсоқ, астамшыл әрекетін
мойындамайды. Қиямпұрыс мінезіне басып,
Dубәкір Жүнісовті атып тастауға ұмтылады. Сол
кезде )те әбжіл қимылдаған ол оның қаруын
тартып алып, )зін де, )згелерді де )лімнен аман
алып қалады.
Осындай турашылдық, басқа ұлт )кілдерінің
)зінің қандастарын басыну әрекетіне деген жаны
т)збестік біздің кейіпкеріміздің жауын к)бейтпесе,
азайтпайды. Жер-жерден жәбір к)ргендер оны
пана тұтып, айналасынан шықпайды. Ал бұл
сол кездегі мемлекеттік жазалаушы органдар
тарапынан Dубәкір Жүнісовке деген сенімсіздік
туғызады. Сондықтан жергілікті ОГПУ, НКВД,
прокуратура оның әр басқан қадамын аңдуды
қолға алады. Соның салдарынан 1924 жылғы
БКП (б) қатарын тазалау науқанында ол партиядан шығарылады. 1926 жылы жоғарыда біз
)зіміз айтқан сыйлық – ВЧК винтовкасын
Жетісу губерниясының ОГПУ б)лімі тартып
алады. Осы заңсыздық ж)нінде Dубәкір Жүнісов
Қазақ АССР-ның ОГПУ бастығы Г.Каширин
мен республика Орталық Атқару Комитетінің
т)рағасы Е.Ерназаровқа шағымданады. Нәтиже
болмайды. ОГПУ қызметкері Маркович: «Үйіңде
жата бер, винтовканы іздеп жатырмыз, табылса
қайтарамыз» деп шығарып салады.
[стіп жүргенде 1932 жыл келеді. Бұл кезде
Dубәкір Жүнісов Алматы облысының Кеген
ауданындағы №16 ауылда тұратын. Жала
жабылып, үй-мүлкі тәркіленеді. [зін балашағасымен жер аударуға шешім шығарылады.
Бірақ Алматыда бұл кісіні білетін адамдар ара
түсіп, Кеңес үкіметіне сіңірген еңбегі ескеріліп,
аман қалады. Ал 1938 жылы... Мұрағаттанушы

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
Зияда Ижановтың осыдан 15 жыл бұрын біздің
хатымызға жазған жауабындағы дерек былай
с)йлейді.
«...Алматы қалалық партия комитетінің
хатшысы Ыдырыс К)шкінов халық жауы
деп ұсталғанда Dубәкір Жүнісов оны қорғау
үшін сот т)рағасына «бұл адал, таза адам» деп
дәлелдеуге тырысады. Бірақ сот т)рағасы оның
с)зін қаперіне де алмайды. Ол соған ашуланып,
б)лмедегі үстел үстінде тұрған сия сауытты алып
ұрмақшы болады. Осы жерде бұрыннан )шігіп
жүргендердің к)ктен іздегені жерден табылады.
С)йтіп, Dубәкір Жүнісов ұсталып, 4 ай бойы
тынымсыз тергеу мен адам айтқысыз азапты
бастан кешіреді. Тағылған кінәны мойындамай,
бәрін жоққа шығарғанына қандары қарайған
сот мүшелері есіл ерді 1938 жылғы 5 тамызда ату
жазасына кеседі. [кініштісі, асыл азаматтың
Кеңес үкіметін нығайтудағы, ақ бандыларға
қарсы күрестегі еңбектері мен елім, жұртым
деп атқарған басқа да істері еленбеді. Тіпті
ВЧК-ның Түркістан республикасы бойынша
Уәкілетті )кілі Я.Петерстің: «Предьявитель
сего т. Жунусов Аубакир 6-го февраля 1921
года совершил акт, имеющий республиканское
значение, чем спас несколько тысяч жизней
трудовых масс от нападения его банд, которому
требуется по отношению к выше означенному

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері

Dубәкірұлы Жүнісовтің мамандығы мұғалім
еді. 1965-1969 жылдары Алматы облысының
Нарынқол ауылындағы орта мектепте бізге
орыс тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Ұзын
бойлы, зор денелі, к)п с)йлемейтін, жүзі
сұсты кісі-тін. Екінші дүниежүзілік соғыста
артиллерист болыпты. 23 ақпан – Қызыл армия
күнінде бүкіл сыныбымыз болып ағайымызды
С.Маршактың )леңдер жинағын беріп
құттықтағанымыз есімізде. Сонда үнемі қатал
болып к)рінетін ол кісінің жүзі сәл жылып,
чекист әкесі Dубәкір Жүнісов туралы әңгіме
айтқаны бар. Ал )зі қатысқан соғыс туралы:
«Шайқаста пехотаға (жаяу әскерге – ред.) )те
қиын болатын. Бір атакада-ақ олардың қатары
сиреп қалатын. Ал біздің артиллерия... Құдайға
шүкір, расчетіміз ондайдан аман болды. Вязьмадан Берлинге дейінгі 4 жылда 4-5-ақ рет
пополнение (толықтыру – ред.) алдық» деген
с)зі есімізде.
6. КИНО
«Атаманның ақыры» фильмі. Жылдар
жылжып, уақыт алға озған сайын мынадай
сұрақтың бой к)рсетіп қалары анық. Ол: «Кеңес
чекистерінің жанкешті ерлігін к)рсететін осы
кинокартина қалай )мірге келді? Фильм қашан,
қай жерлерде түсіріліп, ондағы басты р)лдерде
ойнайтын актерлерге таңдау қалай жасалды?
Ал сол бір тарихи оқиға ортасында болған
адамдар бейнесі ше? Олардың іс-әрекеті мен
қимылы осы кинолентада қаншалықты нанымды к)рсетілген?» деген сауал. Бұған білетінімізді
айтып, қадери-халімізше жауап беруге біздің
құқымыз бар ғой деп ойлаймыз. Біз дегеніміз –
60-70 жылдардың ұрпақтары. Жоғарыдағы кино
)мірге келгенде студент едік. Таласып-тармасып
«Целинный» кинотеатрындағы премьерасына барғанымыз есімізде. Осы фильм туралы
«Лениншіл жаста» жарық к)рген рецензия да әлі
күнге дейін к)з алдымызда. Авторы сыншы Сағат
Dшімбаев болатын. Кейін университетті бітіріп,
газет-журналдарда жұмыс істеп жүргенімізде
«Атаманның ақыры» фильмі түсіріліп жатқан кезде «Қазақфильм» киностудиясының директоры
болған Камал аға Смайыловпен бір редакцияда
қызметтес, ал сол кинолентада басты р)лді
сомдаған Асекең, Асанәлі Dшімовпен мекемелеріміз іргелес болып, фильм туралы талай
әңгімеге қаныққан жайымыз бар. Алдымен Камал
Сейітжанұлының айтқандарына тоқталалық.
– Ұмытпасам, 1967 жылдың аяқ кезі ғой
деймін, – деген болатын ол кісі. – Кинорежиссер

)зі шамдағай қимылмен шапшаң түсіріліп жатты. Кино алаңында күрделі мәселе туып жатса,
олардың бәрін ағамыз )з мойнына алып, )зі
шешіп реттеп отырды. Соның нәтижесінде бұл
кинотуындының тез түсіріліп біткені есімде.
Камал Смайылов айтқан әңгіме, міне, осындай. Оны біз 1990 жылы ағамыздың )з аузынан
естіп, жазып алған едік. Онда ол кісі «Ақиқат»
журналының бас редакторы-тын. 1992 жылы
аталмыш басылымнан ауысып, «Халық кеңесі»
газетіне барғанбыз. Сонда 1994-1996 жылдары
Қазыбек би к)шесіндегі 40-үйде Асекең, Асанәлі
Dшімов басқаратын «Елім-ай» киностудиясымен
к)рші болып отырдық. Жұмыс аяқталып қалды-ау
деген кешкі мезгілде ортамызға шахмат тақтасын
к)теріп ағамыз келеді. Ойнауы – сұрапыл.
Біреуіміз қарсы тұра алмаймыз. Ол кісі бәрімізді
қиратып ұтады. Шахмат соңы жайма-шуақ
әңгімеге ұласатыны бар. Сондай кезде Асекеңнен
сұрайтынымыз «Қыз Жібек» пен «Атаманның
ақыры» және «Жаушы» фильмдеріндегі эпизодтар, белгісіз-беймәлім жайттар ғой баяғы.
Бәлсінбейді. Асықпай айтып береді.
...2012 жылы «Елім-ай» киностудиясына
қайта соққаным бар. Сол к)ше, сол үй, сол екінші
қабат. Сол Асекең, Асанәлі аға... Жүздесуіміздің
бұл жолғы мәнісі «Атаманның ақыры» фильміне
байланысты осыдан 16 жыл бұрынғы айтылған
әңгімелерді қайта жаңғырту, кей тұстарын
нақтылап, анықтап алу-тын. Біз – сұрақ қоюшы,
ол кісі – жауап беруші.
– Бұл кинолентаны түсіру қашан, қай уақытта
басталды, Асеке?
– Сценарийдің жазылып бітіп, талқылаудан
)тіп, қолға тиген кезі 1969 жылдың ортасы-ау
деймін, шамасы. Ал түсіруге әзірлік пен алғашқы
жұмыстың басталуы – 1970 жылдың қаңтары.
Аяқталған уақыты – сол жылдың қарашасы.
С)йтіп, )зіміз с)з еткелі отырған екі сериялы
фильмнің 11 ай ішінде )мірге келгені бар. Бұл
кино саласының сол кездегі )лшемімен алып
қарағанда рекордтық к)рсеткіш.
– Аталмыш кинолентаны )мірге әкелген
кімдер? Бұл жерде біз сізден бар жұмыстың
ыстығына күйіп, суығына тоңған, аты-ж)ні
титрда тұратын шығармашылық топты сұрап
отырмыз.
– Фильмді қойған – кинорежиссер Шәкен
аға Айманов. Операторы – Асхат Ашрапов. Ал
композиторы – Еркеғали Рахмадиев. Ұмытпай
тұрғанда айта кетейін, мұндай екі сериялы, кең
панорамалы, түрлі-түсті кинотуындыда тағы бір
режиссер болады. Ол жұмысты Қуат Dбусейітов
атқарды. Сондай-ақ шығарманы қажет жерінде

нан сүйінші хабар келді. Олар фильмдегі Бекежан
р)лін менің қанжығама байлапты! Қуанышымда
шек жоқ! «Құдайым к)ктен іздегенімді жерден
берді» деп б)ркімді аспанға атып жүрмеймін бе?
Сол кезде Шәкен аға Аймановтан хабар келсін...
«Ата манның ақыры» фильмінің сценарийі
бекіп, оған актерлер іріктеу басталғанда: «Басқа
кейіпкерлерде шаруам жоқ. Қасымхан Чадияровтың р)ліне даярлап отырған адамым бар.
Ол – Dшімов» деп комиссия жиналысында
отырып алыпты. «Оу, ағасы, )мірімдегі армандап
жүргенім Бекежан образы емес пе? Қолымнан
бірдеңе келсе осы арқылы к)рсете алармын деуші
едім. Соған енді жете бергенімде, бұл қиын болды
ғой?» деймін мен Шәкеңе артық с)з айта алмай
қипақтап. «Фильм маған жүктелгенде осылай
ойлағанмын. Енді осылай болды. Болашақта осылай болады» деп шарт ете түсті ол кісі. Жарықтық,
қайтымы тез адам еді. Біраз үнсіз отырды да:
«Қазірдің )зінде сезіп, біліп, тіпті к)ріп отырмын.
Сенің Чадияров р)ліндегі бұл бейнең )згелерге
)мір бойы үлгі болады. Қалған әңгімені кейінге
қалдырайық» деді қамқор үнмен.
Екі-үш күннен соң, қос қожайыным –
кинорежиссерлер Сұлтан Қожықов пен Шәкен
аға Айманов бірлесіп отырып, менің «Қыз
Жібек» пен «Атаманның ақыры» фильмдеріндегі
мәселемді түбегейлі шешуге кірісті. Арнайы
жұмыс кестесі жасалды. Атқарылатын істің үлкенкішісі демей, бәрі ескеріліп, талқыланды. Ең бастысы, түсіністіктің болуына к)п к)ңіл б)лінді.
Осыдан кейін бір күннің ішінде, яғни түске дейін
– Бекежан, түстен кейін – Қасымхан болып
ойнаған күндерім басталды. Екі р)лдің бір-біріне
тигізген к)мегі к)п болды дер едім. Бекежанның
эпизодына түсіп келген соң, Қасымхан
«оңайлау беріледі». Қызуқанды, от болып жанып тұрған Бекежан мінезін сәл сабаға түсіре
қойсам, Қасымхан мінезін дәл ұстаймын. Себебі
Қасымхан әр ісін он ойланып, жүз толғанып
шешер байып пен ақылдың адамы. [йтпесе,
ол барлаушы атанып, мемлекеттік маңызды
тапсырманы орындай алар ма еді. Керісінше,
Қасымханнан кейін Бекежанның ішкі «жан
сарайына кіру» тіптен қиын-тын. Оған т)зімді,
)те сақ чекист сияқты ұзақ ойланып отырсаң,
қате қадам жасамауға тырысамын деп қарайлай
берсең, кең қолтық, аңғал батырдың бейнесінен
мүлде аулақтап кетер едің. Сондықтан сол күндері
талғамға талап қоя отырып, психологиялық
тұрғыдағы арпалыспен )мір сүруге тура келді.
Осылайша, мысалы, атаман Дутовтың кабинетіне
келген жас офицер мен Сырлыбайдың алдына
кірген жас батырдың с)йлеу ерекшелігі мен )зін-

АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ:
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ

Мемлекеттік маңызға ие Жаркент операциясына – 100 жыл
товарищу со стороны советских властей внимательное отношение и означенный товарищ
не подлежит аресту без ведома полномочного представителя» деп берген 1921 жылғы 14
сәуірдегі №1887 куәлігі де ескерілмеді. Ескерілу
былай тұрсын, Dубәкір Жүнісов 1938 жылғы
14 тамыздағы үкім бойынша атылғаннан кейін
)здерін қорғау мақсатында Алматы облысының
сот, прокуратура, НКВД органдары 4 жыл
бойы оны тірі адам есебінде бірнеше «айыптау
қорытындыларын» жасап, «қайта тексеруге»
жіберген болып, оның «қылмысына сай» енді
10 жылға түрмеде отыруға, 5 жыл сайлау еркінен
айыруға жалған үкім шығарды. С)йтіп, Гогольдің
«)лі жандарындай» )тірік «)лі құжаттар» Мәскеу
мен Алматы арасында ерсілі-қарсылы үнсіз
ж)ңкіді. Егер ол қағаздарға тіл бітсе: «Жіберіп
отырған адамдарың әлдеқашан атылып кеткен
жоқ па еді?» деп айтар еді-ау.
Осы арада «мұның бәрі сонда не үшін керек
болған?» деген сұрақ туады. «Мәселе мынада сияқты, – деген болатын мұрағаттанушы
Зияда Ижанов жоғарыдағы хатында. – Dубәкір
Жүнісовтің атылғандығы ж)нінде оның отбасына хабарланбады, жасырылды. Сондықтан оның

тағдыры ел-жұртына белгісіз болды. Есіл ердің
туыстары, достары жер-жерге шағымданды.
Олар жіберген хаттардан тек асыл азаматтың
зайыбы Бопыханның 1939 жылғы 2 ақпанда
Қазақ КСР прокурорына: «Менің ерім қайда?
Dлі күнге тергеуде ме? Маған хабарлауыңызды
)тінемін» деген арызы ғана сақталған. Республика прокуратурасында бұл хат 1939 жылғы 17
ақпанда 2760-шы н)мірмен тіркеуден )ткен.
Оның шекесіне: «Дело в облсуде, сообщить об
этом жалобщице» деп 15 ақпанда қол қойған.
К)рдіңіз бе, тіркеуден екі күн бұрын-ақ бастық
қол қойған, әрі жарының тағдырын білмей келген Бопыханды «арызқой» етіп к)рсеткен. Сол
кезде )мірде жоқ, әлдеқашан атылып кеткен
арыс азаматтың ісі облыстық сотта деп жалған
сілтеме жасаған».
...Dубәкір Жүнісов 1957 жылы 16 тамызда
ақталды. Істі 19 жылдан кейін қайта қараған
Қазақ КСР Жоғарғы сотының алқасы онда
қылмыс құрамы болмағандықтан, бір кездегі
Алматы облыстық сотының үкімін жойды. 32
жасында 6 баламен жесір қалған Бопыхан ана
жоғарыдағы хабарды естігенде к)з жасына ие бола
алмай ұзақ жылады дейді к)зк)ргендер. Ол сол
бір зауалды күндердің зары ма, жоқ әлде қиянат
қияметке кетпеді деген тәубе ме, мұны енді ешкім
түсіндіріп айтып бере алмайды. Қазақтың қайсар
әйелі 40-50 жылдары арыс азаматтың артында
қалған ұлдары Смағұл, Dнуар, Батырхан, Dсет
пен қыздары София, Рузиданы жетелеп жүріп
жеткізіп, олардан тараған немере-ш)бересін
к)зімен к)ріп, 1978 жылы )мірден озды.
Осы арада с)з ретіне қарай бір әңгіме айта
кетейік. Кейіпкеріміздің жоғарыдағы аттары
аталған балаларының ортаншысы Батырхан

Шәкен Айманов екеуміз Орталық Комитетке шақырылдық. Ондағы әңгімеде Димекең,
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев енді 3 жылдан
соң Қазақ КСР-іне 50 жыл толатынын с)з етті.
С)йтті де: «Кеңестік Қазақстанның осы мерекесі
қарсаңында аға ұрпақ )кілдерінің ерлік дәстүрін
к)рсететін 2-3 тақырыпты экранға лайықтап
к)рсеңіздер қалай болар еді, – деді бізге барлай
қарап. – Мәселен, жазушы Д.Фурмановтың
«Бүліншілік» шығармасына арқау болған
Верныйдағы дүрбелең мен ақгвардияшылардың
жойқын шабуылына жанқиярлықпен т)теп
берген Орал жұмысшы-шаруа жасақтарының
қаладағы 100 күндік қорғанысы және Жаркент
ЧК қызметкерлері жүзеге асырған атаман Дутовқа
қарсы операция. Бұл оқиғалардың бәрі 1919-1921
жылдары осы Қазақстанда )ткен жоқ па?!»
Содан, яғни Орталық Комитеттегі әңгімеден
соң, «Қазақфильм» басшылығы жоғарыдағы
тақырыптарды жиі-жиі с)з етіп, жоба-жоспарлар
жасауды ойластыра бастаған. С)йтіп жүргенде...
Иә, 1968 жылдың 5 ақпаны күні «Правда»
газетінде «Мені таң ата атыңдар!» деген )зі
де, тақырыбы да )згешелеу мақала шықты.
Онда содан 3-4 ай бұрын )зіміздің Орталық
Комитетте әңгіме болған тақырыптардың бірі –
шекараның арғы бетіндегі атаман Дутовтың к)зін
жою оқиғасы баяндалыпты. Мақалаға сәл-пәл
тоқталсақ, Жаркент қаласындағы ЧК бастығы
Сувориннің (мақалада осылай – ред.) атынан
айтылған әңгімеде оның әріптесі Қасымхан
Чанышев Қытайдағы Сүйдін қамалына жасырын жіберіледі. Бірақ оның қайтып оралатынына ешкім сенбейді. Сонда Сувориннің
(Қасымхан Чанышевтің қалай және неге кеткенін
)зі ғана біледі, басқаларға сол сәтте түсіндіруге,
сыр шашуға болмайды) айтқан бар с)зі: «Мен
ол келеді, тапсырманы орындап оралады деп
сенемін» болады. «Егер келмесе ше?» деген
сұраққа оның амалсыздан берер жауабы: «Онда
мені таң ата атыңдар!» деген с)з.
Біздің іздегеніміз осы ғой. Бұрын емісеміс естіп жүрген оқиғаны енді біртұтас күйде
к)рдік. Бар болған жағдай )зінің ішкі сырымен, жұмбағымен к)з алдымызға келе қалды.
Содан бір-бірімізбен хабарласқан бәріміз:
«Осының негізінде сценарий жазып шығуға
болады» деген ойға тоқтадық. Мен сол күні
ауырып үйде жатқанмын. Соған қарамастан
Мәскеуге телефон соғып, с)зімді екі етпейтін
ескі танысым Андрон Кончаловскийге қолқа
салдым. «Правдадағы» мақаланы ол да оқыпты.
Ойлануға мұрсат сұрады. Үш күннен кейін:
«Сізді Мәскеуге келеді деп естідім. Сонда
жолығып, әңгімелессек. Ұсынған тақырыбыңыз
)те қызықты. Ақылдасайық» деді.
Ақпан айының ортасында Шәкен Аймановтың жаңа ғана бітірген «Тақиялы періште» атты
кинокомедиясын Бүкілодақтық Кинематография комитетіне к)рсетіп, тапсыруымыз керек
болатын. Белгіленген күні сол шаруамен Шәкең,
мен және студияның бас редакторы Dкім Тарази
Мәскеуге жүріп кеттік. «Россия» қонақүйіне
орналасқан соң әріптестерімізді шақырдық. Онда
«Атаманның ақыры» фильмінің болашақ нобайы
туралы жақсы пікір алмасу болды. Сценарийді
тез жазып бітіру үшін Андрон Кончаловский
қасына Эдуард Тропининді қосып алмақ ниетін
білдірді. Ал Шәкен Айманов осы тақырыпқа
байланысты әңгіме басталғаннан-ақ болашақ
фильм ой-идеясының басында болды десем, еш
артық айтқандығым емес. «Алдарк)се», «Атамекен» және «Тақиялы періште» туындыларынан кейін ағамыз әрі жұрт қызыға, құмарта
к)ретін, әрі мағына-мазмұны салмақты, келелі
де күрделі дүние жасасам деп жүретін. Шәкен
Кенжетайұлының жіті к)зі қонақүйде әңгімелесіп
отырған мәскеулік әріптестер материалынан сондай фильм шығатынын бірден к)рді. «Сценарий
ойдағыдай жазылып, к)ңілдегідей болып ұнаса,
мен оны )зім қойып шығамын» деді ол кісі нық
байламмен.
...Ақыры солай болды да. С)зіне де, ісіне
де берік авторлар сценарийді мезгілінде жазып
бітіргеннен кейін, «Атаманның ақыры» фильмін
түсіру бірден басталып кетті. С)йтіп, Шәкең
барлық жұмысты асқан шабыт үстінде жүргізді.
Соның нәтижесінде қиын дейтін эпизодтардың

музыкамен сүйемелдеп отыруды дирижер Ғазиз
Дугашев жетекшілік ететін Абай атындағы
академиялық опера және балет театрының
оркестрі мойнына алса, монтаж жасау Роза
Жанғозинаға жүктелді. Киноны дыбыстауға
Лина Додонованың қатысып, сурет-безендіру
жұмыстарына Валентин Перелетовтің тартылғаны есімде. Қысқаша айтқанда, мен білетін
ұжым мүшелері, міне, осы адамдар болатын.
– «Атаманның ақыры» қай жерлерде түсірілді? Біздің айтып отырғанымыз сіздердің
тілдеріңіздегі киноэкспедиция деп аталатын ұғым
ғой. Соған таңдалып алынған қала мен дала, жерсу аттары есіңізде ме?
– Сұрайын деп отырғаның сюжеттік кадрлар
мен эпизодтық к)ріністерге қажет кино түсіру
алаңдары ғой. Ондай жерлер Алматыдағы к)не
шіркеу т)ңірегі мен Қарғалыдағы Фабричный елді
мекенінен және Жаркенттегі Красноармейская
к)шесі тұсындағы Уәлібай мешіті аумағынан,
Шарын )зені мен оның арғы бетіндегі Ақсай
жазығы және соның Қайқы асуына жалғасатын
тұсындағы Темірлік сайы маңайынан, Хиуа
шаһарындағы орталық базар, керуен сарай, қамал
қабырғалары мен махалла орамдарынан табылды.
Қазір емес, ол күнде де электр сымдары мен асфальт жолдары жоқ кентті немесе к)не қаланың
бір б)лігін табу қиынның қиыны еді. Соның бәрі,
яғни ХХ ғасырдың 20-жылдарына тән к)ріністер
туу сонау алыстағы Хиуада болып шықты. С)здің
тоқ етер түйініне келсек, былай. Фильмнің 90
пайызы [збекстанда, 10 пайызы Қазақстанда
түсірілді.
– Осы кинотуынды туралы с)з бола
қалса жазушы-драматург Dкім аға Таразидің:
«Асанәлі Dшімов қос сериялы «Қыз Жібек» пен
«Атаманның ақыры» фильмдеріне қатар түсіп,
ондағы р)лдерді абыроймен тамаша орындап шықты» деп ризашылықпен әлденеше рет
айтқанын естігеніміз бар. Жоғарыдағы жағдай
нендей себепке байланысты болған еді? Сол
уақытта екі р)лді қатар ойнау сізге қиындық
келтірген жоқ па?
– 1968 жылы «Қазақфильм» студиясындағы
Ғабең, Ғабит Мүсіреповтің жазған ғажап сценарийі бойынша халқымыздың жыр мұраларының
ішіндегі інжу-маржаны «Қыз Жібек» екі сериялы кинотуынды болып түсірілсін деген шешім
қабылданды. Ондағы кейіпкерлерді с)збен
сомдағанда классик жазушымыз ел аузындағы
д)рекі, ұрда-жық Бекежан бейнесін к)рерменге
мүлде басқа қырынан к)рсетіп, сол арқылы
оны халқына арашалай жеткізуге тырысыпты.
Мұнда ол бұрынғы «атаңа нәлет жауыз» емес,
бір басында ақылдылығы да, аңғалдығы да бар,
сондай-ақ жақсылығы мен жамандығы да қатар
жүретін нағыз дала к)кжалы болып шыққан
екен. Жасыратыны жоқ, эпос варианттары мен
соның негізінде қойылған бұрынғы спектакльдерде де Бекежан бейнесі бізге Т)легеннен бір
сүйем жоғары тұрғандай к)рінетін. Енді мына
сценарийден кейін әкем театрдағы )зімнің
сүйікті кейіпкерім тіпті «ақтала» түскендей,
бұрынғысынан биіктеп кеткендей әсер қалдырды.
Бір күні осы киноға жауапты сарапшылар тобы-

)зі ұстау мәнеріндегі, тіпті жүріс-тұрысындағы
титтей де қайталаулардың болмауы сияқты сан
сыннан аман-есен )тіп, қос кейіпкерді экранға
алып шықтық қой, әйтеуір.
– Енді мына мәселеге қарай ойысайық. Біз
осы фильмдегі актерлердің біразының шеттен
шақырылғанын білеміз...
– Иә. Бұл дұрыс та болды. Себебі олар анаумынау емес, алды сол кездің )зінде 40, арты 20
шақты кинотуындыға түсіп, Одақ к)рерменіне
кеңінен танымал болған тұлғалар еді. Мысалы,
атаман Дутовтың р)ліне шақырылған Владислав
Стржельчикті алып қарайық. Ленинградтағы
Үлкен драма театрының артисі ол Екінші
дүниежүзілік соғысқа қатысқан, )мірдің ыстықсуығын бір кісідей к)ріп, 60-жылдардың аяғына
дейін-ақ талай марапатқа ие болған адам еді. 7080 жылдары театр мен кинодағы ерекше еңбегі
үшін КСРО халық артисі атанып, кеудесіне
Социалистік Еңбек Ерінің Алтын жұлдызын
тақты. Ал фильмдегі екінші кейіпкер – Жетісу
ЧК-сының т)рағасы Николай Суворовтың
р)лін ойнаған Виктор Авдюшкоға келсек, ол
«Мосфильмнің» байырғы актерлерінің бірітін. 40-50 жылдардың )зінде «Жас гвардия»,
«Кубань казактары» атты киноленталарда
жалт етіп к)рінген бұл әріптесіміз 60-жылдары
атақты «[лілер мен тірілер» және )зіміздің
«Қазақфильм» түсірген «Мәншүк туралы
ән» фильмдерінде қандай талант иесі екенін
дәлелдеген жан болатын. Виктор Антоновичтің
түсіру алаңдарындағы сәл толас тапқан бір
жұмыс арасында бізге: «Бұл менің кинодағы
46-шы р)лім» деп ғибраты мол қызықты әңгіме
айтқаны есімде. Айтпақшы, бұл кісінің қызы
қазақтың келіні. Актердің екінші әйелінен туған
Варвара Авдюшко Голливудтағы қандасымыз,
атақты кинорежиссер Тимур Бекмамбетовке
тұрмысқа шыққан.
Енді Жаркент ЧК-сының бастығы Давыдов
пен орталықтың арнаулы )кілі Юханның
бейнелерін сомдаған )нер иелеріне тоқталып
)тейік. Оның алғашқысын атақты кинорежиссер
Михаил Роммның шәкірті, М.Горький атындағы
киностудияның актері Юрий Саранцев ойнаса, соңғысын шығармашылық еңбек жолын
Е.Вахтангов атындағы драма театрында бастап,
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содан кейінгі )мірін Мәскеудегі киноактерлер
студиясы театрымен тығыз байланыстырған
Геннадий Юдин орындап шықты. Олардың
екеуі де )з мамандықтарының бір деген білікті
)кілдері, сол кездің )зінде әрқайсысы 20-30
фильмге түсіп үлгерген )нер шеберлері болатын. Ал діндар әкей Иона поп ше? «Оны кім
орындады?» дейсіздер ғой. Моссовет театрының
атақты артисі, киноактер – Борис Иванов.
Сондай-ақ )зіміз с)з етіп отырған фильмдегі
сатқын Кривенко мен атаман Дутовтың адьютанты Лопатиннің р)лдеріне Владимир Гусев пен
Юзеф Мироненконың шақырылғаны да есімде.
В.Гусев Мәскеудегі актерлер студиясы театрының
талантты )кілі болатын. «Атаманның ақырына»
дейін ол Одақ к)рерменіне «Солдат Иван Бровкин» «Нормандия – Неман», «Гусар балладасы»,
«Майор «Вихрь»» және бұлардан басқа да 30-дан
астам фильмге түсіп үлгерген танымал тұлға
еді. Владимир Михайлович біздің жоғарыдағы
шақыруымыздан кейін «Қазақфильм» киностудиясымен )те жақсы шығармашылық қарымқатынаста болды. С)йтіп, «Жаушы» мен «Қан мен
тердегі» )зіне тапсырылған р)лдерді )те нанымды
ойнап шықты. Ал атаман Дутовтың адьютанты
бейнесіндегі Юзеф Мироненкоға келсек, ол
Ташкент к)ркем театр институтының түлегі еді.
1965-1968 жылдары Киевтегі Леся Украинка
атындағы )нер ұжымында еңбек етті. 1969 жылдан )мірінің соңына дейін Ленинградтағы Үлкен
драма театрында қажымай-талмай жұмыс істеді.
Сахнада «Король Генрих ІV», «Ревизор», «Борис
Годунов», «Пиквик клубының хаттары» секілді
атақты пьесаларда ойнады. Юзеф Николаевич
негізінен театр артисі болатын. Кинодағы
р)лдерінің ішінен қазір тек ертеректе түсірілген
«Андромедтің адасуы», «Оноре де Бальзактың
қатесі» фильмдеріндегі бейнелері ғана есімде.
– Дұрыс екен. Енді мына сұраққа жауап
беріңізші, аға. [зімізден таңдау кімдерге түсті?
Сұрайын дегенім, осы кинолентаға біздің
актерлердің қатысуы қалай болды деген ой ғой...
– Dңгімені атақты ағаларымыздан бастайын.
Фильмдегі атаман Дутовтың оң қолы болып
жүретін ақ гвардияшы полковник Абылайханов
бар емес пе? Міне, сол кейіпкер р)ліне ел-жұрт
жақсы білетін, бәріміз )зін ерекше құрметтейтін
Нұрмұхан Жант)рин шақырылды. Осы кинотуындыда екі-үш-ақ рет к)рінсе де к)пшілік
к)кейінде қалып қоятын бір бейне бар. Ол
Қасымхан Чадияровты күдікті адам ретінде
ұстап, оны к)ше аралатып жүргізіп әкеп түрмеге
қамайтын қарт қызыләскер образы. Бұл эпизодқа
түсу атақты Елағаң, Елубай [мірзақовқа жүктелді.
Ал прототипі Махмұд Қожамияров болып
табылатын Ахмет р)лі республикалық ұйғыр
театрының танымал артисі Құрбан Абдрасуловқа
берілді. Танымал дейтініміз, «Атаманның ақыры»
фильміне түсуге шақырылғанға дейін бұл кісі
Ташкент к)ркем театр институтын бітірген, одан
соң Алматыдағы )зіміз айтып )ткен )нер ұжымы
сахнасында қойылған «Анархан», «ҒарифСанам», «Садыр палван» спектакльдерінде белді
р)лдерді ойнап үлгерген талант иесі еді. Енді
фильмдегі бас кейіпкер Қасымхан Чадияровтың
зайыбы, жас келіншек Салтанат пен сол үйдегі
балақай р)лдері ж)нінде бірер с)з. Атақты
чекистің жарын бейнелеуге конкурстық іріктеу
арқылы студент Алтынай Елеуова алынды.
Ол сол кезде Алматы халық шаруашылығы
институтындағы бухгалтерлік есеп факультетінің
екінші курсында оқиды екен. Ұмытпасам, бұл
қарындасымыз осы дебютінен кейін тағы екі
кинолентаға түсті-ау деймін. Содан кейін )мірден
)зінің әу бастағы таңдаған мамандығы бойынша
жолын тапты. Ал фильмдегі чекистің үйіндегі
бүлдіршін, яғни Салтанаттың ұлының р)ліне
)зімізбен қоян-қолтық жұмыс істеп жүрген кинооператор Асхат Ашраповтың баласы Тимур түсті.
С)зімді енді осы кинотуындыдағы соңғы
екі кейіпкерді айтумен аяқтайын. Оның біреуі
шекараның арғы-бергі бетіне апиын тасып
үйренген әккі аткезші Үсен. К)рерменнің есінде
ол басына терсіңді тақия киген, ұзын сырма шапанын қаусырына киіп, к)зі т)ңіректі тіміскілей
қараудан танбайтын жан ретінде сақталып
қалған болар. Міне, сол сылыңғыр қараның
р)лін ойнау ұйғыр жігіті Зейнулла Сетековке
жүктелді. Ол кезінде Құрманғазы атындағы
Алматы мемлекеттік консерваториясын бітірген,
содан соң «Назугум» фольклорлық халық аспаптары ансамблінің к)ркемдік жетекшісі болып
жүрген )нер иесі-тін. Хо-о-ш... Енді... Иә, ең
соңғы айтайын деген кейіпкерім – шабарманхабаршы Dкім. Құлжадан маңызды мәлімет
әкеле жатқан оны ақтардың шолғыншы отряды
ұстап алып, қанша қинаса да ештеңе айтпаған
соң, )з к)рін )зіне қаздырып )лтіреді ғой. Міне,
сол қыршын жастың р)лін ол кездегі бозбала,
қазіргі белді де белгілі актеріміз Нұржұман
Ықтымбаев ойнайды. Нұржұман соның алдында
«Қазақфильм» түсірген «Қилы заман» кинолентасында бақыршы баланың бейнесін орындаған
болатын. «Атаманның ақыры» фильміндегі біз с)з
еткен бейне оның екінші р)лі-ау деп ойлаймын.
– Ғафу етіңіз!.. Елдің есінде ерекше сақталып
қалған қытай малай ше? Тыңшы әрі үй күтуші бұл
кейіпкер туралы ештеңе айтпадыңыз ғой.
– Е, айтпақшы... Иә-иә, оны және атаман Дутовтың зайыбының р)ліндегі актрисаны ұмытып барады екенмін ғой. Сырт к)зге
иіліп-бүгіліп, бетіңе күле қарайтын, ал былайғы
)мірде басқан-тұрған ізіңді аңдып, қараулықпен
шұғылданатын малай Лиді республикалық корей
театрының артисі ойнады. Оның да фамилиясы
Ли еді. Аты есімде жоқ. Ал Дутовтың әйелі
Натальяның р)лін Елена Немченко орындап шықты. Ол Ленинградтағы Үлкен драма
театрының )кілі болатын. БДТ деп аталатын
аталмыш )нер ордасы қазір атақты театр тарланы
Г.А.Товстоноговтың атында ғой.
...Осымен Асекеңмен арадағы әңгіме аяқталды. Жасырмайық, к)кейімізде: «Жоғарыдағы
мәскеулік, ленинградтық және қазақстандық
әріптестеріңізден бұл күнде кімдер бар, кімдер
жоқ? Олардан хабарыңыз бар ма?» деген
соңғы сұрақ бар еді. Бірақ бұл ағамызға ауыр
тиер деп ойладық. С)йттік те, ол сауалды
қоймадық. Редакцияға оралған соң жоғарыдағы
жайдың жауабын интернеттен алмақ болып компьютер клавиштерін басқанымызда,
монитор экраны мына мәліметтерді алдымызға
жайып салды. В.Авдюшко (Суворов) 1975
жылы, В.Стржельчик (Дутов) 1995 жылы,
Ю.Саранцев (Давыдов) 2005 жылы, Г.Юдин
(Юхан) 1989 жылы қайтыс болыпты. Сондай-ақ
В.Гусев (Кривенко) 2012 жылы, Ю.Мироненко
(Лопатин) да 2011 жылы )мірден озыпты.
[зіміздің отандастарымызға келер болсақ,
«Атаманның ақыры» фильмін түсіруге
қатысқан шығармашылық және жұмыс тобынан қазір ешкім қалмапты. Ал кинодағы
р)лдерде ойнағандардан бес актеріміз аманесен, сау-сәлемет жүріп жатыр екен. Олар:
Асанәлі аға Dшімов (Чадияров), Алтынай
Елеуова (Салтанат), Құрбан Абдрасулов
(Ахмет), Нұржұман Ықтымбаев (Dкім) және
Тимур Ашрапов (балақай).

Жетісу жеріндегі Жаркент өңірінде болған жоғарыдағы оқиға ішіне сыр бүккен күрмеуі көп
күрделі жайт, құрметті оқырман! Біз бұған дейін бұл тақырып жазылған жоқ, сөз болған
емес демейміз. Қаламгерлер Жүсіпбек Арыстанов, Алексей Брагин, Кемел Тоқаев, Бексұлтан
Нұржекеұлы, Николай Милованов секілді аға ұрпақ өкілдері қалам тартып, 70-80 жылдары
қадери-халдерінше баяндаған. Бірақ одан бері жағдайдың, уақыттың, өмір талабының
өзгергенін есепке алмай болмайды. Атап айтқанда, олар: әдебиеттегі бір кездегі қиял, көркемдік
сипат емес, деректілік мәселесінің алға шығуы, соңғы ширек ғасырдағы ақ эмигранттар
жазбаларының көптеп жариялануы, мұрағаттардағы құжаттарға қолжетімділіктің артуы сияқты
мәселелер. Соның нәтижесінде тың деректер мен соны фактілер қылаң беріп, беймәлім жайдың
белгісіз сырлары ашылуда. Сондай-ақ бұған дейін жарық көрген зерттеулер мен жинақтарда
сол атышулы операцияға қатысқан адамдардың кейінгі тағдыры жөнінде көп ештеңе айтылмай
келді. Олардың ұрпақтарын іздеушілер болмады. Біз, міне, тақырыптың осы жағына да назар
аударып, соларды ашып көрсетуге күш салдық. Сөзіміздің соңында оқыңыздар, келтірілген деректерге назар аударып, пікір білдіріңіздер демекпіз.
НҰР-СҰЛТАН
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Тәуелсіздік - үш ғасырға жуық бодандықтың қамыты мойнын әбден қажап, еңсесі түсіп, жігері қанша жаншылса
да жасымаған, ұлт қаймақтарын қанша жерден қынадай қырса да, қандағы бар тектілік қайта оралып соғатын
генетиканың ұлы заңы бойынша асылдарын жарық дүниеге топ-тобымен әкеліп отырған арда халықтың
басты құндылығы. Бізден бірнеше есе көп, бірақ тағдырдың тауқыметі мен тарихтың теперішін көріп, елдігінен
айырылған, мемлекеті жоқ халықтарды көргенде бұған әбден көзің жетеді. Тәубе дейсің.
Иә, сол тәуелсіздік жарияланған жылы елімізде мемлекет құраушы ұлт – қазақ халқының саны небәрі 40%-дың о
жақ, бұ жағында болуы, шындығына келгенде, ойланарлық нәрсе. Өзінің кіндік қаны тамған туған топырағында
қаракөздің мұндай болуы ғасырларға созылған отаршылдықтың қанқұйлы саясатының нәтижесі еді. Бұған сол 40%
қазақтың жартысына жуығы өзінің ана тілін білмегенін қосыңыз. Мұның зардабын әлі тартып отырған жайымыз
бар. 60% өзге ұлттар мен ұлыстар мекендеген және жер асты қазба байлығы өте мол ұлан-ғайыр аумақта қазақ
халқының жеке дербес ел ретінде тарих сахнасына көтерілуі алда әлі де өте күрделі міндеттің тұрғанын іштей
сездіретін.

ТӘУЕЛСІЗДІК –
ТІРЕГІМІЗ

Жаңабек ЖАҚСЫҒАЛИЕВ,
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
университетінің доценті,
тарих ғылымының кандидаты
Бабаларымыз: «К)ршіні – Құдай
қосады» дегенді де бекер айтпаса керек.
[з дәуірінің ірі геосаяси ойыншылары
Dбілқайырдың Ресей және Жоңғариямен,
Абылайдың Ресей және Қытаймен
барынша арбасып баққанын, соның
нәтижесінде империялардың жемсауында
жұтылып кетпей, елі мен елдігін сақтап қалу
жолында нағыз шығыс саясатшысына тән
стратегиялық айла-амал мен тактикалық
әдіс-тәсілді Қазақ дипломатиясының
)зегіне айналдырғанын тарихтан жақсы
білеміз. Олардың да басқа жолы болмаған.
Елбасының бұдан бұрын айтқан: «Менің
кабинетімде Абылай мен Dбілқайыр
ханның портреттері ілулі тұр» деген с)зі
осы ойымызды қуаттай түскендей.
Қазақстанның қуатты державалардың
нақ ортасында орналасуы, оның мұнайдан
түсетін мол қоры, елдің к)л-к)сір
табиғи байлығы, к)птеген елдердің қуат
к)здеріне зәрулігі еліміздің халықаралық
сахнада )зіндік салмақты орны һәм
саясаты бар мемлекет екенін к)рсетеді.
Елбасы Н.D.Назарбаев: «Қазір үлкен
мемлекеттердің мүдделері Қазақстанда,
біріншіден, біздің энергетикалық ресурстарымыз үшін түйісіп отыр. Оған Америка,
Ресей, Қытай, Еуропа және басқалары
мүдделілік танытуда. Ал біз мұнда тек
Қазақстанның мүддесін к)здейміз» деді.
Қай кезде де ел басқару оңай болған
емес. Қай заманда да, қай қоғамда да дара
тұлғаның ж)ні б)лек. Солай болған, солай
бола да береді. Елім деген, жерім деген
ерлердің тарихтың тар тұстарында қандай
іргелі істер атқара алғанына кәрі тарих

куә. Dлемдік саясатта кез келген уақытта
оқтын-оқтын болып тұратын саяси ойындар мемлекет тізгінін ұстаған билеушінің
бойынан дара бітімді, ерекше тұлғаға тән
к)птеген жеке қасиеттерді талап етеді.
Оның үстіне Қазақстанның геосаяси орналасуы жағынан ғасырлар бойы аз зардап
шекпегенін қосыңыз.
Тіршілік заңы – күрес. Dлемде геосаяси
ойын әдеттегідей тоқтаусыз жүріп жатыр.
Бұрын бабаларымыз ғасырлар бойы ұлт
азаттығы жолында қанын т)гіп, жанын
берсе, ендігі күрес, ендігі мақсат –
тәуелсіздікті мәңгілік ету.
Осы ретте аса к)рнекті мемлекет
және қоғам қайраткері, білімі кемел
D.Кекілбайұлы: «Мынау )ліп-талып келген
тәуелсіздікті ақымақ иттің алдына қойған
ас сияқты т)гіп алатын болсақ, ертең біздің
күніміздің не болатыны әлі белгісіз. Оның
үстіне бізге алтын сандықтың үстінде
отырған алты жасар бала деп қарайтындар
бар. Мен баяғыда тәуелсіздік алған жылы
да осылай с)йлегенмін. Соған әлі де к)зім
жетіп келе жатыр. Жер астында жатқан
байлық қазақтың бағы ма, соры ма, оны
тарих шешеді... Тарихтың )рмегін сен
тоқымайсың, ұлт тоқымайды. Тарихтың
)рмегін бүкіл адамзаттың коллизиялары
тоқиды. Сен соның қайсысына шыдам
бере аласың, қайсысына ақылың жетеді,
қайсысына күшің жетеді, қайсысына айлаң
жетеді, қайсысына арамдығың жетеді»
деген еді.
Осы айтылғандардың қай-қайсысы
да ел тізгінін ұстаған азаматтардың, игі
жақсылардың мойнында, )з халқының алдында қаншалықты жауапкершіліктің жүгі
бар екенін к)рсетеді.
Еліміз тәуелсіздік алғанда мемлекеттің
негізін қалаған ұлт – қазақ )зінің кіндік
қаны тамған туған топырағында небәрі
40% болғанын жоғарыда айттық. Бұл –
тарихи шындық. Тіпті солтүстік облыстарда байырғы ұлттың саны 20%-дан да т)мен
құлдырағаны ешкімге жасырын емес. 1959
жылғы халық санағы бойынша, республикада тұратын жергілікті ұлт )кілдерінің
саны 2 млн 787 мың, яғни Қазақстанды
мекендеген барлық тұрғындардың небәрі
29%-ын ғана құрап, )з жерінде ұлттық
азшылық жағдайына түскенімізді қазір
мектеп оқушысы да біледі.
Атақонысында отырған байырғы
ұлттың жанына бататын осы бір )те т)мен
к)рсеткіш халқымыздың балажандығы
мен )ткен ғасырдың 60-жылдарының
басында Қытайдан келген 200 мыңдай
қандасымыздың арқасында 1960-1991

жылдар аралығында үш есеге жуық
)сіп, еліміз тәуелсіздік жариялаған тұста
қарак)здің ұзын саны 7 млн-ға жетіп,
соның )зінде республика халқының тең
жартысын да құрай алмаған еді. Тарихи
тәжірибеге сүйенсек, мемлекет тарихында мемлекет құраушы титулды ұлттың
саны ерекше р)л атқаратындығы белгілі.
Біз осындай мүсәпір халге қалай түстік?
Ол үшін тарихқа сәл шегініс жасағанымыз
дұрыс. 1913 жылы Қазақ газетінде қайран
Ахаң, ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы:
«Dлхамдуллаһи, әйтеуір қазақ 6 миллионға
жеттік» деп қуанған екен (Кейбір
мәліметтерде 8 миллион деп те кездеседі
– Ж.Ж.). Тура бір ғасыр, яғни жүз жыл
)ткеннен кейін республикадағы қазақ
халқының к)рсеткіші енді-енді к)теріле
бастаса (Тәуелсіздік жылдарында шетте
жүрген 1 миллиондай қандастарымыз
Қазақ жеріне оралса, соңғы кезде елімізде
бала туу к)рсеткіші біршама жоғарылап,
жыл сайын шамамен 400 мың сәби дүние
есігін ашып жатыр – Ж.Ж.), кейбір деректер бойынша сол кезде 1-2 миллион болған
«)з ағамыз» )збектер қазір 30 миллионнан
асып жығылыпты. К)ршілеріміз сияқты
еселеп )судің орнына қазақ халқы )зінің
атамекенінде тұрып-ақ, құрып кетудің
алдында тұрды.
Неге бұлай болды? ХХ ғасырда
қазақтай азап к)ріп, «мың )ліп, мың
тірілген» халық жер бетінде сирек. Біріншіден, кеңестік кезеңде қазақ қолдан
жасалған ашаршылық, ұлт асылдарын
қынадай қырған қуғын-сүргін, нәубет
пен зобалаңдар, әртүрлі қақтығыс пен
соғыс, т.б. салдарынан қойша қырылды.
Қазақ даласында )лік тау-тау болып үйіліп
жатты. Кремль қожайындары қазақты
шыбын құрлы к)рмеді. Екіншіден,
голощекиндік геноцид кезінде жан сақтау
мақсатында к)рші елдерге миллиондаған
қандастарымыз к)шіп кетуге мәжбүр
болды. Үшіншіден, әуелі патшалы, кейін
Кеңес одағы тұсында әртүрлі делимитациялар (шекара межелеу) тұсында кесіліп
қалған жерлерімізбен бірге қандастарымыз
шекараның арғы жағында к)зі м)лдіреп
қала берді.
Бағзыдан бүгінге жеткен топонимдік
деректерді зерделесек, қазақ халқы )ткен
ғасырларда )з атамекенінің үштен бірінен
айрылғандығына к)з жеткіземіз. Еділ
(Волга), Хажытархан (Астрахань), Сарытау (Саратов), Селебе (Челябинск),
Қорған (Курган), Орынбор (Оренбург),
Т)мен (Тюмень), Барнауыл (Барнаул),
Үстіқұт (Усть-Кут), Ащылы (Ачинск),

Байк)л (Байкал), Енесай (Енисей), Аңғар
(Ангара) деп аталатын ондаған-жүздеген
елді мекен мен жер-су атауларының күні
бүгінге дейін таза түркілік-қазақтық
мән-мағынада айтылуы к)п жайды
аңғартатыны айғақ.
Тек қана Кеңес заманында 5 миллион қазақ репрессия мен аштықтың
құрбаны болып, 2 миллиондай қазақ шет
елді паналауға мәжбүр болды. Қазір 4
миллионнан астам қазақ дүниежүзінің 32
мемлекетін паналап, тілі мен діні әртүрлі
ортада ғұмыр кешуде (Жолдасбекұлы М.,
Салғараұлы Қ., Сейдімбек А. Елтұтқа.
Астана, 2001, 10-б.).
Нағыз ұлтжанды алаш баласын
тәрбиелеу үшін түптің түбінде к)ршілеріміздің к)ңіліне қарамастан, нағыз
ақиқат айтылуы тиіс. Сондықтан тарихтың
бұралаң жолдарында үштен бір жерімізден
айрылып қалғанымызды, соған байланысты Ресей мен Қытай қанатын жайып,
қазақ жері тарылғанын бүгінгі мектеп
партасында отырған әрбір жас )скін біліп
)суі тиіс дегенімізбен, әрине, бұған әлі де
уақыт керек екенін іштей сеземіз және ол
тек жас ұрпақтың )з тарихынан тағылым,
сабақ алуы үшін ғана. Тарих пен тіл қашан
да ұлттық сананың негізгі құрауыштары.
Олар құстың қос қанаты тәрізді біртұтас
дүние.

«Шындығында, тілдік проблема ның
үлкен саяси мәні мен маңызы бар. Тіл
мәселесіне бейжай қарап, немқұрайдылық
танытатын болсақ, мемлекеттігіміз бен
ұлттық қауіпсізді гімізге қатер т)ндіріп
алуымыз мүмкін. Бұған Украинаны
мысалға келтірсек те жеткілікті деп ойлаймын. Мемлекеттік тілді дамыту ісінде
қызбалыққа салынып, оның қолдану аясын
күшпен кеңейтуге ұмтылудың кері әсері
болары анық» деген еді ҚР Президенті
Қ.Тоқаев «Ана тілі» газетіне берген
сұхбатында. [йткені оның соңы ұлтаралық
араздыққа дейін жетуі мүмкін. Сонымен
қатар бұл тұрғыда геосаяси жағдайды
да назардан тыс қалдырмауымыз керек.
Dсіресе Ресеймен арадағы шекарамыздың
әлемдегі ең ұзын шекара екенін де әсте
естен шығармаған ж)н. География –
геосаясаттың маңызды факторының бірі».
Саясаттың нәзік иірімдерін кірпік
қаққаннан-ақ сезетін кәнігі дипломат,
бүгінде Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың
ой орамдары мен түрік к)семінің айтқаны
)зара үндесіп, іштей қабысып жатқаны
соқырға таяқ ұстатқандай к)рініп тұр.
Қазақстанның тәуелсіздігін тұңғыш
мойындаған мемлекеттердің бірі – Түркияның президенті Тұрғыт [зал бауырымыздың: «Қазақстан басқаларға
қарағанда Ресеймен біртұтас болып
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кеткен. Араларыңызды ажырату үшін
мәселені пісіріп барып, сонан кейін ғана
кесіп тастап отыру керек. Ал шикі жерден кесіп тастасаңдар қан шығады» деп
айтқаны бар.
Қалай десек те, тарих әділдікті іздейді,
бұрмалауға жол берілсе, ол тарих болудан қалады. М.Шоқай айтпақшы, тарих
ешқашан ешкімді аямайды. Айтуға ауыз
бармайды, халқының саны к)п, бірақ
мемлекеті жоқ, жат жұрттың жетегінде
жаутаңдап )мір сүріп жатқан тарихи
тағдырлары қиын халықтар қаншама?!
Ұлтымыздың басынан )ткен талай
тауқымет пен )зімізбен тағдырлас
халықтардың тартқан азабын таным таразысына салсаң, қазіргі тірлігімізге тәубе
демеске лажың жоқ.
Елімізде ең соңғы санақ 2009 жылы
)тті. Санақ к)рсеткіші бойынша жергілікті
халықтың саны 65% болса, 2017 жылы
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған
мәліметте еліміздегі ұлттардың арасалмағы
)згергендігі байқалады: қазақ 71%, орыс
21%, )зге ұлт 8% құраған екен. 2020 жылы
берген сұхбатында Мемлекеттік хатшы
Қ.К)шербаев, Құдай қаласа, алда келе
жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын
қазақ халқы кемінде 78%-бен қарсы алатыны туралы қуанышты хабарды жеткізді.
Француз Ашиль-Клод Дебюсси: «Кез
келген билікті бағалаудағы )лшем сол
мемлекеттегі мемлекет құраушы халық
санының )сіп немесе кемуінен байқауға
болады» деген екен. Бұл даналық с)з
қазіргі Қазақстан билігі ұстанып отырған
ішкі-сыртқы саясаттың )ресі мен )рісін
аңғартқандай.
Осылай, ел аман, жұрт тыныш болса,
қазақ халқының саны )з Отанында әлі де
к)бейе беретінін уақыттың )зі к)рсетіп
отыр. Бұған да шүкіршілік!
Қазақтың саны – қазақтың айбары!
Қазақтың саны – қазақтың рухы!
Қазақтың саны – қазақтың болашағы!
Қазақ «К)п қорқытады, терең батырады» немесе «Сан сапаға жеткізеді» дегенді
бекер айтпаса керек.
Қазір Орал қаласында тәуелсіздік
тұсында ашылған мектептердің барлығы
қазақтілді. Бейнелеп айтсақ, қаламыздың
шеткі аудандарында жаңадан салынған
қазақтілді мектептер шаһарды сақиналап,
шеңберлей бастағандай. Бұрынғы орыс
мектептерінің )зі алдымен аралас мектепке
айналып, сосын қазақыланып жатыр.
Dрине, Қазақстанның Ресейге
шығатын батыс қақпасы, яғни шекаралық
қала саналатын )зіміздің Орал шаһарында
да қазақ мектептерінің жыл )ткен сайын
к)бейіп, қарадомалақтардың саны еселеп
артып келе жатқанына жаның сүйсінеді.
Кеңес билігі тұсында ұзақ жылдар астанамыз болған, миллионнан астам тұрғыны
бар Алматы қаласының )зінде бір-екі
ғана қазақ мектебі болса, сол тұста Орал
қаласында бір ғана қазақ мектебі (қазіргі
С.Сейфуллин атындағы 11-мектеп)
болғанын еске түсірсек, к)п нәрсенің бізге
)зінен-)зі түсінікті бола түсері хақ.
Біздің қазіргідей ұлан-ғайыр
ау маққа ие болуымыздың негізгі сыры
ұлы бабаларымыздың )з заманында
т)рткүл дүние санасатын алып империялар құруымен тікелей байланысты. Бұл
мемлекеттерді Елбасы Н.D.Назарбаев
Ұлытауда с)йлеген с)зінде былай түзген
еді: «Біздің елдігіміз, қазақ жұртының
арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан
кейін к)к түріктерге жалғасады. Одан
кейін Алтын Орда орнығады. С)йтіп
хандық дәуірге ұласып, кейін біртіндеп
Тәуелсіздікке келіп тіреледі. Осындай
үлкен тарихымыз бар».
Мұндай үлкен тарихы бар елдің болашағы жарқын болатынына еш күмәнданбаймыз. Тәуелсіздік бойымызға осындай сенім ұялатады.

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

БІЛІКТІ МАМАН – ЕЛ БОЛАШАҒЫ
Жыл сайын әлемде техногенді апат, табиғи апат көптеп орын алуда. Сондықтан Қазақстан
Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі қайта құрылды. Төтенше жағдайлар министрлігі
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, азаматтық қорғаныс, өрт және өнеркәсіптік
қауіпсіздік, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, өрттердің алдын
алу және сөндіруді ұйымдастыру салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
Т)тенше жағдайларда кадр қызметкерлерінің
жұмыс істеуде психологиялық дайындығы
болуы қажет. Т)тенше жағдай, апат т)ңірегінде
қалыпты хал-ахуал, оның басты к)рсеткіші
бүлдіру процесінің жиілігі болып табылады. Бұл
процестерді қалпына келтіру үшін қосымша
күш пен қаражатты тарту және айрықша шешім
қа былдауды талап етеді. Дегенмен, т)тенше
жағдайдың ең басында бірінші кезекте адамдық
фактор тұрады.
Т)тенше жағдайларды жою кезінде
техногендік, табиғи және психологиялық
факторлардың адамға зиянды әсер етуі
нәтижесінде денсаулығының бұзылуына:
жаралану (контузия, жарақат алу, мертігу),
радиациялық, химиялық және бактериялогиялық зақымдану; асқынған соматикалық
және жұқпалы аурулар, созылмалы
аурулардың асқынуы, психоэмоционалдық
және психосоматикалық бұзылулар жатады.
Т)тенше жағдай кезінде денсаулыққа зиянды
әсерлерден де маңыздысы – оның психикасы
мен санасының жарақаты. Оның к)лемі, әсері
неғұрлым к)ріністі болса, ол к)рініс адамның
жанында ұзақ уақыт )мір сүреді. Бірақ, жаратылысына қарай т)тенше жағдайға тап болған
барлық адамдардың қабылдау психикасы бірдей
болмайды. Біреулер тез )зінің ішкі )мірлік ресурстарын жинақтап, оған шешім қабылдауға

дайын болса, басқаларының жұмыс қабілеті
т)мендеп немесе жойылып денсаулығы нашарлап, физиологиялық және психологиялық
жағынан т)мендеу құбылысы пайда болады.
Адам табиғаттағы, )ндірістегі, к)лік апаттарының т)тенше жағдайдың басы-қасында
болғанда оқиғаны әртүрлі бағалайды. Бірер
адамнан шыққан үрейлену к)пшілікке берілсе,
онда жаппай үрей (паника) туындауы мүмкін.
Қорқыныш сезімін білмеген адамдар жағдайды
шынайы бағалай алмайды немесе асыра сілтеуге
бейім тұрады. Олар )з сезіміне бой ұрып,
жауапкершілікті жоғалтады. Бұндайда теріс
түсінушілік, бұрмалаушылық әңгімелер к)п болады. Сондықтан адамдарды т)тенше жағдайларға
алдын ала дайындау маңызды жұмыс. Апат
жағдайында қалай қимылдаудың, іс-әрекеттің
кезегін үйрету керек, жаттығулар )ткізу қажет.
Егер жаппай үрейленушілік туындаған жағдайда
адамдармен тез арада сұхбаттасып, қорқыныш
сезімді жоюға тырысу керек. Басқаруды тез
арада бір кісі )з қолына алғаны дұрыс. Содан
кейін сол адамдардың )здерін құтқару, қалпына
келтіру жұмыстарына кірісу керек. Психикалық
денсаулық негізінен жұмыс орнында )зін
сезінуге қажетті қабілетті тәжірибені ғана емес,
сонымен қатар оны сақтап қалу үшін қажет.
Құтқарушылардың кәсіби қызметін бастапқы
сатыда дайындау, сапалы іріктеуге де тәуелді.

Психологиялық дайындық психологтар және
(кезеші ауысымда) қатардағы құтқарушылар
және басқару б)лімшелер (біліктілікті арттыру
басқару қызметкерлері) арқылы жүзеге асырылады. Құтқарушылар үшін – бірінші орында
маңызды )зін-)зі бақылау дағдылары, зардап
шеккендермен байланысу қабілеті және оларды психологиялық оқытуға бағыттау. Т)тенше
жағдайлар комитетінің жоғары оқу орындарына
кәсіби және психологиялық қызмет бойынша
іріктеу және оқыту, сонымен қатар психологиялық
сипаттамалары бар, білім мен дағдылар деңгейі,
олардың қызметі үшін қажетті қажеттіліктер және
мотивацияның негізінде кәсіби дағдылар бойынша жақсартуға ықпал ету, оның ішінде, т)тенше
жағдайлар бойынша басшы лауазымдарға кандидаттарды психологиялық зерттеу арқылы, оның
ішінде, кәсібилік, к)шбасшылық, т)зімділік,
интеллект, )зін-)зі бақылау, нашақорлық сияқты
мінез-құлық және моральдық және этикалық
сипаттарымен, ал кадрлар резервін қалыптастыру
бойынша әдістемелік психологиялық кеңес беру
арқылы басқару, сапалық құрамын жақсартуға
к)мек және т.б. басшылықтың демократиялық
стильде, сындарлы шиеленістерді шешетін болу
керек. Адамдар рұқсат ететін, қауіп және тәуекел
элементтері бойынша іс-шаралар шиеленісін
құтқарушылар және құрылымдардың жаттығулар
мен сабақтарын )ткізу кезінде енгізу қажет.
Оқу процесіне енгізілген шиеленіс және қауіп
элементтері, жоғары психологиялық жүктемені
еңсеру үшін бірте-бірте игеріледі, адам белсенді,
күрделі және шиеленісті жағдайда ғана )з міндетін
жүзеге асырады.
Құтқарушылардың оқу жұмысының мақсаты
– қоғамды олардың азаматтық жауапкершілігін

қалыптастыру және тәрбиелеу сезімін к)теруі
тіпті )мір үшін қауіпті болатын қандай қиындық
болса да, берілген тапсырманы орындауға дайын
болу. Адамдар қауіпте әртүрлі әрекет етеді, бірақ
бір нәрсе белгілі: жақсы үйретілген, білімді
моральді, психологиялық адам т)зімді және
сенімді және батыл әрекет етеді.
Dл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті еліміздің бәсекеге қабілетті жоғары білімді
болашақ маман иелерін дайындайтын бірденбір жоғары оқу орны. Университет профессорлар мен оқытушылардың білім ресурстары
және оқытудың озық технологиялары мен
инновациялық әдістерді тиімді қолдану арқылы
білім алушыларға мемлекетіміздің ғылыми
және кәсіби салаларында к)птеген мүмкіндік
ашатын оқу ордасы. Президент Қасым-Жомарт
Тоқаевтың 2020 жылғы қыркүйек айындағы және
2021 қаңтар айындағы халыққа Жолдауындағы
білім беру саласы ж)ніндегі реформасының
талаптарын жауапкершілікпен орындап
жатыр. Бірінші кезекте қашықтықтан оқытуды
қамтамасыз ету: «Күнделікті мәселелерді шешумен қатар, балалардың бәріне бірдей мүмкіндік
туғызу үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет.
Балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай тілде
оқыса да сапалы білім алуы керек». Сонымен қатар кәсіби білім беруді ұйымдастыру:
«Біз кәсіби білім берудің бүкіл жүйесін еңбек
нарығында сұранысқа ие білікті мамандар
қалыптастыруға бағыттағанымыз ж)н».
Соңында жалпы білім беру сапасын жақсарту:
«Былтыр мен дипломды оңды-солды үлестірумен
айналысатын білім мекемелерін жабуды
тапсырған болатынмын. Білім беруді табысты
бизнеске айналдырған ықпалды адамдардың

қарсылығынан бұл жұмыс баяу жүруде. Бірақ
проблеманы шешу керек».
Осы талаптарға сәйкес қол жетімді және
сапалы білім беру арқылы болашақ мамандар
дайындауда к)птеген шаралар атқаруда. Атап
айтсақ, «География және табиғатты пайдалану»
факультетінің «Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО»
кафедрасында ашық сабақтар, эдвайзерлік сағаттар
)ткізіліп жатыр. Білім беруге )те к)п к)ңіл
б)лінеді. «Қоршаған ортаны қорғау және )мір
тіршілігінің қауіпсізігі» мамандығының «Табиғи
және техногенді тәуекелдер» пәнін игеруші диплом
жобалауға дайындалып жатқан 4-курс студенттеріне
к)шбасшылық дәріс )тті. Дәріске т)тенше
жағдайлар саласына еңбек сіңірген қайраткер,
Dскери ғылымдар академиясының құрметті
академигі, техника ғылымының докторы Тасболат
Мыңболұлы шақырылды. [ндіріс орындарындағы
еңбекті қорғау, ұйымдастыру, т)тенше жағдайлар
саласындағы )зекті мәселелер туралы студенттермен
ой б)лісті. Дәріске қатысқан кафедра мұғалімдері
мен студенттер қонаққа толғандырған сауалдарын
қойып, жауап алды.
Қазіргі уақытта әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті әлемнің ең үздік 200 жоғары
оқу орындарының ішінен 165-орында тұруы сапалы
білім берудің нәтижесі. Бұл к)рсеткіш ҚазҰУ тек
еліміздің ғана емес, бүкіл әлемдік к)шбасшы университеттер қатарында болуы мақтаныш сезімін
туғызады.
Айгүл ҚОЖАХАН,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
қауымдастырылған профессоры,
техника ғылымының кандидаты
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Бетегелі Сарыарқаның бойында
Соғысып лген кінбес!
Доспанбет
Он алты ұлды Тілеуімбет атаныпты.
Үйтентек, айранкз, белдеу ұстап,
безерлік қылуға мығым екен. «Арғында
– Тілеуімбет, алшында – Жолымбет»
деп аттары шығыпты.
Мәшһүр Жүсіп Кпейұлы*. Шежіре

к)шіп-қонып жүреді. Күлік руының
к)ші [леңті )зенінің бойымен Ұлытауға
созылатын.
Орта жүзде жылқы үйірлері к)ктегі
ұялас жұлдыздармен тең түспесе, кем
түспейді. Үріккен ел қисапсыз малын
қоса айдап әкетті. Сүйіндік ішіндегі

Тілеуімбет, Наурыз боп, Ақыл, Сексен,
Ұстасқанды қылушы ең жермен-жексен!
Бұрынғы тіп кеткен аруақты ерлер
Бүгін енді шығар ма, қолдан ексең?!
Мәшһүр Жүсіп Кпейұлы.
«Күліктің атқамінерлеріне»

К

ең даланың т)сін керген адырлы-ойпаңды ұсақ
шо қы лығы самал жел лүп
етсе желкілдек ақ селеу, қылқан селеу
ш)птердің үлпілдек шашағы тербеледі.
Мидай жазық дала аласа таулармен
қара жерге шегенделіп, иірім-иірім су
к)здері айнадай жарқырап жал-жал орман, шоқ-шоқ к)к тоғайларын к)мкеріп
жатады. Сағым к)терсе ақ селеулі дала
айдаладағы салт аттының к)зіне теңіздей
толқып, бұлдырай к)рінетін.
Дүние шіркін к)шпелі, )мір шіркін
)тпелі. Есте жоқ ескі дәуірде телегейтасқын к)к теңіз табиғат құбылуынан
құрғап, жайын балық, бекіре, ақ шабағы
қыртыс-қатпар тасқа, жылан балығы
қанатты құсқа, түпсіз шұңқыры к)галы
жайқалған құрылыққа айналғасын; аңқұсы жыртылып айрылған нулы-сулы
сахарада бір шоғыры мүйіздей шошайып,
бір шоғыры су бетіне т)ңкерілген к)к
аспан суреті тәрізді күмбездей құйылып,
ұсақ шоқылықтары марғау керіліпсозыла беретін т)белердің жон арқасы
күдірейіп, Ұлытау, алтын Арқаның әсем
тәжіндей Баянтау-К)ктауға ұласып,
ұсақ шоқылықтар ұлғайған үстіне
ұлғая, қарсақ жортқандай Қызылтау,
Dулиетау, Қарқаралы, Қазылық,
Кіндіктау сілемдерін құрап, айлы-күнді
Алтайдан асады. Жалаңаш Кіндіктаудан
)згесі дерлік бастан-аяқ бүркеніп, желек
жамылған сәукелелі сұлу келіншек
тәрізді етегінен шыңдарына дейін шаншыла )скен қалың қарағай мен қайың.
Бұл )лкедегі ең биік Dулиетау шыңы,
Қарақуыс тау шыңы одан бір бас т)мен
біткен. Сай-жыралармен, бұлақтармен
тілімделген беткейлерде мыңғырған ұсақ
малға, үйір-үйір жылқыға құнарлы азық
– нәрлі )сімдіктер бұрқырай )седі.
Ел шетіне орасан мол әскермен жау
тигенін айтпаққа жаушы күншілік жерден аттанды. Жол бойы бір-бірінен
күншілік жер қонған қазақ ауылдары.
Ұзамай Алтай мен Арқаны ат тұяғынан
к)терілген шаң к)кте ұшқан құс қанатын
ыс қылған жүз мың сан қалмақ басты.
Жеті басты аждаһадай ысқырынып,
бір мезгілде әр тұстан ойсырата тиген
тұтқиыл соғыстан )лердей әлсіреген
қазақ руларының жан сауғалап, атамекенін тастай қашпағаны сирек. Алтай
мен Арқада иісі қазақ қалмай барады.
Күнгей жақтан қара қалмақтар қаптаса,
ертеректе терістікке )тіп алған құба
қалмақтар ноғай мен башқұртқа қоса
шабуылдап, жан алқымға әбден таянды.
Шабарман жеті қараңғы түнде
жұлдыздардың жарығымен жорт ты, ат үстінде к)з шырымын алуға
әккіленген соң батпан ұйқыға алдырар емес. Қоштасарда қойнына анасы
баланың ит к)йлегін тығып, ырымдап салып берді. Ит к)йлектің кісіні
ажалдан аман сақтап қалатын тылсым
қасиеті барына халық сенеді. Түнгі
құстың қанат-құйрық суылы, үкінің уілі
шабарманды селк еткізді. Иен далада
сылдырай ағып жатқан бұлақ басына
азырақ аялдап, атын суарып, су ішіп,
сергіп алмаққа б)гелгенде шырт ұйқыда
сұлап жатқан екеудің үстінен түскені.
Қалың )скен қараған, тобылғының
арасында қауіпсіз сезінеді ме, әлде ұйқы
дұшпан жеңген бе, киімдері аң терісінен
екенін ақырын сипалап к)ргенде қалың
әскердің алдынан жіберілген қалмақ
шолғыншылары екенін ұға қойды.
Аттары тұсаулы екен. Біреуінің желке
шашын ақырын ұстап к)рген. Оқыс
қозғалып кетсе, дырау қамшысы даяр.
Қалмақтың еркегі шашын )ріп алдына
салып қояды. Екеуін жатқан жерінде
селебемен жарып кете барды. Ұйқы
жау, қапияда )лсе ажалға дауа жоқ, )з
жерінде жатқандай басынып, қаперсіз,
кісәпірленуін қара. Екі жүз жыл толас
таппаған шапқыншылықта қазақтың
қыл аяғы құрсақтағы тумаған нәрестесін
найзаға шаншып лақтырған қатыгез жау
ұзамай Сарыарқаның тау-тасын қуыс
қалдырмай сүзерін білді.
К)з таңбалы арғында Сүйіндік
руының Күлік атасында Тілеуімбет рулы
ел қопарыла к)шкенде қасарысып, ермей қалғанын үдере үркіп к)шкен үрейлі
жұрт аласапыранда байқамай қалған.
Сүйіндіктің немересі, Құлболдының
екінші баласы Күлік Сыр бойында
қартайып қайтыс болды. Оның балалары Қазақ хандығы алыс-жақыннан
күш жинап, жауға тойтарыс беріп,
шабынды азайғанда атамекенге қайтып
оралды. Арғын т)ртуылға жататын
қаржас, құлболды, жолболды, орманшы
сияқты кіші аталардың ауылы бір түп
шидей қадау-қадау болып, бір-бірінен
алшақтау қонған. Бір атаның балалары
к)шіп-қону жолдары бір болғанымен,
әрқайсысының жайлаған жері б)лек,
арасы аз дегенде күншілік жер. Жаз жайлау қозык)ште аталас екі-үш ауыл қатар
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)йткені отбасы тым кеш қимылдаған. «У
ішсең руыңмен» дегенді үлкендер неге
айтты? «Алты атаның ұлығы Арғын» деп
іштей қатуланып, жаны қиналған сәтте
)з-)зіне серт қылды Тілеуімбет. «Алтын
Арқаны аранын аша келген қара ниет
арсыз жауға иесіз қалдырып кеткенше
)лгенім артық. Ата-бабамның басқан
ізін )шірмеймін. Сарыарқа ұрпағымның
еншісінде қала берсін десем )ліспей
беріспеймін. [лсем осы топыраққа
сіңемін. Қарғыс атқыр қас дұшпанға
туған жерімнің бір сүйем жерін тірілей
тастап кетпеймін. Арымнан шыбын
жаным садаға!».
[лерін біліп, Тілеуімбет алған бетінен
таймауға мықтап бекінді. Ол қару ұстауға
жарайтын он үш ұлын атқа қондырып,
ұста соққан кіреуке сауыт кигізіп, бес
қаруын асынтып, ақырғы аталық с)зін
айтқан. «Ұлдарым! Айыптамаңдар
мені! Қара орман, жер-суымды, ата
қонысымды тастап ешқайда кетпеуге,
)лмей айрылмасқа серт бердім! Dуелі
Құдай, аруақ қолдай г)р! Атаңа нәлет,
ит қалмаққа кіндігімді кескен қасиетті
жерімді тірілей бермеймін. Бұтына тері
киіп, бит басқан, ін қазып, суыр жеген
қорқау кәпірден ығысып қашу атайы ер
үшін )лімнің зоры!».
Тілеуімбет Құлболды тармағынан.
Руы орманшы жас)рім Тайлақтың
шешесінің жетім сіңлісі Нарша

ć

Тілеуімбеттің он үш ұлының жасағына
қосылуға ант ішіп, таң қылаң бере қос
жарып )рген екі бұрымын тарқатып,
бір бұрым қылып )рді. Апа-жездесінің
қолында ерке жетім болып еркін )скесін
Нарша еті тірі, кейбір мінезі мен )жет
қылығына қараса еркекшора, оның
үстіне садақ тартса қыз екені білінбей
қалатын.
Қатерде қалғандарды құтқаруға
асыққан үш қазақ тік шоқыдан маңайды
шолғанда қырқада қайнаған ұрыстың
дәрмені біткен ақтық сәтін бір-ақ к)рді.
Басына күн туған тайпалы ел артына қайрылмай қашып бара жатқанда
Тілеуімбет соңына ересек он үш ұлын
ертіп, қалың әскермен жалғыз соғысып,
күші жүз есе басым )ктем жауға амалсыз
алдырып, күйреп түскен к)зсіз ерлігі
ет жақын інісі сары атты Сексен, оның
үзеңгі жолдасы және бала батыр атанған
Тайлақ үшеуінің к)кірегін қарс айырды.
Аз сан қазақ )ліспей беріспей, қаптаған
әскердің біразын қырып жібергенімен,
к)з ұшында тірісі қалмағанын тік
шоқыдан қараған үшеуі айқын к)рді.
Қара нор қалмақтың ортасында
бір әулеттің жаннан безіп, қоршауда
қырылып, сау-тамтығын қалдырмас
қиян-кескі )лермендікке барғаны із
қуа жеткен ерлерді тым қинап, түңілтіп
жіберді.
«Сүйіндік бабамның бір бұтағын
қанды қырғыннан аман сақтап қалмасақ
болмайды. Есіл ердің асыл тегі үзілмесін.
Тым құрыса, жаны шықпай аман қалған
жаралы бір-екі бауырым бар шығар» деп
аһ ұра күрсінген Сексен мынау ұрыстың
ішінен тірі туысын іздеп табу кең даладан ине іздеумен тең екенін түйсініп,
жаны әбден күйді.
Бала батыр Тайлақ Тілеуімбеттің
қыршынынан қиылған ұлдарын аза
тұтып, жалын ата күрсінді. Шешелері
жырмен жоқтау айтса, сұңқылдаған зар-

жуған арқасына жуан бұрым сыпырыла құлап түсті. Ол түсі бұзылып,
қазақтың к)рікті қызын сұм ажалға
қимай, жүресінен тік отырып қалды.
Кенет ішіне )рт түскендей. Тірілей қолға
түсірсе ғой, мына олжасына баға жетер
ме еді! Бірақ мұндай үлбіреген сұлуды
шоң ноян тартып алары тағы с)зсіз.
Аспантай Наршаның мерт болғанын
к)ре сала, анталаған дұшпанды бұзажара ұмтылған. Сүйіктісіне жете бере
күрс етіп атылған мылтық оғынан қаза
болды. Қалмақтарда бар от қару қазақта
жоқ. Тілеуімбеттің қатары сиреп қалған
кіші ұлдары арқасүйер екі ағасының
оққа ұшып, қыршын кеткенін к)ріп,
«Бір-бірімізден қалмаймыз!» десіп,
жаралы жолбарысша алысып, жұлқына
соғысқанымен, бірлі-екілі жауды
құлатып, к)п ұзамай бықпырт тигендей,
бәрі ажалға ұрынған.
Қазақтар с)нген оттың шала бықсыған шоғына ұқсаған ұрыс алаңына
бір шетінен баспалап келіп, жаралы
жатқандар бар ма деп іздестірді. Аздаған
қалмақ жаралылар мен )лілерді анықтап
тексеріп жүрген тәрізденді. Негізгі
әскер мына ойранға аса қарайламай
алға жылжып барады. Мынау шайқасты
шыбын шаққан құрлы к)рмеген-ау.
Сексен ақ бас түйенің тізгінін ұстаған
күйі жүрек тұсына қадалған найзадан
жан тапсырған кимешекті әйелді анадайдан к)зі шалды. Жеңгесін жазбай
таныған. Жарық дүниеде Тілеуімбеттің
тірі қалған ұрпағы бар сияқты! «Б)гелсек
балақайлар жау қолында қалады-ау!»
деп жан ұшырған Сексен мен Тайлақ
дұшпан жағы бұларды анықтап, зер
сала к)рмей тұрғанда іздегенін тауып,
қауіптен дереу сытылып кетуге бел
буды. Тайлақ адақтап жүріп, сұлап
жатқан )ліктердің арасынан тоғыз жасар ұлды тапты, алдына )ңгере шапты.
К)шкенде қазақтың аналары түйенің

ІЛЕУІМБЕТ

кесек рулар үйір-үйір жылқы, келе-келе
түйе, мыңғырған ұсақ мал шабындыға
түсіп кетпес үшін жылдам қимылдады.
Қазан-ошақ маңындағы қатын-бала,
кемпір-шалдан бұрын қозғалып,
сойы лын сүйретіп, қорамсағы шиден
тоқылған садақ асынған, беліне қылыш
байланған білекті жылқышы жігіттер
40 мың бас жылқыны күнбатысқа айдап кетті. Есі бар ел үдере қашып жан
сақтамаса, иен далада қазақ нәсілі ақ
сүйек болып к)мусіз қалары даусыз
қаралы күн туған.
Күліктің бәйбішесінен Тілеуімбет,
Наурыз, Дәулет, жас тоқалынан
[тепберді, Данияр, Сексен туған, атадан
алтау. Ел Күлікті атына заты сай, жүйрік
туа беретін ел атайтын. Тілеуімбет жеті
арыс орта жүздің рулары тегіс қашып
барады деген суыт с)зді естісе де міз
бақпады. Ағайын арасында оның
қисық, қыңырлықпен аты шыққан.
Тілеуімбеттің інісі Наурыз ауылы биік
тау басында қарауылдар «жау жетті,
сансыз қол» дегенді білдіретін үлкен
от жағып, түтінмен белгі берісімен бас
сауғалап, отбасын алып, мінсіз жүйрік
аттарға мініп, алты баласымен қашып
құтылған.Тазы ит, алабайларын ес к)ріп
ерте кетті. Ағасы Тілеуімбет ауылында, қалған туысқа шұғыл хабар айтуға
кісі шаптырған. Қара орман жұртын,
туған жерін қиып тастап босқан, жұттан
шұбырып қашқан қайран ел біртіндеп
үркінші қазақтың ұлы к)шіне қосыла
берді, қосыла берді.
Түйе табанымен жер тарпыса жаман
ырым. К)кбура аузынан к)бік шашып,
жер тарпығаны бекер болмады. Малжаны к)п Тілеуімбет андыздаған
қалың әскер әзірейілдей т)ніп қалған
сәтте барып енді қашып үлгермесін
түйсінді. Қатыны байғұс жас түйенің
үстіне жанұшыра қоршалау артып,
құтан ұясындай үйшік пен тал бесікті
қыл арқанмен шандып, байлап тастады. Жерден бір түп жусан жұлып алып
бесіктің ішіне салды. Түйенің бұйдасы
ұзын, атты адам жетекке алуға ыңғайлы.
Бесікке б)леулі кенже ұлы періште
жүзі балбырап, шырт ұйқыда жатыр.
Емшектегі қаперсіз һәм қорғансыз
нәрестесін кеудесіне басып, жүйрік атпен қиянға шаба ж)нелердей қиналды...
Тәңірі куә, қалған он бес ұлын қайтіп
к)зі қияды?! Бір тылсым күш )зіңе
сенбе, ұлық жануарға үміт арт дегендей алай-дүлей сұрапыл күй кешкен
ана әлгі үйшіктің ішіне бес жасар ұлын
отырғызды, оның танадай жарқыраған
екі к)зінен ақырғы рет жүрек-бауыры
үзіле, елжірей сүйді. Екі баланы түйеге
артқан соң сорлы анасы аңырап, дауыс
шығарып жылай жаздап, к)зі жасқа тола
күбірлей, Тәңірге жалбарынды. Тәңірге,
түйе жануардың пірі Ойсылқараға екі
баласын бейшара ана со замат аманатқа
тапсырған. Үрпиген кішірек ұлдарына
бір-бір жүйрікке мініп, алды-артына
қарамай қашыңдар деп бұйырды. Бірақ
бір сұмдықтың боларын сезгендей қатты
сасып, абыржыған жас)спірім балалар
ата-анасын, ересектеу ағаларын тастап,
аулаққа шауып кетуге мүлдем дайын
емес болатын.
Dттең, қашуға мүмкін болмай қалды,

Ті леуім беттің тұңғышы Аспантайға
атастырылған қалыңдығы болатын.
Орманшы руы жылы орнын суытып,
қалың елмен бірге үрке к)шіп бара
жатқанда Тайлақ жиен апасы Наршаның
аяқ астынан жоқ болып кеткенін кештеу
білді. Қыз Нарша жүйрік мініп, ерлерше
киініп, садақ асынып, Ұлытаудың жау
таяп қалған күншығыс жағына суыт аттанып кеткенін ауылда бір бала к)ріпті.
[лер бала молаға жүгіреді, қисапсыз жау
әскеріне қарсы жеке аттанғаны несі.
Тілеуімбеттің әкесі бір, анасы
б)лек кіші інісі Сексен жаман хабарды ести сала қасына жан жолдасын
ертіп, қамауда қалған тентек ағасының
әулетіне к)мекке асықты.
«Тілеуімбет к)кем )мірді емес,
)лімді таңдап бәңгіше қасарып үдере
к)шкен жалпақ елден жырылып қалғаны құдайдың ісі десек те, сақтансаң
сақтайды. О, құдай, Тілеуімбеттің ұлдары
)зіне тартқан к)кжал болды. Тым құрыса
жетекке еретін жас балаларын ажалдан
құтқарайық! Сай-жырамен бұқпалап
барып, жартасты кезеңнің үстінен тік
түссек, қан майданның ортасынан бірақ шығамыз. Құдайдың жазғанын к)ріп
алайық» деп күйінген сары атты Сексен
батыр қасына қандык)йлек жолдасын
ерте кетті.
«Тілеуімбет к)кең абадандығын
жиып тастап, ақылға келмегені қалай?!
Қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ
дейтұғын, кісі дегенін қылмайтын шынжырлы ер болса қайтейін. Тұқымын
тұздай құртуға бастар )лермендікке отқа
ұшқан к)белекше біле тұра барғаны несі.
Он алты ұлына масайрай ма, әлде к)зсіз
аламандығымен ажал шіркінді алдап
алмақ па?! Күпір әрі кесір ғой мұнысы!»
деп налыды наразы серігі. Ол қамауға
түссе аз қазақтың )лер жерін білмей текке құритынына күйікті.
К)л жағасына сыңсып мәжнүн талқызыл тал )седі, ну қамыс, бітік к)галда
тізілген ұяларда су құстары бауыры оттай
ысып, жұмыртқа басқан бұла мезгілді
алыс-жақын ат тұяғының дүрсілі бұза
берген.
Аспантай мен Нарша ай толған
түн жартас түбінде оңаша кездескен.
Екеуінің басқа қонған бақ дәурені бір
түнмен таусылды. Екі жас бір-біріне екі
дүниеде сүйген жарым сен дескен, ант
мезгілін бастан кешкен. Құс ұйқылы екеу
әрі асқан бақытты, әрі асқан қайғылы
күйге ұрынды. Аспантай әкесінің діні
қатты екенін, бүтін халық қорғалап
қашқанымен, бұлар атн)пір жауды
б)геуге қаларын айтып, сүйгенімен
қимай арыздасты. «Балажан қарлығаш
құс ұясында балапандарын құлап
түспесін деп к)гендеп ұстайды дейтұғын,
қанаты қатайса текке қылмен байламас»
деп ауыр күрсінді уыздай жас қыз бала.
«Екеуміз інілеріңді ертіп, қазір қашып
кетсек қайтеді? Ауған елге қосылсақ тегі
аман қалармыз». «[лімнен ұят күшті.
Dкемді жалғыз тастап, күйіктен тірілей
)лтіре алмаймын, намысым жібермейді»
деді Аспантай. «Ендеше, мен сенен
тірілей айрылуға к)нбеймін! Кет деме
маған! Сенсіз маған )мір тұл» деп, он
бес жасар ару сүйген жігітінің арқасына
бетін басып, )кси жылады. Қыз Нарша

(Әңгіме)

лы дауыстан тау-тасқа шейін жаңғырып,
айнала күңіреніп кететін. Кенеттен құлағында жоқтау сарын тұнып
қалғандай қайғы уыты сұмдық сезілді.
«А, құдай, бір әулет түгел қырылып
қалғаны ма?! Мына қанды қырғында
тетелес Нарша апам не болды?» деп
тамағын )ксік буып, күйзеліп кетті,
сіңлісін жоғалтқан анасына не деп
бармақшы.
Тілеуімбеттің он алты ұлының ең
үлкені Аспантай мен одан кейінгі ұлы
Амантай арыстанша алысқанымен,
ұрыстың қызған шағында оққа ұшты. 37
қатерлі мүшел жас екеніне мойынсұнса
да, адуын әке балаларының ақ )лімін
к)ріп, )зегі )ртенді. Қазақ барғызбасың
барғызбас деген с)зді бекер айтпайды. Маңдайына жазылған жазмыштан қашып құтылмады. Ол соғысқа
т)селген кәнігі ер болатын, шарайнасы
кеудесінде, сүңгі дарытпай, шапқанын
шауып, гүрзімен ұрып құлатып, баудай
отап, дұшпанды ойсыратып салғанымен,
жау жан-жағынан жабыла талағанда
мойнынан қылыш тиді. Қайратты ер
Аспантай он үш шақты қалмақты жер
құштырған. Нарша сүйгенін ту сыртынан қорғауға тырысты. Атпен шауып
келе жатып, шірене садақ тартса қас пен
к)здің арасын к)здеп, қарға қауырсын
жебесі бас сүйектен жұлып түсіретін
сұрмергеннің қыз екенін қалмақтар
әу баста білмей қалған. Нарша қарсы
шапқан жауынгердің қылышы сол
иығынан белге дейін турап )ткенде тіл
тартпай кетіп, сұлқ түсті. Жендет атының
үзеңгісіне бір аяғы ілініп қалған )лігін
тарта жұлқып, жерде теуіп к)ргенде
аққұба сұлу жүзінде қылтанақ түк жоқ
екен. Еліктің лағындай қыз баланың
ернінде аққан қанға сұлыбас ш)п жабысып, к)зі жұмылмай ашық қалыпты.
Дұшпан жауынгері жас )лікті аударып
тастап, басындағы қозы терісінен тіккен
қоңыр б)рігін жұлып кеп алғанда, қан

қомына үйшік немесе шаңырақ артып,
үстіне екі-үш ұсақ баладан салатын. Дәу
де болса, осы әулеттің кіші балалары ақ
түйенің қомында тығулы жатыр. Түйенің
бұйдасына )лі ананың саусақтары тастай қатып, қасарып қалыпты. Сексен
жирен атынан қарғып түсіп, бұйданы
)лі саусақтардан зорға ажыратты. Үш
қазақ мінген ұшқыр аттар мен жетектегі
желгені кей жылқының шапқанына
бергісіз жүйрік түйе тау шатқалына еніп
барады. Сексен ер жақын маңда қарасы
азайған дұшпанның тосыннан қуғыншы
шығып, бірен-саран тақау келгенін дырау
қамшымен құлақ шекеден ұрып жайратты. Жүк артылған түйені жетектеп шауып
бара жатқан б)тен біреуді к)ре сала салт
атты қалмақ айғайлай ұмтылды. Ол айыр
түйенің ұзын шудасынан ұстай алып,
олжаны жібермей алып қалуға асыққан.
Қазақтарды құтқармаспын деп тістенген.
Арқасында )рулі шашы ұзын дәу еркек
тайраңдаған екпіні қатты түйеге қарай
тұра шапқаны сол, астындағы қаракер
атының тұяғы тышқанның ініне кіріп,
оқыс сүрініп кетті. Ағызып келе жатқан
жау мұрттай ұшып, салмағынан мойыны
үзіліп )лді. Егер құламаса к)здегенін
құтқармас қайсар ер сияқты. Сексен оң
қолымен шоқпарын даярлап, шабуылды
тойтармаққа сәл іркілгені сол еді. Мұны
рақымшыл құдайдың қазаққа қарасқаны
деп шаттанып, үйшік пен бесік артылған
жүкті түйені бас жібінен ұстап, қиқулай
шаба ж)нелді. Қаша соғысып, шоқпарын
оңды-солды сермеп, соңынан қуған
бірлі-жарым қалмақтарды бұза-жарып
аттан құлатып барады. [рден т)мен
аттың басын жіберген бала Тайлақ
«а, құдайлап» келеді. Бір құдіреттің
күшімен жанұшыра ұрыс салған үш
қазаққа айрықша қуат дарытқан қанды
айқастан олар Тілеуімбеттің ұрпағын
аман алып шыққан. Тайлақ шауып келе
жатып, артына екі-үш мәрте мойнын
бұрып қарағанда, к)з ойығы шүпілдеп

жасқа тола берді. Туған жерін ақырғы
демі таусылғанша қорғап )лген туыстары кебінсіз, к)мусіз, жоқтаусыз, моласыз қалып бара жатыр. Қарға-құзғын
к)зін шоқиды-ау, дұшпан мәйітін
қорлайды-ау. Ата жауды екі жүз жылдай уақыт құнарымен )лердей арбаған
қайран туған жерді қайрылып қайта
к)руді тағдыр басқа жазар ма екен?! Іші
бауыры солқылдай күйіп, жер-сумен
жылай қоштасып барады.
Туу алыста қара шаң аспанға
к)терілген. Бұл жылы ұясынан, Отанынан безген елдің ізі. Қазақ рулары малын
жауға қалдырмай, соқталдай азаматтар
бір қолында қаруы, сойылын сүйрете он
мыңдаған жылқыны қоса айдап барады.
Қазақ қашса да ежелден жылқы түлігін
бірге ала жүретін халық. Жауды б)гей
тұратын топ-топ шағын жасақтар таутасқа жасырынып қалып жатыр. Бұлар
елім үшін жан пида дескен, бірі онға
татитын алғадай ерлер.
Қатер азырақ сейілгенде сүйіндік
пен орманшы руының к)шін қуып
жеткен үш қазақ ас ішкен соң от
басында мызғып кеткен. Сексен )здері
құтқарысқан екі кішкентай баланы
кеудесіне қысып, қайран ағадан қос
тұяқ аман қалғанына шүкір қылды.
[р Тілеуімбеттен жер бетінде ұрпақ
қалады. Тұл жетім қалғанын білген
тәрізді шырылдап уанбай жылаған аш
нәрестені балалы келіншек бауырына
салып, )зінікімен қоса емізген.
Тілеуімбеттің қанды сойқаннан
құдай оңдап тірі қалған кішкентай екі
ұлын таң ата Қаратауға бет алған ұлы
к)шке ілескен туыстары әкетті. Бірінің
аты Бесім, бірінің аты Қойтан болатын.
Тайлақ алып шыққан сәл ересектеу
ұл ауыр жарақаттан тілге келмей к)з
жұмған.
«Алмағайып заманда албастыны да
әулие дейді атам қазақ. [лі арыстаннан
тірі тышқанның күні артық. Сүйіндік
атам жарықтық бақсы пайғамбар деуші
еді, түсіме сары бақсы кіріп, «Мә, ек!» деп
қолыма екі тал к)к шыбықты ұстатқаны
бекер болмады! Екі тал! Қос оғлан Тәңірдің
бұйрығымен, аруақ қолдап тірі қалды. Батыр аңғал, ер әңгүдік екені рас. Бұлғақтан
қашқан ез емес, есті. Қазақ халқы ес
жиған соң атамекен жер үшін ата жаумен
ақтық шайқасқа қайта түсеміз» деген
Сексен. Тайлақ иіні түсіп, жауқазындай
әпкесінің к)рген түстей ғайып болған
әдемі жүзі к)з алдына елестеп, с)нген
шоққа қарап, телміріп ұзақ отырған.
«Бауырым, бекерге жасыма, сен ержетіп
)скенше атақонысқа қайта ораламыз әлі.
Атқа қонсаң, дүниенің кеңдігін танисың.
Қазақ елім ес жиса, әлі-ақ нығаяды, ымырасыз жауға кеткен кегімізді аламыз» деп
Сексен оны жұбатты.
Тілеуімбет он т)рт баласымен жоңғар
қонтайшысының қалың әскерімен
шайқасып, қапыда шейіт болды. Мәрт
ерлер болмаса, Тілеуімбеттен тұқым
қалмас еді. Қазақ батырлары Арқаны
жаудан азат еткен соң, Тілеуімбеттің
балалары Бесім мен Қойтан Ұлытау
мен Қызылтауға руымен бірге жеткен. Сүйіндік руы Абылайдың тұсында
Олжабай батыр мен Жасыбай батыр
ақтық шайқаста жеңіп алған тау-тасын,
жартасын қарағай жарып )скен, айнадай к)лдерін шұғыла шалған БаянтауК)ктауға, ата-баба қонысына )зге арғын
руларынан бұрынырақ жетті. Сол екі ортада қырық жыл )тіп, қалмақтың үш буыны ауысып үлгерген-ді. Олар Сарыарқаға
әбден бауыр басып, орнығып қалған
болатын. Б)рідей ашынған кекті қазақ
нәсілі дұшпанға кеткен есені қайтарған.
Бір ту астында біріккен үш жүзден айбары асқан даңқты ерлер к)п шыққан.
Қанжығалы Б)генбай мен Қаракерей
Қабанбайдың соғыс тактикасы қалмақ
жағын ойсыратып жіберген. Сахарада
«Қалмақ қырылған» деп аталған т)белер
қисапсыз молайды.
Содан қайтып қалмақ бұл Арқаны
к)ре алған жоқ. Сарыарқа азат, жаудан тазарды дегенде Сырдарияның
күн батысын, Бетпақдаланы мекендеп
жүрген орта жүздің рулары мал басын
)сірмей, жас т)лді к)бейтпей, к)зден
бұлбұл ұшқанда талай рет аңсап, бір
к)руге зар болып жылаған атамекенін
к)ксеп, асығыс к)шті. Арғын рулары
найман, қыпшақ, уақ, керей, тарақты,
жағалбайлы, тама айналып келгенше алтын Арқаға жетіп, қазық қағып үлгерді.
Dншейінде, саулығы егіз туса қуанатын
малсақ қазақ ұлы к)шке қамданып,
бие, саулық, інгенін қысыр қалдырып,
б)геттен сақтанды.
Сүйіндік руы қырық жылдан соң
құдай бұйыртып атақонысқа қайтып
келді. Тілеуімбет пен оның ұлдарының
сүйегі к)мусіз қалғанда Сексен батыр мен
оның серігі түн жамылып кеп, мүрделерді
жасырын жерлеп, қорымға тас қойып,
бекітіп қайтқан болатын. Тілеуімбеттің
ұрпағы ата қорымға ержетіп, қырықтан
асқанда оралып, әкесі мен ағаларының
басына дұға қылды. Тілеуімбеттің сүт
кенжесі Бесім қартайып )лді, киелі
топырақ Ұлытауда тамыр жайды,
тұқым-жұрағаты Dулиетау, БаянауылК)ктауды жайлады. Қойтаннан тараған
ұрпақ Қызылтау, К)ктауда )сіп-)нді.
Ұлы тау дың теріскей жағына қарай
ағатын сайларды «Бесімнің бес саласы»
деп атайды.
Мәшһүр Жүсіп Кпейұлы* (1858-1931)
– Тілеуімбеттің Бесімнен тараған
бесінші ұрпағы, ақын, философ, ауыз
әдебиеті мұраларын жинаушы, араб,
парсы тілдерін білген оқымысты діндарәулие, қоғам қайраткері.

ANA TILI
Маңғыстаудың майлы қияны, кең даласы, адайдың дес бермеген күйшілері,
жыраулары, орындаушыларының
бейнесін елестеткен кезде алдымен
олардың есімін жаңғыртқан адамның
бейнесі келері анық. Маңғыстаудың
арғы-бергі тарихында аты қалған,
ұрпақтан-ұрпаққа жыраулық мектептің
мол мұрасы Мұрын жырау, Сүгір,
Айтуған Тайұлы, Арал, Әлмұрат
Құлшарұлы, Елбай, Атанғұл, Шамғұл,
Мұрат Өскенбайұлы және т.б. талантты насихаттаушылары арқылы
жаңғырғаны шындық. Солардың ізін
басқан, өз насихаттауымен ғасырлар
бойы Маңғыстау өлкесінде дамыған
дала дүлдүлдерінің ән-жыры өне
бойыңды шымырлатып, қаныңды
қайнатып, аласапыран күйге түсіретін
бабалар өнеріне құрметімізді арттырып,
тамсана түсірген осы Күріш Құбашұлы
болатын. Сұрағаныңды күтпей, алқалы
жиында тынысы ашылған жүйріктей
таңды-таңға ұратын маңғыстаулық
ақпа-төкпе әнші-жыршылар мектебінің
көрнекті өкілі, солардың мұрасын
насихаттаушы, лайықты ізбасары,
өнердің өз баласы, сол теңдессіз
дауыстың иесі Күріш Тасболатовтың
өнегелі өмірі көз алдымызда өтті.

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
ананың ерекше қонақжайлығынан болар,
шаңыраққа елге танымал )нер иелері
кіріп-шығып жататын. Мәскеуде )ткен
Қазақ )нерінің алғашқы онкүндігінен
кейін қазақ музыка, ән, )нер саласында
ерекше уақыт басталды. Маңғыстау )нер
мектебі де Кеңес кезеңі тұсында оң назарда
болып, оның дамуы барынша қолдау
к)рді. Елбай, Тұрарбек Қойшыбайұлы,
Алым Жаңбыршыұлы, Қалшабек
Мыр загелдіұлы, Исладин Шамғұлұлы,
Құлбатыр, Ізбасар Шыртанов, Мыңбай
Жолдасбаев, Орын Құлсариев, Сержан
Шәкіратов секілді )нерлі азаматтардың
қатарында Маңғыстау )нерінің дамуына
үлкен үлес қосқан [тежан Алшымбайұлы
әкеміз де бар екенін ерекше айтып )ткім
келеді. Маңғыстауда халық театрын
ұйымдастырушылардың бірі, ұзақ жылдар
Маңғыстау аудандық партия комитетінің
идеология хатшысы болған, Қазақстанның
мәдениет қайраткері атанған әкеміздің
)ңір )нерін )ркендетуге қосқан үлесі зор.
Осындай құнарлы жерде )скен Күріштей
абзал азаматтың )нерден құралақан болуы
мүмкін емес еді.
Маңғыстаулық ән-жыр мектебінің
үздік насихатшысы, оны дамытуға үлкен
үлес қосқан к)рнекті )кіл, «Адайдың
жеті қайқысы» мұрасын үздік орындау-

Шакратов ағамыз жоқтау шығарды. Сол
жоқтаудың ішінде мынадай с)з бар:
Dннің әмби пірісің,
Қайқылардың бірісің,
[нерде тіпті ірісің
Еліңнің ерен Ерісің!
Dбіш достың әзілі
Сен бір сайқы «перісің».
[лді дейді-ау осы жұрт,
Сен мәңгілік тірісің!
Алтын қорда жазылған
Маңғыстаудың
үнісің..
Қалай д)п тауып
айтылған с)з десеңізші.
Маңғыс таудың жыртермешілерге деген сыйқұрметі ерекше. Содан
болар, олар жүрген жерге
немесе үйіне іздеп бару

сірә! Бұл к)зі ашық, к)кірегі ояу жандарға Күріш Құбашұлының )нер иесі
ретінде үнемі ізденіс үстінде жүретінінен
хабар беретін.
Білетініміздей, әр аймақтың )зіне тән
ән-жыр мектебінің айырмашылығы к)п.
Домбыра қағысы, екпіні, шегін пайдалану
ерекшеліктері, мақамы, нақышы,
ырғағы )нерде жүргендерге ғана
емес, )нер сүйер қауым үшін
де анық. Біздің Маңғыстау
мектебіне, Күріш
Құбашұлына
Құбашұлы
на тау )зеніндей
тасқын
тас
қын жыршылық, даңқын
алты қырдан асырған
әншілік пен күйшілік тән.
Нотаға түспесе де
мұрты бұзылмай бүгінге
жеткен қазақтың саф )нері,
фольклорын кеңес тұсында

Салмасам Айна-а-амк)зге, аха-ау,
ән болмайды-ау,
Кимесем екі-ау шапан, аха-аау,
Айы-нам-м-м-к)з сән болмайды-ау.
Ойнасаң )зің теңдес-ау,
ахаау жаспен ойнаң-ау,
Ол дағы-ау, алғаныңнан Айнамк)з,
кем болмайды-ай-ау.
Күріш Тасболатовтың )зі талай
орындаған «Айнамк)зі». Естіген сайын
құлақ құрышыңды қандыратын, домбыра
құлағында шебер ойнай отырып, отырған
жерін думанға айналдырып жіберетін
Күрекеңнің бейнесі санамда жаңғырып
тұрады десем, )тірік емес. К)зі тірі, дені
сау болса алқалаған әлеумет ортасында ән сұрағанның меселін қайтармай,
бәлсінбестен домбырасын қағыпқағып жіберіп, Мұхиттың «Ақ иісіне»,
)зі ұстазым деп есептеген Ғарифолла
Құрманғалиевтің «Нұржамалына» салар
еді. «Зәурешпен» ұйытатын. Dн )нері
тарихында суреткерлік болмысымен
танылған сирек таланттардың бірі Мұхит
Мералыұлының арнау )леңдерінен
кейін, )зінің әдеттегі шабысына түсіп,
адайдың жеті қайқысы болып сайрайтын.
Енді бірде Досат болып «Босмойынға»
салады.
Тағы бірде домбыраны екпіндете
соғып, адайдың ақпа-т)кпе мектебінен
бір жырды бастап жатады. Қазіргідей бір
ән салса шаршап қалатын әншілер емес,
таза жанды дауыспен айтқан сайын ұзақ
қашықта бауырын жазып, шаба түсетін
сәйгүлік сынды еді. Жылкелдінің «Құнан
нарын» айтып отырып, ағаның домбыра
қағысымен бірге толқып, қалың ойдың
жетегінде кеткеніңді сезбейсің. Тоқтаусыз
)тіп бара жатқан дүниеге наз айтасың.
Dншінің кең даусы:
Бір әнді сатып алдым құнан нарға,
Берейін керек десең құмарларға.
Ит дауыс бұрынғыдай аңқымайды,
Жас келіп қартайған соң амал бар
ма-ай, – деп бебеулетеді.
Күріш Тасболатовтың туған жері
Таушық болғанымен, ата күлдігі Жыңғылдыбұлақ еді. Dнші-жыршылардың
нағыз мекені, с)з ұстаған талай дүлдүл
әншілер )мірге келіп, туған жерінің
т)сін ән мен жырға б)леткен жер. Күріш
)нерпаздың әкесі Құбаш пен анасы
Ұлмаш )нерлі болған екен. Шаңырағында
маңғыстаулық талай жақсы мен жайсаң
бой жаза жатып, таңды-таңға ұрып,
шапқан аттай желдірген талай жез таңдай
әнші-жыршылар Құбекең мен анамыздың
ақ дастарқанынан дәм татыпты. Осындай
ән бесігінде тербеліп )скен Күріш, басқа
мамандықты меңгерсе де, )мір арнасы музыкамен )рілді. Ал жан серігі домбырасы
мен Маңғыстаудың мақамы ағамыздың
талай жердің топырағын басуға себеп
болды.
К.Тасболатовтың ата қонысы деп айтатын Маңғыстаудың Жыңғылдыбұлағы
ХVІІІ-ХІХ ғасырда үлкен )нер ордасы болған )лке. Күріш Құбашұлы
Маңғыстаудың ән-жыр, с)з маржанын
терген Айтуған ата жыры мен айтулы Есір
Айшуақұлы күйлерінің сазына бесікте тербелсе, кейін Арал, Dлмұрат Құлшарұлы,
Елбай, Атанғұл, Сәттіғұл, Шамғұл,
Мұрат [скенбайұлы сияқты марғасқа
күйші-жырауларды к)зі к)рді. Оның сол
дәулескер күйші-әншілердің жолын қуып,
насихаттаушыларының ортасынан ойып
тұрып орын алуына осы жағдайлардың
барлығының игі әсері болғаны анық.
Dрідегі дала даналары, таудан аққандай
тасқын жырды ауыздықтаған жыраулар:
Абыл, Нұрым, Ақтан, Сүгір, Қашаған
мен Түмендердің )нерін жеткізушілерді
де сүйсіне тыңдаған кезі сансыз. Ата-

шысы Күріш Тасболатов 1941 жылы үйреншікті жағдай. Күрішті арнайылап
Таушық ауылында дүниеге келеді. Күріш іздеп барғандар жиі кездесетін.
Күріш Құбашұлы )нермен егіз туса
ағамыздың атасы Тасболаттың балалары
Мұрат, Ақт)ре, Ретбай, Шора, Шауқыбай, да, басқа салада қызмет етті. 1958-1960
Қуатбай, Құбаш к)мейлеріне бұлбұл жылдары Ақт)бе сауда техникумынұялаған, шеттерінен )нер дарыған, әнші- да білім алып, кейін Ленинградтағы
жыршы болыпты. Күріш ағаның )з әкесі (Қазіргі Санкт-Петербург) Жоғары сауда
Құбаш пен анасы Ұлмаш та )нерлі кісілер мектебін 1968 жылы бітіріп шығады. Ал
болғанын айтып )ттік. Dкесі )з заманында 1974 жылы Алматы халық шаруашылығы
Шамғұл, Сәттіғұл, Сәду, К)шен, Dлқуат, институтын аяқтады. Кейін Жетібай
Жанжігіт, Дүйсенбай, Шәдіман, Шәкірат, мұнайгаз кәсіпшілігінде ұзақ жылдар
Ұзақбай, Назарбек сияқты күйші, жыр- бойы мұнайшыларды жабдықтау салашылармен замандас болып, бірге жүрген сын басқарды. Сол себепті ағамызды
екен. Осындай )нерлі ортада )скен жас М а ң ғ ы с т а у д ы ң м ұ н а й с а л а с ы н ы ң
Күріш те жастайынан Досат, Мұхит, а р д а г е р і д е п т о л ы қ а й т а а л а м ы з .
Хамит, Қыздарбай, Қазыхан, Dділ әндерін Зейнеткерлікке шыққанға дейін білім
алған мамандығымен халқына қызмет
үйренеді.
Осы жерде Айтуған жырау Тайұлының: етті. Қызметінде биікке к)терілсе де
[нер сүйген кісіге
домбырасын, жыршылығын тастамады.
Сусын берген мен едім.
Күріш ағамыздың репертуарында Абай,
Бойымдағы барымды
Естай, Біржан, Досат, Хамит, Қыздарбай,
Артымдағы ініге
Мұхит, Dділ, Қойбас, Тастемір, ШолҮйретейін деп едім, – деп жырлаған, таман, Жылкелді сияқты қырыққа тарбаталы шумағын еске алсақ, бабамыздың та халық сазгерлерінің әні бар екен.
жыршылық қасиеті кейінгі )скінге де Күрекең жатқа соққан сол жырларды
дарығанына к)з жеткізер едік.
аға буынның аманатына балап,
Айтуған жырау ХVІІІ
саф күйінде ізбасарларына
Халық ауыз
ғасырдың аяқ кезінде
табыстап кетті. Таза,
әдебиеті мен көне
туып, 97 жасқа келіп
сұлу, асқақ дауысжыраулар мұрасы Күріш
қайтыс болған деп
пен шырқайтын
Құбашұлының орындаушылық
әкеміз [тежан
әншінің репертуөнерін шыңға шығарған қайнар
айтып отыраарында қазақтың
көз. Бұл даусыз. Осы орайда біз
тын. Түбегіміздің
ән-жырларынан
оның зеректігіне, құймақұлақтығына
шежіреші абызы
басқа орыс, украқызығатын едік. Шіркін, дәурен, ағамыз
Алшын Меңдаин тілінің әндері
домбыраны бебеулетіп, жатқа соққан
лыұлының «Адай
де бар.
жеті қайқының туындыларын, қала
Күрекең турашежіресінде»
берді Ғарифолланың, Мұхиттың
лы қазақтың біртуар
«Даңның Тай дешығармаларын, орыс, украин роғалымы, маңғысген баласынан
манстарын қай уақытта, қалай
таулық Қабиболла
Айтуған атты жыжаттап үлгерді екен?!
Сыдиықов аға мыздың
рау туған» деген деректі
айтқаны бар: «Күріш халық
жолдар бар. Ізбасар Шырәндерін домбыраға қосып
танов ағамыз да Айтуған жырау
ж)нінде жасынан «Қырымның қырық орындаудың хас шебері. Таза нақыш, сұлу
батырын», «Отыз түрлі ноғайлық» жыр- да асқақ дауыспен шырқайды».
1977 жылы Павлодарда )ткен
ларын жаттап, халыққа таратқанын жазады. Айтуған бабамыздың әкесі Тай Сұл танмахмұт Торайғыровтың 100
Даңұлы да Маңғыстау түбегіне белгілі жылдық мерейтойына Күріш Құбашұлы
сыбызғышы болған. Халық аузында арнайылап барады. Қасында қазақтың
қалған әңгімелерге сүйенсек, Тай атамыз аймаңдай жазушысы, классигі Dбіш
елін жаудан қорғаған батыр кісі екен. ағамен бірге маңғыстаулықтар Біржан сал
Адам ұрпағымен мың жасайды. Олардың атымен тігілген қазақ үйге түсіп, )нерін
)нерін кейінгілерге табыстаған )нерлі ортаға салады. Ал 1991 жылы Украинада
қауымның ішінде, Күріш ағамыздың )ткен Тарас Шевченконың мерейтойына Маңғыстау облысының атынан
артындағы ізбасарлары да аз емес.
Бүгінде Күріш Құбашұлының ізін делегация құрамында сапарлап барады.
басқан, )нерді )зек еткен, ата-баба Сол жолы Күріш Тасболатов украин
дәстүрін ілгері жалғастырып жүргендер әнін үйреніп, «Ти ж мене підманула»,
қатарында елге белгілі Роза Айдарбаева, орыстың «Вдоль по улице метелица меРухия Батыршиева, Жеткізген Сейітов, тет» романсын, әндерін Тарастың еліне
Бердіғали Сыранов, Амандық К)меков, орындап береді. С)йтіп, олардың да сыйАйгүл Қосанова, Елдос Еміл, Ақмарал құрметіне б)ленеді. Киевте, Черкасскіде
Ерімбетова, Ақылбек Тасқараев, Ізмұрат )ткен кездесуде Сергей Есениннің «Не
Молбаев және т.б. айтып )туге болады. жалею, не зову, не плачу» романсын,
Отбасында Күріш аға ғана емес, бауыр- сыған халқының «Очи черные» әні,
лары да ән-жырдан кенде емес. Ағасы Абайдың «Айттым сәлем, Қаламқасын»
Бопыш, інісі Ерлеш та халық әндерін шырқап, қазақ пен украин ұлтының
асқан шеберлікпен орындайтын нағыз арасындағы достық жібін бекіте түседі.
Бұл ағамыздың жауапкершілік деңгейінің
)нерпаз азаматтар еді.
Аға к)зден кеткенімен, к)ңілімізден биік екенін аңғартып, кейінгілерге ұлтты
ешқашан кеткен емес. Күріш дүниеден сыйлаудың жоғары үлгісін к)рсетеді.
озды дегенде Маңғыстау дәстүрлі ән та- Осы әндерді ағамызбен болған к)птеген
рихы к)шін аға буынмен жалғастырып кездесу мен отырыста )з аузынан талай
тұрған үлкен бір дәуір т)ңкеріліп тыңдаған едік. Шаңырағымызға қонақ
түскендей болғаны рас. [йткені білімі мен болып түскен кезде үйдегі келініне, «Сабілігі мол азаматтың Маңғыстау фоль- ражан, сенің сұрайтыныңды білемін ғой»
клорын дамытудағы, насихаттаудағы деп, Евгений Брусиловскийдің «Қыз
орны ұшан-теңіз еді. Біздің осындай ірі Жібек» операсындағы Шегенің ариятұлғалы адаммен замандас, дәм-тұздас сын айтып беретін. Жалпы осы арияны
болуымыздың )зі бақыт. «Мемлекеттік ағамыз жүрген жерінде жеңгелеріне,
сыйлықтың лауреаты, ақын Темірхан қарындастарына арнап жиі шырқайтын.
Медетбек бізді атадан үшеу (Ізбасар Кәсіби музыкалық білімі болмаса да
Шыртанов, Сержан Шәкірат және Күріш тыңдаушылар табиғатын тап басып,
Тасболатов) деп айтатын еді» деп сыйлас оларға ұнайтын әнді ұсына білетін талдосы, елімізге танымал күйші Сержан ғам паздығы табиғатынан берілген-ау,
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Жақында Алматы қаласындағы
Қазақ Спорт және туризм академиясында өткен «Ұлт батырлары» кітабының тұсаукесер
рәсіміне шақырған еді. Сонда
1941–1945 жылдардағы Екінші
дүниежүзілік соғыста ерекше ерлік көрсеткен, қазақтан
шыққан Кеңес Одағының
Батырлары туралы жазылған
кітаптың жарық көруіне қолдау
білдірген менің ұстазым Қылыш
Өтетілеуұлының ұрпақтары мен
белгілі кәсіпкер, меценат Айтқали
Ізмаққа ерекше алғысымды
білдіріп, жақсының ісін артында қалдырған ізі жалғастырып
жатқанына сүйсіндім.
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таспаға басып алу жұмыстары қарқынды
жүрді. Dрі жергілікті билік тарапынан
)нерге деген қолдаудың оң к)зқараста
болған жылдары к)п жұмыс атқарылды.
Соның бірі Мұрат [скінбайұлының
Түрікменстаннан қазақтың зиялы қауым
ордасы атанған Алматыға алдырылуы да
соның нәти жесі еді. Күріш Құбашұлы
да Алматыға шақырылды деп естідік,
алайда жол түспеген екен. Бәлкім, жусан
иісі бұрқыраған елдің топырағы, сайын
даласы, алқалаған әлеуметі жібермеген
шығар деп те ойлаймыз. Қалай болғанда
да ол ел алдындағы, бабалар алдындағы
миссиясын толық орындап кете барды.
Адайдың бес жүйрігі саналған Абыл,
Нұрым, Қашаған, Аралбай мен Ақтанның
исі қазаққа, қарақалпақ, )збек еліне ортақ
таныс )нер жауһарлары алты Алашқа
Күріш жыршының орындауында таралды. Жұптарын жазбай жиналған жерде
халықты таңдай қақтырған адайдың жеті
қайқысының шығармалары да жыршы
репертуарынан ойып тұрып орын алды.
Маңғыстаудың жыр саңлақтарын біз
Күріш Тасболатов, Ізбасар Шыртановтардың орындауында тыңдап )стік,
олардың жырын кең тынысты даусымен
жақсы к)рдік. Олардың )нері арқылы бабалар аманатына құлақ астық. Ауыл-елді,
қатар-құрбыны, досты қадірледік. Жақсы
мен жаманды ажыраттық. Мағыналы
мәнді арнаулар мен дастан, жырлардың
мәнін ұқтық. Мен дегенім жалғыз емес,
тұтас буын, замандастарым мен Күріш
Құбашұлының ізбасарлары еді.
Халық ауыз әдебиеті мен к)не жыраулар мұрасы Күріш Құбашұлының
орындаушылық )нерін шыңға шығарған
қайнар к)з. Бұл даусыз. Осы орайда біз
оның зеректігіне, құймақұлақтығына
қызығатын едік. Шіркін, дәурен, ағамыз
домбыраны бебеулетіп, жатқа соққан
Адайдың жеті қайқысының туындыларын, қала берді Ғарифолланың,
Мұхиттың шығармаларын, орыс, украин
романстарын қай уақытта, қалай жаттап
үлгерді екен?! Оны нақышына келтіріп,
келесі ұрпақ )кіліне аманаттау қандай
жауапкершілікті талап ететіні, білетін
адамның )зіне ғана аян.
Dркімнің асылдың тұяғындай ардақтап, рухы алдында бас иіп )тетін
абзал азаматы болады. Мен үшін Күріш
Құбашұлының )зі де, с)зі де б)лек
жаралған азамат еді. Қазақтың, әсіресе
батыс жыр мектебіне сіңірген еңбегі,
қоғам қайраткері, азамат ретіндегі )мір
жолы маңғыстаулықтардың, қала берді,
қазақ халқының мақтанышы дер едім.
Сондықтан болар, Күрекең атақ пен
марапатқа кенде болмады. Бұлардан
б)лек туған )лкеміздің Күріштің )нері
мен қайраткерлігін ескере отырып,
ұсынған марапаты да бір т)бе. Ізінен ерген )нерпаздардың басы қосылып, екі рет
республикалық «Жеті қайқы» атты сайыс
)ткізілді. Бұл Күрішке к)зі тірісінде елі
к)рсеткен құрметі еді.
Адайдың жырларынан б)лек, )зі қадір
тұтатын Ғарифолла Құрманғалиевтің
«Ақ кербез», «Бозжорғасын», «16 қызды»
сүйіп шырқайтын. Кең қазақы дауыспен
құйқылжыта салған ән тыңдаған жанды
да ғашық етпей қоймайтын.
Ұлттық )нерді насихаттауда тумысы
б)лек, тұлғасы дара азамат талай к)мулі
қазынаның к)зін ашып, ұрпағына аманаттап кетті.
Зейнолла АЛШЫМБАЕВ,
«Мұнайгаз кешені ардагерлері»
республикалық қоғамдық бірлестігінің
бас директоры
НҰР-СҰЛТАН

Биыл ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің туғанына жүз сексен жыл
толатын тұста сол асылдарымыздың сынығы, дәстүрдің үзігі іспетті
майдангер-педагог, Ақтау қаласының және Бейнеу ауданының құрметті
азаматы, саналы ғұмырын білім саласына арнаған білікті ұстаз Қылыш
[тетілеуұлының жарқын ісі бүгінгі ұрпаққа тағылым болары анық.
Қылыш [тетілеуұлы 1925 жылы үшінші Бозашы болысының
Ұзыншымырау жерінде туған. Сол бір ауыр жылдарда жасынан білімге
құштар, еңбекқор, табанды болып есейді. Оқуда )з қатарының алдынан
к)рініп, т)ртінші сыныптан кейін мұғалімдер ұжымының ұйғарымымен
бірден алтыншы сыныпқа к)шірілгені, онда да үздіктер тобын бастағаны
к)п нәрсені аңғартады. Жеті жылдық мектепті үздік бітірсе, он т)рт
жасынан ұжымшарда жұмысқа кірісіп, еңбекқорлығымен к)зге түсті.
Бір отар саулықты жылына т)лімен екі есе )сіріп отырды. 1941 жылы
он алты жасында аудандық оқу б)ліміне қызметке кірісіп, )з )мірінің
қастерлі мәніне айналған педагогикалық жолын бастады. Үш айлық
мұғалімдік курсты бітіріп, мектепте бала оқытты. Жауын-шашынды, боранды күндері Шайыр т)ңірегіндегі бірнеше шақырым Ұлбау, Шеңгел,
Dндеме, Досан ауылдарынан жаяу қатынап оқитын балаларды «адасып
кетесіңдер» деп үйіне дейін жеткізіп салып жүрген.
Қылыш [тетілеуұлы 1943 жылы ақпан айында майдан даласына
аттанады. 156 атқыштар дивизиясының 361 атқыштар полкінде ұрысқа
кірген ол сол қыста орыс деревняларын азат ету жолында басынан
ауыр жарақат алып, үш ай госпитальда жатады. Жазылып шыққан соң,
дәрігерлер рұқсат бермесе де 1944 жылы мамыр айында әскер қатарына
қайта қосылып, Белорусь майданының Витепск бағытында ұрысқа
қатысады. Сол майданда екінші рет ауыр жараланып, госпитальға
түседі. Комиссияның «Dскерге жарамсыз» деген қорытындысына
қарамастан, 19 жастағы жігіт ұрысқа сұранып, майдан даласына
қайтадан аттанады.
1946 жылдың маусымында Қ.[тетілеуұлы елге оралған. Бұдан кейін
оның педагогикалық қызметі жаңа екпінмен жалғасты. Еңбек ете
жүріп, мұғалімдік училищені, Атырау және Орал педагогикалық институттарын химия, биология, сондай-ақ география пәндерінің мұғалімі
мамандықтары бойынша бітіріп, жан-жақты білім игерді.
Аудандық, облыстық басқару органдарынан, ұжымшарлар орталықтарынан бес жүз шақырым жолсыз қашықтықтағы фермалардың, елді
мекендердің қақ ортасындағы Қызыл әскер мектебіміз осы )ңірдің
қоғамдық-саяси, рухани ордасына ұлағатты ұстазымыз Қылыш
[тетілеуұлының арқасында айналғаны анық. Халқымыздың біртуар
тұлғалары, облыс, аудан басшылары – Нұртас Оңдасынов, Сағидолла
Құбашев және Т)леген Қағазов сынды зиялы қайраткерлерінің
Үстіртке әлеуметтік-саяси, шаруашылық мәселелерімен дүркін-дүркін
келгенде бірден-бір ат басын тірейтін шаңырағы осы Қызыләскер
мектебі, ал жұмыс бабын талқылайтын орны Қылышекеңнің шапшағын кабинеті еді.
Иә, Қылыш [тетілеуұлы сұрапыл соғыстан кейінгі бейбіт еңбек
жолын туған ауылында мұғалімдіктен бастады. Содан, 1955 жылға дейін
Шайыр ауылы мектебінің оқу ісі меңгерушісі, интернат басқарушысы
қызметін адал атқарды.
Сол жылдары Үстірт д)ңінде мал шаруашылығын )ркендету үшін,
халыққа қызмет к)рсету орындары, елді мекен, ауылдар салу міндеті
тұрды. Соның ішінде, Қызыл әскер ауылынан мектеп және интернат
салу міндеті білімді де парасатты, жігерлі жас Қылышқа жүктеліп,
шалғайдағы Сам орталау мектебіне директор болып тағайындалған.
Жауын-шашында т)бесінен су тамшылайтын, саз кесектен қаланған
кішілеу мектеп орнына 200-300 балалық мектеп-интернат құрылысын
салу идеясы елге қапелімде қиял тәрізді к)рінген. Айналасында
ешқандай құрылыс материалы, қоянсүйек, сексеуілден басқа ағашы
жоқ, цемент тасы сірә жоқ, елді мекенде Қылышекең істің тетігін тауып, болашақ заманға лайықтап )з жобасы бойынша мектеп құрылысын
бастайды. Ауыл тұрғындары мен ұжым мүшелерін батыл ұйымдастырып,
40-50 шақырым жерден арбамен, қалт еткен к)лікпен тау тасын, сазтопырағын тасып, күн-түн демей, жанкештілікпен мектеп құрылысын
бір жазда аяқтаған. 1957-1974 жылдар аралығында Бейнеу ауданында
мектеп директоры қызметін адал атқарды. Алпыс жылдан аса тарихы
бар білім-мәдениет ошағын ауыл тұрғындары )зара «Қылыш мектебі»
деп атайды.
«Жақсының аты, ғалымның хаты )лмейді» дейді халқымыз. Еліне,
ұлтына кіршіксіз қызмет еткен майдангер-педагог, Ақтау қаласының
құрметті азаматы және Бейнеу ауданының құрметті азаматы Қылыш
[тетілеуұлы есімін Ақтау қаласындағы немесе Бейнеу ауданының
орталығындағы мектептің біріне беру қажет деп ойлаймын.
мин ТҰЯҚОВ,
Жеңіл атлетикадан Кеңес Одағының
сегіз дүркін чемпионы, Еуропа кубогының иегері,
КСРО халықтары спартакиадасының жеңімпазы

БАЙҚАУ
«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
2021 жылғы «1» наурыз күні сағат: 14:00-де Бейнеу ауылы, Д.Тәжиев
к)шесі аудандық әкімдік ғимаратының 2-қабатында жолаушылар мен
багажды автомобильмен ауылішілік тасымалдау маршруттарына қызмет
к)рсету құқығына арналған конкурс )ткiзілетіні туралы хабарлайды.
Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi (маршруттар) шығарылады:
№1ЛОТ – «№5» маршруттың пакеттері шығарылады.
Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк құқығында немесе
)зге де заңды негiздерде авток)лiк құралдары бар кез келген жеке және
заңды тұлғалар қатысады.
Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық құжаттардың
жиынтығын алуға жазбаша )тiнiмдi аудандық әкімдіктің 2-қабатына
«Бейнеу аудандық тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар к)лігі және автомобиль жолдары б)лімі» мемлекеттік мекемесіне
ұсынуы тиiс.
Конкурстық құжаттарды алуға )тiнiмдердi қабылдау конкурс
жарияланған күннен басталады және конкурсқа қатысуға )тiнiмдердi
қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2021 жылғы «22» ақпан.
2021 жылғы «2» ақпанда конкурстық Комиссия конкурсты )ткiзу
мәселелерi ж)нiндегi конкурс алдындағы конференцияны )ткiзедi.
Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41; 2 22 68 .
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...«Өз ұлын, өз тегін ескермесе, ел, тегі,
алсын қайдан кемеңгерді?» деген бір
сөз Ілияс Жансүгіровтен де қалған екен.
Торғайдың қазақ даласындағы білім
ордасына айналуына еңбегі сіңген
танымал тұлғаның бірегейі – мақаланың
аңдатпасындағы «Мадияр» бүркеншік
есімімен белгілі Міржақып Дулатов
мағұлымдап, айқындаған – Бейіс хазірет
Мыңбайұлы еді. Амал не, шындық
шежіресі түгенделмегендіктен бе, не, осы
кезге дейін жоқшысы болмағандығынан
ба, «әлде, әлдебір себептермен» деген
көмескі сұрақтардан ба өмірі мен қызметі
тасада қалып келе жатқан Торғай
тұлғаларының бірі де осы – Бейіс хазірет.
Торғай, Тобыл төңірегінде дамолла,
хазірет, бас имам, мүддарис, қажы, қалпе
атауларымен нақтыланған атаулы адам да
осы – Бейіс Мыңбайұлы еді.
Оған нақты дәлел: оның молда, медреседе
мүдәрис, ең соңында, барлық Торғай аймағы
мешіттерінің бас имамы-уәзірі болып білім
саласында қызмет еткені куә.
ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында сауаттандырудың сан саясаты белең ала бастады. Соның
бірі болған Еділ бойы, Кавказ, Түркістан,
Қазақстанда ашылған Жәдит мектептері елді
сауаттандырудың басы еді. Ол ағымның бастаушысы, қолдаушысы – педагог, публицист,
Қырым татары Гаспралы Исмаил би болатын.
Бұл шақта Ресей империясының да бұратана халықтарды православие дініне жақындастырудың бірнеше психологиялық әдістерін
де қолданғаны, діни негіздегі араб әліпбиін
ығыстырып орыс графикасын енгізуге ниеттенген миссионерлік бағытың да бел ала
бас тағаны белгілі. Торғай )лкесінде еңбек
еткен орыс педагогтары Н.И.Ильминский мен
оның шәкірті А.Е.Алекторов қазақ ұлтының
салт-дәстүр қағидаларын, эпостық жырларын
жинап, жариялаумен қоса, патша )кіметінің
усул жадидтік, хадимша оқуларды шектеу
ж)ніндегі тапсырмаларын да «ұмытқан» емес.
Осының бір куәсіндей оқиға «1895 жылы

...«Бейіс хазірет Арабиатқа
жетік бір әлем екенін іңкар етеміз.»
Мадияр.

«Қазақ» 25 июнь.1915-ж № 138-саны

ұстазға айналған дамолла Бейіс хазірет 1860
жылы Қоймашыда туып, 1919 жылы [леңдіде
жерленген.
Міржақып Дулатовтың «Торғайдағы
мұсылманша оқу жайында» жазғанындай,
Бейіс хазірет Троицкідегі Зейнолла ишан, Ахон
хазіреттермен тығыз қарым-қатынаста болған.
Сондықтан да олармен бірге 1892 жылғы Орыс
императорының бұйрығы бойынша қазақ
даласы, әсіресе К)кшетау, Ақмола, Торғай
)ңірлерінде миссионерлікті күшейтіп, православиеге мәжбүрлеу саясатына қарсы шығып,
Бейіс хазірет Байту молданың басшылығымен
Торғайда медресе ашып, халықтың ұлттық және
діни дәстүрлерін қорғауға, сақтауға күш-жігерін
салды. Бұл істе олар Троицкідегі Зейнолла, Ахон
хазіреттер, К)кшеден Науан хазірет, Атбасардан )зі аттас Бейіс хазірет Тектенұлдарының
түрік сұлтаны Екінші Абдул хамитке орыс
миссионерлік саясатынан қорғау ж)ніндегі
1903 жылғы жолдаған хатына қолдау к)рсетті.
Соның арқасында 1905 жылы Санкт-Петербург
пен Нижний Новгородта Бүкілресейлік Мұсылмандар сьезі ашылды. Қазақтардың ресми
)кілі болып барған Шаймерден Қосшығұлов
делегациясының құрамында Бейіс Мыңбайұлы
да болса керек. Содан бастап Қазақтың басқа
да дін )кілдерінің қатарында ол да патшаның
«Сенімсіздер» тізіміне де алынған. Мақала
басындағы «әлде, әлде бір» себептердің бір негізі
осы болса керек. Бейіс дамолланың 1916 жылғы
к)терілісшілерді патша жарлығына қарсы
шықпау ж)ніндегі үгіті, Аманкелді үкіметінің
бір күн түрме қама ғы на алуы да «әлде бір
себептердің» негізі болса керек.
Торғайдағы білім негіздерінің бір қалаушысы саналатын белгілі, «белгісіз» Бейіс
хазірет )мірі мен қызметі жайлы бұл үзінді ғана.
Ал Торғай медресесінің қызметі, оны ұйымдастырушы, оқымысты, Байту молда Асанұлы,
Бейіс хазірет, Салих молда жайлы тың дерек
тауып елдің рухани қазынасын байыту зерделі
ұрпақ үлесіндегі келелі іс болып қала бермек.
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Алек торовтың Торғай облысында инспектор болып тұрғанында «Рұқсатсыз медресе
аштың» деп, Байту молла Асанұлы мен Бейіс
хазірет Мыңбайұлын сотқа беріп, медреселерін жапқанын Торғай қазақтары әлі ұмытқан
жоқ шығар» деп жазды Мадияр – Міржақып
Дулатұлы «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 25
маусымындағы 138 санында. Мақалада Бейіс
хазіреттің хадимша оқыса да муафиқ )нербілімге қарсылығы болмағанын, ол дәріс берген
мектепте орысша оқыған Кәрім Досжанұлы
мен оның замандастары болғанын, )з баласы Мырза ишанның Ыстамбұлда оқығанын
жазып, медреседе жантану, жаратылыстану,
география пәндерінің жаңа ғылымға сай
жүргізілгенін атап )теді. Медресе жабылған
1918 жылға дейін Бейіс хазірет пен Байту молда
баласы Салих мырзадан жыл сайын жүздеген
шәкірт оқып, қырға барып, бала оқытып
жүргені туралы дерек осы мақалада келтірілген.
Олардың соңын )ткен ғасырдың 80-шы жылдарында біз де к)рдік. Таласбай, Ерғали, Закария,
Арыстанбек, Сабыр, Dлмұхамбет, Жұмабай,
Ырыскелді, К)пей, Дайыр, Нақып, Ғайып,
Мұхамедуәли, Қапыш, Нұрғазы, Жақыпбек,
Аймағанбет, Жармақ, Сұлтанғали сынды
тұлғалар бүкіл ұрпақ мақтан ететін аңсаулы
бейнелердің санатынан еді.

Торғай қияндағы шағын қала болғанымен,
қазақ мәдениетіне, іліміне айырықша із қалдырған: Троицк, Уфа, Бұқара, Қазан тәрізді ірі
қалалардың санатына кіріп, ХІХ ғасырдың ортасынан бастап ілім-білімге ұмтылғанын 1911
жылғы Қазақ даласы санағынан да аңғаруға
болады. Сол санақтағы 84 медресенің бірінің
Торғайда болуы, 28 814 шәкірттің жүзден астамы Торғай жастары болуы, медреселердегі 130
оқымысты ұстаздар қатарында: Байту молда,
Бейіс хазірет, Салих молдалардың болуының
)зі к)п мағлұмат аңғартса керек.
1868 жылы құрылған Торғай уезіне 1917
жылға дейін 13 болыс 65 ауыл қараған елде

Ибраһим АҒЫТАЙ,
2лкетанушы

КӨКЕЙКЕСТІ
Жақында Семей қаласынан орын тепкен Абай театрында жаңа қойылымның тұсауы
кесілді. Шығыс Қазақстан облыстық «Дариға-ай» жастар театрының қоржынын толтырған
«Шәмші» спектаклі сәтті қойылым екенін сезіндік. Жанры концерт-спектакль болғанымен,
әуезді сырға, мазмұнды жырға толы қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқовтың
өмірі мен шығармашылығын арқау еткен, айтар ойы бар бірегей туынды болып шығыпты.
Сахналық нұсқасын жасаған әрі осы қойылымның режиссері Жұлдызбек Жұманбайдың
жұмысы, өзіне тән мән мен мағына үстегені байқалды. Себебі жыл аралатып жерлестері
алдында ойлы қойылым мен бәсі жоғары дүниелерді жұртшылық назарына ұсынуға
талпынатын режиссердің айқын қолтаңбасын аңғардық. Актер таңдауы, сахна безендіру
мен декорация, қойылымның биі мен дыбысы, жарықтың қойылуы мен жалпы сахналық
жұмысты ұйымдастыруы, әр детальді орын-орнымен пайдалана білуінде режиссердің
шеберлігіне қол соғасың.

КІТАП ӘЛЕМІ
Қазақстанның балалар әдебиеті тағы да бір жақсы
жаңалықпен толықты. Қазақ фольклорының алтын жауһары
«Ер Төстік» халық ертегісі еріктілер тарапынан екі тілде жарық
көріп отыр. Автор аталмыш кітапты басып шығару идеясы
бірнеше жылдар бұрын келгенін айтады.
Ал оны жасап шығаруға екі жылға
жақын уақыт жұмсаған. Тек қана
иллюстрацияларының өзін салуға он
айға жуық уақыт кетіпті. Кітаптың
әр бетінде әдемі иллюстрациялар
берілген. Осындай үлкен жобаның
авторы Мадина Қасымбаева бұл
туралы әңгімелеп берді.

«Ер Төстік» –

ең сүйікті ертегі
– Осыған дейін басқа
салада істеген екенсіз.
Кітап шығаруға не түрткі
болды?
– Қазақтың халық
ертегісі «Ер Т)стікті» басып шығару идеясы бұдан
к)п уақыт бұрын ойға келген еді. [мі рімде негізгі
жұмысымнан басқа қандай
да бір іспен айналысқым
келген уақыттар болды. [з )міріме к)бірек
шығармашылық жағдаяттар мен әсем бояуларды енгізгім келді. Бірақ бұны қалай
жүзеге асыруға болатынын ұзақ ойландым. Бірде кішкентай
сіңліме сыйлық іздеген сәтімде нарықта қазақтілді балалар
басылымдарының )те аз екеніне к)зім жетті. Қазір олар к)п,
бірақ сол сәтте, яғни ойыма қазақ ертегісін басып шығару
идеясы келген тұста бұндай басылымдар с)релерде жоқ деуге де болар еді. Ал сол кездегі қолыма түскен кітаптардың
маған к)ркемдік безендірілуі, дизайны мен иллюстрациясы ұнаған жоқ. Міне, сонда мен әдемі, сапалы, қызықты
бүлдіршіндерге арналған кітапты басып шығару жобасымен
айналысуды ойладым.
Басқалар сияқты мен де балаларымның, отбасымдағы
барлық балалардың, достарым мен таныстарымның
балаларының, бір с)збен айтқанда, еліміздегі барша

СЫРЛЫ САЗ
СИҚЫРЫ

Б

ұл театрландырылған қойылымда саналы ғұмырында
қалың қазақтың мақтанышына
айналған композитордың жүріп )ткен
жолы, ән )неріне құштарлығының оянуы,
ата-анасының берген тәлімі, )нерпазға
замандастары мен тұрғылас тұлғалардың
берген бағасы, дарын иесінің сәтсіздіктері
мен қоғамнан к)рген құқайы, талантты
адамның басынан кешірген трагедиясы
болсын барлығы дерлік жіпке тізген м)лдір
моншақтай болып тамаша к)рініс тапқан.
Жаңаша форматтағы қойылымның жанры әйгілеп тұрғандай, мұнда әннің туу
тарихына басымдық беріледі. Алайда
жаттанды с)здер мен таптаурын тақырыптардан ада актерлердің с)з саптауы
жігін жатқызып, білдірмей жібереді. Бұл
әр актердің шеберлігі, ерекшелігі десек те
жалпы жастар театрының к)ркемдік кеңес
пен режиссер шешімі екеніне иланасың.
Қойылымда орындалатын әр әнге арнайы сомдалған би мен қимыл-қозғалыс
музыкалық үлкен туындының бағасын
одан әрмен асыра түседі. Бүкі л қазақ

еліне ән салдырған Шәмші туындылары
қ а за қ )нері н і ң )ш пей т і н қорма л д ы
қ а з ы н а с ы . С он ы с ы м ен д е, Шәм ш і
халықтікі, ал Шәмші тудырған ән халық
ән і н дей б ол ы п т ы ң д арма н ж ү р ег і н
жылытып, к)ңі л к)к жиегін байытып
тастайды. Аталған спектакль к)рермен
талғамайды демекпіз. Неге десеңіз, ән
жа лпыға ортақ шығарма. Хакім Абай
мен данышпан Шәкәрім, ғұлама ғалым
Мұхтар мен А лаш ерлерінің ізі қалған
қ а сие т т і мекен дег і Шәм ш і ру х ы н а
тағзым, Шәмшіге деген құрмет осындай болуы керек. Бұл қ ұдіретке толы
ән )нерін жастар жадында жаңғыртып,
)лмейтін )нерді насихаттау үшін керек.
«Шәмші» концерт-спектаклінің

қоюшы-хореографы әр биге баса
назар аударып, к)ңіл қойған Карина
Джиренбаева, қойылымның хормейстері
және әнін әрлеген Олжас Тезекбаев сынды
)нерпаздардың еңбегі мен қызметін
ерекше атап )ткіміз келеді. «Дариға-ай»
театры сахналаған қойылымдарда ерекше
к)зге түсіп жүретін қоюшы-хореограф
Карина Джиренбаеваның ізденісі, ұлттық
нақыштағы ойлау жүйесі қуантады.
«Шәмші» р)лін сомдаған Ғалымбет
Тасбо латовтың, композитордың әкесі
Қалдаяқ образы Естай Шәріпұлының,
талант иесінің анасы Сақыпжамал
бейнесіндегі Сымбат Ахметова және Ақан
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Серіні сомдаған Еркебұлан Нұғымановтың
сахнадағы жүріс-тұрысы нанымды
шыққан.
Жастар театрына кейінгі жылдары
қабыл данып, жаңа леп сыйлаған жас
актерлердің )сіп, қалыптасқандығы, актер
ретінде шеберлігін байытып жатқандығы
байқалды. Сондай актер есебінде осы
концерт-спектакльде к)пшілік сахнада
ойнап, актерлік және ән орындауда к)зге
түскен Dділжан Серікқалиев, Қарлыға
Сыбанова, Ислам Азизов, Алина Касенова
сынды жас )нер иелерін атап )ткенді ж)н
к)рдік. К)рермен құрметіне б)лену үлкен
еңбекпен келетінін ескерсек, әлі де тыңнан
түрен салып таңдай қақтырары кәміл.
Режиссер Акбарәлі Айтибаев пен театр
)нерінің майталманы Дариға Тұранқұлова
негізін қалаған, жиырма жылдан артық
тарихы бар «Дариға-ай» жастар театры жыл
сайын жаңаша форматтағы әсерлі туындылармен қуантып келеді. Жастар театры деген
аты болмаса мүйізі қарағайдай мәдениет
ошақтарымен иық тіресер дәрежеге жетіп
тұрған )нер ұжымының қоржыны )те бай.
Ол қоржында классикалық үлгідегі спектакльдерден бастап, театр сыншыларынан
)з бағасын алған түнгі заман шығармалары
да жетерлік. Бұл с)зіміздің дәлелі ретінде
«Шәмші» концерт-спектаклін атап )тсе
жетіп жатыр.
Біз к)рген, біз бағасын білген бар
қазаққа ән салдырған, к)рерменін тамсандырған, «Дариға-ай» театры сахнасынан
қанат қаққан спектакль, міне, осындай.
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балалардың қазақ фольклорын, халықтық )нер туындыларын, тарихымыз бен салт-дәстүрімізді білгенін қалаймын.
Меніңше, егер осы айтқан білімнің бәрі де қолға ұстап
жүруге ыңғайлы және үй кітапханасы с)релерінде ұзақ
сақталатын әсем әрі сапалы әрленген басылымдарға енетін
болса, онда бізге, ата-аналарға, бұл білімді баламыздың
санасына сіңіруге мүмкіндігіміз артар еді.
– Не себептен «Ер Т2стік» ертегісін шығаруға бел будыңыз?
– Бұның жауабы )те оңай. Кез келген адам балалық
шағында ертегіні сүйіп оқитыны анық. Және әркімнің
)зінің бір ұнатқан ертегісі болары да рас. Сол секілді менің
де бала кезімде сүйіп оқыған ертегім болды. «Ер Т)стік» –
балалық шағымдағы ең сүйікті қазақша ертегі. Сондықтан
бұдан басқа нұсқаларды
ойлап к)рмедім.
– Кітап шыққаннан
кейінгі оған деген сұраныс
қалай болды? Оқырман
қалай қабылдады?
– Кітап желтоқсан
айында басылып шыққан дықтан оның сатылымы туралы к)п біле
бермеймін. Дүкендерде
де әлі қанша кітап сатылғанын айтқан жоқ. Dйтсе
де, Меломан кітап дүкені
кі таптарға тағы да тапсырыс бергеніне қарап,
саты лымның жақсы бағытта жыл жып жатқанын айтуға
болады. Мен достарымнан кітапқа байланысты к)птеген
жылы пікір естідім.
– Болашақта қандай жоспарларыңыз бар?
– Алдағы уақытта да балаларға арналған кітаптарды
шығарумен айналысқым келеді. Dрине, олардың арасында
қазақ ертегілері мен аңыз әңгімелері болары с)зсіз.
– ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Нұрлайым ЖАҚЫПҚЫЗЫ
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Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды.
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.
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