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ТҰЛҒАНЫҢ ТОЛҒАНЫСЫ

«...ТІРІ БОЛСАМ,
ҚАЗАҚҚА ҚЫЗМЕТ
ҚЫЛМАЙ ҚОЙМАЙМЫН»
«Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді, қазаққа
қызмет қылмай қоймаймын» деген Әлихан Нұрмұхамедұлы
Бөкейхан қазаққа қызмет етудің, халыққа қызмет етудің хас үлгісін
көрсетіп кеткен қайраткер. Сертке адалдықтың, антқа беріктіктің, ұлт
алдындағы жауапкершілік жүгін қара нардай көтере білудің үлгісін
үйретіп кеткен тұлға. Қазақ «қылыш үстінде серт жүрмейді» десе
де, жаны оққа байлаулы шақта да сертінен танбады. Аса көрнекті
қоғам және мемлекет қайраткері Ә.Бөкейханның саяси маңызды
тұжырымы – тәуелсіздік жолында қарудың күшіне емес, білімнің
күшіне сену болатын. Өзі адал қызмет етуге серт берген қазақты
ұлттық тәуелсіздікке бастайтын жол – заман талабына сай ұлттық
мәдениет қалыптастыру, қазақ қоғамын еуропалық деңгейге жеткізу
деп сенді. Ол осы мұрат жолында аянбай еңбек етті, ғылымда,
оқу-ағарту саласында, мәдениет мәселелерінде, саясатта осы
ұстанымынан айнымады.



лихан Бкейханның
«қазаққа қылған қызметіне» кз жүгіртсек,
ұшан-теңіз мұхиттай, кең шалқар
даладай түгесілмес еңбекті
креміз. Бірқатарын ғана санамалап тсек, ол ормантанушы,
экономист, мал шаруашылығын
зерттеуді ғылыми жолға қойған
тұлға, тарихшы, этнограф,
әдебиеттанушы, аудармашы,
публицист ретінде қазақтың
саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани
тарихында шпес із қалдырған
жан.
Алаш идеясын, Алаш мүддесін жеткізген лихан
Бкей хан: «Қазақтың байырғы
жерін қазақтар ғылым мен
техникаға сүйеніп толық игермейінше, жер жекеменшікке де,
қоныстанушыларға да берілмейді... Оның әрбір түйір тасы
қазақтың ңіріне түйме болып
қадалу керек... Қазақтың жерінде
ндірілген бір уыс жүн сол
мемлекеттің азаматтарының

Біздің міндетіміз –
Алаш мұрасын зерделеу,
насихаттау

3-бет

«АНА ТІЛІНІҢ» КІТАПХАНАСЫ

Апақай

АДАМ АҒЗАСЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ
ВИРУСПЕН КҮРЕСУ ОҢАЙ ЕМЕС,
АЛ АДАМНЫҢ РУХАНИ
ӘЛЕМІНДЕГІ ВИРУСПЕН КҮРЕСУ
ОДАН ДА ҚИЫН.
Бауыржан МОМЫШҰЛЫ

АЛАШ АЙЫМДАРЫ

«ҚЫЗ ЖІБЕК»

МІНБЕР

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

НОБЕЛЬ. ҚАЗАҚ
ДАЛАСЫ. ҚАРА МАЙ

КІТАП ЖАЗЫП ЖАТЫР
Кино түсіруден қырғыз бауырлардың алдына түсе алмайтын шығармыз. Айтматовтың 28
шығармасын, қазақ классиктерінің бірқатар туындыларын экрандады. Сөйте тұра, байкелер әлі күнге «Қыз Жібектей» бір фильм түсірсек деп армандайды. Айтпақшы, уағында
ағайындардың Айтматовты араластырып, осы «Қыз Жібекке» де «құда түсіп», біраз уақыт
тартысқаны бар. Кезінде өзіміздің түсіріп алғанымыз қандай абырой болған деп, шүкіршілік
етеміз. Дулат Исабеков айтпақшы, қазір түсірсек не болар еді?!

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ
Асхат АЙМАҒАМБЕТОВ,
Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрі:

Қали
СӘРСЕНБАЙ
«Ana tili»

БАЛАЛАР

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ
БІЛІМ АЛУЫ КЕРЕК
Қазақстандағы барлық оқушылар мемлекеттік тілде білім
алуы керек. Ата-аналар балаларын мемлекеттік тілде оқытатын
мектепке бергені дұрыс. Қазір қазақ тілінде білім беретін мектеп бәсекеге қабілетті, бұған ҰБТ нәтижелеріндегі жоғары
крсеткіш дәлел.
Біз үшін ең маңызды міндеттің бірі – мемлекеттік тілде оқыту
үрдісін дамыту. Мұнда ешқандай кереғар кзқарас болмауы
керек, йткені ол – Мемлекеттік тіл, сондықтан біздің еліміздің
азаматтары мемлекеттік тілде оқуы керек.
Оқушылар сапалы білім алуы үшін барлық жағдай жасалды.
Оқулықтың сапасын жақсарту, білікті маман даярлау барысында
жан-жақты жұмыс жүргізіле береді.
(Azattyq Rýhy сайтына берген сұхбатынан)

11-бет

Беттің бетке айтары

(Жалғасы 5-бетте)

БІЗ ОСЫ НЕГЕ
ӘН САЛМАЙ КЕТТІК?

БЕЙСЕНБІДЕГІ БЕТПЕ-БЕТ

Ермек КӨШЕРБАЕВ:

үстіне тоқыма болып киілуі керек»
деген сзі осы күні де жанымызға
жақын екенін несіне жасырайық?
Біз осы нмірде сұхбатын жариялап отырған алаштанушы ғалым,
академик Мәмбет Қойгелді
лихан Бкейхан есімі ХХ
ғасырдағы зге ұлт ксемдерімен
қатар аталатын тұлға дейді. Ал
Парламент Мәжілісінің депутаты Берік бдіғалиұлы лихан
есімін ұлықтау үшін әр ауыл,
аудандардағы кшеге оның атын
беруіміз керек екенін айтады.
Қазаққа қызмет еткен лихан
Бкейханға біздің қызметіміз
сол – оның ұлттық идеясын
жалғастыруымыз ғой.
Күні кеше ғана қазақ жұрты
«лиханның есімімен аудан аты
аталатын болды» деп сүйіншілей
хабар таратты. Аудан емес, одан
да зорына есімін беру тұлғаның
тақиясына тар келмес еді, ол күн
де алыс емес шығар...

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз:

БҮГІНГІ САНДА:

Ұлт махаббатының
өлмес өнегесін
халқының
жүрегінде
мәңгілікке
қалдырған
сол фильмнің
болашақ
тағдыры үшін
алаңдаған
оның қазір алаң
көңілі де жай
тапқандай. Рас,
кезінде бұл
фильм бірнеше
серияға жоспарланды.

Жетпісінші жылдары ұлт руханиятында бірнеше ұлы оқиға болды. Соның
бірі – Қазақ энциклопедиясының 12
томдығы болса, енді бірі, сз жоқ, «Қыз
Жібек». рине, басқа да айтулы еңбектер
болды. Оның бәрін қазір санамалап
алмаспыз. Ал «Қыз Жібектің» ұлттық
кино тарихында құбылыс болғаны
сзсіз. Тоталитаризм тозаңы бүркіп
тұрған, тәуелсіздіктің иісі де жоқ, тәуелді
тұста ұлттық намыс биігінен жарқырап
крінген екенбіз. Аталмыш фильмге жабылған бүкіл ұлт элитасының
жанкешті еңбегін былай қойғанда,
Димекең – Қонаев, Кәмкең – Камал
Смайылов секілді қайраткерлер болмаса, шартарапты табындырған мұндай
шедевр туар ма еді, тумас па еді?.. Есесіне
кешегі тұнжыр күндерде, қазақтың
еңсесі еңкіш тартқан кезеңде рухымызды
жаңғыртып, еңсемізді тіктеген фильмнің
арқасында ұлт қасиетін бойына жиған
бірнеше буын сіп шықты.
Қазір осы бір ұлық туындының
қайран қалдырып келе жатқанына
жарты ғасырдан асып барады. рине,
фильмді айтқанда, ең алдымен,

Тлеген мен Жібекті ауызға аламыз.
'мірде де, нерде де Тлеген болып
ткен Құман Тастанбековтың қазасы
әр қазақтың зегін ртеді. Халқының
алдында сол абырой, даңқ биігінде
кетті. Алаш жұрты Жібектің кз жасын
сүртіп тұрып, тәңірден енді жылатпауын тіледі. Құдайға шүкір, бүгінде
аймаңдай аруымыз ақбоз атына қайта
мініп, азаматының арманын аялап
келеді. Меруерт 'текешованың ортамызды жарып, жарқырап жүргенінің зі
зор бақыт. Барша Алаш ардақ тұтқан
азаматын кңілінен бір сәтке шығара
алмайтын аяулы актриса да жетпісінші
кктемінің белесіне шықты. Ұлт
махаббатының лмес негесін халқының
жүрегінде мәңгілікке қалдырған сол
фильмнің болашақ тағдыры үшін
алаңдаған оның қазір алаң кңілі де
жай тапқандай. Рас, кезінде бұл фильм
бірнеше серияға жоспарланды. Алайда
Мәскеудің қайшысына түсті. Басқа
фильмдер тәрізді оның түпнұсқасы да
Мәскеудің қоймасында сарыжамбастап
жатқаны белгілі. Меруерт 'текешова
да з қаражаты, демеушілері бар сол

түпнұсқаны елге әкелуге кп еңбек
сіңірді. Сйтіп, тарих, ұрпақ алдында
сауапты іс жасалды.
«р Тлегеннің бір Бекежаны бар»
деуші еді ұстазымыз шекең, шірбек
Сығай. Ай мүсін, күн келбетті Алаш
аруы, қазақтың ұлы эпосының ұлы
кейіпкерін аса жоғары деңгейде бедерлеген актрисаның, жалпы талантты
адамның тағдыры да үнемі жаймашуақ
бола бермейді. Ал дарынсыздарға мір
сүру онсыз да оңай.
Талантты адам тағдырдың сан
соқпағынан теді. Тағдырлы, сан қырлы
келеді. 'нер-мірде түрлі жағдайға да
кездеседі. Айтпағымыз, соның бәрін
з бойындағы туабітті кісілігі мен
кішілігінің арқасында жеңіп, бүгінде
астанадағы «Шабыт» академиясында ұстаздық етіп, шәкірт тәрбиелеп
жүрген Меруерт 'текешова кітап жазып жатыр. рине, ол кітап, ең алдымен, Тлегеніне арналады. Бұл кітап та
кешегі Шара, Шолпан, Хабиба аналары
қалдырып кеткен жан толқытар жазбалардай тағылымға, тағдыр сыйына толы
боларына шүбә жоқ.

НӨМІРДІҢ ҰСЫНЫСЫ

P.S.

Алматыда «Целинный» кинотеатры
бар. 70-ші жылдары осы жерде «Қыз
Жібектің» алғашқы
тұсаукесері өтті.
Жұрт театрға сыймай есік-терезесін
сындырып кіруге
дейін барған.
Тұсаукесерге
фильмге қатысқан
бар жақсылар
жиналды. Өскенөнген елдерде
тұлғаның табаны тиген жерге
белгі қалдырып,
асқақтатып қояды.
Ал, енді күтімсіз
тұрған осы жайға
«Қыз Жібек» атауы
өзінен-өзі сұранып
тұрған жоқ па?
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Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров елімізге мемлекеттік сапармен келіп, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесіп, екіжақты
келіссөздер жүргізді. Бауырластық бағыт пен өзара сенім сипатында өткен
келіссөздер барысында мемлекеттер басшылары стратегиялық әріптестік пен
одақтастықты одан әрі нығайту келешегін талқылап, өңірлік және халықаралық күн
тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Келіссөздер соңында бірқатар
мемлекетаралық маңызды құжаттарға қол қойылды.
Ақорда резиденциясында өткен кездесуде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев бауырлас елдің делегациясына қазақтың даладай дархан пейілін барынша
көрсетті.

МІНБЕР
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ana tili»

«МЕН ҚАЗАҚПЫН,

БАЛАҢ ЖАҚСЫ
БОЛСА, ЖЕРДІҢ
ҮСТІ ЖАҚСЫ...

ҚЫРҒЫЗ ОЛ ТУЫСҚАНЫМ...»
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
– Сапарларыңыздың рлі, мағынасы
айрықша деп айтуға болады. Себебі
бұл сапар екі ел арасындағы қарымқатынастарға үлкен серпін береді. Шын
мәнінде, сапарыңыздың бағдарламасы
ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең зекті
мәселелер бойынша пікір алмасамыз.
Құдай қаласа, екі халықтың мүддесіне
сай тиісті келісімдерге қол жеткіземіз
деп ойлаймын. Қырғызстан – еліміз
үшін тек одақтас мемлекет қана емес,
бауырлас мемлекет. Бұл дәстүрді жоғары
бағалаймыз. Алдымызда тұрған міндетіміз
– осы дәстүрді жалғастыру, нығайту.
Сондықтан бүгінгі келіссздердің
маңызы зор, – деді Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров екі ел арасындағы қарым-қатынастардың терең екенін сипаттай отырып, қазақтың белгілі ақыны Жұбан
Молдағалиевтің леңінен бір шумақ
үзінді оқи отырып жалғастырды.
– Мен – қазақпын,
қырғыз ол – туысқаным,
Бірге тартқан тарланның құйысқанын.
Анамыз да қара кз бір қыз, бәлки,
Бліп берген егізге уыс нанын, – дей
келіп, Қазақстан мен Қырғызстан арасында ынтымақ пен бауырластық орнап,
ешқашан түйіні тарқамайтын мәселелер
болмайтынына сенім білдірді.
Сзінің соңында Садыр Жапаров
Қасым-Жомарт Тоқаевты зіне ыңғайлы
уақытта Қырғызстанға сапармен баруға
шақырды. Кездесу барысында Қазақстан
мен Қырғызстан Президенттері

екіжақты стратегиялық серіктестіктің
ауқымды мәселелері қозғалды. Атап
айтқанда, саяси, сауда-экономикалық,
инвестициялық, клік-логистикалық,
су-энергетикалық, коронавирус індетіне
қарсы бірлескен шаралар, мәденигуманитарлық бағыттар, сондай-ақ
Еуразиялық интеграция және кп жақты
құрылымдар аясындағы байланыстарды
талқылады. Бұдан кейін Қасым-Жомарт
Тоқаев пен Садыр Жапаров кеңейтілген
құрамдағы делегациямен бірлескен
келіссздер ткізді.
Кездесу барысында екі ел басшысы
да тарихтан кптеген мысал келтірді.
Мәселен, Қазақстан Президенті қазақ пен
қырғыз байланысының тамыры тереңде
екенін айта келіп, ұлы Абай мен Мағжан
Жұмабаевтың сздерін тілге тиек етті.
– Ұлы Абай айтқандай, «Еш қазақ
қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне
таласпайды». Қос халықтың рухани
туыстығын дәлелдейтін мысал жеткілікті.
Бұл байланыстар уезов пен Айтматов, Жамбыл мен Тоқтағұл, Кенен мен
Оспанқұл сияқты алып тұлғаларымыздың
тұсында нығая түсті. Қазақтың әйгілі
ақыны Мағжан Жұмабаев «Қырғыз –
таудың тарпаңы, қазақ – қырдың құланы»
деп жырлаған. Мұның бәрі біздің арғы
тегіміздің бір екенін аңғартады, – деді
Қазақстан Президенті.
Қырғыз Республикасының Президенті
Қазақстан басшылығы мен халқына
коронавирусқа қарсы күресте моралдық,
материалдық қолдағаны үшін алғыс
айтты.
Қазақстан Президенті зара байланысты нығайту үшін іргелес жатқан
аймақтардың ынтымақтастық аясын

кеңейту жнінде келісім жасалғанына
тоқталды. Оның айтуынша, 'ңіраралық
ынтымақтастықтың бірінші форумын
жуық арада ткізу қажет, сондай-ақ шекара
маңында тауарды рәсімдеп, ңдейтін
сауда-логистикалық орталық құру керек.
Келіссздердегі тағы бір зекті мәселе –
су-энергетика саласындағы ықпалдастық.
Мемлекет басшысы з сзінде мәденигуманитарлық ынтымақтастықтың перспективаларына да тоқталды:
– Қазақстан мен Қырғызстанның
мәдени күндерін ткізуге уағдаластық. Бішкекте – Абайға, Нұр-Сұлтан
қаласында Манас пен Шыңғыс
Айтматовқа арналған ескерткіштер
бой ктереді. Оған қоса бірегей тарихи
мұраларымызды дәріптеу үшін күшжігерімізді жұмылдыратын болдық, –
деді Қазақстан Президенті. Мемлекет
басшысы еліміздің жоғары оқу орындарында қырғыз жастарына блінетін
білім квотасын 10 есеге кбейту жнінде
тапсырма бергенін, соның арқасында
мұндай гранттардың саны 50-ге жететінін,
сондай-ақ Бішкекте Қазақстанның
беделді жоғары оқу орнының филиалын ашу туралы бастама қарастырылып
жатқанын айтты. Қазақстан мен
Қырғызстанның кшбасшылары ңірлік
және жаһандық мәселелер жніндегі
пікір алмасты. Екі ел Президенттерінің
пікірінше, кптеген мәселелер бойынша
екі елдің ұстанымдары ұқсас.

Қазақ туа бітті айтқыш халық. Жәй айтпайды, дөп
айтады. Көздеген нысанаға дәл «тигізеді». Отбасы, бала
тәрбиесіне қатысты қаншама нақыл сөз, мақал-мәтел
бар. Қайсысын алсаңыз да, санаңызды серпіп өтеді.
Балаң жақсы болса,
Жердің үсті жақсы.
Балаң жаман болса,
Жердің асты жақсы.
Ал, не дейсіз? Шын мәнінде іштен шыққан «шұбар
жыланының» жақсысын асырып, жаманын жасырып
жүрген қаншама отбасы бар. Бір қарағанда тәп-тәуір
отбасы көрінгенімен, жақын тани келе, араласа келе
жаныңды қоярға жер таппай, тіліңді тістеп, өзіңді
мазалаған ойдың оның жанында түк те салмағы жоқ
екенін аңғарасың.

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

Қырғыз республикасының Прези денті
Садыр Жапаров елімізге келген мемлекеттік
сапары барысында Қазақ станның еңбек
сіңірген қайраткері, жазушы, драматург,
айтыскер-ақын және манасшы Баянғали
лімжанға құрмет крсетіп, «Достық» орденін
табыстады.
Марапаттау рәсіміне ҚР Мәдениет
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова
қатысты. Аталған марапат «Манас» эпосын
кең насихаттап, Қырғыз Республикасы мен
Қазақстан Республикасы арасындағы мәдени
серіктестікті нығайтуға қосқан үлесі үшін
берілді.
Манасшы Б.лімжан: «Қазақ эпостарын
қалай жақсы крсем, қырғыз эпостарын да
солай сүйемін» деп, туыс қан елге шынайы
алғысын жеткізді.

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

САНАҚТЫҢ САЛМАҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ А.Ұ.МАМИНГЕ
Құрметті Асқар Ұзақбайұлы!
'зіңізге мәлім, әлемде орын алған пандемиялық ахуалдарға, басқа да саяси-әлеуметтік мәселелерге байланысты ткен жылы
туі тиіс халық санағы биылға ауыстырылды.
2021 жылғы 29 қаңтарда ел Президенті
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Реформалар
жніндегі Жоғары кеңестің үшінші отырысында халық санағын ұйымдастыру мәселелерін
мазмұндық жақтан байыту керектігін айта
келе, арнайы жұмыс тобын құруды тапсырған.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары
жетекшілігімен санақты ұйымдастыру жнінде
құрылған арнайы комиссиясының бірінші
отырысы да тті. Яғни ұлттық санақ биыл, 1
қыркүйекте басталып жалғасы қазан айына
жоспарланып отыр. Ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық статистика бюросы «Кибершабуылдарды талдау
және тергеу орталығы» ЗТБ-мен бірлесіп
жұмыс жүргізгенін, нәтижесінде әлсіз тұстар
күшейтіліп, байланыс арнасы кеңейгенін
мәлімдеді.
Санақ – Тәуелсіз мемлекеттердің тарихында әр 10 жыл сайын тетін ірі саяси оқиға.
'з алдына жеке ел болғалы Қазақстан үшінші
рет халық санағын ткізгелі отыр, алдыңғы
екі санақ түрлі саяси-әлеуметтік кезеңдерде
қандай әдістермен қалай ткені баршамызға
мәлім.
Ал биылғы Тәуелсіздіктің 30 жылдық
Ȼɢɵɥԑɵɫɚɧɚԕɟɤɿɬԛɪɥɿ
ԥɞɿɫɩɟɧɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɦɚԕ
ɛɿɪɿɧɲɿɫɿ±VDQDTJRYN]ɫɚɣɬɵ
ɚɪԕɵɥɵɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɭɚɥɧɚ
ɦɚɠԛɪɝɿɡɭɟɤɿɧɲɿɫɿ±ԕɚɠɟɬɬɿ
ɫɚɧɢɬɚɪɥɵԕɧɨɪɦɚɥɚɪɞɵ
ɫɚԕɬɚɣɨɬɵɪɵɩɨɧɥɚɣɧɪɟ
ɠɢɦɞɟɫɚɧɚԕɬɚɧԧɬɩɟɝɟɧ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɬɟɪɞɿԛɣԛɣɞɿɚɪɚ
ɥɚɭɚɪԕɵɥɵɚɣԕɵɧɞɚɭԥɪɢɧɟ
ɫɨԙԑɵɫɵɞԥɫɬԛɪɥɿɬԥɠɿɪɢɛɟ

белесінде ткелі отырған бұл халық санағына
ерекше екпін беруіміз қажет.
Ұлттық санақ – тек жан басы мен мал басын, жынысы мен тұрмысын қағазға түсіріп,
қандай әлеуметтік топтар барын білу үшін ғана
емес, саяси-тарихи әлеуметтік згерістерді
сараптау, демографиялық жағдайды бағамдау,
тілдік және діни қатынастарды зерттеу, ішкісыртқы миграция мен ассимиляцияны анықтау
арқылы болашаққа бағдар, санақ мәліметтерін
интеграциялап белгілі бір межеге саяси жоспар
құру. Осы кезеңге дейінгі түрлі әлеуметтікэкономикалық, мәдени-рухани жобалар 2009
жылғы санақ пен динамикаға негізделген.
Санақ кезінде нақты және жүйелі жүргізілген
жұмыс з кезегінде алдағы он жылдың негізгі
базалық мәліметтері ретінде мекен-жай, ба-

спана жағдайы, этно-мәдени сипат, білім мен
сауат, кші-қон, неке, туу, ажырасу, жұмыспен
қамту, салық, күнкріс сынды сауалдан бастап,
мәдени-әлеуметтік, саяси-экономикалық, тіпті
мемлекеттің қауіпсіздігі бағытында болжам
жасауға ықпал ететін үлкен оқиға. Сол себепті
ткен санақтардың қателіктерінен сабақ алып,
санақ жүргізудің дәстүрлі әдіс-тәсілдерін қайта
екшеп, заманауи мүмкіндіктерді басшылыққа
алған лазым. Мысалы, 2009 жылғы санақта
әртүрлі қателік орын алмай қалған жоқ.
Мәселен, бірінші жарияланған мәліметте мемлекет құрушы қазақ ұлтының үлес салмағы 67
пайыз деп крсетілсе, екіншісінде 63 пайызға
дейін тмендетілді. Дәл сол уақытта орыстілді
басылымдарда «славян тектес этностардың
саны әдейі бұрмаланды» деген алыпқашпа
ақпаратқа жол берілді. Санақ нәтижелерінің
күмән тудыруына себеп болған бірінші мәселе
– жемқорлық, екінші – санақтың дұрыс
жүргізілмегендігі. Мәселен, мекен-жайы
згерген тұрғындарды екінші тұрғылықты
орнына санақшылардың іздеп бармағаны
туралы кп дерек кездесті. Және ішкі, сыртқы
кші-қон жағдайымен жүрген азаматтар не
санға, не санатқа кірмей қалды. Сондай-ақ
санақ қорытындысын шығарған комиссия
анкеталарды жинақтау, мәліметтерді жүйелеу
кезінде салғырттық, немқұрайдылық танытты.
Яғни мәліметтер дұрыс жинақталмады деген
қорытынды жасауға болады. Сарапшылардың
мәліметінше, кейінгі 5-10 жылдан бергі халық
міріндегі згерістер мен демографиялық
саладағы жағдайды, әлеуметтік саладағы
түрлі қайшылықтарды білмей тиісті орындар
бірқатар асығыс шешім қабылдаған. Демек,
халық санағы заманауи әдістерге сүйене отырып, таза және кәсіби түрде жүзеге асырылуы
маңызды. Сондықтан санаққа кезекті бір есепті
науқан ретінде емес, аса маңызы бар ірі саяси,
тарихи оқиға ретінде қарау қажет.

2021 жылы қыркүйек-қазан айларында
тетін ұлттық санақ – жаңа Қазақстанның жаңа
бейнесін анықтауы тиіс. Тарихи лшеммен
алғанда 10 жыл деген түк емес, бірақ мемлекетте болып жатқан згерістерді нақты бағамдауда
онжылдық едәуір мүмкіндік беретін кезең.
Алдағы санақтың басты жаңалығы – қазіргі
заманғы цифрлы технологиялардың енгізілуі.
Яғни санаққа дайындық жүргізу және ткізудің
жекелеген кезеңдерін, оның материалдарын
ңдеу, қорытындысын таратудың толық айналымын автоматтандыру үшін отандық және
шетелдік тәжірибелерді ескере отырып, жаңа
технологиялық шешімдер базасында деректерді
ңдеудің кешенді автоматтандырылған
жүйесін құру ұсынылды. Санақты ткізу,
нәтижелерін сараптау кезінде халықтың және
тұрғын үй қоры статистикасының тіркеуі те
маңызды. Сондай-ақ бизнес құрылымдары
мен ауылшаруашылық саласының статистикасы да ортақ жүйе үшін қажет. Бұған
дейінгі санақтарда тиісті құзырлы органдар мен
аймақтардан жинақталған материалдардың
жүйесіздігі, мәліметтік базаның сәйкес келмеуі
ұлттық санақтың жалпы қорытындысына кері
әсерін тигізді. Сондықтан Ұлттық статистика
бюросының stat.gov.kz сайтындағы 2021 жылғы
1 қаңтарға дейінгі барлық мәліметті мұқият
зерттеп шықтық. Халықтың табиғи сімі,
туғандар мен лгендердің саны, тіркелген некелер, ажырасулар, нәрестелер лімі, ішкі
және сыртқы кші-қонның коэфиценттері айжылымен бәрі бір жүйеге түскен екен.
Мәлім болғандай, биылғы санақ екі түрлі
әдіспен, жүзеге асырылмақ: біріншісі – sanaq.
gov.kz сайты арқылы интернет-сауалнама
жүргізу, екіншісі – қажетті санитарлық нормаларды сақтай отырып, онлайн режимде
санақтан тпеген респонденттерді үй-үйді аралау арқылы айқындау, әрине, соңғысы дәстүрлі
тәжірибе.

Президент сауалнамалар мазмұны жоғары
болуы қажеттігін және азаматтарды кп мазаламай, халық санағы әдістерін оңтайландыру
үшін заман талабына сай сандық технологияларды тиімді пайдалану керектігін арнайы
құрылатын жұмысшы тобына тапсырды.
Қазақстан Республикасы халқының ұлттық
санағын ткізу жніндегі іс-шаралар жоспары қайта пысықталу үстінде. Осы орайда,
ұлттық санақты ткізудің тиімділігін арттырып,
қоғамдық мірімізге енген инновациялық
тәсілдердің жемісті болуы үшін жауапты
үкіметтік құрылымдар мына жайттарды
қадағалауына алуды ұсынамыз.
ҚР Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш неркәсібі министрі жақында
«Nur Otan» фракциясының Үкіметпен
кеңейтілген жиналысында елімізде 6400-ден
аса елді мекен барын, оның 5300-і интернетпен қамтылғанын, 1200 елді мекендерде
интернеттің мүлде жоқтығын және алдағы екі
жылда жүзеге асатынын айтты. Елді мекен
түгіл, кейде шағын қалалар мен кейбір аудан
орталықтарында жылдамдығы жоғары сапалы интернетке қол жеткізе алмай қаласың.
Сондықтан Бірінші кезекте ірі қалалар мен
облыс орталықтарынан шалғайда орналасқан
аудандар мен елді мекендерді сапалы интернет
жүйесімен барынша толық қамтамасыз ету.
Бұл – материалдық, еңбек және қаржылық
шығындарды қысқартып қана қоймай,
санақтан кейін де ел-халықтың күнделікті
тіршілігіне тыныс беріп, күн тәртібінен түспей
тұрған ауыл халқының денсаулық, қаржы, зге
де әлеуметтік салаларды электронды түрде
жүйелеуге жол ашады.
Екінші, шағын қалалар мен ауданауылдардағы осы жұмысқа тартылатын тиісті
мамандардың кәсіби деңгейін арттыру,
жаңа технологияны меңгеру үшін арнайы
даярлықтан ткізу, картографиялық материалдарды әзірлеу біліктілігін қамтамасыз ету.
Үшінші, санақ жауапкершілігін сезіндіретін
крнекі ақпараттық мәліметтерді ашық және
түрлі форматта түсінікті етіп насихаттау. Телеарналар мен радиоларда арнайы бағдарламалар
түсіру, басылымдарда зерттеу мақалалар
ұйымдастыру, сарапшы-мамандардың
пікірлерін әлеуметтік желілерде ықшам және
жылдам тарату, кезең-кезеңімен жүзеге асқан
жұмыстарға қатысты ақпараттарды дер кезінде
халыққа жеткізіп отыру.
Осы жайтты назарыңызға сала отырып, заңнамада крсетілген мерзімге сәйкес
сауалымызға жазбаша түрде жауап беруіңізді
сұраймыз.
Құрметпен, депутаттар,
«Nur Otan» партиясы
фракциясының мүшелері
Ж."ШІМЖАНОВ
А.САРЫМ

Жастықта жіберген қателігіңді уақыт те келе
ұғынасың. «Балаға айтқан сз – байлаусыз бұзау». Осы
сздің мән-мағынасын біз кезінде түсіндік пе?.. Жоқ.
Біз күндіз-түні жүгіріп жүріп, баланы аш қалдырмауды,
қарнының тоқ болғанын қалап, тиын-тебен тауып, адал
еңбекпен тапқан нәпақамызды қанағат тұттық. Бәлкім,
біздің скен ортамыз да, бойымызға сіңірген тәрбиеміз
де блек болды. «Дипломың болса лмейсің» деген
кеңестік қағиданың мида орныққаны соншалық, жанжақты ізденіп, білімімізді молайтуға, зімізді дамытуға
құлшынбадық. «Бала айтқанды емес, кргенін істейді».
Демек, жоғарыдағы балаға айтқан сз – байлаусыз бұзау
дегеннің кері келіп тұр емес пе?
Ал қазіргі тәуелсіз
елдің ұланы еркін, қалағаҚанша жерден көненің
нын ішіп-жейді, жүрегі
көзі дегенімізбен,
қаламаса сенің су тегін
біздің тамырымыз
ақы лыңның бес тиынға
ұлттық құндылықтарға
құны жоқ. Ізденгіш.
байланғанын бір мезгіл
Білімқұмар. Ойын ашық
естен шығармауымыз
айтады. Қалаған оқу оркерек. Адам баласы өзі
нында оқиды. Шетел асып,
өсіп-өнген топырағынан,
білім қуып жүрген жастамырынан ажырамауы
тар қаншама. Қуанасың.
тиіс.
Риза боласың. Еңсесінің
түспегенін қалайсың.
Кпке топырақ шашпайық, дегенмен, тым еркінсіп
кеткен еркетотайларды кргенде бір уақ ойланасың.
«Мен крген қиындықты балам крмесін, ішіп-жесін,
еркін жүріп-тұрсын» деп, бетінен қақпай сіріп, тым
дандайсытып жіберген жоқпыз ба деген ой ызыңдаған
шыбындай маза бермейді. 'ткен мірің кз алдыңа кесе
клденеңдеп тұра қалады. «Қандай ақымақ болғанмын»
дейсің сосын күбірлеп. 'з бармағыңды зің тістегеннен
пайда жоқ, ткен мірің тіп кетті, енді қайта келмейді.
Басқа амалың жоқтықтан, енді шыққан тегін, қазығын
ұмытпаса, еркіндіктің қадір-қасиетін білсе, түсінсе
дейсің. Тым жаһанданып кетпей, кеудемсоқтық танытпай, мұрнын шүйірмей, з орнын білсе дейсің.
Кз алдыңда бірінен кейін бірі жүрекке қаяу түсіріп,
қатар-қатар тіп жатқан мірдегі келеңсіз оқиғаны
кргенде Мңке бидің:
«Домалақ-домалақ дәрің болады,
Жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады.
Ертеңіне сенбейтін күнің болады,
Бетіңнен алып түсетін інің болады.
Алашұбар тілің болады,
Дүдәмалдау дінің болады» дегені еске түсіп,
крегендігіне таңғаласың.
Мұндайда күншуақта отырып, жүн түтіп, ұршық
иіретін әжең еске түседі. Арасына жүн салынып оралған әрі
сыртынан байланған шиді домалатып, киіз тебетін ауылдағы қыз-келіншектердің
сыңғырлаған күлкісі құла- «Ел боламын десең,
ғыңа келеді. Текемет басып, бесігіңді түзе»
сыр мақ жасай тын, алаша (М.Әуезов) демекші,
тоқитын ақ жаулықты ана- тәрбиені бесіктегі
ларды аңсайсың. р үйде құндақтаулы нәрестеден
құрақ құрап, іс тігетін ма- бастайықшы.
шина, шұлық және т.б.
тоқитын біздің бірнеше түрі
болатын еді. Бұл ескілікті аңсау емес. Кейде біздің бүкіл
құндылығымыз балалық шағымызбен келмеске кеткендей
крінеді. Себебі қазір іс тігетін машинаның зін аракідік
болмаса, екінің бірінен кездестіре алмайсың.
Бір мысал айта кетейін. Былтыр бір зіңді дамыту
орталығына барып, жастармен тілдескенімде, оймақтың
не екенін білмеді. рине, жастарға кінә арта алмаймыз.
Себебі үйде оймақ емес, ине ұстаудан қалдық.
Біздің айтпағымыз, бала тәрбиесінде ата-әженің
орны зор еді. Қазір бәрі болмаса да кпшілігіміз заманауи тәрбиені қолдайтын болдық. Кешегі ақ кимешек
киген аналарымыздың қатары күн ткен сайын сиреп
барады. 'тейбойдақ Тілеуқабылұлының «Киім пірі – кимешек» сзінің де мән-мағынасы жоғалып бара жатқаны
қынжылтады.
Ақ кимешек киген,
Ақ бетімнен сүйген.
жем менің қандай?
жем менің айдай.
Мені жақсы крген,
Ертегі айтып берген.
жем менің қандай!
Қандай керемет! Жүрекке жылы тиеді. женің
жұп-жұмсақ алақанын, құшағын аңсайсың! Осының
бәрі қазақы тәрбиенің түп бастауы еді. Қанша жерден кненің кзі дегенімізбен, біздің тамырымыз
ұлттық құндылықтарға байланғанын бір мезгіл естен
шығармауымыз керек. Адам баласы зі сіп-нген
топырағынан, тамырынан ажырамауы тиіс. Тамырынан
үзілген адам қанша биікке ұмтылса да, күннің күнінде
сол шыққан биігінен омақаса құлауы әбден мүмкін.
Ендеше, «Ел боламын десең, бесігіңді түзе»
(М.уезов) демекші, тәрбиені бесіктегі құндақтаулы
нәрестеден бастайықшы.

ANA TILI
– Елші мырза, дүниежүзіндегі құрлық бойынша ең ұзақ шекара маңындағы
екі елдің – Қазақстан мен Ресей Федерациясының ынтымақтастығы осы күні
қалай дамып жатыр?
– Ең маңызды нәрсе – бейбітшілік
пен сенім шекарасы. 2005 жылы екі ел
арасындағы мемлекеттік шекара туралы
шартқа қол қойылды. 2009 жылғы мамырда
тараптар бірлесе отырып шекара белгілерін
орнатуға кірісті. Қазақстан-Ресей шекарасын демаркациялау үрдісі жалғасып келеді,
сонымен бірге қазіргі уақытта негізгі клік
магистральдары мен шекарадан ту орындарында бұл үрдіс толығымен аяқталды.
Мемлекеттер арасындағы қарымқатынас екі ел астаналарының арасындағы диалог қана емес. Бұл екі жақты байланыстың ауқымын қамтитын ңіраралық
ынтымақтастықтың да бір белгісі. Шекара
бойында Қазақстанның 7 облысы мен
Ресейдің 12 субъектісі орналасқан. Олар
бір-бірімен ерекше тығыз байланыста мір
сүріп, дамып келеді.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Президенті
Владимир Путиннің бастамасымен екі
ел арасындағы зара іс-қимылдың жаңа
форматы ретінде жыл сайын ткізілетін
'ңіраралық ынтымақтастық форумын
мысалға алуға болады. Бұл форумда екі
жақты мәселелердің маңызды іс-шарасы
қарастырылады. Уақыт те келе Форум
елдеріміздің барлық ңірлерінің кпжоспарлы ынтымақтастығы жағдайын талқылауға және жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін ерекше алаңға айналды. Кезекті
XVII 'ңіраралық форум 2020 жылдың
қараша айында Ккшетау қаласында
ткізілуге тиіс еді, бірақ COVID-19 пандемиясына байланысты 2021 жылға ауыстырылды.
Елшілік 2020 жылы Ресей ңірлерімен
байланысты кеңейтуге бағытталған
белсенді жұмысын жалғастырды. 'ткен
жылы Санкт-Петербург қаласында,
Ленинград, Омбы, Астрахань және
Тверь облыстарында, Татарстан мен
Башқұртстанда сапарлармен болдым.
Осы аймақтардың басшылығымен, іскер
және ғылыми топтардың, сондай-ақ
қазақ қауымдастығының кілдерімен
ткен кездесулерім аясында ңіраралық
ынтымақтастықтың кең перспективаларына, сонымен бірге ресейлік
серіктестеріміздің бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүдделілігіне кзімді
жеткізе түстім. Елшілік тарапынан мұндай
бастамаларға барынша қолдау крсетуге
дайын екенімізді жеткіздім.
Жасыратыны жоқ, COVID-19 пандемиясы жекелеген елдердің денсаулық
сақтау жүйелері мен экономикалары
үшін де, мемлекетаралық қатынастардың
беріктігі үшін де үлкен сынақ болды.
Қазақстан мен Ресей осы ортақ қатерге
лайықты түрде қарсы тұрып қана қоймай,
сонымен бірге коронавирустың жағымсыз
салдарымен бірлескен тиімді күрес жоспарын жасай алды. Пандемия кезінде шекарада енгізілген шектеулерге қарамастан
екі ел азаматтарын эвакуациялау және
денсаулық сақтау саласындағы зара тығыз
іс-қимыл біздің ынтымақтастықтың ерекше екенін айқын крсетті.
– Қазір күллі әлем коронавирус пандемиясының ауыр салдарларын бастан кешіп
отыр. Осы кезеңде Ресейдегі біздің азаматтар сізге, негізінен, қандай 7тініштермен
хабарласты? Олардың барлық мәселелерін
шеше алдыңыз ба?
– COVID-19 пандемиясы біздің азаматтарымыздың, соның ішінде Ресей Федерациясында тұратын азаматтарымыздың
күнделікті міріне үлкен згеріс әкелді.
Бұл, әрине, ткен жылы азаматтардың
қауіп сіздігін қамтамасыз ету бойынша
қатаң шектеу шараларын енгізу барысында, оның ішінде мемлекеттік шекаралардан
ту тәртібінің қатаңдауы, халықаралық әуе
қатынасының қысқаруы кезеңінде ерекше
сезілді.
Мұндай жағдайдағы Елшіліктің
әрекеті туралы айтсақ, бірінші кезекте,
Қазақстан азаматтарына Отанына оралуға
кмек крсетуге кңіл блгенімізді атап
ткен жн. Екі елдің әуекомпаниялары
мен уәкілетті органдарымен бірлескен
жұмыс нәтижесінде біздің Елшілігіміз
бен консулдықтарымыз 9 мыңға жуық
азаматтарымыздың үйіне қайтуына
жәрдемдесті. Нақтырақ айтсақ, Мәскеуден
– 5500 мың, Омбыдан – 1530, СанктПетербургтен – 950, Қазаннан – 596,
Астраханьнан – 352 адам Қазақстанға
оралды. Олардың, шамамен, 90%-ы –
Ресейде оқитын студенттер еді.
Сонымен бірге Ресейде тұрақты
мір сүретін және заңды құқықтары мен
мүдделерінің қорғалуын қажет ететін
азаматтарымызды да ұмытпау керек. Бұл,
негізінен, тлқұжатты рәсімдеу, азаматтық
хал актілерін тіркеу, нотариалдық қызмет
крсету, Қазақстан Республикасынан жеке
құжаттарды талап ету және т.б. мәселелер.
Осылайша, ткен жылы 6 мыңнан аса
тініш ңделіп, әрбір азаматымызға
қажетті мемлекеттік қызмет крсетілді.
– Пандемияға дейін Қазақстан мен
Ресейдің мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы жоғары қарқынды болып
есептелетін. Қазір коронавирус шектеулері
жағдайындағы ынты мақтастық мәселесі
қалай болып тұр?
– Тереңдігі мен маңыздылығы
тарихтың мыңжылдықтарымен есептелетін
мәдени-гуманитарлық байланыстар екі ел
арасындағы қатынастардың маңызды
құрамдас блігі екені сзсіз.
2020 жылы Елшілік Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толу мерейтойына орай бірқатар іс-шаралар ткізді.
Ұлы ақынның ескерткіші Мәскеудің

БЕЙСЕНБІДЕГІ БЕТПЕ-БЕТ
орталығында «Чистые пруды» аумағында
орналасқаны екіжақты достықтың
белгісі деп білемін. Пандемия салдарынан енгізілген шектеулерге қарамастан,
сол жылы есте қаларлық жиырма шақты
мәдени іс-шара ұйымдастырдық. Оларға
әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толу
мерейтойын, Ұлы Жеңістің 75 жылдығын
және т.б. мерекелерді жатқызуға болады.
Бүгінгі күні екі елдің мәдениет министр ліктері арасындағы 2020-2022
жылдарға арналған мәдениет саласындағы ынтымақтастық бағдарламасы
жемісті іске асырылып келеді. Бағдарлама
Қазақстанның Ресейдегі және Ресейдің
Қазақ стандағы «Мә дениет күндерін»
ткізуді кздейді, сондай-ақ нер саласындағы ынты мақтастықты дамытуды,
мәдениет мекемелері арасындағы байла-

ы
қазақстандық жастар үшін ең тартымды
де
бағыттардың біріне айналды. Бүгінде
нРесейдің түрлі жоғары оқу орындарынуда 70 мыңға жуық қазақстандық студі
дент оқиды. Мемлекеттеріміздің бейінді
ы
министрліктері мен жоғары оқу орындары
қдеңгейінде, оның ішінде профессорлықбе
оқытушылық құрам арасында тәжірибе
қ
алмасу, академиялық ұтқырлық, сондай-ақ
н
білім беру саласында 2021 жылға арналған
да
бірлескен жобаларды іске асыру аясында
тығыз зара іс-қимыл жүзеге асырылады.
аМәселен, Астрахань облысына сапарым барысында ресей лік әріптестерр
ң
қазақ тілінен сабақ беретін мұғалімдердің
ыжетпейтінін атап тті. Осыған орай, оқыатушылық ұтқырлықтың бірлескен бағдарламаларын құруға келістік. Осы күні Елшілікк
ы
бастамасымен Л.Н.Гумилев атындағы

Қазақтың жыраулық дәстүрінде болсын, кейінгі жазба әдебиетінде болсын,
жиһанкездер естеліктерінде болсын көршіміз Ресей туралы, бүгінде Ресей
қарамағындағы туыс елдер туралы дерек табу оп-оңай. Талай жылғы көршілік,
географиялық жақындықтың сабағы бізге нені үйретті деген сауал төңірегінде
де ойланарымыз да, ойға аларымыз да көп. Ресей архивтері мен музейлеріндегі
деректер мен материалдар осы күнге дейін екі ел арасын жіпсіз байлап тұрғаны
өтірік емес. Әрі қаны қазақ туыстарымыз да бір шоғыр ел болып отырған
мемлекет есебінде бұл елдің бары мен жоғы бізді де алаңдатады. Қазақстан
Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және өкілетті Елшісі
Ермек Көшербаевпен сұхбатта екі мемлекет арасындағы бұрынғы-қазіргіболашақтағы жобалар мен жоспарларды кеңінен әңгімелеуге тырыстық...

Ермек КӨШЕРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Ресей
Федерациясындағы Төтенше және өкілетті Елшісі:

БІЗДІҢ МІНДЕТІМІЗ –
АЛАШ МҰРАСЫН
ЗЕРДЕЛЕУ, НАСИХАТТАУ

ӘЛИХАНҒА
ТАҒЗЫМ
«Алаш» партиясы көшбасшыларының бірі, ғалым, публицист Әлихан
Бөкейханның туғанына 155 жыл толу мерейтойы қарсаңында
тұғырлы тұлғаны еске алуға арналған іс-шара аясында Қазақстан
Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігінің дипломаттары
«Донской» зиратындағы сталиндік репрессия құрбандары жерленген
ортақ қабірге гүл шоқтарын қойды.
Қазақстанның Ресейдегі Ел шісі
Ермек Кшербаев «Алаш» қозғалысы
биыл 30 жылдық мерейтойы атап
тілетін Қазақстан Тәуелсіздігінің
жаршысы болды» деді.
лихан Бкейханның немере інісі,
Мәскеу мемлекеттік технологиялық
университетінің профессоры Нұрым
Бкейхан Кеңес Одағы кезінде атақты
туы сының есімі айтылмағанын,
з әкесі де қиындықтарға кп тап
болғанын айтты. «Дегенмен, әкем
бізге жақсы білім бере алды, мен химик
болдым. Ол туысқаны ретінде лихан
Бкейханды ақтау туралы тініш жазныстарды кеңейтуге жәрдемдесуді, нер
ұжымдарының халықаралық музы калық
фестивальдарға, конкурстарға және т.б.
зара қатысуын кздейді.
Сонымен қатар ведомстволар арасында
Ресейдің Мемлекеттік фильмдер қорында
сақталып келген қазақстандық бес фильмді
цифрландыру бойынша келіссздер
жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде, жақын
арада қазақстандық киноның бірегей
коллекциясының қорын цифрлық форматта құрмақпыз.
Мұражайлар, мұрағаттар, кітапханалар
және осы саладағы түрлі үкі меттік емес
ұйымдар тұрақты түрде тығыз байланыста.
Осыған Елшілік з құзыреті шеңберінде
кмегін беріп отырады.
Бұдан басқа, білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелеріне ерекше мән бері леді. Ресей

ды. 1989 жылы біз кптен күткен және
әділ шешіммен хат алдық» деді Нұрым
Бкейхан.
Ресей Ғылым академиясының
Ресей тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих
ғылымының докторы, профессор
Дина Аманжолова лихан Бкехан
қазақстандық қана емес, еуразиялық
ауқымдағы тұлға екенін атап тті.
Қазақстанның Ресей Федерациясындағы Ттенше және кілетті
Елшісі .Бкейхан мерейтойына
орай, оған жыл бойы құрмет жасалатынын атап тті.
Еуразия ұлттық университеті мен Астрахань мемлекеттік университеті арасындағы
стратегиялық ынтымақтастықты дамыту
мәселелері белсенді талқыланып келеді.
Атап айтқанда, осы жылы ақпанда екі
оқу орнының кілдері АМУ базасында
қазақ тілі мен мәдениеті орталығының
ашылуы, ЕҰУ базасында осыған ұқсас
Каспий Жоғары аударма мектебін құру,
ЕҰУ филология факультетінің аударма
теориясы мен практикасы кафедрасының
оқытушыларын қазақ тілінде аударма
пәндерін ткізуге тарту, білім алушыларды
академиялық ұтқырлық бағдарламаларына
қатысуға тарту, сондай-ақ педагогикалық
және гуманитарлық бағыттар бойынша
қос дипломды білім беру шеңберінде
келісілген жұмыс оқу жоспарын құру
мәселелерін пысықтады.
– Ресейдегі қазақтар, негізінен,

Мәскеуде, Орынбор, Омбы, Түмен, Астрахань, Саратов аймақтарында тұрады ғой.
Ресейдегі қазақтардың жалпы саны қанша?
Олардың қазақ тілін білуі, қазақ тіліндегі
кітап, басы лымдарға қолы жетуі, қазақ
тіліндегі мектептерге бару мәселесі қалай?
– Расында, Ресейдегі қазақтардың
кбі Қазақстанмен шекаралас аймақтарда
шоғырланған: Астрахань (149 мың), Орынбор (120 мың), Омбы (78 мың), Саратов (76
мың), Волгоград (76 мың), Челябі (35 мың)
және Түмен облыстары (19 мың), Алтай
Республикасы (12 мың), сондай-ақ Алтай
лкесі (7 мың).
2010 жылғы бүкілресейлік халық
санағының нәтижесі бойынша Ресейдегі
қазақтар саны 647 732 адамды құрады
(бүкіл халықтың 0,47%). Кезекті санақты
ткізу осы жылдың сәуір-мамыр айларына
жоспарланып отыр.
Ресейде қазақ тілінде оқыту бағдарламасының мемлекеттік аккредитациясы жоқ екеніне, сондай-ақ Қазақстан
Республикасында шығарылған оқулықтар Ресей Федерациясының мемлекеттік
білім беру стандарттарына сәйкес
келмейтініне орай, Ресейдегі қазақ тілі
мен әдебиетін факультативтік сабақтар
түрінде оқытады.
Бүгінгі күні Омбы облысының 12
орта мектебінде, сондай-ақ «Ана тілі мен
әдебиеті» пәні аясында Омбы облысының
оқу орындарындағы 7 үйірмесінде қазақ
тілі оқытылады. Ал Астрахань облысында
14 мектепте қазақ тілі факультатив түрде
оқытылады. Түмен облысында осындай
4 мектеп бар. Алтай Республикасының
аумағында қазақ тілі қосымша факультатив ретінде жергілікті 3 мектепте, Алтай
лкесінде 2 орта мектебінде оқытылады.
Қазақ мектептерінің ашылуын тежейтін
тағы да бірқатар себептер бар. Оның
ішінде Ресей қазақтары жас буынының
ана тілін тұрмыста ғана қолдануына орай
қандастарымыздың қазақ тілін оқуға ынталана бермейді. Білікті педагог кадрлардың
тапшылығы да қазақ тілінің аясын
дамытуға кедергі болып тұр.
Осыған байланысты, алдыңғы жылы
«Отандастар қоры» және Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығымен бірлесе
отырып, Ресей ңірлерінде қосымша
қазақ сыныптарының ашылу шараларына қолдау крсетіліп, сонымен бірге ана
тілін онлайн-форматта оқу мүмкіндіктері
қандастарымызға кеңінен таныстырылған
болатын. Мәселен, «Зерделі» білім беру
орталығы, «El.kz», «Абай институты»
сынды қазақ тілінде ашық білім беру
онлайн-платформалары жнінде арнайы крсетілімдер ұйымдастырылды.
Түмен облысында, Омбы қаласында және
Астрахань облысының екі ауданындағы
мектептердің жанында жаңадан қазақ тілі
сыныптары ашылған болатын. Оқу сыныптарын әзірлеуге қажетті техника мен
әдістемелік құралдар ұсынылып, тиісті
кмек крсетілді.
Одан басқа, 2020 жылғы 16 қазанда
Елшіліктің ұсынысы нәтижесінде «қазақша
Мәскеу» жобасының негізін қалаушылары,
Ресей азаматтары А.Решетникова

және Е.Осипова еліміздің Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алғы сымен
марапатталғанын атап тейін. Қазақ тілін
шебер меңгеріп, «қазақша Мәскеу» блогы
арқылы тіл үйренушілер қатарын кбейтуге
ерекше үлес қосқаны, сондай-ақ Қазақстан
мен Ресейдің мәдени-гуманитарлық
байланыстарын кеңейтетін игілікті іс
кпшіліктің кңілінен шығып, қолдауына
ие болғаны үшін Алғыс айтылды.
Қазіргі уақытта шет мемлекеттерде,
соның ішінде Ресейде тұратын этникалық
қазақтардың ана тілінде білім алуы мәденигуманитарлық саладағы екіжақты қарымқаты нас тардың маңызды мәселелері
қатарында тұр. Бұл бағытта оң згерістер
болатынына сенімім мол.
– Ермек Беделбайұлы, дәл қазір Орынбордағы Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үйдің
сатылуы, Мәскеудегі Донской зиратындағы
"лихан Б7кейхан мен Нығмет Нұрмақовтың ескерткіш тақталарының дұрыс орналастырылмауы мәселелері ел-жұртты біраз
алаңдатып тұрған жайы бар. Қазақстанның
Ресей Федерациясындағы Т7тенше және
>кілетті Елшісі есебінде осы жайттарды
тереңірек түсіндіріп 7тсеңіз.
– Орынбор қаласындағы А.Байтұрсынұлы тұрған үйдің сатылуына қатысты
туындаған мәселені індете зерделеуді
тапсырған болатынмын.
А.Байтұрсынұлы тұрған 2 қабатты
ғимарат коммуналдық пәтерлер тәрізді
шағын 6 пәтерден тұрады. Сол үйдің 2-ші
қабатындағы 1 пәтер жалға беріледі деген
жарнама шыққан. Пәтер қожайынының
ақпараты бойынша ол пәтерін сатпайды,
тек қана жалға беріп отыр және ол бұл
үй тұрғындардың жекеменшігі болып саналатынын айтты. Жалпы кршілерінің
пәтерін сатуға ниеті жоқ екенін хабарлады. Сондықтан әлеуметтік желілердегі
«үй толығымен сатылады» деген ақпарат
шындыққа жанаспайды. Орынбор
облысының Қазақтар қауымдастығының
жетекшісі Б.Ермеков ғимараттың сатылуы
туралы ақпараттың жалған екенін растады.
Ғимараттың қасбетінде қазақтың
ұлы ағартушысына арналып 2010 жылы
орнатылған мемориалдық тақта бүгінгі
күнге дейін жақсы күйде сақталғанын атап
ткеніміз де жн шығар.
Жалпы Алаш қозғалысы қызме тінің
кптеген аспектілері тарихи әділдікті
қалпына келтіру, қалың бұқа раның
хабардар болуын қамтамасыз ету және
қазіргі Қазақстан үшін тарихи маңызы
тұрғысынан әлі ашылған жоқ. Біздің
міндетіміз – Алаш мұрасын білу, зерделеу және Еуразия кеңістігі мен одан
тыс жерлерде насихаттау. Мәскеудегі
«Донской» зиратында жерленген қазақ
қайраткерлерінің ескерткіш тақтасын
кріктендіру мәселесі де Елшіліктің назарына алынды.
Сол қиын кезеңде жеке адамдар ғана
емес, тұтас халықтар да тоталитарлық
жүйенің құрбаны болды. Қазақстан осындай тағдыр тәлкегімен еріксіз қоныс
аударған түрлі этностардың миллиондаған
кілінің құтты қонысына айналды. Осыдан 5 жыл бұрын Тұңғыш Президентіміз
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мереке
1 наурызда атап тілетін Алғыс айту күнін
белгілеу туралы бастама ктерді. Бұл барлық
этностардың қазақтарға деген алғысы. Біз 1
наурызда лихан Бкейханның туғанына
155 жыл толу мерейтойына арнап, «Донской» зиратында еске алу іс-шарасын
ткіздік. Ол осы жерде сол сталиндік
қуғын-сүргіннің басқа құрбандарымен
бірге жерленген. .Бкейхан з заманынан озған адамның жарқын үлгісін крсете
білді. Ол Ресей империясы шеңберінде
де, Кеңес мемлекетінің дамуы аясында да қазақ мемлекеттілігі идеясының
бастау ларында тұрды. Бүгін біз оның
басты арманының орындалғанына куәміз.
Іс-шараға Елшілік қызметкерлерімен
қатар, лихан Бкейханның немере інісі
Нұрым Райымжанұлы және зінің ғылыми
қызметін «Алаш» қозғалысын зерттеуге
арнаған ғалым, тарих ғылымының докторы, профессор Дина Ахметжанқызы
Аманжолова қатысты.
Мұндай елді толғандыратын мәселелерді алдын ала қадағалап, бақылауда
ұстап отыру үшін, қазіргі таңда Елшілік
Ресей аумағындағы қазақтың крнекті
тұлғаларына арналған ескерткіштердің
тізімін жасап жатыр. Ресейде Отанымызға
қатысты 60-тан аса естелік нысандар
бар. Аталған тізімді жақын арада екі
ел арасында мұндай ескерткіштер мен
мүсіндерді сақтау, оларға қарау, абаттандыру мәселелері бойынша жұмыстарды
тиісті деңгейде жүргізуді пысықтау
үшін дипломатиялық арналар арқылы
Қазақстанның кілетті органдарының
назарына ұсынамыз.
– Ресей Федерациясының Ленинград
облысының Кировск қаласындағы Кеңес
Одағының Батыры Сұлтан Баймағамбетовтің
ескерткіші қалпына келтіруден кейін
7зіңіздің қатысуыңызбен қайта ашылғаны
белгілі. Ресей жеріндегі қазақ батырларының
атын иемденген мектеп, к7ше, мекемелерге
жиі барып тұрасыздар ма?
– 'зімнің сапарларымның аясында
қазақ тұлғаларының есімімен аталған,
еліміздің тарихымен байланысты
нысандарға баруға, кіріп шығуға
тырысамын. 2020 жылы Омбы, Астрахань
қалаларында болған сапарымның барысында Шоқан Уәлихановтың ескерткішіне,
Құрманғазы Сағырбайұлының ескерткішіне және Алтынжар ауылындағы ұлы
күйші атындағы мәдени орталығына
құрмет білдіріп барғанмын. Орталықтағы
Құрманғазы Сағырбайұлы туралы және
жалпы қазақ мәдениеті туралы мәліметтерді
одан әрі байытуға мүмкіндік беретін озық
технологияларды қолдану арқылы аталған
мекеменің тұжырымдамасын заманауи
форматтарға сәйкес жетілдіру мәселесін
қазір Атырау облысымен берлесіп шешіп
жатырмыз.
Бұдан басқа, шекара маңы ңірлердегі
тарихи-этнографиялық (лкетану) мұражайларда болғаннан кейін, қолданыстағы
экспозицияларды, атап айтқанда қазақтың
ұлттық аспаптар коллекцияларын, киімкешегін, тұрмыстық заттарды, фотосуреттер мен кітаптарды және т.б. жаңарту
қажеттігін байқадым.
Осы орайда, шекаралас ресейлік аймақтардағы барлық этномәдени нысандардағы
экспозицияларды жаңалау мәселесін
кешенді түрде пысықтау үшін Қазақстан
мен Ресей ңіраралық және шекара
маңы ынтымақтастығы немесе мәденигуманитарлық ынтымақтастығы жніндегі
кіші комиссияларының отырыстарының
күн тәртібіне шығаруды ұсындым.
Мәскеуде эпидемиологиялық
жағдайдың күрделі болуына байланысты,
Мәскеу қаласының округіне кіретін Зеленоград қаласында орналасқан Бауыржан
Момышұлы атындағы мектепке бару
сәті енді ғана түсіп тұр. Наурыз айында батырымыздың мектеп ауласында
орналасқан мүсініне гүл қойып, оқушылар
және оқытушылар құрамымен кездесу
ткіземіз деген уағдаластығымыз бар.
– Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың
туғанына 175 жыл. Осы орайда, Елшілік
арнайы бір іс-шаралар ұйым дастырып
жатқан болар? Жамбыл жыр арнаған
ленинградтықтардың бұл мерейтойға
дайындығы қандай?
– 'зіңізге мәлім, Санкт-Петербург
қаласында 2003 жылы Жамбыл атамыздың
ескерткіші қойылды және Ресейдің
солтүстік астанасының кшелерінің
бірі ақын атымен аталды. Бұл жергілікті
тұрғындардың біздің бабамызға құрметі.
Жамбыл Жабаевтың туғанына 175
жыл толуына орай 28 ақпанда СанктПетербург қаласында ақын ескерткішіне
жергілікті қазақ қауымдастығы кілдерінің
және қаланың жоғары оқу орындарында
оқитын қазақстандық студенттер мен
курсанттардың қатысуымен гүл қою
рәсімі тті. 10 наурызда Ресейдің ұлттық
кітапханасында Жамбыл Жабаевтың
шығармашылығына арналған кітап
крмесін ашуды, сондай-ақ іс-шара аясында шығармашылық кеш жасауды ойластырып жатырмыз.
Мәскеуде 2021 жылы басқа да
мерейтойлық мерекелерді атап тпекпіз.
Нақтырақ айтқанда, Ы.Алтынсариннің
туғанына 180 жыл, Д.Нұрпейісованың
туғанына 160 жыл, .Бкейханның
туғанына 155 жыл, Б.Момышұлының
туғанына 110 жыл, Екінші дүниежүзілік
соғыстағы панфиловшылардың ерлігінің
80 жыл толу мерейлі даталары және
т.б. шаралар. Ең басты мерекеміз – ҚР
Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы да
Елшілік назарынан тыс қалмайды.
– "ңгімеңізге рақмет!
"ңгімелескен
Қараг7з СІМ"ДІЛ
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ың жолдың ішінен тура жолды таңдау – кездейсоқ тапқырлық немесе сәуегейлік емес. Бұл – адамның болмысы мен тілегінің, мінезі мен
тағдырының үйлесуіне қатысты тылсым дүние. Осы ретте ақиқатты
темірқазық ету дос пен дұшпанды айыруға көмектеседі.
Оң мен солды теңгере білетін қайраткерлік, көбінесе, қоғамдық
жұмыстарда байқалады. Осы қарапайым қағиданы жастар жағы көп біле
бермейді, білсе де іске келгенде бөгеледі. Кез келген ортада сөзімен, парасатымен көзге ілінген адам көпке жол көрсетуді пешенесіне жазылған парыз, өзіне бұйырған борыш санайды. Жас кезінен мұндай сенімге ие болу
есейе келе дағдыға айналады, өтініш жасағанды, қолқа салуды тоспайды.
Жауапкершіліктің жүгін сезінген соң ол ұзақ ойланып жатпайды, барша
іске бірден бел шешіп кіріседі. Оған, әрине, туа біткен мінез керек.

Дархан МЫҢБАЙ,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты

РЕКТОР ДЕСЕ,
РЕКТОР ЕДІ-АУ
С

онау бала кезінде Шымкенттегі
Қарсыбай Сыпатаев мектебінде оқып
жүргенде-ақ алғырлық, жеттік,
ұйымдастырушылық, кшбасшылық қасиетімен
танылған 'мірбек Жолдасбековті әлемдік
деңгейдегі ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері
дәрежесіне жеткізген де туабітті қайсарлығы
және талабы деуге болады. Шындығында, балалар арасындағы абыройы мұғалімдердің
ынта-пейілін аударса, оқушылар комитетіндегі
трағалығы думанды, мағыналы кештердің
шырайын ашты. Сйтіп, ол зеректігімен,
талантымен, тапқырлығымен тұтас мектепті алға
сүйреді. Осы қасиеті студент кезінде сараланып,
еңбекке араласқанда бел-белеске ктерді. Ал
Политехника институтындағы проректорлық,
КазГУ-дегі ректорлық лауазымы, алты дүркін
халық депутат болуы, соның ішінде Мәжілістің
леуметтік-мәдени даму комитетінің трағасы
қызметін атқаруы бірсыпыра аңыз-әңгімеге,
елдік-жасампаздық негеге ұласқанын зиялы
қауым тегіс біледі. Бұл мірдеректі ел-жұрты
әлі күнге дейін аузынан тастамайды. Ғұлама
тұлға, кемеңгер басшы туралы кзкргендер мен
замандастары не айтып, не жазды екен? Зер салып
крсеңіз, тау тұлғаны жете тани түсесіз.
'.А.Жолдасбековтің заманынан оза туғанына
дәлел бола алады. Ойлы адамға қоғамдағы күрделі
мәселенің бәрі маза бермесе керек. Салдарын сараптап, үнемі шешімін іздейді, қолынан келгенше
з үлесін қосады.
Бүгінгі тәуелсіздіктің ширек ғасырдан астам
уақытында қазақ тілін қорғауда бұрын-соңды
зінен басқа адам болмағандай сйлейтіндер
кбейіп тұрғаны жасырын емес. Қылышынан
қан тамған совет заманында еңбегін бұлдамай-ақ,
ұлтының қанымен, жанымен бірге жасайтын ана
тілін ардақтап, ұлтты дамытуға айғайламай-ақ
үлес қосу – 'мекеңдер дәуірінің намысты ісі, азаматтық парызы еді. Қазіргі ұрпақ мәселенің осы
жағына бұрылып қараса, тарихтан тәлім алар еді.
Студент 'мірбек Жолдасбеков ғылым жолына түспей тұрып-ақ Мәскеуде зі ұнатқан
қызды (болашақ жары) қызғыштай қорып,
екі томдық орысша-қазақша сздік сыйлауы,
күніне 25 сз жаттатуы қазіргі жастарға неге
емес пе! Шынында, азаматтығын танытып,
қамқорлық жасаған студент қыздың тағдыры
аянышты еді. Кезінде ұлтының қамы үшін басын
бәйгеге тіккен азаматтардың бірі Т.Рысқұловпен
пікірлес болған әкесі Мұхамедәлі Бағызбаевты
1937 жылы тұтқындап, атқан соң, шешесі халық
жауының әйелі ретінде КарЛАГ-қа айдалады.
Туған бауырларынан кз жазып қалған бес жасар қыз лагерь маңындағы балалар үйіне алынады, анасынан кп ұзамағанын да кездейсоқ
біледі. Араға уақыт салып абақты тауқыметінен
босап, шешесімен бірге Шымкент жағына
оралады. Орыс мектебінде те жақсы оқыған
Мая Бағызбаеваның крші мектептің үздік
оқушысы 'мірбек Жолдасбековпен таныстығы
да сол қалада басталған еді. Кп кедергі крсе
де намысын қайрап скен бойжеткен жақсы
үлгерімінің арқасында бірден Ленинградқа оқуға
түседі, бір жылдан кейін ршіл жігіт 'мірбек
Жолдасбековтің кмегімен Мәскеу мемлекеттік
университетіне оқуға ауысады. Сол елуінші
жылдарда Мәскеуде оқыған қазақстандық
жастардың жерлестік ұйымына жол крсетіп,
кп құрдастарына жәрдем беріп, оларды зінің
батылдығымен, бауырмалдығымен баурап алған

жас 'мірбек зі құралыптас қазақ жастарының
бойынан жалындаған күш-жігермен қатар, атабабаларымыздың шпес рухы мен аңсаған арманын круге тырысты.
Жалпы ғалымның крегендігі – болашақты
болжап білуінде. 'ткен ғасырдың 60-70 жылдары үшін қазақ тілінде күрделі сала – механика
мен машиналар теориясы, яғни машинатану
терминдеріне ана тілінде түсініктеме жазу, оларды түпнұсқадан тәржімелеу – қиынның қиыны
болатын. 'мірбек Арысланұлы осы ғылым саласы бойынша екі сздік, тұңғыш оқу құралы мен
оқулық шығаруы – нағыз ерлік, шын еңбек еді.
Сол кезде де заманының құлы болып, барлық
салада з тіліне қызмет етуден жерініп, ұлтын
менсінбейтіндер болған. Қазір де, кінішке қарай,
жоқ емес. Заманында «қазақ тілі ғылымның тілі
бола алмайды» дегендерге ісімен нақты жауап
берген 'мірбек Арысланұлы білікті инженерлерді
тыңғылықты даярлауды, озық елдермен теңесу
мүмкіндіктерін бүгінгі ізбасарларына аманаттап
кетті. Ректорлық мансабы мен жоғары білімді
ұйымдастыру қабілеті орайымен үйлескен ғалым
талантты студент жастарды дер кезінде тауып,
жалықпай тәрбиелеудің жн-жобасын крсетіп
кетті. Қаншама шәкірттің жолын ашты.
1970 жылы 39 жастағы 'мірбек Жолдасбековтің сол кездегі Қазақстанның жалғыз
университетіне ректор болып тағайындалуы
– сенім мен жауапкершіліктің, батылдық пен
намыстың крінісі-тін. Мұнда бірден «Биофизика» оқу-ндірістік бірлестігі, тәжірибелік
биоклиника, түрлі конструкторлық бюролар,
робот жасау орталығы құрылып, з заманындағы
инновацияның қазаны бұрқ-сарқ қайнап жатты.

Әдетте ректорлық қызмет
оқу орнындағы лауазымның
шеңберімен шектелетіні рас.
Білім-ғылым, жастарды жетілдіру,
мәдениет бұл қызметтің негізгі
арқауы болса да, билік пен халық
арасында дәнекерлік ету, елдік
істерге интеллектуалдық мазмұн
беру – университет көшбасшысының жазылмаған парызы.
рине, '.А.Жолдасбеков туралы кп айтуға,
жазуға болады. Бірақ оның атын тарихта мәңгіге
қалдырған бір белгі яки тарихи қолтаңбасы, тіпті
ректорлық қызметінің дара шыңы – ҚазМҰУ
қалашығының құрылысы. Тәжірибелі басшы
әуелі «Университетстрой» арнайы құрылыс-монтаждау басқармасын, жеке студенттік құрылыс
отрядын құрып, күн демей, түн демей оқу кешенінің алғашқы блігін салып бітірді. Екі даңғылдың арасын қосып жатқан, бір жағынан Есентай
зені, екінші жағынан Ботаникалық бақ қоршаған жасыл аумақ қала ішіндегі ғажайып қалаға
айналды.
Оны кзбен кргіңіз келсе, тәуелсіздігіміздің
бесігі – Алматыдағы ҚазМҰУ қалашығына ат
басын бұрыңыз. 'ркениетті елдердегі оқу корпустарынан, кампустардан кемі жоқ. Қаншама
студенттердің ұшқан ұясы ән-жырға, әуенге
арқау болды. Солардың ішінде бізге жақыны
– түлектер санасында жатталып қалған жыр
жолдары. Ақын Қасымхан Бегманов студенттік
сағынышты дп басып, оқу орнымыздың
бейнесін былай рген еді:

Дүкенбай ДОСЖАН:
«Тәуелсіздікке жан аямай қызмет қылған кісілерді атағанда, ең әуелі, ауызға Өмірбек Жолдасбеков түскен еді. «Ол кісі барда ғылым әлемін жау алмайтындай, иығымызды жарға тіреп
тұрғандай ерекше сезінуші едік; ұстаз айтқан ары бар, ұяты бар үлкеніміз еді» дедім. Президент қабағына қою мұң жиып: «Арыстан мінезді кісі еді» деді. ...Кісінің шын мінезі басына
іс түскенде ашылады. Көпірден өтерде сыналады. Үлкен кісі айтқан арыстан мінез ұлтының
ең қиын кезеңінде ашылды, тәуелсіздіктің алғашқы шебіне шығып, желбіретіп көк байрақ
ұстаушылардың бірі болды. Ұлт мүддесіне беделін, басын тіге білді».
Әбдіжәміл НҰРПЕЙІСОВ:
«Қазір ойласам, Тәңірінің өзі оны о баста жаратқанда жер басқан жұмыр басты пенденің
ешқайсысына ұқсатпай, жеке басын даралап бөліп алып, тұлға, тұрпатының өзін сом темірден
шомбалдап соға салғандай екен. Тұла бойындағы бар қасиет оның ана мол пішілген палуан
тұлғасына лайықтап бәрін ірі, кесек қып жаратқандай еді. Дене бітімі қандай ірі, кесек болса,
ақыл, парасаты, азаматтығы ересек ірі, кесек еді. Ол өмірде ештеңені белінен қалқып, тиіпқашып, жарым-жартылай істемей, не істесе де өзінен кейінгіге ештеңе қалдырмай, қопарып
істейтін».
Борис ГУСЕВ, академик, Социалистік Еңбек Ері,
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Халықаралық инженерлік академия президенті:
«Ө.А.Жолдасбеков Ресейде, Қазақстанда, Азия мен Еуропада мойындалған ұлы ғалым
және инженер ғана емес, сонымен бірге әлемде инженерлік қозғалыстың аса көрнекті
ұйымдастырушысы, Халықаралық инженерлер академиясын құрушылардың бірі. Бүкіл
дүниежүзі Х ғасырдағы Қазақстанның ұлы философы Әбу Насыр әл-Фарабиді біледі, бүгінде
Академияның барлық мүшелері әлемдік инженерлік қозғалысқа қатысушылардың баршасына
академик Өмірбек Арысланұлы Жолдасбековті екінші әл-Фараби деп мақтанышпен атайды».

КазГУ-дің қалашығы –
Кздерімнің тұңғиық қарашығы.
Сезімдерім секілді млдірейді –
Шалғында – дала шығы.
Киелі білім ордамыздың еңсесі алыстанжақыннан крінгенде, сәлемдесу орнына немесе
жастық шақты еске түсіру ретімен: «КазГУ-дің
қалашығы – кзімнің қарашығы!» деп қысқа
қайыру ғадетке айналғаны да содан.
Бүгінде 17 қабат бас ғимараттың оң жағынан
орын тепкен 'мірбек Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайы – бір ҚазҰУ-дың ғана емес,
Алматының игілікті мәдени орны. Ал оның
алдындағы 'мекеңнің ескерткіші – тұлғаға
қойылған лайықты белгі. Ол аға буынның парасаты мен жастардың жалынын жалғастырып тұрған
рәміз сынды.
Ел басшылығы қай кезде де үлкен істі үлкен
жауапкершілігі бар адамға тапсыратыны белгілі.
Оны ұйымдастыру, зіне де, әріптестеріне де талап қоя білу, әділдік, мамандар мен студенттердің
тілегіне құлақ асу, әрдайым кмек қолын созу
сияқты тұлғалық қасиеттері сол шақта бүкіл елде
де, ұжымда да 'мірбек Жолдасбеков абыройын
биікке ктергені анық. Студенттердің ізденісіне
еркіндік беру, ғылыми зерттеулерді, оқытудағы
жаңа әдістемелерді ұдайы қолдау, спортта, нерде
жетістікке жеткен жастарды жүйелі ктермелеу
– есімі де, қызметі де тарихта қалған арыстан
жүрек азаматтың құдай да рытқан қасиеті еді.
Міне, осы сапа, осы қолдау жастарды 1986 жылы
желтоқсанның аязында бас алаңға алып шықты.
Азат тықтың қарлығаштарының елге, ұлтқа,
кәсіпке, болашаққа адалдығы – тарих тегершігін
дұрыс бағытқа бұрды.
Бүгінгі Тәуелсіздіктің 30 жылдық шежіресі
тұрғысынан қарасақ, сол кездегі талап қоғамының
саналы блігіне ой салып, жаңару үдерісін бастатады. Ежелден еркіндікті аңсаған ата-баба
рухымен сусындаған, намысты қолдан бермеген,
қымбатымызды аялаған ұрпақтар сабақтастығын
сақтау әрдайым маңызды.
Сол кезеңде республикадағы жетекші
уни верси теттің 19 факультетіне түсуге ниет
білдірушілер жылдан-жылға кбеюі заңдылық
еді. 'йткені КазГУ одақта Мәскеу, Ленинград университеттерінен кейінгі үшінші
орынға шығып, Дүниежүзілік университеттер
қауымдастығына қабылданған-ды. Заң, философия және экономика, зге де факультеттерде бір
орынға 20-25 абитуриент таласатын. Сондай бір
жылы ауылдан келген 5 «алтын медаль» иегерінің
жақсы балл жиса да, студенттер қатарына ілінбей
қалғанын білген 'мірбек Жолдасбеков олардың
меселін қайтармай, министрлік арқылы қосымша
қабылдау қамын заңдастырғанын естігеніміз
бар. Оқу бағдарламасын игере алмай шығып
қалатын студенттердің орнына білімпаз, талапты
жастар сақадай сай дайын тұратын. Және бір
ерекшелік – ректор түлектердің жер-жерге жолдама алатын жиындарына зі тікелей қатысып,
жн сілтейтіндігі. Бұл – жас маманға деген сенімі
мен құрметі болса керек. Ол әрдайым қабілетті
жастарды қадір тұтты. «Ректор Жолдасбеков
қалыптастырған сапа мен мәдениет, жолға қойған
тәртіп пен жауапкершілік, тағылымды дәстүр мен
қағидат бүгінгі жоғары оқу орындарында сақтала
ма екен?..» деген сұрақ та туады.
1986 жылғы Желтоқсан іс басындағы кп
азаматтардың тағдырына тұсау болғаны да – ащы
ақиқат. Нақақтан жала жабылған 'мірбек Жолдасбеков те партиядан шығарылып, қызметінен
кетуге мәжбүр болды. Пендешілікке салынып,
аяқ астынан сатып кеткен немесе ат-тонын ала
қашқан әріптестері мен шәкірттері де кездескенін
ел біледі. Кейін 'мекең ақталған соң, олардың
ар-ұятындағы күнә, тіршілігіндегі таңба ұлт тарихында шпестей жазылып қалды. Арамзалардың
жолын Жаратқан ие келте қайырып, клденең
кесетіні тағы бар. Бір таңданарлығы, сол беймаза
күндерде ректорды қорғап шыққандар – негізінен
оқу ордасындағы түрлі этнос кілдері екен.
Мысалы, жаламен түзілген «Жолдасбеков ісіне»
қатысты доцент С.Либерман: «Университеттегі
есі дұрыс адамдардың барлығы да мұның қолдан
ұйымдастырылып отырғанын білді, білсе де
кбі үнсіз қалды. Тек академик З.Қабдолов
қана «'мірбек Арысланұлы – біздің ғылымдағы
құбылыс» деп жар салғанын, профессор Виктор
Инюшин республика басшысы Г.Колбинмен
кездескенде ғылыми еңбектері әлемге танымал
Жолдасбековтен айырылу Қазақстанның жоғары
біліміне үлкен соққы болғанын жеткізгенін» айтып, ақиқатын жазды.
Тағы бір комиссия ректорға интернационализмге қиғаш әрекетті таңбақ болғанда,
С.Либерман мырза телефон анықтамалығынан
Пурин, Шварцман, Генкин, Горенман, Слуцкий,
Розенфельд, Агушевич, Сперанская, Миркин,
Ульман, тағы басқалардың аты-жнін шұқып
крсетіп: «Меніңше, басқа бірде-бір жоғары
оқу орнында осыншама еврейлерді таппайсыз?
Бізде одан басқа қаншама неміс пен кәріс бар»

Әбіш КЕКІЛБАЙҰЛЫ:
«Өмірбек Жолдасбеков – жиырма бірінші
ғасыр мен үшінші мыңжылдықта қазақ
азаматының алдынан шығар терең
зерделілік пен іскерлік алғырлықтың,
азаматтық қайсарлық пен күрескерлік
табандылықтың, ізденімпаздық пен
дәйектіліктің мейлінше қатал талабына жиырмасыншы ғасырда жүріп-ақ
ойдағыдай жауап бере алған айтулы
саңлақ еді».
Шерхан МҰРТАЗА:
«Нағыз ғалым Адамзат үшін қызмет етеді.
Жалған ғалым, арзан академик тек өз
қарнының қамы үшін ғылымның емшегін
қанатып сорған ешкіемер кесіртке сияқты.
Ал, күні кеше Кеңсайдан мәңгілік мекен
тапқан Өмірбек Арысланұлы Жолдасбеков
болса, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов,
Әлкей Марғұлан, Асқар, Дінмұхамед
Қонаевтардың ізін ала, сол алыптар
қатарында тұратын нағыз академик».
Сұлтан САРТАЕВ:
«Сондықтан да болар, Өмірбек
Арысланұлы бірінші күннен бастап өзін
тек қана университет ұжымына ғана
емес, бүкіл ғалымдар мен жоғары оқу
орындарына өзін таныстыра білуге
тырысты. Менің сол кездегі бір аса көңіл
аударғаным – Өмекеңнің барлық университет факультеттерінің оқу жоспарларын жете білетіндігі болды. Жоғары
оқу орындарының бәрін жинап, олардың
назарларын оқу жоспарының мүлтіксіз іске
асырылуына бағыттап, өзі соны бақылап
отыратын. Өйткені бұл іс мамандарды
дайындаудың көп кілтінің бірі болатын».
дейді. Тексеруші айтарға сз таппай қиналады...
Ал сол тырнақ астынан кір іздегендер ректор
жұбайы профессор Мая Бағызбаеваның МГУдің түлегі екенін, кезінде «Жамбыл Жабаев
шығармаларындағы патриоттық сарын» атты диплом жұмысын жазғанын, М.уезовтің зі оған
жоғары баға бергенін білсе де білмегендей болды.
Орыс фольклорының білгірі, славист ретінде
мойындалған ғалым, академик Мая Михайловна
(Мұхамедәліқызы) Бағызбаева қиын-қыстау
кезеңде 'мекеңнің рухын тіктеуге тіреу әрі
сенімді сүйеніш бола білді. Кейінгі атқарған қызметтерінде де ойын сергек, абыройын асқақ ұстауына барын салды. Ғұмыр бойы жанында жүріп,
күш-жігер сыйлады, ақыреттік серігіне айналды.
детте ректорлық қызмет оқу орнындағы
лауазымның шеңберімен шектелетіні рас.
Білім-ғылым, жастарды жетілдіру, мәдениет бұл
қызметтің негізгі арқауы болса да, билік пен
халық арасында дәнекерлік ету, елдік істерге
интеллектуалдық мазмұн беру – университет
кшбасшысының жазылмаған парызы.
Ұлт дамуын, білімді ел болашағын ойлаған
ректордың негесін біз крнекті академик, қоғам
қай раткері 'мірбек Арысланұлы тұлғасынан
креміз.
Алматы қаласы ЖОО ректорлары кеңесін,
Ұлттық инженерлер академиясы негізін қалаған,
Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің
Ғылым, білім және жаңа технологиялар жніндегі
комитетін, Парламент Мәжілісі леуметтікмәдени даму жніндегі комитетін басқарған
'.А.Жолдасбеков отандық білім-ғылымның стратегиясын айқындау мен жүзеге асыруға қомақты
үлес қосты. Ол тәуелсіз еліміздің заңнамаларын,
соның ішінде «Білім беру туралы», «Жоғары
білім туралы», «Мәдениет туралы», «Қоғамдық
бірлестіктер туралы», тағы басқа да заңдарын
пысықтап, қабылдатуға тікелей атсалысты.
Мемлекеттік рәміздерді талқылау барысында
кшелі пікір айтып, елдік құндылықтардың мәнмаңызын түсіндіре білді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының академигі, Халықаралық Инженерлер академиясының академигі, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты, В.Г.Шухов, л-Хорезми
(Иран) атындағы халықаралық алтын медальдардың иегері 'мірбек Жолдасбековтің аты
қашанда ұстаз бен ғалымдығын былай қойғанда,
«ректор» ұғымының баламасындай ұлт жадында сақталатыны сзсіз. Ол мұны КазГУ
мәртебесі мен қалашығы арқылы, білім мен
ғылым сапасы арқылы айқындап кетті. МГУді М.В.Ломоносовсыз елестету қалай мүмкін
болмаса, КазГУ-ді '.А.Жолдасбековсіз еске алу
мүмкін емес. Бұл құбылысты «ректор эталоны»
деу қисынды.
«Жақсының аты лмейді, Ғалымның хаты
лмейді» деген халық сзінің мәні осында.

РОБОТ

ЖАСАҒАН ҒАЛЫМ
Академик Өмірбек Арысланұлы Жолдасбековтің еліміздің
жоғарғы білім беру саласына, парламентариясына, Ұлттық
Инженерлік академиясының қалыптасуы мен дамуына
сіңірген ерен еңбегі баспасөз бетінде кеңінен жарияланып жүр, жариялана да бермек. Дегенмен, сан қырлы,
сом тұлғалы мемлекет және қоғам қайраткерінің ғылым
саласындағы, соның ішінде машина жасау және робототехника саласындағы еңбегі ерен екенін айрықша айтуға
тиіспіз.
рбір мемлекеттің экономикалық дамуы сол мемлекеттің машина жасау саласының дамуына тығыз байланысты. Машина жасау саласы дамыған мемлекеттің экономикалық дамуы да жоғары
болмақ. Оған мысал, әлемде экономикасы дамыған алпауыт
мемлекеттердің бірі – Германия. Қазіргі кезеңде Германияның
Фраунгофер орталығының бастауымен дүниежүзінде цифрлық
технологияларға, робототехникаға, 3D принтингке негізделген
4.0 индустрия революциясына тті.
Машина жасау саласының теориялық негізі – машиналар және механизмдер теориясы ғылымы. Академик Жолдасбеков – осы машиналар және механизмдер теориясын
Қазақстанда қалыптастырып, дамытқан ғұлама ғалым. Машиналар және механизмдер теориясы ғылымының негізгі
мақсаты – механизмдер мен машиналардың құрылымдық,
кинематикалық, динамикалық талдауы мен синтезі болса,
қазіргі машиналардың электроникамен, басқару жүйелерімен
жетілдіруіне байланысты осы ғылымның «рісі» кеңейіп, ол
әлемде қарқынды дамып келе жатқан алдыңғы қатарлы мехатроника және робототехника ғылымдарымен жалғасып жатыр.
Ал мехатроника – механика, электроника, ақпаратты технология салаларын түйістіретін ғылым болса, робототехника осы
мехатроника ғылымының ндіріске қажетті негізгі саласы.
Сондықтан академик Жолдасбеков – Қазақстанда мехатроника
және робототехника ғылымдарының негізін қалаушы деп нық
сеніммен айта аламыз.
Қазіргі кезде автоматты түрде басқарылатын қондырғылардың
бәрі робот деп аталып жүр, мысалы, робот-ойыншықтар, роботшаңсорғыш және тағы басқалар. Негізінде роботтың ндіріске
қажетті функцияларын орындайтын механизмі немесе манипуляторы болуы қажет. Американың Роботтар Институты (RIA)
анықтамасы бойынша, робот дегеніміз программаланған кп
функциялы манипулятор, яғни роботтың негізгі блімі оның
манипуляторы немесе механизмі.
'ндірісте қолданып жүрген роботтар негізінен сериялық
манипуляторлардан тұрады. Сериялық манипуляторлардың
құрылымы адам қолының құрылымына ұқсас болғандықтан
олардың жүк ктергіштігі, динамикасы нашар. Сондықтан
дүниежүзілік робототехника саласында соңғы уақытта
роботтардың манипуляторларына, яғни механикасына кп кңіл
блінеді.
Қазақстанда Жапониядағы сияқты алуан түрлі роботтар жасалмаса да, Қазақстан ғалымдарының халықаралық робототехника деңгейінде з орны бар. Ол – параллель роботтар. Параллель
роботтардың құрылымы тұйық кинематикалық тізбекті манипуляторлардан тұрғандықтан, олардың сериялық манипуляторларға
қарағанда жүк ктергіштігі мен позициялау дәлдігі те жоғары.
Сондықтан параллель роботтарды тау-кен, металлургия,
аэроғарыш ндірістерінде кеңінен пайдалануға болады.
Осы параллель роботтарды зерттеу халықаралық деңгейде
жақында қолға алынып жатса, академик Жолдасбеков параллель роботтардың негізі болып саналатын жоғары класты
механизмдерді зерттеуді ткен ғасырдың алпысыншы жылдары
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің
механика-математика факультетінде дәріс алып жүргенде,
IFToMM президенті, академик И.И.Артоболевскийдің ғылыми
жетекшілігімен бастаған болатын. Осы ғылыми бастаманы
'мірбек Арысланұлы қазақ еліне кеңінен таратып, қажымас және
екпінді мемлекеттік, қоғамдық жұмыстарымен ұштастыра отырып, з шәкірттерімен бірге жазық және кеңістік жоғары класты
механизмдер теорияларын құрды, жүздеген ғылым кандидаты
мен докторларды даярлады, отандық және шетелдік патенттермен қорғалған теңдесі жоқ параллель манипуляторлардың жаңа
түрлерін жасады. Яғни академик Жолдасбеков еңбектері – параллель роботтардың қазақстандық жасаушысы.
Қазір 'мірбек Арысланұлының ғылыми мектебі әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде жалғасын тауып келеді.
Университетте «Сандық технологиялар және робототехника»
ғылыми-білім беру орталығы ашылып, «Робототехника жүйелері»
мамандығы бойынша бакалавриат, магистратура, докторантурада
студенттер дәріс алып жүр. Ғылыми-білім беру орталығының
негізгі ғылыми бағдарламасы – параллель роботтарды зерттеу
және оларды RoboMech класты параллель манипуляторларда,
жасалып жатқан «Ai-Gerim» әлеуметтік гуманоид роботында,
интеллектуалды электрлі кліктерде қолдану.
Уақыт ткен сайын Ұлы Ғалымның, Ұлы Ұстаздың асыл
тұлғасы айқын кріне бермек, ерен еңбегі жалғаса бермек.
Жұмаділ БАЙҒҰНШЕКОВ,
ҚР ҰҒА және ҰИА академигі,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ «Сандық технологиялар
және робототехника» орталығының
директоры

ANA TILI

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДА
ұмтылды. Осы мәселені бліп айтқанымыз
дұрыс.
– Ілгерідегі бір әңгімеңізде қандай қиын
шақтарда да "лихан Б7кейхан ешкімді
сатпағанын, 7з идеясына адал болып
қалғанын айтқан едіңіз. Ұлтқа, жекелеген
адамдарға деген "лихандай адалдықтың
тамыры неден басталады?
– Ел Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың тікелей қолдауымен репрессия
құрбандарын толық ақтауға байланысты
кешенді шаралар жүргізіліп жатыр. Осы
бағытта бірталай жұмыс басталды. Мен
осы комиссияның мүшесімін. Комиссия
мүшесі ретінде осы бағытта бірталай ісшаралар қолға алынғанын айта кетуім
керек.

(Басы 1-бетте)

Мәмбет ҚОЙГЕЛДІ,
тарих ғылымының докторы,
ҚР ҰҒА академигі:
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істеп отырған, репрессия құрбандарын
ақтауға құрылған комиссияның
бірден-бір ұстанымы ұлт мәселесімен
тікелей байланысты болуы керек. Ол
үшін, біріншіден, «Алаш қозғалысы –
қазақтың ұлт-азаттық қозғалысы» деген құжатты ресми даярлауға тиіспіз.
Екінші, Алаш қайраткерлері ұлт-азаттық
қозғалыс қайраткерлері екенін ресми
мойындағанымыз абзал. Үшіншіден,
Алашорда үкіметі қазақ мемлекеттілігін
жаңғыртуға ұмтылды деген мазмұндағы
саяси құжат қабылдау керек. Осы кезге дейін Алашорда үкіметіне қатысты
жалған тұжырымдар айтылып келді
ғой. Жоғарыда мысалға келтірген үш
құжатты қабылдасақ, Алаш қозғалысына,

«...ТІРІ БОЛСАМ,

ҚАЗАҚҚА ҚЫЗМЕТ
ҚЫЛМАЙ ҚОЙМАЙМЫН»
– ХХ ғасыр басындағы қазақ
мемлекеттілігін аңсаған қазақ ұлтазаттық қозғалысының басшысы "лихан
Нұрмұхамедұлы Б7кейхан екені даусыз.
Ендеше, біз "лихан мұратын тап басып тани
алдық па? "лиханның ұлт болу жолындағы
мақсаты мен мұратын талдап, түсіндік пе?
– лихан Бкейханның қызметіне,
ұлт тарихында алатын орнына байланысты
осы күнге дейін нақты бір тұжырымға келе
алмай отырмыз. Ондай кемшілігіміз барын
мойындауымыз керек. ХХ ғасыр басындағы
қазақ мемлекеттілігін құруға бет алған
топтың арасында лихан жалғыз болған
жоқ. Оның жанында Ахмет Байтұрсынұлы,
Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов
сияқты тұлғалар жүрді. Смағұл Сәдуақасов,
Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов,
Жалау Мыңбаев сияқты жас буын ұлтазаттық күрескерлерінің соңынан ерді.
«ХХ ғасыр басында қазақ қоғамына
қозғау салған лекеңнің ұлылығы,
кемелдігі неден байқалды?» деген сауалға
жауап іздегенде, мына бір жайтқа кңіл
аударғанымыз жн. лекең – ХХ ғасыр
басындағы уақытта ұлт алдындағы тарихи
міндеттерді дәл анықтай алған тұлға. Ұлт
зиялыларының ең негізгі міндеті – тарихи
сын сағатта ұлт ұстанымын крегендікпен
анықтай білуінде ғой. Тұлғаның
кемелдігі де, білімі де, дайындығы да
сондай сәттердегі шешім шығарудан,
жол таңдаудан байқалады. Осы тұрғыдан
алғанда, лекең қазақ ұлтының ХХ ғасыр
басындағы міндеттерін анық болжап,
тани білді. Мысалы, біз ол кезде Ресейдің
құрамындағы ел едік. Ресейде де түрлі
ағымдар, партиялар болды. Олар қол
астындағы жұртқа з бағдарламасын
ұсынды. Қазақ қоғамын з орбитасына
тартқысы келді. Міне, осындай жағдайда
лекең бастаған қазақ зиялылары қоғам
тамырын дәл баса біліп, қазақ ұлтына зіне
тиесілі жолды крсете алды. Қазақтың
з жолы, тағдыры барын айтып, сол
бағыттан ауытқымауға шақырды. ХХ ғасыр
басындағы қазаққа керегі ұлттық еркіндік,
ұлттық құндылықтардың жоғалмауы еді.
Қазақ халқына, оның болашақ ұрпағына,
ең алдымен, қазақ жерінің тұтастығын
сақтау қаншалықты маңызды болса, ол
үшін ұлттық мемлекеттіліктің іргетасын
қалау соншалықты зекті болды. Ұлттық
ұстаным мен құндылықты жаңғыртпай,
ұлттық мемлекет те құра алмайтынымызды
олар түсінді. Осы міндетті тура анықтап,
ұлт алдында мәселені дер шағында қоя
білді. Біз бір нәрсені ұмытпасақ екен.
Советтік тарихнамада «Қазақ халқына
тура жолды ұсынған – большевизм»
деп бір кездері айттық қой. Қазақ
халқы таптық жіктелу жолына түскені,
большевиктердің соңына ергені дұрыс
деп келдік. лекеңдер, Ахаңдар: «Бұл
рл – біздің рл емес, ол біздің ұлттық
мүддемізге сәйкес келмейді. Бізге керегі
таптық жіктелу емес, ұлттық тұтастық»
деген сзді сол кезде дәп басып айтқан
болатын. «Ұлттық тұтастық болмаған
жерде мемлекеттілігімізді қалпына келтіре
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алмаймыз, ұлттық мемлекеттілігімізді
жаңғырта алмаймыз» деген қарсы уәжі сол
заман талабына сай келетінін бүгін мойындап отырған жоқпыз ба?
– Демек, "лихан Б7кейхан мұраты –
ұлттық мемлекеттілік мұраты болғаны ғой?
– рине! лкең бастаған топ сол мұрат
жолында ұлтқа не керек екенін, большевиктермен салыстырғанда, дәл тани
алды. Қазақ мұратына бірігу жолында
большевизмнен Алаш идеясы жоғары
тұрғанын дәлелдеді. Қазіргі уақытта да бұл
мұрат жолы біз үшін те маңызды. лекең
бастаған зиялылар тобы ХХ ғасыр басында
ұлттық міндеттерді анықтауда теориялық
дайындығы жоғары дәрежеде болғанын
мойындамасқа амал жоқ. Бұл ұлт үшін те
маңызды еді.
ХХ ғасырда патшалы Ресейде большевизм жалпыимпериялық саяси күшке
айналды. Соның нәтижесінде большевиктер ұсынған революциялық жол
басымдық алды. Осы жерде бір сауал туады.
Біріншіден, пролетарлық деп аталған 1917
жылғы қазан тңкерісі қазақ қоғамының
ішкі сұраныстарынан туған революция
ма еді? Осы сұраққа жауап табу біз үшін
те маңызды. Екіншіден, Ресей империясында большевиктер үкімет басына келген соң қазақ жерінде орныққан советтік
автономиялық республика мемлекеттік,
мазмұндық тұрғыдан ұлттық үкіметтік
құрылым ба еді? Басқаша айтқанда, Совет үкіметі ұлттың ішкі сұраныстарына
жауап берген мемлекеттік құрылым бола
алды ма? Үшіншіден, Совет үкіметі атынан 1920-30 жылдары жүргізілген саясиэкономикалық және мәдени реформалар
қазақ қоғамының ішкі сұраныстарына
сәйкес келіп, оларды қанаттандыра алды
ма? Менің түсінігімде Отан тарихында
осы үш сұраққа жауап табылып, ол жауап ғылыми тұрғыдан жазылғаны жн.
Кезінде бұл революциялық згерістерді
біздің зиялыларымыз қабыл алған жоқ.
Ахмет Байтұрсынұлы «Октябрь революциясы біз күтпеген жат қонақ еді» дейді.
Мағжан Жұмабаев «Бұл тңкеріс қазақ
үшін з тарихы тудырған, з мірінен
қайнап шыққан тл құбылыс емес. Еуропа
тарихынан туындап, орыс шындығы
арқылы сырттан келген жат құбылыс
болды» дейді. Басқаша айтқанда, қазақ
қоғамының жетекші де белсенді блігі
қазан тңкерісінің идеяларын қабылдаған
жоқ. Ол неге байланысты? рине, қазақ
қоғамының сол кезеңдегі алдында тұрған
міндеттеріне байланысты еді. Ол кездегі
қазақ қоғамының алдында тұрған негізі
міндет – ұлттық мемлекеттілікті жаңғырту
болатын. Сол арқылы атамекен жерін,
ұлттық құндылықтарды сақтап қалуға

Жалпы лихан Бкейхан бастаған
топтың з идеясына, ұстанымына беріктігі,
тазалығының бастауы қайда жатыр деген
сұрақ тууы заңды. Осы ретте мынаны айтар
едім. лекең з идеясына құлай берілген
тұлға. лекең з идеясын тұжырымдап,
сол ойдың тңірегінде халықты топтастыра білді. Соңына ерген халықтың
жауапкершілігі де з мойнында екенін
анық түсінді. лекеңдер ұлтының, мұраттас
серіктерінің алдындағы жауапкершіліктен
ешуақытта жалтарған емес. Бір мысал келтірейін. Отыз жетінші жылы
лихан Бкейхан Мәскеудегі Бутырка
түрмесіне жабылды. Оған тергеуші: «Алаш
қозғалысын кім бастады, оның басында
кім тұрды?» деп, сұрақ қояды. лекең:
«Алаш қозғалысын бастаған менмін, Алаш
идеясын да айтқан менмін, Алаш съезін,
партиясын мірге әкелу үшін бастамашы
болған да мен едім. Екінші жалпықазақ
съезінде Траға болып сайланғаным да
рас» деп, бүкіл жауапкершілікті з мойнына алады. Қандай қуғын-сүргін крсе де ол
з идеясын сатқан жоқ, з ұстанымынан
жалтарған емес. Ұлт алдында, тарих алдында жауапкершіліктің жүгін мойнымен
ктере білді, керек десеңіз, қанымен теді.
Бір нәрсені анық түсінсек деймін. ХХ
ғасыр басында халқын ұлт-азаттық күреске
бастаған зге ұлттардың тұлғалар шеруінде
лихан жұлдызы да жарқырай крінді.
Біз оны, ең алдымен, зіміз мойындауымыз, содан кейін згелерге де мойындата
білуіміз керек.

лекеңдердің саяси қызметіне қатысты
ресми баға берер едік. Ол құжатты ең
жоғарғы деңгейде, тіпті Парламент
бекітсе, тіптен тамаша. Міне, осындай
іс-шаралар жасалған уақытта біз лихан
Бкейхандар айтқан Алаш идеясына бір
табан жақындай түсетініміз анық.
– 1980 жылдардың аяғы мен 1990
жылдардың басындағы ақтау комиссиясы
бірқатар Алаш зиялыларын ресми ақтағаны
белгілі. "лихан Б7кейханның жеке
саяси қызметі, біздің білуімізде, ресми
мойындалған жоқ.
– Дұрыс айтасыз, лекеңнің саяси
қызметі ресми мойындалмады. Жалпы
ақтау парағымен есімі елге жетті.
Алашқа қатысты бірнеше ресми құжат
қабылдауымыз керек дедім ғой. Міне,
мемлекеттік жоғарғы органдардың
мақұлдауымен ресми құжат қабылданса,
лекеңнің ресми деңгейде мойындалуы сол болар еді. Алашорда үкіметі
қазан тңкерісін қолдаған жоқ. Екінші,
революция нәтижесінде мірге келген үкіметті, үшінші, ол үкімет жасаған
реформаларды құптамады. Олардың з
бағыты, ұстанымы, үкіметі болды. Біз
сол үкіметтің ресми іс-шараларын қазақ
мемлекеттілігі жолындағы бастамалар
екенін анық түсініп, құжат жүзінде ресми
мойындағанымыз абзал.
Ұлттық тәуелсіздік жолында күресу,
тәуелсіздік құндылықтарын сақтау – Алашорда үкіметінің мақсат-мұраты болды.
Сол үшін мемлекеттілікті жаңғыртуды
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– Алаш – біз үшін қастерлі, аяулы с7з
ғой. "лихан Б7кейхандар ұстанған Алаш
ұғымын, Алаш идеясын осы күні ауыстырып
алған жоқпыз ба?
– лекең, Ахаң, Міржақып бастаған Алаш қозғалысы – ұлт-аза т тық
қозғалыс болатын. Алаш қозға лысының қайраткерлері – ұлт-азаттық
қозғалысының қайраткерлері. лекең
бастаған зиялылар құрған Алашорда
үкіметі, қазақ мемлекеттілігін жаңғырту
әрекетін мақсат тұтқан үкімет болатын. Менің түсінігімде, қазір жұмыс

кздеді. Ұлттық мемлекеттілікті
жаңғыртпай, ұлттық құндылықты сақтай
алмаймыз. Олар осы тұжырымды жасау
арқылы з заманындағы ең биік дәрежеден
крінді. Теориялық тұрғыдан қазақ
болашағы жолында ол тұжырым большевизм тұжырымынан жоғары тұрды. лихан
Бкейхан бастаған Алаш қайраткерлері
большевим мұратының қазақ мұраты емес
екенін айқын сезінді. Міне, осы жайттарды
мойындағанда ғана лихан жолын мойындаймыз.
– "ңгімеңізге рақмет!
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Берік ӘБДІҒАЛИҰЛЫ,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

ӘЛИХАН ЖОЛЫ –
БІЛІМНІҢ КҮШІНЕ
СҮЙЕНГЕН ЖОЛ
– "р адамның 7зінің тұлғалық
жолы болады десек, "лихан Б7кейхан
жолы сіз үшін қандай жол?
– Тарихи күрделі жағдайда лихан
үлкен ұлттық жауапкершілік алып,
беделімен, білімімен, мінезімен сол
жауапкершілікті мойнымен ктере
білген тұлға. Демек, лихан жолы –
ұлт тәуелсіздігіне қадам басқан жол
дер едім. лекеңнің жолы білектің
күші ғана емес, білімнің күшіне
сүйенген жол. Ол ұлтты жаңа деңгейге
ктеруді, бүкіләлемдік тәжірибені
зерттеп қазаққа әкелуді кздеді.
– "р ұлттың 7з арманы болады
десек, "лихан кезеңіндегі ұлттың арманы не еді? Оны "лихан Б7кейхандар
тап басып тани алды ма?
– Ол жеке зі емес, зінің
тңірегіндегі зиялы қауымды,
қазақтың білімді азаматтарын сол
арман жолына біріктірген тұлға ғой.
Халықтың ол кездегі арманы не
еді? Ең бастысы, сол қиын заманда
жер мәселесі, орыс империясының
қазақтың жерлерін басып алуы, жер
дауы, тіл мәселесі, сот мәселесінде
халық әділдік іздеді. 1905 жылғы
«Қоянды» петициясында да осы
мәселелер ктерілді. Қазақ жерін
күштеп тартып алды. Халық
осындай әділетсіздікті басынан
кешті. Демек, халық жемқорлық,
әділетсіздік жойылса деп армандады.
лихан Бкейхан зі бас болып, бұл
мәселелерді заңды тұрғыдан шешу
жолдарын қарастырып, елдің басын қосты. Думаға депутат болғанда
патша атына хат жазып, сол үшін
қудаланды. Қазақты «қырғыз» деп
атауына қарсы болып, Алаш атанамыз деді. Алаш атанып, кейінірек
Алаш идеясын, саяси қозғалысын
ұйымдастырды. Оның түп мақсаты
жердің азаттығы болатын. Ресей

империясының қол астында жүріпақ азаттықтың лебін сезінсін деп
газет шығарды, сол газеттің
тңірегінде халықты біріктіргісі
келді, ағартушылық, тәлімдіктәрбиелік мақалаларды кптеп
басуға тырысты. «Қазақ қандай болуы керек», «Қазақтың әскері қандай
болғаны дұрыс?», «Жастар оқуын
ұйымдастыру» деген тақырыптарды
ктеру арқылы сол кездегі қазақтың
арманын орындауға бір табан жақын
жүрді. лекең бастаған шоғыр білімді,
білікті, қуатты ұрпақ тәрбиелеу,
ағарту жолында жұмыс істеді. Ахмет
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов,
Сұлтанмахмұт Тоғайғыров, Мағжан
Жұмабаев сияқты тұлғалардың жазбасын, леңдерін оқысаңыз лирика
ғана емес, ұлтты тәрбиелейтін, оятатын, ой салатын дүниелер. Міне, ішкі
қуаты мығым, дайындығы мықты осы
топ революция басталған кезде саяси
күшке айналды. «Алашорданың»
алғашқы бағдарламасын, заңдарын
жасап, ел дамуында рухани
серпілістер әкелді. Совет үкіметінің
алғашқы жылдарында да лекеңді
ел тұлғалары мойындап, Мәскеуге
барса, алдымен, соған сәлем беріп,
ақылдасып жүрді. Демек, лекең
қай кезде де елдің рухани ксемі
боп қала берді. Оны орыс үкіметі
де, кейін коммунистер де жақсы
түсінді. Содықтан оны Қазақстанға
жібермей, қатаң қадағалауда ұстады.
Кейін «Халық жауы» деп нақақ атануы да оның саяси іс-қимылымен, ел
алдындағы беделімен тікелей байланысты еді.
– "лихан Б7кейхан «Тірі болсам
қазаққа қызмет қылмай қоймаймын»
деді. Сол "лиханның ардақты есіміне
біз бүгін қалай қызмет етіп жүрміз?
– Ең бастысы, бүгінгі қоғамның
кзі ашық азаматтары лихан
Бкейханды мойындайды, пір тұтады.
Оны ұлттың ксемі деп санайды.
Ұлттың дамуында қазір кптеген
жолдар бар ғой. лекең ұстанған
ұлттық либерализм бағытын қазір де
саяси бағдарламамыз деп есептейміз.
Ұлт-азаттық ктерілісінің күрескері
Кенесары да біз үшін қайсар тұлға.
Иә, кініштісі, жалпы қоғам
лихан есімін толық ардақтап отыр
дей алмаймыз. Сол үшін лихан
жолын, мұратын насихаттауда әлі де
жұмыс істеуіміз керек. рбір қалада,
аудан, ауылда лихан Бкейхан
атындағы кше болса деймін. Оның
портреті әрбір кабинетте ілініп тұруы
керек. Түркияда Ататүрікті қалай
дәріптейді, біз де лихан Бкейхан
есімін солай ардақтауымыз қажет.
лекеңнің суретін іліп қана қоймай,
оның білімін, мінезін, мірлік миссиясы «қазаққа қызмет қылмай
қоймаймын» деген ұстанымын да
үлгі қылсақ деймін. Түптің-түбінде
лихан Бкейхан – тұтас халықты
біріктіруші тұлға екенін бәріміз
мойындайтын боламыз.
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Раушан ТӨЛЕНҚЫЗЫ
«Ana tili»
...Маған бұл оқиғаны 1983 жылы
жазда талдықорғандық құрбым
Жанат Салқынбаева баяндағанды. Бәлкім, бұл әңгімеден сіз де
құлағдар шығарсыз. Осы материалды газетке дайындау барысында,
яғни кешелі-бүгінгі бір-екі аптаның
к7лемінде менің қолқанаттарым,
бауырларымның мектеп жасындағы
балалары, олар да бұны Тараздан
естіп келгендігін айтып, бірін-бірі
жарыса мақұлдады. Жанат оқиға
кейіпкерлерінің есімдері жадынан
шығып қалғанын айтқан.

атқан соң келіншегіне: «біздің қызымыз
болады екен. Түс күрдім. Түсімде құм
ішінде бір қария маған қызыңның атын
Таңшолпан қой» деді. Оған келіншегі
сенбеді ме, әлде, кім біледі: «да ну, тебе!..
Какое-то калбицкое имя... Таңшолпан...»
депті күйеуін кекетіп. Жігіт қанша уәж
айтқанымен, ол атты қызыма қоймаймын
деп қарсы келумен болыпты. Бояу-бедері
ап-анық сол күнгі түс жігіттің жадынан
еш кетпей қойған. Тоғыз ай толғанша
ол да бұл да айтқанынан қайтпады.
Айы-күні жетіп, дүниеге қыз бала келді.
кесі шақалаққа түсінде аян берген
атты қоймаққа бекінді. Алайда, қырсық
келіншек алған бетінен ол да қайтпады.
«Сол есімді қатты қаласаң, онда қызыма
Венера деп ат қоямын. Бәрібір емес пе,

қияқтай қасы қарлығаштың қанатындай,
екі беті саусақ тигізсең үгіліп түсер қардай
аппақ, ернінің жиегі ап-айқын ерекше
крікті болыпты. Шолпан қыз болып,
қылтиып кзге түсе бастағаннан-ақ
күннен-күнге кргеннің кзін суырған
кркем болып құлпыра түсіпті дейді.
Сырт кздің сұғынан жасқанған әулеттің
үлкендері қызға қарауыл қояды. Тіпті
мектепке барып келуі де кз алдарында болуын қадағалаған. Сйте-сйте,
Шолпан қыз оныншы классты бітіруге
жақындады. Ауыл-аймақтың жігіттері
аздай мектепке мұғалім болып келген жас
жігіттер де күндіз-түні қызды ториды. Не
керек, кәмелеттік аттестат алған күні жас
аруды мұғалімі айласын асырып алып
қашады...

ЕКІ ЖАСАР ҚЫЗЫНЫҢ
БОЙЫНДАЙ КЕЛІНШЕК
'ткен ғасырдың орта шенінде Мәскеудегі Медицина институтын тамамдаған ерлі-зайыпты екі жас елге оралады. Туған жеріне келіп, шипагерлік
қызметтеріне кірісті. Қазақы ортада
скен жігіт ел ішіндегі әдеп-салтқа, жнжоралғыға жетік. Орыс қолды келіншек
Мәскеуде оқығанын мақтан кре ме,
әлде бары сол ма, ұлттық менталитеттен
алшақтау...
Күндердің-күнінде күйеуі түс креді.
Құмдауыт, шлдала екен дейді. Аспан
айналып, жерге түскендей аптап. Дала
қапырық. Ыстық ауа бетіңді шарпиды,
ыстық құм табанын қариды. Шетсізшексіз айдалада күнге қарылып жалғыз
зі келе жатқанында тү-у-у алыста-ан
сыңғыр-сыңғыр еткен қоңырау даусы
естіліп, бара-бара сол үн жақындай түсті.
Бір кездері қияннан кіре тартқан аттылы, түйелі керуен тізбегі кзге шалынды. Құмды лкеде бір зім деп ойлаған
жігіт таңырқап, күнге қақталса да, зіне
қарай бет алып келе жатқан керуеннің
жолын тоспаққа бекінді. Шұбатылған
кірешілер айқындалып, жақындай түсті.
Аңдаса, керуеннің ең алдында, сәлденің
астына екі ұшы ңіріне түскен орамал
салған, кзі үлкен, қоңқақ мұрынды,
қаба сақал, қараторы қария түйе мініп,
теңселіп келе жатыр екен дейді. Тұрған
орнында қалшиып қатып қалған бұның
жанына жете бере, керуенді іркіп, түйені
шктіреді. 'зі түйеден түсіп, мұның
қасына келді де: «Балам, тізеңді бүк» деп
малдас құрып жанына отырғызады. «Балам, әйеліңнің құрсағында трт айлық
бала бар. Қыз бала. Атын Таңшолпан
деп қой. Жиырма жылдан кейін келемін»
деді де, орнынан тұрып, түйесіне мініп
керуенді қайта жолға салады...
Осы кезде зі де оянып кетеді. Түн
қараңғысында әлгі әзірде ғана крген
түсінен арыла алмай кп отырыпты. Таң

орысша – Венера, қазақша – Шолпан.
Мағынасы бір. Таңшолпанның қажеті
жоқ» деді. Текетірестің соңы «Таңын»,
бліп алып, бпенің атын Шолпан деп
шолақ қайырды.
Жанаттың айтуынша Шолпан қыз
адамзатта ма, әлде сол аймақта ма бет
біткеннің сұлуы болыпты. Жргектегі
күнінен-ақ алақандай қап-қара кзі оттай
жанып, қою кірпігі найзадай шаншылып,

Түс көрдім. Түсімде құм ішінде бір
қария маған: «Қызыңның атын
Таңшолпан қой» деді. Оған келіншегі
сенбеді ме, әлде, кім біледі: «Да ну,
тебе!.. Какое-то калбицкое имя...
Таңшолпан...» депті күйеуін кекетіп.
Жігіт қанша уәж айтқанымен,
ол атты қызыма
қоймаймын
деп қарсы келумен
болыпты.

...Осы әңгімені айтқан адаммен етене-жақын дос-жар болмаған соң, бұрынсоңды емен-жарқын с7йлеспеген соң есімі есімде жоқ. Қызмет бабында болмаса,
қаламсап пен қойын дәптерді кім кез келген жерде қолына ұстап жүрсін. "рі ана
дәуір ақындарының жанында жүретін жаттампазындай да болмаппыз. Ал бүгінгі
заманның әр с7зіңді желге ұшырмай, жерге түсірмей жазып алатын диктофон елдің
бәрінің телефонында бар. Бірақ к7птің ортасында «күні ертең маған керек боладыау» деп таспаға тартып отырсаң, ол тіпті сыйымсыз.

БІР АС ҚАСЫҚ
АСҚАЗАН

...Хош, жаздың соңы. Саршатамыз. Жастық шақтағы сауық кештердің бірі. Құрбымыз Алманың туған
күні. Азды-кемді сый-сияпатымыз
қолымызда, жатақхананың трт кісілік
кең блмесіне жиналып жатырмыз. О
заманда біз үшін туған күнге тартудың
тресі – 1 сом 70 тиын, әрі кетсе 2 сом
тұратын «Бисквит», «Наполеон», «Медовый», «Трюфельный», «Подарочный» ал қолға түссе, ең қымбаты 2 сом
64 тиынның «Ертегі» торты. Жанына
бір шоқ қалампыр немесе пион не болмаса күлтесі жас баланың алақанындай
ақ, сиякк, қызыл гладиолус қоссақ,
тіпті тамаша! Ортадан ақша жинап,
«Тойыңа гүл алып, келдік біз қуанып...»
деп, ән бастаймыз. ттеген-ай, осы
бір, әуезді «Туған күн кешінде» әнінің
әсерін бүгінде «Хәппи бздей ту ююю»
деген Альбионнан жеткен ән жолдары
басып кетті...
Ду-ду әңгіме, шат-шадыман күлкі.
Қызық та қызық, қызғалдақ та қызық.
Жай наңдап, жайтаңдаған жастық
шақта жай күннің зі той. Ал мұндай
кезде, жасындай ойнап, жауқазындай
жайнаған қыз-жігіттер жас ормандай
сыңсып тұр. Ол кезде жастар арасында
гитараны шебер шертетіндер – ойынтойдың кркі. Жеті ішекті шалып,
«Дос-Мұқасан», «Айгүл», «Песняры»,
«Верасы» ансамбльдерінің кең таралған
әндерін айтатындардың айналасында топтанып, дңгеленіп, білгеніміз
де, білмегеніміз де қосылатынбыз.
Грампластинкаға жазылған «Абба,
Бони-М» нің музыкасына билейміз.
Отырыс орталана бере, туған күн
иесі жасаулы үстелге шақырды. Кк
базардан сатып алуға ақша кп емес,
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Кктбенің ккорай белдеріндегі
бақтардан теріп әкелген Алматының
алқызыл апорты шертіп қалсаң, шашырап кетердей шырыны шертіп тұр (Күні
кешеге дейін күз басында Алатаудың
апортын, Талғар тауының албыраған
алмұртын теруші едік. не бір жылдары әдетімізге басып, алмаға барып едік,
тбеттерге таланып қала жаздадық.
Тбедегінің бергенін тмендегі трдегілер ме, трелер ме, әлдебіреулер
бліп алып, билеп, бақтарды жерімен
қоса, жекешелендіріп алған екен).
Қияр-қызанақтан, қызылша-сәбізден,
капустадан жасалған салаттар мен
карамель кәмпиттер бар. Сусын
атау лыдан «Дюшес», «Буратино»
лимонадты қойылған... Қызылкүрең
бауырсақ пісіретін жеңге леріміз
ауылда, 20 тиынның блке нанын
кпіртіп кп турапты. Үйден жырақ
жүргендерге үйме табақ ет қайда,
дүкеннен әкелген тауық етін қосып
басқан палау салынған, арасында
асханадан алған «общепиттің» үлкенүлкен тәрілкелері бірінен кейін бірі
алдымызға келді. Жасыратын несі
бар, жан-жақтан жапа-тармағай бас
салдық. Сәл тпей-ақ тәрелкенің түбі
тықырланып қалды. Қос қазандап
пісірген екен, тәрелкелер еселеніп,
тағы келді. Тас шайнайтын кезі емес
пе, тамақтан тартынып отырған бірі
жоқ. Тек Құралай деген қыз сылқым
сызылып, нанды саусағының ұшымен
шымшып үзіп, қасықтың сүйір ұшынан
«сүйіп», үш-трт түйір күрішті тістеп
аузына түсіріп орынсыз сынықсып
отырған. Басқалар қолын үш созғанда,
бір-ақ рет жұмсаған қасығы тәрелкенің
шетіне тиіп қана қайтатындай. Қатар

Он жеті жасар келіншек басына
жаулық салынса да ізін аңдығандардың
салдарынан үйден аттап шығуы мұң болады. Арада айлар ткенде аяғы ауырлап
бойы байсал тартқанда ғана бріктілердің
бәрі болмаса да бірқатары амалсыз үмітін
үзіп, кз салушылар саябырсиды. Он
сегізге толғанында, ол да қыз табады.
'зінен аумай қалған қызғалдағы талпынып, ол да күннен-күнге кз тарта береді.
Енді, кертпе құда, бесік құда болғысы
келгендер Шолпан келін болып түскен
шаңырақтың табалдырығын тоздырса
керек.
Уақыт те береді. Күндердің күні
болғанда, әжем айтқан ертегідегідей,
бақбақ басы ұзарып, сіп толғанда хас
сұлудың жасы он тоғыздан асқанда,
Шолпан келін белгісіз, белгісіз емес-ау
бейдауа дертке шалдығады. Аптадан
айлар ткенде клденеңнің кзіне ә
дегеннен аңғарыла қоймаса-дағы з атаанасы мен келін болып түскен босағадағы
естиярлар байқайды. Шолпанның сұңғақ
бойы барған сайын кетіліп, бәкене тарта

отырған қыздардың бірі: «Алсаңшы,
Құралай!» деп еді, бойжеткен бір жымиып алды да, «білесіңдер ғой, мен
зім осындаймын, тамақты аз жеймін»
деп, сыңқ етіп күлді. Оған бірі назар
аударып, бірі мән бермеді. Бірақ оны
ортамызға жаңа қосылған, бейтаныс жігіт аңдап қалыпты. «Мен қазір
тойып алайын, тірік тамақ ішкісі
келмей отырғандарға бір әңгіме айтамын... Құралай дедіңіз бе, сзіңізге
сене алмаймын, себебі денеңіз
дель финдікіндей жұп-жұмыр екен.
Қасығыңыз құр барып қайтып жатыр,
маған беріңізші, обал болмасын. Бір
майлап қояйын. йтпесе, «құрғақ
қасық ауыз жыртар» деп, қарама-қарсы
қиғаштау отырған қызға құрықтай
ұзын қолын созып, ә деуге үлгертпей
Құралайдың қасығын алды. Сйтті де
тәрелкенің түбіне терең бойлатып, шынында майлы тұсынан толтырып бір
ксіп алды. Кмейлетіп асап бір ұртына
тастап жіберді. Тым-тырыс қалған

Құдай сақтап, хирургтің
шеберлігімен асқазанның аман
қалған жерін жалғап, қосып тігіп
организімді жұмыс қалпына
келтірген. Жыртылғаннан қалғанын
жамап, бүтінделген асқазанға баржоғы бір ас қасық қана сұйықтық немесе бір шөкім қою тамақ не
болмаса бір шымшым нан ғана
сиятын болып қалған.
Солайша, сымбатын
сақтаймын деп жүріп,
терісі сүйегіне жабысып,
тірі аруаққа айналған.
бәрімізге назар да салмастан тағы
бір қасықты екінші ұртына салды да,
қызарып кеткен Құралайға қасығын
қайтарды. Аузындағысын асықпай
толғап шайнап, талмап жұтты. «Мен
бір оқиғаны білемін» деді де, баппен
сз бастады.
...Бір келіншек сымбатын жоғалтпаймын деп, үнемі зін-зі баптап,
тамақтан шектеумен жүреді екен.
Шындығында, семіріп кетемін деп
қорқады. Бірақ оны ашып айтқысы,
ойын сездіргісі жоқ. Ылғи да дастарқан
басына келгенде: «Ой, ыстық ішсем,
таңдайым күйеді, салқын ішсем, тісіме

береді. Бірақ, бәдені, яғни бет-ажары
сол қалпында жайнап тұр. Біраз уақыт
ткенде орта бойлыға түсіп, одан ортадан
тменге дейін кішірейе бастайды. Дәрігер
әкесі, ах ұрып, қызын үлкен қалалардағы
білікті, тәжірибелі дәрігерлерге крсетеді.
Олар дауа таппаған соң, Москва,
Ле нинградтың мамандарына, здері
оқыған мединституттың профессорұстаздарына тексертеді. Сүйектен де,
қаннан да алмаған анализі жоқ, сол
заманғы аппаратқа салмағаны жоқ бәрі
де, бәрінде де бас шайқап шарасыз.
Шолпанның алпыс екі тамыр, он екі
мүшесі түгел, сау, кпесі-қолқа, жүрегі,
бауыр-бүйрек, дені-қарны сап-сау. Ақылсана, ой-зердесі мүлтіксіз. Бейшара
Шолпанның бойы бастауыш класстың
оқушысындай кішірейіп, аяқ-қолы
жіңішкере түсті. Жанат құрбымның
айтқаны рас болса, келіншек жиырма
жасқа толғанда зінің екі жасар қызынан
аз-ақ үлкен, яғни тым кішкентай болып
қалса керек. Басын тауға да, тасқа да ұрған
қайран әке енді медицинадан күдер үзді,
жұмысын да біржолата тастады. Қызын
алып, ел аралап, емші-құшнаш кезіп
кетті. Олар да қайран. Ақыры, біреуден
біреу естіп әлдекім бұған: «Ташкенттегі
Алай базарында шоққа қыздырып, суға
суарған қылышымен Құран ашып алдына келгендерге болжал айтатын бір
әжей бар, соған барып крші» дейді
құпиялап. Алысқа сапар шеккен әкесі
мен қызы Алай базарын аралап әжейді
тапты. Мән-жайға қаныққан қария
суарылған қылышын Құран кітабына
бойлатып жіберіп, қасиетті кітапты
шалқасынан ашады. Үңіліп, әлдебір жазуды оқығандай болды. Сйтті де, шалт
бұрылып: «Ей, балам! Осыдан жиырма
жыл бұрын қандай түс кріп едің?!»
деп сұрады. Шолпанның әкесі абдырап
қалды «білмеймін... есімде жоқ». «Байғұс
бала есіңе түсір... ыстық күн... ыстық
құм... керуен... түйе мінген қария...».
Қыздың әкесі «ах!» деді де, аз отырып:
«Апа, есіме түсті» деп басын шайқап
сол сзді қайталай берді... «Есіңе түссе,
айтшы, қария саған не деп еді?» «йелің
екіқабат. Құрсағындағы қыз бала. Атын
Таңшолпан қой. Жиырма жылдан кейін
келемін деген». «Қарияның айтқанын
неге орындамадың? Қызыңың атын
Таңшолпан деп неге толық қоймадың?».
«йелім кнбеді. Тіпті Венера қоямын
деп қасарысты. Шолпан деп қоюға ғана
әлім келді». «Түсіңде крген қария сенің
түпкі бабаң арабтың атақты адамдарының
бірі еді. Қатыныңды неге тыңдайсың?!
Түспен тайталаспау керек. Түс – Алланың
аяны. Түсіңде бабаң қойған бұл есімді неге
азайтып, кішірейттіңдер?! Жиырмаға келген қызыңның қуыршақтай ғана болып
кішірейгені соның кесірінен!!! Жиырма
жылдан кейін келем дегені – айтқанын
бұлжытпай орындасаң, балаңды адам
айтқысыз бақыт пен дәулетке кенелтем
дегені. 'зің түсіңде крген керуен –
Таңшолпанның маңдайына бұйыруға
тиісті қисапсыз қазына болатын. Бекер!
Бекер!» деп, қасиетті Құранның бетін
қайта жапты.

суық тиеді. Ащы жесем, асқазаным
ауырады, тұщы жесем, тілім дәм
сезбейді. Тұзды жесем, буындарым ауырады, тәтті жесем, аузым уылады. Суды
кп ішсем, ішектерім шұрылдайды,
қою тамақ жесем, қарным бүріп
ауырады, қара шай ішсем, тамағымды
қырнайды. Сүтпен ішсем, ішіме
жақпайды. Сондықтан тәбетімді тыйып
ас-ауқаттан абайламасам болмайды»
деп, бұйырған тамақтан қарап жүріп
тіксініп, зін дәмнен биік ұстайтын.
Оған зі де, зге де әбден үйренген.
Күндердің күнінде бұл келіншек, жанында бірнеше адам бар жол-клік
апатына түседі. Апаттың ауырлығы
сонша, автоклік мүлдем жарамсыз
болып қалған. Қасындағылардың жазымнан аман қалғаны жоқ... Тек сол
келіншек қана сырттай қарағанда алпыс екі тамыры, он екі мүшесі сап-сау,
дін-аман. Айтып отырмын ғой, сырттай қарағанда ғана! Сонда да «жедел
жәрдем» бақылауға алуға ауруханаға
алып кеткен. Екі-үш күн ткеннен
кейін онсызда тамақты аз жейтін
келіншек кеңірдегінен ас тсе болды талып қалатын болыпты. Тексере келгенде дәрігерлер апаттан кейін қалай тірі
жүргеніне таңқалып, дереу операцияға
алады. Сйтсе, еш жеріне зақым келмеген адамның асқазаны сол апаттың
салдарынан жыртылып кеткен екен.
Құдай сақтап, хирургтің шеберлігімен
асқазанның аман қалған жерін жалғап,
қосып тігіп организмді жұмыс қалпына
келтірген. Жыртылғаннан қалғанын
жамап, бүтінделген асқазанға бар-жоғы
бір ас қасық қана сұйықтық немесе бір
шкім қою тамақ не болмаса бір шымшым нан ғана сиятын болып қалған. Солайша, сымбатын сақтаймын деп жүріп,
терісі сүйегіне жабысып, тірі аруаққа
айналған. Соңыра: «менің бір ас қасық
нәрді талғажау етіп, лмей тірі жүргенім
–Құдайдың кеңшілігі де, шеберлігі де,
құдіреті де, сынағы да, крсетейін деген
крешегі де. Бұған дейін асқазаным
аман тұрғанда алдыма келген асты
қайтарып, жемеймін деген клгірсіп,
кесірленгенімнен осындай болдым.
Айналайындар, бұйырған несібені
қайтармай тамақты тоя жеңдер!» дейтін
крінеді жүрген жерінде.
Сол арада отырғандар сілтідей
тұнып, ілкі сәтке тым тырыс тынып
қалдық...

ЖАЗАЙЫН ДЕП ЖАЗБАЙСЫҢ

ТАЛАНТҚА

АРА ТҮСПЕУ ДЕ ҮЛКЕН
ҚАСІРЕТІМІЗ!
Димаш туралы жазылып жатқан алып-қашпа сөздерді оқып, қатты ренжіп,
көзіме жас алып қалдым. Сендер намысшыл екенсіңдер, анау ауылдағы
аш-жалаңаш отырған руластарыңа неге үй салып бермейсіңдер,неге балашағаларының жоғары білім алуларына,тамақтарының тоқ,көйлектерінің көк
болуларына атсалыспайсыңдар?! Димашта не шаруаларың бар?!
Сұмдық қой бұл?! Ұяттан безгендер
«Димаш қазақ емес» деген қауесеттер
таратып жүр екен.Димаштың қаны
да, жаны да ҚАЗАҚ! Жеті миллиард
халықтың таңдайын қақтырып жүрген,
Қазақстан деген елді білмейтіндерге
картадан Қазақстанды іздетіп қойған
Димаштың алдында кез келген қазақ
басын иіп тұрып алғысын айтуға
міндетті!
Алла Тағалам бір басына ажарды
да, талантты да, ақылды да үйіп-тгіп
бергені үшін Димаш кінәлі ме?!
Бар қасиеттен жұрдай, тек қана
біреуді күндеп, біреудің аяғын шалып
нәпақа тауып жүргендер!
Димаштың теңдесі жоқ басын сендерге ойыншыққа айналдырып қойып,
қарап отырмаймыз.
Димаш әнімен кңілді ккке
ктеретін, зіне табындыратын, мың
жылда мірге бір келетін ерекше
талант!
Үні де жоқ, биі де жоқ, қисалаңдап,
фонограммамен екі сағат халықты
алдайтын әншісымақтарға айтарым,
сахнаның Киесінен қорықпадыңдар.
Сол сендер қорықпай таптаған
сахнаның Киесі сендерді талант деген
құдыретпен таныту үшін дүркіретіп,
дүбірлетіп, тірі жан атаулыға ой са-

латын Димаштай талантты аспандатып сахнаға шығарып отыр. Талант
пен талапты згертіп жатқан да сол
сахнаның Киесі!
Тағы да айтамын, Димаштың атына лайық емес әр сз менің жүрегіме
инедей қадалады. Сондықтан да, әр
жерде бұқпалап жүріп, дәлелсіз күйе
жағатындар күңкілдеулерін қоймаса,
біз ондайлармен соттасуға шейін барамыз!
Біз алтынымыздың қабағына кірбің
түсіргенімізді қоймасақ, одан біз ғана
ұтыламыз..
Димаш қай елге барса да Димаш!
Талай таланттарымыз біздің күншілдігімізден мына мірден жылапеңіреп, ішерге тамағы, киерге киімі
болмай тті ғой, соны ұмытпайықшы
ағайын! Солардың әндерін осы күнге
шейін шырқап, леңдерін тамсана
жаттап жүрсек те, кезінде олардың
жүректерін сыздатқан қасіреттеріне
ара түспедік, түсе алмадық. Жасыратыны жоқ, кінеміз...
Димашымызға әр уақыт ақжол
тілеп отырайықшы, ағайын!
Бибігүл ИМАНҒАЗИНА,
жазушы, Қазақстанның
Еңбек сіңірген қайраткері

Әлем тарихына көз жүгіртсек, әліпбиді алмастырудың екі жолы анық
байқалады: бірі – саяси тұрғыдан басқыншы елдің үстемдігі салдарынан
бағынушы жұрттың еріксіз әліпби ауыстыруы. Бұл тұрғыдан алғанда, қазақ
жазуы тарихында да бірнеше графикалық жүйе қолданылды: араб жазуы,
латын жазуы, кирилл жазуы. Ал, екіншісі – мемлекеттік биліктің халықпен бірге
талқылай отырып, өзінің даму болашағын баянды ету үшін сауаттылықты
нығайтуға оң ықпал ететіндей ұтымды жолды таңдауы, ерікті түрде әліпби
реформалау. Тәуелсіз еліміз үшін қазіргі таңдағы латын жазуына көшу шешімі
осы екінші бағытпен толық сәйкес келеді. Себебі әліпби мәселесі жұртшылық
алдында ашық талқыланды, сараланды.

МЕМЛЕКЕТ

ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ
Ғаламат згерістерге толы ХХІ ғасырдың алғашқы ширегінің 2021 жылдың 28
қаңтарында даму болашағын зі болжайтын, жетілу бағытын зі айқындайтын
деңгейге жеткен, әлемнің отыз ркениетті
елдерінің қатарында тұруды мұрат тұтқан
Тәуелсіз Қазақ елінің з таңдауы жасалды. Енді сол істің саналы түрде жалғастық
тауып, тиянақты шешілуі – осы мәселені
жүзеге асыруға атсалысатын әрбір қоғам
мүшесі үшін, оның ішінде, әсіресе білім,
ғылым саласы мамандары үшін әрі сын,
әрі сый. Сын болатыны: ұлт тілінің болашағы қазіргі тілтанушылардың жауапкершілігінде екені анық. Сый болатыны: осындай шешуші кезеңде шешімді
іс жасауға атсалысу – үлкен абырой.
Осымен байланысты латын графикасына не гізделген соңғы жетілдірілген
ұлттық әліпби тілтанушы ғалымдардың
бірнеше жылдар бойы зерттеуінің жемісі,
қажырлы еңбе гінің крсеткіші екенін
айта оты рып, жаңа жобаны әзірлеу
барысында негізге алынған мәселелерді
айтқымыз келеді:
Біріншіден, пайдасы мен қаупі тең
түсетін жаһандану дәуірінде әр халықтың
з бет-бейнесін сақтап қалуы, ең алдымен,
оның мәдени иммунитетінің беріктігіне,
з рухани құндылықтарын сақтай алуына
тікелей байланысты. Сол құндылықтардың
ең басты зегі болып ТІЛ саналатыны
белгілі. Тіл – мемлекет қауіпсіздігінің
кепілі, ұлтты ұйыстырудың, бірегей лендірудің тетігі. Сондықтан жетіл дірілген
әліпбидегі әрбір әріп қазақ тілінің ұлттық
кодын, ұлттық болмысын танытатын
маңызды категория ретінде қаралды.
Екіншіден, жаңа әліпбиді түзу бары-

сында қазақ тіл білімінің, жазу іліміне
қатысты бірнеше ғасырға жуық уақыт
аясында әбден қалыптасқан қағидалары
ескерілді.
Үшіншіден, қазақ әліпбиінің орфографиялық нормаларын айқындауда озық
дәстүрлер мен жаңа уақыт талабын сабақтастыру, сәйкестендіруге басымдылық
берілді.
Тртіншіден, тілдің сақталып, ары
қарай дамуы үшін ақпараттық технологиялар да есепке алынды.
Бесіншіден, жаңа жазу жүйесін жасау барысында педагогика, психология,
әдістеме ғылымдары ескерілді.
Алтыншыдан, жетілдірілген әліпбиде
әрбір әріптің танымалдығы, түркітілдес
халықтардың әліпбилеріндегі қолданысы,
әріп тердің фонетика-фоноло гиялық
негіздемелері, әріптердің лингвостатистикалық сипаты ескеріліп жасалды.
Нәзира "МІРЖАНОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты
Тіл мәдениеті б7лімінің
меңгерушісі, филология
ғылымының кандидаты

ANA TILI

ТҰҢҒЫШ
Соғыс аяқталып, бейбіт заман басталғанда нағыз толысқан шағына жеткен қайраткерге Гиппократ антына адал дәрігерлік
парызын теуге жол ашылғандай крінген.
Қуанды, сілкінді. Туған жерге асықты. Бірақ
Е.Жұмахметұлы айтқандай, «Иран шахының
жеке қабылдауында болып, ол ұсынған алтын табақтан су ішкен, ағылшын, француз,
араб, серб тілдерін еркін меңгеріп, Иран
билеушісімен емін-еркін әңгіме құрған»
қайраткердің жабық мекемедегі күреске толы
күндері, ерлікпен, тапқырлықпен, қажырқайратпен ұштасқан кезеңі, қаншалықты
негелі болғанмен, болашақ бейбіт кезеңіне
біраз жыл кедергі келтірді. Кп білуі,
тағдыр жазуы босаңсуға мүмкіндік бермеді.
Белгілі ғылым, қоғам қайраткері Ишанбай
Қарағұловтың республикалық мұрағаттағы
жеке қорында сақтаулы хаттар, Ишанбай аға
мен Қуаныш аға арасындағы жазбалар, міне,
осыған меңзейді.

МАЙДАНЕК
>ЛІМ ЛАГЕРІНДЕ

БАС ШТАБҚА ҚАБЫЛДАНҒАН
ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ОФИЦЕРІ

АҚТЫҚ СӨЗІН

АЙТА АЛМАЙ КЕТКЕН БІР АРЫС

тастайтын да, ілезде қайта жауып, ондағы
жазуларды қайталап сұрайтын» дегені әлі
есімде. Демек, Қуаныш аға Бас штабқа 1939
жылы емес, 1942 жылы КСРО Сыртқы істер
халық комиссариатынан ауыстырылған және
осындай жауапкершілік жүктелген жай қазақ
емес, тұңғыш қазақ офицері болыпты.
Бұған тағы бір дәлел, аталған мақалада Қуаныш ағаның Қытайдағы,
Египеттегі, Ирандағы, Үндістандағы КСРО
елшіліктерінде әскери атташе және арнайы
кеңесші қызметін атқарғаны айтылады.
Е.Жұмахметұлы Ирандағы құпия қызметтің қаншалықты жауапты және күрделі
болғанын егжей-тегжейлі баяндаған,
сондықтан оны қайталамай, тек мынадай
дерекпен толықтырғым келеді. «1944 жылы
Варшава үшін болған шайқаста ол ауыр жараланды» дейді мақала авторы. Иә, солай.
1944 жылғы 6 шілдеде Бас штаб Қ.Мәкіровтің
1 Белорусь майданының әскери штабына жетуі туралы бұйрық шығарды. Штаб
Коваль қаласының оңтүстік-шығысындағы
орманға орналасқан. Қуаныш ағаны штаб
бастығы генерал М.С.Малинин қабылдап,
оны майдандағы жағдаймен таныстырады. 18
шілдеде 1 Белорусь майданы сол қанатының
әскері Люблин бағытындағы Коваль ауданынан шабуылға шығады. Қ.Мәкіров осы
майдан құрамындағы 47-армия штабына
шұғыл аттанады. Шабуыл барысында жаудың
осы операция бағытындағы тобы мен күшқуаты және эпидемиялық ошақтары жайлы
маңызды ақпараттар жинайды.
Батыл барлаушы те құпия және қауіпті
жағдайда Майданек лім лагеріне барды.
Мұнда арасында балалар мен әйелдер,
қарттар мен қариялар бар екі миллионға
жуық тұтқынға оба, тырысқақ, шешек
ауруларын қоздырушы аса қауіпті микроптар қолданатын арнаулы сынақ зертханасы
жұмыс істейтін. Адамзатқа қастандықтың
мұндай сұмдық тәжірибесінің құпиясын ашу,
әрине, түсінген адамға ерен ерлік. Қ.Мәкіров,
міне, осындай ерлік крсетті. Ерекше маңыз-

Қоғамдық жұмыстарға рухани қажеттілікпен ұмтылған ғалым, ғылыми ізденісін
өмірінің соңына дейін де еш тоқтатқан емес. Өйткені адамзатты эпидемиялық
апаттан құтқару көкірек зердесі көшелі ғалымға, жаратушы маңдайына жазып
қойғандай, бой жеңілдету мүмкіндігін бұйыртпады. Бейбіт заманда тағы бір
аса күрделі, әлемдік деңгейдегі ең қауіпті эпидемия ошағына зерттеу жүргізу
жауапкершілігі Қ.Мәкіровке жүктелді. Обаның ойранынан ғасырлап бас көтере
алмаған үнділік эпидемияны, жұқпалы аурулардың қалың шоғырын ғалым он бес
жыл бойы зерттеді. Үндістандағы обаның үш бірдей табиғи-экзотикалық ошағын
өз көзімен көрді, өз аппаратымен суретке түсірді. Соның негізінде тұңғыш рет
эпидемия ошақтарының түрлі-түсті атлас-картасын жасады, оны обаның әлемдік
деңгейде таралуы жөніндегі тарихи деректермен толықтырды.
Ленинградтың беделді скери медициналық
академиясына қабылдану ... әп дегеннен қызқыз қайнаған мір ...
Енді, міне, Кеңес Армиясының Бас
штабына қызметке орналасу ... Бұл туралы
мақала авторы: «Қуаныш Аманбайұлы 1939
жылы Кеңес Армиясының Бас штабына
қызметке шақырылды» дейді. Қазақ Совет
Энциклопедиясының 1975 жылы жарық
крген жетінші томында да дәл осы жыл
крсетілген. Екінші бір жерінде дәл осы
жыл, осы айда Ираннан оралып, Бас штабқа
ауыстырылғанын тағы да қайталай келіп: «Я
был первым офицером из казахов в Генштабе.
Счастлив, что доверили мне работать среди
лучших офицеров и генералов армии, под руководством выдающихся полководцев» депті.
Ағаның: «Есте сақтау қабілетіне ерекше мән
берілді. Сынақта алдымызға картаны жайып
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Міне, осылай туған жерін сағынған,
соғыс ошақтарында ұстараның жүзіндей
қылпылдаған аса қауіпті қимылдар
үстінде жинаған мол ғылыми тәжірибесін
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Сол екі шал маған ерекше ыстық,
жерлестері де оларды ерекше жақсы кретін.
Кейін кзім жетті, сол екі шал еліміз үшін
де ерекше қадірлі екен. Бірде, осыдан тура
қырық жыл бұрын, батасын алайын деп
екеуін үйіме қонаққа шақырдым. Ишанбай ағам мол денесіне қарамай, ширақ
қозғалады, әсерлі әзілдейді, ал Қуаныш
ағам құрыштан құйылғандай кесек, әр сзін
саудаға шығарғандай, таразылап отырады.
Қолымыздан келгенше, күтіп жатырмыз. Алматыға жақында ғана кшіп келген
бетіміз. Мұндай сыйлы адамдарға дастарқан
жаю оңай ма, дегенмен, Ишанбай ағам кемкетігімізді білдірмей бірден үйіріп әкетті.
Алғашқыда қысылып-қымтырылған әйелім
де, дастарқан басындағы еркіндікке бой
үйретті ме: «Аға, мыналарды зім дайындадым, дәмін татып кріңізші» деп сзге араласа бастады.
– Зәуреш айналайын, бұл ағаңның
құлағы тосаң, қаттырақ, сйле, қаттырақ ...
– деді Ишанбай ағам.
Зәуре:
– Аға …, – деп, даусын ктере беріп еді,
Қуаныш ағам:
– 'те жақсы естимін, қысылма, – деді
қоңыр даусымен сзін бліп. «Қысылма»
дегенмен, қызарып кеткен әйеліме араша
түскісі келді ме, кзіне күлкі жүгіріп:
– й, Ишанбай, тамақ біреудікі
болғанмен, қарын зіңдікі ғой, аясаңшы,
– деп әңгімені басқа тақырыпқа бұрып
жіберді. Үнсіздіктің тереңінде байқампаздық
қасиеттің де бұғып жататыны қандай жақсы.
Халықаралық ортада, «мен» мен «біздің» таразылы кеңістігінде қызмет еткен тағдырлы
адамның ерекше ұстамды мінезіне талай
рет қайран қалдым. Жақында ғана «Егемен
Қазақстанда» «Тегеран конференциясына
қатысқан қазақ» атты мақала жарияланды.
Авторы Ермек Жұмахметұлы бауырыма
қатты разы болдым. Жұмыр жердің ойранын
шығарған сұрапыл соғысты тоқтату амалы,
сол үшін Отан тапсырмасын адал орындауға
мірін арнаған жеке адамның з еркінен
тыс тағдыры домбыраның қос шегіндей
әдемі ріліпті. Тегеран қонференциясы үш
империяның – КСРО, АҚШ, Ұлыбритания
басшыларының Екінші Дүниежүзілік соғыс
алауында ғаламдық бейбітшілікті сақтау
мүддесінде ткізілген ерекше маңызды
кездесулердің бірі болғаны белгілі. Ал сондай
ерекше маңызды конференцияға империялық
бұғаудан енді ғана босанған ұлтымыздың бір
ұлына сондай ерекше маңызды тапсырма
жүктелсе және ол ұл жаңағы Қуаныш ағам
болса, мақаланы толқымай оқу мүмкін емес.
Оқыдым да, ойландым.
«Ғалым қауіптің орасан зор зардабын білім, тәжірибесімен сезінеді. йтсе
де, Қуаныш Аманбайұлы бұл туралы жан
баласына тіс жарып айтпайды. Ол естелік
айтатын қарапайым оқиға емес-ті» дейді
Е.Жұмахметұлы. Иә, рас, тіпті де қарапайым
оқиға емес! Саяси ерекше құпия тапсырма
орындаушы ретінде де, сондай-ақ тіршілікті
жер бетінен мүлдем жойып жіберуге қабілетті
сойқан қарумен күресуге әскери дәрігерлік
білімін сарп еткен тәуекелшіл қайраткер
ретінде де Қуаныш аға, шын мәнінде, дара
тұлға.
Алдымда он екі беттік жұқа оқушы дәптері
жатыр. Соның бес-алты беті Қуаныш ағама
арналыпты. Деректер, естеліктер. Есімде,
тәжірибелі барлаушы, әскери дәрігер з
мірі жайлы әңгімеге онша құлықты емес еді,
сыр-сұхбат алу жніндегі тінішімді кейінге
қалдыра берді де, бір күні: «Кабинетіме
келсейші, асықпай сонда сйлесейік, бұл зі
баяндаудың да бабын қажет ететін шаруа ғой»
деді. Жаңағы дәптер – сол отырыста қағазға
түсіріліп, кейін толықтырылған күнделік болатын. «Ойыл» атты кітабымда туған жердің
тұлғасы деңгейінде ғана ақпарат берілді де,
кең жазудың сәті түспей-ақ қойды. Сйтіп,
арада қырық жыл те шығыпты. Жазарыңды
жаза алмаған да бір дерт, сол дерттен аз
да болса айығуға Ермек бауырым себепші
болды.
ке-шешесінен жастай айрылып,
жетімдіктің зардабын тартқан бозбалаға
мір қазанында құрыштай қайнаудан басқа
жол жоқ-ты. Құрыштай қайнамаса, отызында орда бұза алар ма еді. лем кз тіккен
халықаралық шараға қатысып, адамзат
мүддесін кздеген жауапты істі мойнына
алар ма еді. Қой күзеткен жүдеу күндер
... білімін ктеруге қайсар ұмтылыс ...
Қызылорда Халық ағарту институтына оқуға
түсу ... Мәскеудің №1 Медицина институтына берілген арнаулы жолдама ... Мәскеу
метросы құрылысына студенттік аттаныс ...
метроның алғашқы станциясы пайдалануға
берілген кезде екпінді студенттер қатарында
табалдырықтан арнаулы салтанатпен аттау ...
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ды, аса құпия эпидемиологиялық деректерді
қолға түсірді. Алайда ерлік еш жерде жарияланбады, барлаушы мен әскери дәрігердің
кәсіби міндеті ретінде ғана құпия сақталды.
ҚУАНЫШ, ИШАНБАЙ АҒА
АРАСЫНДАҒЫ ЖАЗБАЛАР
Сол жылғы 10 тамызда 47-ші екпінді армия Варшава түбінде немістердің тегеурінді
шабуылына тап болды. 12 тамызда Бас
штабтың кілі Қ.Мәкіров полковник Гервасьев басқаратын дивизияның құрамында
соңғы рет ашық шайқасқа қатысты. Жер
бетінде танктердің, әуеде ұшақтардың
кмегімен фашистердің оқ жыландай алға
ұмтылған екі жаяу әскер полкі Гервасьев
дивизиясын темір құрсауға алды. Осы
қанқасапта Қ.Мәкіров Е.Жұмахметұлы

айтқандай, қатты жараланып, ес-түссіз
күйінде жылжымалы дала госпиталіне
әкелінді. Қуаныш ағаға Одаққа белгілі
әскери оташы, Мәскеудің №1 медицина
университетінің профессоры Юдин ота жасады. Юдинді арнайы орталықтан алдыртты.
Осы жолдарды қағазға түсіре отырып,
Қуаныш ағаның жастық шағының балшырынын жұтып әкеткен сұрапыл соғысқа
қандай қарғыс айтарымды білмей қатты
қиналдым. Ашық соғыс емес, барлау мен
бақылаудан, аңду мен іштей арпалысудан
тұратын құпиялықтың зі адам баласын
қалай қинап, қажытатынын сезіну қандай
азап десеңізші! Қ.Мәкіров осы азапты амалсыз бастан кешірді. 'лімге бас тігіп, мір
үшін сабырмен күресе білді. Бар арманы адам
мірін сақтауға үлес қосу еді, алайда амалсыздан бактериологиялық, химиялық қарудан
қорғану үшін бәсекелестерімен жабық майданда шайқасып, осы қарудың «шек-қарнын
ақтарып, шелін сыпыруға» жанталасты.
«Бас штабтың тапсырмасын азаматтық
парыз ретінде қабылдау жеткіліксіз, оған
перзенттік міндетпен бас тігу керек.
Штеменконың: «Бас штаб – Қызыл
Армияның жұлыны» деген қанатты сзі

Ногути Хидэё – микробиолог, эпидемиолог. Африка құрлығында
жұқпалы ауруларды зерттеуде
өнегелі із қалдырған ғалым.
Жапондықтар оны, туған жерінде
қызмет ете алмаса да, адамзат
игілігіне қосқан теңдессіз үлесі
үшін ұлықтайды. Ойландырады. Әңгіме, тіпті де, атақ үшін
бақталастықта емес, әрине,
«сүйер ұлың болса сүйсінгенге» не
жетеді?! Ногути Хидэёнің ең соңғы
демі: «Түсінбеймін» деген жалғыз
ауыз сөзбен үзілген екен. Онымен не айтқысы келді? Қ.Мәкіров
аға, соңғы сөзін де айта алмай,
кенеттен қайтыс болды ғой. Айта
алғанда не дер еді?! Сұрақ –
шолақ, өмір – күрделі. Өнеге тұтар
жайттарға тартады да тұрады.
бар. Штаб мен үшін де Отанымды сүюдің
теңдессіз мектебі болды».
Осыны басқа біреу айтса, ол эмоциялық
сарындай қабылданар ма еді, ал Қуаныш
ағаның әр сзі нық шегедей қағылған сабырлы әңгімесі мені әрі таңғалтты, әрі сендірді.
«Онда маған тағдыры күрделі, мір жайлы
түсінігі қарапайым пайымнан згешелеу
адамдармен де пікір түйістіруге тура келді.
Мысалы, граф Игнатьев сондай адам болатын». Қуаныш аға әңгімесін зіне тән қоңыр
дауысымен сол күндер елесін ертеңгі күнге
құмарта жалғады. Граф Игнатьев кім еді? Ол,
патшалық Ресейдің ақсүйектер тұқымынан –
императордың Орта Азиядағы ерекше уәкілі
Куропаткиннің кмекшісі, хатшысы немесе
адьютанты. 1905 жылы Куропаткин басқарған
орыс армиясының құрамында орыс-жапон
соғысына қатысқан. Қазан тңкерісінен
кейін шет елге тіп, Парижде әскери аттеше
қызметін атқарған. Орыс армиясының мол
байлығына мұрагерлік құқығына ие бола
тұра, граф тарихи отанына ауысуды армандайды. Кеңес үкіметінің Париждегі консулы
Л.Б.Красиннің қабылдауында болады. Красин оны салқын қабылдайды. Бірақ Отанына
оралу графтың ккейінен кетпейді. Отызыншы жылдары сауда-саттық, мәдени байланыстар жніндегі делегациялар құрамында
Кеңес үкіметінің шекарасынан үш қайтара
теді. 'зінің әскери мол тәжірибесін айтып,
Сталиннен үш қайтара Кеңес Одағының
азаматтығын сұрайды. Алғашқы тінішіне
Сталин: «Біз з үкіметімізді эмигранттардың
кмегінсіз-ақ құра аламыз» деп кекесін
жауап қатқанмен, үшінші тініштен кейін
райынан қайтып, тіпті Қызыл Армияның
құрамына, генерал-майор шенінде қызметке
алады. 1943 жылғы қазан айының басында
Орталық Партия комитеті Саяси бюросының
шешімімен КСРО Сыртқы істер комиссариаты жанынан бейбіт келісімдер және
соғыстан кейінгі құрылым мәселелерін
қарайтын комиссия құрылды. Сонымен

Батыл барлаушы өте құпия және қауіпті жағдайда Майданек өлім лагеріне барды.
Мұнда арасында балалар мен әйелдер, қарттар мен қариялар бар екі миллионға
жуық тұтқынға оба, тырысқақ, шешек ауруларын қоздырушы аса қауіпті микроптар қолданатын арнаулы сынақ зертханасы жұмыс істейтін. Адамзатқа қастандықтың мұндай сұмдық тәжірибесінің құпиясын ашу, әрине, түсінген адамға ерен
ерлік. Қ.Мәкіров, міне, осындай ерлік көрсетті. Ерекше маңызды, аса құпия эпидемиологиялық деректерді қолға түсірді. Алайда ерлік еш жерде жарияланбады,
барлаушы мен әскери дәрігердің кәсіби міндеті ретінде ғана құпия сақталды.
бір мезгілде осыған қоса бейбіт келісімді
жүргізу мәселелері бойынша арнаулы комиссия ұйымдастырылды. К.Е.Ворошиловпен
(траға), М.Р.Галактионовпен, И.М.Майскиймен, В.П.Потемкинмен, Б.М.Шапошниковпен бірге А.А.Игнатьев те осы
комиссияның құрамына кіреді. Қ.Мәкіров
Сыртқы істер комиссариатында, кейін Бас
штабта А.А.Игнатьевпен жақын байланыста
болды. Ақылдасып отырды.
скери медициналық академияны
бітір геннен кейін қазақтың тұңғыш атты
әскер полкіне қабылданған кіші әскери
дәрігер, Қызыл Армияның бас инспекторы
алғашқы сынақты 'збек тау-шатқалдарында,
Самарқан таулы атты әскерлер дивизиясы
құрамында ткізді, тап сол жерден Мәскеуге
шақырылды. Мәскеу Иранға аттандырды.
«Тегеранға жіберер алдында» дегеннен
шығады, ол Иранға ұшақпен немесе поезбен
топ ете қалған жоқ. Онда Иран – Түрік трассасы жолындағы оқ пен оттың арасымен,
басын лімге тігіп жетті.
Конференция тіп жатқан күндерде
Сталин басқарған делегацияның
медициналық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету, әрине, тек осы саламен ғана шектеліп
қалмайтыны белгілі. Қуаныш аға: «Тегеранға
жіберер алдында әрқайсымыздың жеке
ісіміз Орталық Комитетте бекітілді. Арнаулы қызмет басшысының бұйрығымен
біріншісі «құпия», екіншісі «жалпы» деген
белгімен екі іс жасақталды» деуі осыған
меңзейді. Тегерандағы кезең жайлы кбірек
білгім келгенмен, Қуаныш ағаның «құпия
құлпын» ашу қиынның қиыны. Сондықтан
Сталин басқарған делегацияға қастандық
операцияларының жолын кесіп, асқан
қырағылық крсеткен Г.А.Вартанянның
ерлігін оқып, аты аңызға айналған барлаушыны іздедім. Қ.Мәкіров те делегацияның
медициналық қауіпсіздігіне жауапты топта
қызмет етті ғой. Кім біледі, мақсаты ортақ
Вартанян мүмкін Қуаныш аға жайлы бір
маңызды ақпарат айтып қалар? Мәскеуде
тұратын күйеу балам, әскери сынақшыұшқыш М.В.Макаров Тегеран оқиғалары
кезінде бар болғаны он тоғыз жастағы
барлаушыны, кейінгі Кеңес Одағының
Батыры Геворк Андреевичті тауып, жүзбежүз сйлесті. 'кінішке қарай, ол Қуаныш
аға жайлы ешқандай ақпарат айта алмады.
Дегенмен, әйгілі барлаушының қысқа
әңгімесі, бәрібір әсерсіз қалған жоқ. Делегация орналасқан аумақтағы құдықты
улауға қатысты операция соның бірі ғана.
рине, делегацияның бүкіл азық-түлігі,
оның ішінде ауыз су да, елден алдырылды,
мұқият қадағаланды, дегенмен, қастықтың
қай бүйірден сақ ете қаларын болжау мүмкін
емес-ті.

елінде ұстаздық мірмен жалғастыруды
аңсаған Қ.Мәкіров, жоғарыдағы хаттарда
байқалғандай, сол сұрапыл соғыстан кейін
де біраз жыл әскери саптан босана алмады.
Ақыры, сарыла күткен күн де жетті. 1959
жылы туған жерге оралып, Алматы медицина
институтының эпидемиология кафедрасына доцент, кейін ректордың ғылыми істер
жніндегі орынбасары қызметіне орналасты.
Табиғатынан демократ, адам мірінің
құндылығын жан-тәнімен сезінген, мақсатмұратына жетуде табанды күрескерлік қымқиғаш жолдан ткен Қуаныш аға жаңа
қызметіне ерекше құлшыныспен кірісті.
Оның жарқын мысалы – эпидемия зардабын
тартқан ошақтарда жинақтаған тәжірибесін
туған жердің бейбіт аудиторияларында
теориялық құндылықпен ұштастыруға ден
қоюы. Бас штабқа қабылданған тұңғыш
қазақ офицері, «тұңғыш» деген сзден
қашқақтаудың еш жні жоқ, 1943 жылы
алғаш құрыла бастаған Бүкілодақтық «Білім»
қоғамының алғашқы мүшелерінің бірі
Қ.Мәкіров республикамызда осы қоғамды
жетілдірудің алғы шебінде болды. Бұған дейін
бұл саладағы жұмыс біртұтас бағдарлама
бойынша ұйымдастырылатын. Қуаныш
аға тұңғыш рет, оның жергілікті әл-ауқат
жағдайы ескерілген, қалалық және ауылдық
ерекшеліктер салаланған жаңа үлгідегі оқу
әдістемесін жасады. Республикалық қоғамды
ұзақ жыл басқарып, денсаулық саласының
қалалық және ауылдық үлгідегі мүлдем жаңа
халық университеттерінің негізін қалады.
Оның жұмыс блмесінде, Бас штабтағы ұрыс
бағдарларының картасы сияқты, басқа еш
жерде кездеспейтін карта, яғни ңірлерге
зі басқарып шыққан ғылыми кешенді
бригадалардың арнаулы карта-кестесі ілулі
тұратын.
1967 жылдың шілдесі. Сол кездің
шындығымен қала халқы қазан тңкерісінің
елу жылдығын салтанатпен тойлап жатты. Сол күндерде Ақтбе медициналық
университеті республика астанасынан
құрметті қонақты күтіп алды. Қуаныш
аға тиісті ғалымдардың, университет
оқытушыларының басын қосқан ғылыми
бригаданы бастап, облыстың трт аумағы:
Темір –Қарауылкелді – Ойыл – Қобда
бағыттары бойынша рейд ұйымдастырды.
Ғалымдар бригадасы 200-ден астам шағын
және ауқымды медициналық объектілердің
жәй-күйімен танысты, 7000-нан астам адамды қамтыған 120 лекция оқыды. 900-ден
астам сырқатқа медициналық ақыл-кеңес
берді. Аудандық және учаскелік ауруханаларда, туберкулез диспансерлері мен санаторияларында болып, мамандар 600-ден
астам адамға тікелей медициналық кмек
крсетті. Ойыл ауданының «Қайыңды»

Одақтық
медицинада
микробиология және
вирусология
саласында
жаңалық
ретінде
қабылданған
атлас-картаның
жекелеген
парақтары.
Қ.Мәкіровтың
«Үндістанның
отарлану
кезіндегі
денсаулығы»
атты жабық
қорғалған
докторлық
диссертациясына қосымша
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кеңшарындағы кездесу ғалымға ерекше
әсер етті. Кіндік қаны тамған, қиын-қыстау
күндерде алыстан жанын әлдилеген қасиетті
топырақ еді бұл. Осыны айтқанда, қатал
тағдырға қанша бой үйретсе де, Қуаныш
ағаның жүзіндегі згерісті езіле сезінбеу
мүмкін емес-ті. Қанша дегенмен, сағыныш
те құдіретті сезім ғой!
Қоғамдық жұмыстарға рухани қажеттілікпен ұмтылған ғалым, ғылыми ізденісін
мірінің соңына дейін де еш тоқтатқан
емес. 'йткені адамзатты эпидемиялық
апаттан құтқару ккірек зердесі кшелі
ғалымға, жаратушы маңдайына жазып
қойғандай, бой жеңілдету мүмкіндігін
бұйыртпады. Бейбіт заманда тағы бір аса
күрделі, әлемдік деңгейдегі ең қауіпті
эпидемия ошағына зерттеу жүргізу
жауапкершілігі Қ.Мәкіровке жүктелді.
Обаның ойранынан ғасырлап бас ктере
алмаған үнділік эпидемияны, жұқпалы
аурулардың қалың шоғырын ғалым он бес
жыл бойы зерттеді. Үндістандағы обаның
үш бірдей табиғи-экзотикалық ошағын
з кзімен крді, з аппаратымен суретке
түсірді. Соның негізінде тұңғыш рет эпидемия ошақтарының түрлі-түсті атлас-картасын жасады, оны обаның әлемдік деңгейде
таралуы жніндегі тарихи деректермен
толықтырды. Е.Жұмахметұлы тілімен
айтқанда: «лемдегі алғашқы термоядролық
бомбы мен атом электростансасының
атасы атанған И.В.Курчатовтың ...қазақ
ғалымының сол кездегі терең білімділігі
мен еңбекқорлығына тәнті болуы», «үнді
ксемі Д.Нерудің қазақ ғалымына барлық
жағдайлар жасап, елдің басты мұрағатындағы
құпия сақталған құжаттармен танысуына
жол ашуы ... » ерекше маңызды, тек
ғаламдық сұранысқа тән оқиғаларға араласа
алатын дара тұлғаларға ғана крсетілетін
шынайы құрмет-ті. Қ.Мәкіров 1962 жылы
Мәскеуде «Үндістанның отарлану кезіндегі
денсаулығы» атты жабық тақырыпта
докторлық диссертациясын қорғаған кезде дүниежүзіне аты мәшһүр академик
В.М.Жданов осы еңбекке: «Оба, шешек,
безгек ауруларын емдеудің ғылыми жолдарын айқындаған, осы саланың отандық қана
емес, әлемдік бос кеңістігін терең теориялықпрактикалық ғылыми тұжырымдармен
байытқан теңдессіз еңбек» деген те жоғары
баға берді. Осыдан қырық жыл бұрын
Қуаныш аға жоғарыда аталған, докторлық
диссертациясына қосымша ретінде
тіркелген, әлемдік әскери медицинадағы
тұңғыш жаңалық ретінде қабылданған атлас
картаны: «Сізде болсын» деп маған сыйлаған
еді. Мұндай сыйдың терең мәнін түсіну,
әрине, з алдына блек толғаныс. Атлас
картаны ғалым ағамыздың туған жерінің
тарихы топтастырылған аудандық тарихи
лкетану мұрағатына тапсырдым. Қазір
ол Қ.Мәкіров міріне арналған блмеде,
крмеде тұр. Ал еңбектің зі кейін жарияланып, медицинадағы сирек кездесетін іргелі
оқулыққа айналды. Оған бір мысал, Украинадан Луганск медицина университетінің биология және эпидемиология кафедрасының
меңгерушісі Л.Е.Шпако оқулықты қалай
алуға болатынын сұрап, Қ.Мәкіровке арнайы хат жазды. Және бұл жекелген тініш
емес-ті. Алайда осындай құнды еңбекті
жарыққа шығару сол кездің зінде елге
кең танылған ғалымға оңай болған жоқ.
'кінішті, бірақ қандай кінішті болғанмен
ол да зіміздің табиғатымыздан туындайтын
кініш, з қолыңды зің кесе алмайсың ғой,
әдеттегіше ызалы күлкімен еске алуға тура
келеді. Ишанбай ағаның жеке мұрағатында
сақталған хаттарды парақтағанда, осындай
ащы сезімді талай рет басымнан кешірдім.
Бір толғаулы отырыста Ишанбай ағамның Б.Момышұлының баласы Бақытжан
мен Олжас Сүлейменовке арнап, «Адам
ағзасындағы қатерлі вируспен күресу оңай
емес, ал адамның рухани әлеміндегі вируспен күресу одан да қиын» дегені бар еді.
Иә, мір тек күресуден тұрады. Және
сол күресте қайраткерлік биікке ктерілгендердің кбінің тағдыры күрделі де ауыр
болғанын күрсіне мойындауға тура келеді.
Қуаныш ағаның да мірі пәтерінде, жуыну
блмесінде, себезгі астында, құпия жағдайда
мірден тті. Себебін іздегендердің
әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Мүмкін,
қанша қажырлы, қайратты дегенмен,
арқандай шұбатылған арбасулардан,
қатерлі микробтары құжынаған ошақтарда
кәсіби ерлікке табиғи бас тігулерден қажып,
дертке ұшыраған жүректің шыдамдылық
шегі осы болды ма?! Белгісіз, белгілісі
Қуаныш аға еліне перзенттік парызын
қайраткерлік биікте теді, тіпті бүкіл әлемді
қамтыған қазіргі пандемиямен күресуге
зіндей дара тұлғаның әлі де қажет екенін
есімізге салып кетті. Бұдан қандай ой түюге
болады? Бүгінгі ұрпақ аға ұрпақтың негелі
істерін жалғастырушы дейміз. Ал, сол
бүгінгі ұрпақ Қуаныш ағаны қаншалықты
деңгейде біледі? Алматының зі дәріс
жүргізген медициналық академия ұжымы
ерек тұлғаны ұмытқан жоқ, ұлықтап келеді.
Одан әрі … ? Туған жеріндегі аудандық тарихи лкетану мұрағаты жиындар, кездесулер
ткізумен шектелмей, аудан орталығынан
кше сұрап, бастама ктеруде. 'те орынды бастама. Турасын айтсақ, Қ.Мәкіров
еңбегі аудандық қана емес, облыстық,
республикалық деңгейде ұлықталуы тиісақ тұлға. Жапон жұрты валютасында,
басқа елдердегі сияқты, бір ұлағатты тұлға
бейнеленген. Ол Ногути Хидэё бейнесі.
Ногути Хидэё – микробиолог, эпидемиолог. Африка құрылығында жұқпалы
ауруларды зерттеуде негелі із қалдырған
ғалым. Жапондықтар оны, туған жерінде
қызмет ете алмаса да, адамзат игілігіне
қосқан теңдессіз үлесі үшін ұлықтайды.
Ойландырады. ңгіме, тіпті де, атақ үшін
бақталастықта емес, әрине, «сүйер ұлың
болса сүйсінгенге» не жетеді?! Ногути
Хидэёнің ең соңғы демі: «Түсінбеймін»
деген жалғыз ауыз сзбен үзілген екен.
Онымен не айтқысы келді? Қ.Мәкіров
аға, соңғы сзін де айта алмай, кенеттен
қайтыс болды ғой. Айта алғанда не дер еді?!
Сұрақ – шолақ, мір – күрделі. 'неге тұтар
жайттарға тартады да тұрады.
Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ,
журналист
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айтудан жалыққан емеспін. Сол сияқты, «Қазақ
лингвистикалық терминологиясының қалыптасуы
мен дамуы» деген тақырыпта кандидаттық
диссертациясының жетекшісі академик Ғ.Мұсабаев
болғанын, ұстазымның те қарапайым, еңбектің «қара
торысы» екенін, білімі терең, ойының ұшқырлығын,
зерделілігін үлгі ете отырып, маған «болмасаң да
ұқсап бақ дегендей, сені де сол кісілердей болсын деп ғылым бәйгесіне қосып отырмын» деген
еді жарықтық Жәкен Молдаспанұлы. «Жүйелі
сз жүйесін табады» деген рас екен-ау! Жәкеңнің
айтқаны айдай келіп, ұстаздарымның арқасында, тіл

жүйелеу ісінде мол үлес қосқан, мірінің соңына дейін
отыз жылдай сздік түзумен айналысатын блімді
басқарып, ғалымның жетекшілігімен және тікелей
қатысуымен бірнеше қостілді қазақша-орысша,
орысша-қазақша орфографиялық, терминологиялық,
түсіндірме сздіктер жарық круін, яғни лексикография ғылымын жаңа деңгейге ктеріп, одан әрі
дамуында ерен еңбектерімен ерекшеленгенін ескере
келе, сздік қорды қалыптастырудағы қажырлылығын
қаперге алсақ, сздік түзудің сардары деуге әбден болатын сияқты. 'йткені кезінде кпшіліктің, ғылыми
ортаның кзайымына айналған «Қазіргі қазақ тілі»

Жұбанов болғанын айтқанымыз абзал. Біреуге тарландарындай, ұлылардай болмасам да, олардың
жасаған жақсылығын жаһанға жар салатындар мен ұлылығын, кргендігін, қайраткерлігін, таланттаздері біреуден крген жақсылықтары туралы жақ рын тарқатып, есімнамалық мақалалар топтамасын
ашпайтындардың есіне салу мақсатында, крнекті жарыққа шығарып жатқанымды абырой биігіндегі
тіл білімпаздарының здерінің ғылым шыңына асыл ағаларым алдындағы шәкірттік парызым деп
ктерілуіндегі крген жақсылықтарын, қамқорлық санадым.
жасаған жандардың есімін атап, ардақтауын – зор
Ғ.Мұсабаевтың екінші дүниежүзілік соғысқа
мәдениеттілікке балап, басқаларға үлгі етуді мақсат қатысқан майдангер-ғалым екенін де елдің есіне
еттім. 'йткені «Қолдап-қолпаштап, ктермесе салғымыз келеді. Соғысты бастан-аяқ басынан
кргенді, Қазағым қайдан алар кемеңгерді» деп ақиық ткеріп, І-дәрежелі Отан соғысы, «Қызыл Жұлдыз»
ақын жырлағандай, біреу туралы мақтау сз айтылып ордендерін кеудесіне тағып, жеңіс туын желбіретіп
жатқанда, тірік керең бола қалатындар; біреудің жеткендердің қатарында болатын. Ғалым қазіргі
жасаған жақсылығын айтуға келгенде, сақауланып Тіл білімі институтына қайта оралып, соғысқа дейін
сйлей алмай қалатындар; біреудің
аспирантурада алған білімін ұштап,
згелерге үлгі етіп крсетер
кандидаттық диссертациясын да,
Қазақ әдеби тілінің
жұмысын кріп тұрып, тірік соқыр
докторлық диссертациясын да тақалыптасуы мен дамуы,
болып қалатындар қатарының да
бысты қорғап, саналы ғұмырының
терминдер туралы, қазақ
қаптап жүргені жасырын емес қой.
қырық жылын бүгінгі Алаш
тіліндегі кейбір сөздердің
Менің де ғылым биігіне ктеріліп,
ардақтысы, қазақ тіл білімінің негізін
этимологиясы, көне тіл
Ұлттық ғылым академиясының
салушы Ахмет Байтұрсынұлының
тарихы, жергілікті тіл ерекакадемигі дәрежесіне жетуіме жол
атымен аталатын Тіл білімі инстишеліктері мен емле бойашқан, Қазақ мемлекеттік қыздар
тутымен байланыстырып, осы инынша жазылған ғылыми
педагогикалық институтының
ститут директорының орынбасары
еңбектерінде тіл білімінің
кафедра меңгерушісі, профессор
қызметін атқарып, мірінің соңына
көкейтесті мәселелері
Жәкен Молдажаров қызметке алып,
дейін қостілді сздік бліміне
қалыптасып, өзіндік
біржола ғылыммен шұғылдануға
жетекшілік еткен болатын.
оқшау ой-пікірлері ортаға
кеңес беріп, академик Шора
Қазақ тілі лексикасын меңгеру
салынған.
Сарыбаевпен таныстырғанына
үшін, тілдің құрамындағы сздерді
қырық жылдай уақыт тсе де, алғыс
зерттеп, сздіктерді түзіп, оны

(лексика) еңбегі лексикология мәселелерін, атап
айтқанда, сздің мағынасын, мағынаның згерісін,
сздердің түрлерін, жеке сздердің жасалуы мен
шыққан тркінін зерделеудегі баға жетпес құнды
еңбектер қатарында болғанын айтуға тиіспіз.
Қазақ әдеби тілінің қалыптасуы мен дамуы,
терминдер туралы, қазақ тіліндегі кейбір сздердің
этимологиясы, кне тіл тарихы, жергілікті тіл ерекшеліктері мен емле бойынша жазылған ғылыми
еңбектерінде тіл білімінің ккейтесті мәселелері
қалыптасып, зіндік оқшау ой-пікірлері ортаға
салынған. рине, олардың әрқайсысына жеке-жеке
тоқталып, талдау жүргізу есімнамалық мақалалар
топтамасының форматына келмейді, әрі газет клемі
ктермейді де. Десек те, академик айтқан құнды
пікірлердің бір шоғырын жинақтап, оқырмандарға
ұсынуды жн крдік.
Белгілі лексикологиялық еңбектерде лексикалық
құбылыстың кейбір тұстары тұтас тарқатылады да, ал
елге керек деген ккейтестілігі күн тәртібіне ктеріліп
отырған теориялық мәселелер тасада қалып қоя
беретіндігін ашық айтқан еді.
Сондай-ақ ғалым лексикология саласы сздік
шығарумен ғана шектеліп, яғни лексикографиядан ұзап кете алмай жүргенін орынды крсеткен
болатын. Сздік құрам мен негізгі сздік қорды
қалыптастыратын лексиканың құрамында қарастырылатын – семасиология, этимология және сздік жасау (лексикография) туралы тереңдеп зерттей түсетін,

Айдарды
жүргізетін
Кәрімбек
ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
академик,
филология
ғылымының
докторы,
профессор
Бүгінгі әңгіме етпегіміз
көрнекті ғалым, Ұлттық ғылым
академиясының мүшесі, филология
ғылымының докторы, профессор,
Қазақстанға еңбек сіңірген ғылым
қайраткері Ғайнетдин Мұсабаевтың
(1907-1981) шығармашылығы туралы.
Бір қарағанда, атынан емес, «атағынан ат үркетін»
академиктің мірі ол туралы хабарсыз жандарға
теміржолдың түзу рельстеріндей түп-түзу, ешбір
кедір-бұдырсыз бұрылыс-қиылысы келісіп тұрған
сияқты крінуі мүмкін. Шын мәнінде, тіпті де олай
емес. 10-15 жасқа толар-толмастан ата-анасынан
айырылып, жетім қалған трт бауырына қарау
жауапкершілігі ғалымның мойнына түскенін, мал
бағып, темірдей тәртіпті талап етер теміржолда
жұмыс істеп, күн крудің қамымен, күйбең тіршілік
етуді жастай басынан кешіргенін айта кетсек орынды
сияқты. Жалданып еңбек ете жүріп, білімге деген
құштарлықтың арқасында қалада алған екі кластық
білім, педагогикалық техникумда жалғасын тауып,
соңы Абай атындағы педагогикалық институттың
студенті атанады. «Талаптыға нұр жауар» дегендей,
бойдағы еңбекқорлық, білімге деген құштарлық оны
ғылым айдынына шығарғаны белгілі.
«Тіл білімі тарландары» айдарында ғалымдардың
ғылымдағы алғашқы жолын ашқан адамдарға
тоқталып ту дәстүрі қалыптасып қалған сияқты.
Айдардың ткен санында академик Рәбиға Сыздыққа
кеңесін беріп, ғалымдық ғажайып міріне жол
крсеткен ұлы Мұхтар уезов болғанын сз еткен
едік. Ал академик Ғ.Мұсабаевтың бойындағы ізденімпаздық қасиетін байқап, з қамқорлығына алып,
ара-арасында қаражаттан қағажу крмесін деп,
қосымша жұмысқа орналастырған да тіл білімінің
негізін салушылардың бірі, профессор Құдайберген

ASHYQ ПИЛОТТЫҚ
ЖОБАСЫ КӘСІПКЕРЛІК
САЛАСЫНДА
Пандемия кезінде к7птеген кәсіпорын жабылып, қаншама
адамның жұмыссыз қалғаны белгілі. Осы орайда ҚР
Денсаулық сақтау министрлігі, ҚР Цифрлық даму министрлігі
және «Атамекен» ҚР ҰКП бірлесіп, елдегі кәсіпкерлердің
жұмысы біртіндеп ашылуы үшін Ashyq қосымшасын пайдалану туралы ұсыныс жасаған болатын.
Бизнес субъектілерінде коронавирус инфекциясының таралу
қаупін тмендету мақсатында Ashyq пилоттық жобасы жұмыс
істеуде. зірге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында сынама
режимде цифрлық мониторинг ретінде QR-код қолданылады.
Палатаның баспасз хатшысы Бибігүл Нысанбай QR-кодты
Қытай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Оңтүстік Корея, Түркия, Ресей, Германия, Аустрая, Франция бұрыннан қолданып жатқанын
атап айтты.
Белгілі болғанындай, бұл жоба пилоттық сынама режимде қазір фитнес, спорт кешендері, спа орталықтарында ғана
қолданылып жатыр. Қоғамдық тамақтану, сауда орталықтары,
базар немесе ауладағы дүкенге барып, Аshyq-ты қолданудың әзірге
ешқандай қажеттілігі жоқ. Сынама кезеңде сәтті нәтиже крсетсе
ғана, бұл жоба басқа орындарда да қолданылуы мүмкін.
Қазіргі кезде бизнес коронавирустың қайта ршу қаупіне
байланысты айтарлықтай шектеулермен жұмыс істеп жатыр. Бір
жағынан халық та осы режимге бейімделіп, әдеткі белсенділіктен
бас тартуға мәжбүр. Ashyq қосымшасы QR-код және ПТР базасымен интеграция арқылы қоғамдық орынға келушінің ковидстатусын анықтауға мүмкіндік береді.
Индира С"ТІМ

ЕР АЗАМАТТАР
НАМЫСТЫ БОЛСА...
Соңғы кездері «қазіргі қоғамда нағыз ер жігітке тән мінезі
бар азаматтар кім?» деген сауал т7ңірегінде жиірек ойланып
жүрмін. "рине, к7пке топырақ шашқым келмейді, бірақ ер
жүрек, батыр тұлғалы, кесек мінезді ер азаматтар бұрынғы
аға буын арасында к7бірек болған сияқты сезіледі.
рине, бүгінгі заман қанша жерден басқа десек те, бәрібір
де ер азаматтарымыз здеріне тән ер жүрек қасиеттерден
арылмағандары жн деп ойлаймын. «Заман ағымына сай...»
деген сздерді желеу етіп, қазақтың ер жігітіне тән мінездерін
жоғалтатын болса, ұлтымыздың келешектегі сапасы қандай
болмақ? Осы орайда «Ұлдарың – ұлықты, қыздарың – қылықты
болсын» деген баталы сздің мағынасы терең. Иә, ұлдарымыз –
ұлықты, қыздарымыз – қылықты болуы үшін әрбір жеке тұлға
сол талаптарға сай болатындай тәлім-тәрбие үдесінен шығып, з
бойында адами-азаматтық құндылықтарын дамытуы керек.
Мәселенің тағы бір себебі – оқушылардың арасында әскерипатриоттық, спорттық тәрбиенің аздау берілетіндігі. Бұрынғы аға
ұрпақ қалай мір сүрді, здерін қалай шыңдады десек, олар мықты
болуға ұмтылғанын байқаймыз. Бала жасынан еңбекпен сіп,
спорттық жарыстарға қатысып, әскерге баруды армандап, елін,
жерін қорғауды мақсат еткен. Еліне – қорған, жан-жарына – пана,
балаларына қамқор әке болған ер азаматтар аз емес қой. Демек,
ол замандағы отбасылық және мектептегі тәрбие, қоғамдағы ер
адамның бет-бейнесі, идеалы басқаша болған сияқты. Қазіргі
скелең жастар кімді идеал тұтып, кімге еліктейді?
Гүлназ ТҰРАБАЙ,
Халықаралық ақпараттық
технологиялар университетінің
студенті

СӨЗДІК
САРДАРЫ

ғылыми шешімін күтіп отырған күрделі тақырыптарға
да назар аудару керектігін ескерткен еді.
Сз байлығын зерттейтін ғылым – лексикологияға
байланысты ғылыми талдау, теориялық тұжырым
жасауды қолға алу керектігін алға тартып, барлық
сздердің жиынтығы негізінде лексикология
мәселелерін жан-жақты, сан қырынан сараптауды
ұсынған еді. Тек ұсынып қойған жоқ, терең білімді
ғалым ретінде, ой-пікірлерін жинақтап, қазақ
тілінің лексикасы бойынша алғашқы рет жеке кітап
шығарғанын, бұл салада әлі шешімін таппаған күрделі
мәселелерді ктеріп, алдағы кезде қолға алынар
ғылыми-теориялық жүргізілетін зерттеулердің бағытбағдарын ұсынғанын тілші қауымы ұмыта қойған жоқ.
Қазақ тіл білімінің тарландары, үш құрдас – академиктер І.Кеңесбаев, М.Балақаев пен Ғ.Мұсабаевтар
туралы есімнамалық мақалалар топтамасын әзірлеу барысында пікірлескен, жүздескен олардың әріптестері
мен шәкірттері атақты ғалымдардың ғылымнан қолы
қалт еткенде, күнделікті күйбең тіршіліктегі згелерге
үлгі болар қарым-қатынастары туралы айтқандарына
қысқаша тоқтала кетсем деймін. р кез жайдары,
аңқылдаған ашық мінездері, құрдастардың әзілқалжыңдары, қалжың болғанда, ерегіске ерік берер
қылжақ емес, қағытпа қалжыңдарын аңыз етіп айтып
бергенін қойын дәптеріме түртіп алғанымды несіне
жасырайын. Реті келіп тұрған соң, оқырмандарға
ғалымдардың үлкен-кіші демей, кішіпейілдік танытатынын, мәдениеттіліктің биік ресінен табылатынын сз еткенді жн крдім. Мысалы, Тіл білімі
институтының сол кездегі директоры, академик
І.Кеңесбаев кезекті кеңес жұмысын жүргізіп отырып,
бұл мәселе бойынша «мұрын» мен «керең» не дейді
екен, соны тыңдайық дегендегісі, ерекше қырлы
мұрнына байланысты болу керек. «Мұрын» деп –
академик Мәулен Балақаевты, «керең» деп соғыс
кезінде жарақаттың кесірінен құлағының мүкісі бар
құрдасы – академик Ғайнетдин Мұсабаевты меңзеп
отырғанын алғашқы рет жап-жас аспирант ретінде
қатысып отырған біз түсінбей қалып едік» деп еске
алады бүгінгі күні здері де крнекті тіл білімпаздары
қатарына қосылған ғылым-қайраткерлері. Шынында
да, жұмыстан тыс кезде зара айтылса мейлі ғой, ал
ресми жиынның үстінде айтылған қалжыңға қарап үш
құрдастың достығы, ара-қатынасы қандай болғанын
бағамдай беруге болатын сияқты...
«Сүйікті іс – сүйкімді келеді» дегендей, академик Ғ.Мұсабаевтың тіл білімінің әртүрлі салаларын
зерттеумен бірге, «кз майын тауысып», те бір
ыждағаттылықты, құнттылықты, тзімділік пен
сабырлылықты талап ететін сздік жасау, әрбір
сзді жіпке тізгендей алфавиттік ретпен орналастыру, сайып келгенде, сздік түзу сардарының
тілдік қор жасақтаудағы жанқиярлық еңбегін
жастарымызға, ғылымға бет түзеген жас ғалымдарға
үлгі етіп крсетсек, олардың ғылымға деген қызығушылықтары арта түсері анық екені айқын.

Тегінде жазушы өзінің өмірден көргенін, көңілге түйгенін ғана көркем тілмен кестелеп,
көпшілікке ұсына алады. Бүкіл саналы өмірін қазақ журналистикасының ыстық-суығына
арнаған қаламгер, Алаш сыйлығының иегері Жұмагүл Солтиеваның қаламы баспасөздегі
мақалалары арқылы қалыптасты. «Жүргенге жөргем ілінеді» дегендей, газетте жүріп ел
көрді, өмір көрді, өзі кездескен сан тағдырлы адамдармен сырласты, олардың қуанышы
мен қайғысын бөлісті. Кейбірінің тағдыры оның түн ұйқысын тонап, жан азабын шектірді,
кейбірі көңілін өсіріп жанындағы жандарға деген сенімін, сүйіспеншілігін оятып, жүрегіне
жылу сыйлады. Көркем шығарманы оқып отырып оның авторының таза табиғатын, кісілікк
келбетін, қанша қымтап жасырса да жария болатын ішкі жан әлеміндегі түрлі табиғи
сезімдік, психологиялық құбылыстарды қалт жібермей қадағалап отырасыз. Сондықтан
да ұлы Абай: «Сырымды аша бермей тоқтатайын» демей ме? Кезінде суреткер Асқар
Сүлейменовтің: «Жұмагүлдің өзі түгіл, жазған әрбір шығармасынан имандылық лебі
еседі» деп үлкен баға беруі де бекер емес шығар.

Имандылық
лебі

Табиғатынан таза, жан баласына жамандық
ойламайтын, жүзінен де үнемі шуақ шашып
тұратын жазушыны бір крген жұрт адал да
аңқау, бақытты баланы кз алдына елестетуі
ғажап емес. 'мірден кргені мен түйгені мол
ересек жанның да елді елітіп әкетерлік соншалық
саф таза табиғаты, қай кезде де, қандай жағдайда
да жүзінен жоғалмайтын жымиысы, бір крген
кісіге де күдік тудырмай, соншалық сеніммен
серік болуы да оның үлкен жүрегін, адал пейілін
танытса керек. Мәселен, «Жол үстінде туған
әңгімелер» сериясындағы «Германиядағы
неміс «қайным» деген әңгімесіндегі оқиға,
сз жоқ оқушысына осындай ой сыйлары
анық. Іссапармен шетелге барып-қайтар жолда
Германияның атақты, бір зі бір қаланы елестетер әлемдегі ең ірі Франкфурт әуежайындағы
тіл білмей, жол таппай тосылып, әлдекімнен
жаутаңдап кмек күткен қазақ әйелінің
мүсәпір кейпі оқырманын да қыспаққа алып,
кейіпкермен бірге сол күйді кешуге мәжбүр
етеді. Адасып, жолынан қалып қояр ма екен деген дүдәмал сауал ойыңды қарып, бірге күйініп,
тіл білмегенге бірге қорынасың.
ңгіменің аты сәтті табылуының зі
ондағы оқиғаның шынайылығын, кркемдік
концепциясының нақтылығын танытып,
туындының табысын танытады. Елден жырақ
жүрсе де жүрегі Шымкентте қалып қойған
неміс қайнысының зінің скен ортасына
деген құрметін кездейсоқ кездескен «жеңешесіне» жасауы арқылы адамзат атаулының
жалпы жаратылысы жақсылықтан тұратынын
ұқтыратын әңгіме, сз жоқ, жүрекке жылу,
елге сенім сыйлары сзсіз. Осы оймақтай
ғана шағын әңгімесімен жазушы оқырманын
тәрбиелеп отыр. Оған ізгіліктің нәрін тгіп,
елдік пен ерліктің еншілестігін еске салады.
Адамға жақсылық жасаудан жалықпайтын
және соны әр шығармасы аясында аялап,
санаға сіңіруді зінің сз неріндегі басты
мұраты тұтқан жазушы Жұмагүл Солтиеваның
шығармашылығының шұрайын ендіретін шуақ
жнінде белгілі сыншы лия Бпежанова:
«...Шығармашылық қуат – жан қуаты, жан
қуаты – жан шуағының баламасы екенін замандас, дос-жолдас, қаламдас әріптестеріңнің
туындыларын оқығанда анығырақ түйсінерің
бар. Жазушы Жұмагүл Солтиеваның «Жалғыз
бала» атты кітабын оқып шыққан соң осындай
бір ой-әсер туады» депті «Жан шуағы» атты
мақаласында («'нер – жеке тәжірибе». Сыни-

мәдениеттанушылық кітап. 1-том. Алматы,
«Жібек жолы» 2007.-328-б.95 бет).
Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіріп, еңбек жолын
«Лениншіл жас» газетінен бастаған Жұмагүл
Қуанышбекқызы Солтиева одан кейін де
бірқатар мерзімдік басылымдарда жауапты
қызметтер атқарды. «Егеменді Қазақстан»
газетінде бас редактордың орынбасары, Президент жанындағы «Отбасы және әйелдер ісі
жніндегі ұлттық комиссияның» мүшесі бола
жүріп, «Берік босаға болсын», «Тас түлек»,
«Сыпайылық сыры», «Жалғыз бала», «Кз
ілмейді кңілім», т.б жинақтарын жазып, оқырманға ұсынды.
Бірнеше жылдар бойы журналистік
қызметінде, «Отбасы және әйелдер ісі жніндегі
ұлттық комиссияның» мүшесі ретінде талай
отбасының тағдырына куә болып, адамгершілік,
мораль тақырыбына кптеп қалам тербеді.
Ұлттық тәрбие, отбасындағы әйелдер мәселесі,
қазақ руханиятындағы ккейкесті мәселелер
жазушының жанына жақын тақырыптар
еді. рбір мақала, әңгімесінде келелі ой,
тартымды пікір қозғап жүрген қаламгер
оқырмандарына ткір де зекті проблемалық
шығармашылығымен жақсы таныс. Айталық,
«Сыпайылық сыры» (Очерк. Алматы, Қайнар,
192-б) атты 5 тараудан тұратын жинағына
з замандастары, олардың адамгершілік
қарым-қатынасы, мірге деген кзқарастары,
тіршіліктегі қайшылыққа толы күресі арқау
болған. «Үйдің алтын діңгегі», «Бұғы апа», «йелге
жібек мінез жарасады», «Қызым саған айтамын»,
«Басқаға бақыт сыйлайық», «Қызғаныштың
қырсығы», «От Ағасы», «кемнің құрдасы»,
«Кктемді іздеймін», «Ұрпақ азбасын десек»,
«Хаттар, хаттар, хаттар» деген публицистикалық
мақалаларында, ойлы очерктерінде қазіргі мір
шындығы жайлы бүкпесіз сыр шертеді. Адам
жанының ішкі әлемін тереңдеп талдауға тырысатын қаламгер кейіпкерлеріндегі қазақы мінез,
ұлттық дүниетанымды дәріптеуге бейім.
Крнекті ақын Мағжан Жұмабаевтың жары
Зылиқаның тағдыры зек болған «Жанды
қуыршақтар», «йел махаббаты» атты пьесаларында қарапайым қазақ әйелінің зінің бас
иесіне деген басыбайлы сезімі, құрметі, лшеусіз
сүйіспеншілігі суреттеледі. Түрмеге түскен
жарымен жолығудың сан алуан жолын іздеген
әйелдің крген қорлығы, түрме басшыларының
қорлауы, алайда қандай азап шексе де бір кездесу

үшін мірден баз кешкен әйелдің мойымаған
қайсарлығы, махаббаты оқырманға ой салады.
Драмалық туындыға тән диалогтардан тұратын
мәтіндегі сздер ақынның поэзиялық туындыларымен, Зылиқаға арналған лең жолдарымен
рнектеліп, оқиға желісін реге жетелеп, рісін
кеңейтеді.
«Алжир» атты түрменің де тарихы санамызда таңбаланып, ондағы Алаш арыстарының
аяулы жарларының жан тзгісіз азап шеккен
тағдырлары жаңа беттерін ашты. Міне, осы
тұста тың тақырыпты меңгеруге талпынған
жазушы Жұмагүл Солтиева крнекті ақынымыз
Мағжан Жұмабаевтың сүйген жары Зылиханың
жанын шүберекке түйіп, азаматының артынан
сонау ит арқасы қиянға 14 рет іздеп барыпқайтуы туралы аңыз әңгіме кп болды. Тарихи
шындыққа негізделген бұл сапарлардың зі
тозаққа бергісіз болғанына күмән келтірмеген
қаламгер осы тақырыпты табанды түрде зерттеп,
бірнеше танымды мақалалар жазды. «Егеменді
Қазақстан» газетінде бас редактордың орынбасары, Президент жанындағы «Отбасы және
әйелдер ісі жніндегі ұлттық комиссияның»
мүшесі бола жүріп, астанадағы саяси қуғынсүргін және тоталитаризм құрбандарының
«Алжир» мемориалды мұражай кешенінің
архивіне жол тауып, ұлт зиялылары әйелдерінің
мірлерімен тереңірек танысуға мүмкіндік
алды. Соның айқын айғағы да, жемісті жетістігі
де «Жазығы тұлпар болып туғаны еді» деген
мақаласы болатын. Осы мақаласын жазу барысында жинаған мір деректері мен мұрағаттық
құжаттар, мәтіндер жазушының зі кптен
қызығып жүрген драматургиялық шығармалар
жазуына түрткі болды. Айтпасқа болмайтын
тарихи деректер оны осы салаға біржола бет
бұрғызды да. «Темір таяғы тебендей, темір
етігі теңгедей болып жаяу-жалпылап, арыпашып» түрлі жан азабын кешіп, азаматын іздеп
барған аяулы апамыздың тағдыры жазушының
жанын тебірентіп, «Халық жауының» жары
туралы алып-қашпа емес, нағыз ақиқатқа
негізделген шындықты айтуға бел буып,
«Жанды қуыршақтар» мен «йел махаббаты»
атты драматургиялық шығарма жазды. Олары оқырмандардан да, крермендерден де
жақсы бағасын алды. Бір Аллаға сыйынып,
басын қауіп-қатерге тігіп, нешеме қорлық пен
қорлаудың құқайын крсе де қазақ әйеліне
тән қайсарлығынан қайтпай, итжеккеннің
де тбесін крген асыл апамыз Зылиханың

тағдыры, сйтіп, қазақ әдебиеті тарихында
таспен қашалып мәңгілікке қалды. «Жетім
қозы маңырар, түңілер де отығар» дегендей,
шығармадағы кейіпкер анамыздың мұңлы да
аяулы сезімі қазақ әйелінің қайсысына үздік
үлгі, мірлік неге. Азаматына деген адалдық,
ұлттың маңдайына біткен марқасқасы Мағжанға
деген махаббаты, тек жеке жанның ғана емес,
бүкіл халықтың сүйіктісі, тіпті бүкіл адамзаттың
ақылшысы мен ардақтысына айналған арынды ақынға деген құрмет пен құлдық қаламгер
Жұмагүл Солтиеваның шығармасында шынайы
бейнеленген.
Бұлардан зге де «Кәмила», «Жол үстінде
туған әңгімелер», «Аңыз осылай туды», «Жанды
қуыршақтар» деген кркем әңгімелері мен пьесаларында да бүгінгі мірдің кркем шежіресі
шертіліп, айналамыздағы адамдар тағдыры
сз болады. Жұмыссыздықтың салдарынан
кшеде кезбе боп, ән салып нәпақа табатындар, ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүріп
жеңіл табыс тапқысы келетін жезкшелер, кеше
ғана қазақы ортада сіп, қаланың қатаң талабына тойтарыс бере алмай түрлі жолға түскен
жастар тағдыры да жүрек сыздатар жағдайда
бейнеленіп, бойыңды үрей билейді. Жазушы
шындықты іздеуде, ақиқатты ашуда диалогтарға
кп бармаса да, мірлік дискурстарды кбіне
бірінші жақтан әдемі тілмен баяндай отырып,
релі ой рбітеді.
«Түрмеде қиылған неке» әңгімесіндегі
1986 жылғы Желтоқсан ктерілісіне қатысқан
қыз-жігіттің түрмеде танысып, некелес кені
ж ніндегі оқиға, керісінше, біздің танымымыздағы ұлттық рухтың лмегендігін, отаршылдыққа қарсы шыққан жастардың жазықсыз
зардап шексе де мойымай, келешекке деген
сенімін жоғалтпағанын крсетеді. Желтоқсан
оқиғасының жеке адамдар міріндегі орны,
әділетсіздікке қарсы жанкешті күресі жастардың
саяси сауатын ашып, здерінің қадір-қасиетін
бағалай білуге деген ықылас-ынтасын тудырғанын осы жазықсыз жапа шеккен қос мұңлықтың түрмеде де мойымай ертеңіне, махаббатқа
деген млдір сезімдері арқылы жеткізуі ұлтжанды
автордың қаламгерлік қуатын танытса керек.
Қаламгер әдебиеттің ұлтты адамгершілікке
тәрбиелеу миссиясын әсте ұмытпайды.
Жазушы Жұмагүл Солтиеваның қалам
қуатынан туған осынау шығармалардың
қай-қайсысы болса да, атап айтсақ, «'мір –
жол, адам – жолаушы», «Евгенийдің анасы»,
«Баукеңнің сүйікті ұстазы», «Жазығы тұлпар
болып туғаны еді», «улеттің алтын қазығы»,
«Ең бақытты әйел», «Махаббатсыз дүние
бос», «Түрмеде қиылған неке», «Диссидент»,
«Ертстік» ержетіп келеді», «'нер – ұлттың
байлығы», «Асқақ ойлар – Асқар ойлары»,
«Актрисаның «Аққу әні», «Сахнаның сұлтаны»,
«'нер лкесінің «Дон-Кихоты», «Жақсылық
пен жамандық жағаласы», «Қазақтың
Шаһаризадасы – Шәрбәну», «'зен бұлақтан
басталады», т.б талғампаз оқырман талабынан
шығады деп ойлаймыз.
Халықта: «Теңіздің ащы-тұщысын білу үшін
сарқып ішу шарт емес, бармағыңды малып
жаласаң болады» деген даналық бар. Олай болса, Алаш сыйлығының иегері, белгілі жазушы,
драматург, журналист Жұмагүл Солтиеваның
біз шолып ткен азғана шығармаларынан да
оның зіндік қолтаңбасын, стильдік рнегін,
шығармашылық ерекшелігін тануға әбден болады.
Гүлзия ПІР"ЛІ,
әдебиеттанушы, М.О. "уезов атындағы
"дебиет және 7нер институтының
бас ғылыми қызметкері

ANA TILI

ЖЫР-ЖҮРЕК

МЕНІҢ ГАУҺАР
ЖҮРЕКТІ ЖАСТЫҒЫМ...
Менің гауһар жүректі жастығым,
жапыраққа айналды дірілі басым,
Бақтағы клеңкелер гүлдеді,
Ғұмырымның іңірі басым.
'мірдің жанарындағы жасқа
айналды күндерім,
Тамып кетпесін,
Қаңтарда гүл жарып кетпесін.
Мен қаңтарда Айдың нұрымен
некелескен гүлдің бақытын тіледім,
Раушан гүлдері безендірді
уақыттың жүрегін.
Түн де болдырып кепті,
Алыс-алыс жол жүріп кепті.
Қызыл кйлек киген періштелер,
Жасыл жұлдыздарды шірді,
Жырларымды гүлдің сағағына
кшірді.
Қаңтардың сұсы басқан
гүлдердің күрсінісін-ай,
Құмырадағы,
Сағағына тамшылап
ғұмыр азабы.
Түн сұрап тұр бір шыны шәй...
Теңізде жоғалған желді,
Сағыныш іздеп кетті.
Сені сағынған күндерімді,
Кірпігім тізбектеп тұр...
Сенің жанарыңнан Ай жүзіп тті,
'мірімнің күзі кеп тұр.
Күн адасқан жасыл жағалауға кел,
Мені іздесең,
Болмаса мен жалаң аяқ
теңіз кешем...
Құшағын жайып ғалам,
Сағыныштан айықпаған,
Сен теңіз бол,
Мен қайық болам...
МЕН ГҮЛ САҒАҒЫНДАҒЫ
ТАМШЫМЫН...
Мен гүл сағағындағы тамшымын,
Айдың түсіне кіремін.
Жұлдыздардың шлін қандырады
жан сырым.
Бала құстай талпынады жүрегім.
Мен мұңмын гүлдің некесіндегі,
Мен аңызбын Айдың түсіндегі.
Ауаға таралады сенің күлкің
тек есімдегі,
Айналамда билейді балбалдың
мүсіндері.
Мен шындықпын Айдың
жанарындағы,
Мен маxаббатпын құстың
xабарындағы,
Мен тылсыммын түннің
жамалындағы.
Мен мірмін уақыттың
амалындағы...
Айлы түнде, жұлдыздар
жусағанда,
Жүрегім сусағанда,
Мұxит толқындарының
әжіміндегі дауыспын.
Мен сені сүйген едім,
Тзімімді тауыстың.
Сүюді мен сенен үйренемін,
Енді менен раxым күтпе,
Мен гүл суретіндегі ауышпын...
Есімнен тандырды,
Жұлдыздың жүрегіндегі
кекесін мені.
Мен маxаббатпын гүлдің
некесіндегі.
Мен клеңкесімін сенің
кз жасыңның,
Сені сүйе беремін,
тозбасын Күн.
>ТТІ ҒАСЫР...
(Испанның ұлы ақыны Хуан Рамон
Хименестің руxына)
Жұлдыздарға сен қаныңды
ішкіздің,
Тас тбеңде олар тұрды
тояттап.
Мініп кетті қанатына күзқұстың,
Кбелектер қаңғып кетті
ойы аппақ.

Заида ЕЛҒОНДИНОВА,
Халықаралық «Алаш»
әдеби сыйлығының
лауреаты

Сен қайтқанда құлар дедің
кк аспан,
Ал аспанда ой болмады
құламақ.
Кңіл айтты кне жұлдыз
адасқан,
Ол да кетті аз-кем ксіп
жылап ап.
Кітаптарың шығып жатты,
ел мақтап,
Жез тырнағын жазды сосын
қысқан Күн.
Күллі әлем сен кеткен соң
ардақтап,
Ұлы ақыны деді сені
Испанның.
Қаламыңда қалды солай
мұң қалғып,
Ұзақ жоқтап кнерді де
үстелің.
Айтып, айтып шаршады да
мұндар жұрт,
Кемпірқосақ болып кетті
түстерің.
Құрбан болды қызығың да,
барың да,
Ұйқыңды алып кетті сосын,
құс келіп.
Бір тал гүл де ұсына алмай
жарыңа,
Кете бердің жұмағыңа
түстеніп...
Ақын тағдыр лаврға бленген,
Күллі әлемге аңыз болып
тараған.
Руxыңнан бір қасірет
крем мен,
Ал зіңе бұйырғаны
тас мүсін мен жатағандау
қараған...
М"ҢГІЛІК
К>КТЕМГЕ САПАР...
(Испанның ұлы ақыны
Федерико Гарсиа Лоркаға)
Сен Отаныңа бар махаббатыңды
бердің,
Жан шырағың бұлт астында
қалды.
Аспан мен жердің тартылысын
крдің,
Жұлдыздар күлкі астында
қалды.
Сол күні мұхиттар Айға шапшыды,

ҚҰСҚАНАТЫ

Құсқанаты –
секілді үкілі арман,
Үкілі арман жолында бүкіл арман.
Бір ғаріп жан сүйіп тұр алақанын,
Періштесін аспаннан күтіп алған.
Қылаулаған ұшқыны үміттердің,
Құсқанаты, сен соны біліп келдің...
Тамсандырдың.
Сағыныш сарайына
Гүл боп кктем, жаз жайнап күліп келдің.

Ақынның тағдырын жетімек,
Құзғындар күлісті иектеп...
Сен Отаныңды сүйдің, жоқ еді
басқа Отан,
Жасынның күшімен жасқа тән.
О, Лорка, сен кеттің, жұлдызға
айналып,
Жырыңды ежіктеп қасқа таң.
Жібек кйлек киген жұлдыздар
ксіді,
Жендетің жерледі қас қақпай.
Мейірімсіз кк аспан, кк шыны,
Кеудесін ктерді асқақтай!
О, Лорка!
Қоштастың осылай Испанмен,
О, Андалузия!
Жыр қалды жыртылған парақтың
шетінде.
Қоштастың қанатты құстармен,
Кекілің желбіреп, мұхиттан
соққан жел тінде...
Қарадың ағашқа айналған
тәніңе,
Жапырақ жүрегің желкілдеп.
Есірген есер жел әніне,
Жас тамды,
шараптай млтілдеп...
Шайырдың ап-ащы кз жасы.
ҰСТАЗ...
(Жапонның ұлы жазушысы
Акутагава Рюноскэге)
Сіз ғой маған сіздің елді таныстырған
әуелгі,
Сонша ғажап күншығыстық әуенді.
Айға арнап ән шығарған, жыр оқыған сол
елдің,
уеніне, әуезіне болдым сосын тәуелді.
Сіз боп жапон, сіз боп қана сйледі,
Ай болдыңыз шалбарлы һәм жейделі.
Мен Ай болдым, ару әйел бейнелі,
Кк мұxиттың толқынындай, толқындаған
кйлегі.
Соңыңызда толқын-толқын сз қалып,
Сансыз арал әлсін-әлсін қозғалып.
Шыдай алмай шідеріне мірдің,
Акутагава Рюноскэ бұл фәниден озғанын...
Айтқан еді оңашада Ай маған.
Самурайдай жігіт деп те, сертінен бір
таймаған.
Сізді елеп, ескермеген сол қоғам,
Сіз кеткен соң, ұлы еді деп, салды сосын
байбалам.
Жүрегіңізден ткен еді сан сүзгі,

Жаратқаннан жарылқауын сұрайын.
Тамырым да, бүршігім де зіңде –
Соңғы кезде қажытады бір уайым...
Кктем-мір...
Жүрегінде сұрақ бар,
Жаны нәзік, мейіріммен сыр ақтар.
Байтақ далам қызғалдаққа оранып,
лі-ақ Күнге еркелейді бұлақтар.
Кктем-ғұмыр...

ЕҺ, БЕЛЛА, БЕЛЛА
(Орыстың ұлы ақыны
Белла Аxмадулинаға)
Еһ, Белла, Белла...
Жүрсің бе бір әлемде?!
Ғашық боп...Маxаббатпен, күнәмен де...
Сыя алмай кең дүниеге күрсінемін,
Жыр жазып ертелі-кеш мына мен де.
Кім еді ақын әйел,
Періште ме, пері ме еді?!
Тарқатар бір зіңе шерім еді.
Ақын әйел таңертең періште боп,
Ал түнде кк аспаннан
жұлдыз боп крінеді.
Еһ, Белла, Белла...
Крдің бе міріңде бақытты боп?!
Сүйді ме маңдайыңнан уақыт жүдеп?!
Қол жайып кне аспанға күбірледің,
Тәңірден таусылмайтын тақыт тілеп.
Кавказға да бардың сен қиырдағы.
Санаңды сансыз ойлар шиырлады.
Қанша ақын болсаң дағы талантты,
Ал саған әйел бағы бұйырмады.
Жаныңның оттай қарып, жасыны үдеп,
Жанарың жаңбыр болып басылып ед.
Бір бақыт таптым деп ең, ол да кетті,
Күз кеудең кктем болып ашылып ед.
'мірдің әлдиледі мұңды ырғағы,
Жаныңның жаңбыр шайып тұнжыр бағын.
Беллажан, бақытты әйел бола алмадың,
Басыңа қонды бірақ жырдың бағы.
Не таптың жырмен жалғыз жарасқаннан?!
Жаныңа болмады бір қарасқан жан.
Түндерде маған мұңлы сыр шертесің,
Кмескі жұлдыз болып кк аспаннан...
Еһ, Белла, Белла...

Ұмай ана сарқыты – дана, ізгім.
Мен қазақтың қызымын,
Бақ-ырыспын,
Айман-Шолпан, Еңлік, Ақжүніспін.
Айғаныммын, Зеремін,
Ұлылықтың –
Дәнін сепкен ұрпаққа, мың үміттің.
Мен қазақтың қызымын

Мен қазақтың
қызымын
Қонақтайсың әлемді жырлау үшін...
Құсқанаты...
К>КТЕМ->МІР
Кктем неге кешікті?
Сұлулыққа ашсам деп ем есікті...
Ғазиз анам ақ жаулығы желбіреп,
Тербетеді ғалам дейтін бесікті.
Кктем-мір...
Бұрынғыдай күлмейді,
Алма ағашы үнсіз ғана гүлдейді.
Кктеу-сәуір самалын да аңсайды ел,
Бәрін-бәрін сағынғанын білмейді...
Кктем-мір,
Құшағыңа құлайын,

Құс қанатын қағады,
Жанарымнан жас тайғанап барады...
Кктем,
Сенде Махаббат бар, Сезім бар,
'мір-зен тоқтамайды, ағады.

(Соғыс ардагері,
қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының
классигі, жазушы Кемел Тоқаевтың
рухына арналады)
Даланы арманшыл мұңның әуені тербеді,
Алатау шыңдары шерлі еді.
Сіз кеттіңіз пайғамбардың жасында,
Ай ұзатып салды,
Сізді крші қылып жасынға.
Гүл жазира Жетісудың ерке ұлы,
Білесіз ғой, Қора, Шажа тауларының
кркі ұлы!
Сарноқайды бала шайыр жырлаған,
Бұл Жетісу «Шұғынық гүлдің тркіні».
Мұнда седі Ай гүлі де, Күн гүлі.
Ал жұлдыздар тамшылайды түнде ірі!
Ақсу, Кксу ағайынды қос зен,
Ал Ілияс қара леңнің дүлдүлі!
Жетісу ғой жеті зеннің сағасы.
Жеті зеннің Балқаш деген ағасы.

Кктем-ғұмыр құсқанатын қағады...
***
Мен қазақтың қызымын
Жаным – нәзік,
Жаным нәзік, ар-намыс – жаныма азық.
Мен – Қарашаш сұлумын ақылы ерен,
Тұмардайын ержүрек, батыл, берен.
Мен қазақтың қызымын
Жаным – жібек,
Баян сұлу – әз жырым, әнім – Жібек.
Ұрпағымын Домалақ анамыздың,

Кктем туса, гүл бәйшешек қырды асып,
Кксуымның сап түзейді аппақ терек
ағашы!
Қараталда қарға бойлы толқындар,
Жағасында Талдықорған,
шілде туса салқындар.
О, Кемел аға!
Сіз кеткенмен, еске алатын мәңгілік,
Қаламыңды қадірлейтін халқың бар!
Софоклдан* нәр алғансыз кк тіліп,
'н бойыңызда бекзаттық пен тектілік!
«Жұлдызды жорық», «Тасқын» менен
«Сарғабанды»* жазғанда,
Қаламыңызды кк жұлдызы кетті іліп.
Алдыңызға кеп мұңын шағып мың кісі,
Кірпігіңізге қонақтайтын түн құсы!
О, Кемел аға!
Рухыңыз мың жыл Сіздің жасайды,
Қазағымның детектив жазған тұңғышы!
Талантыңыз таңғалдырды таңға сіп,
Келсеңіз де майдан кешіп, қан кешіп!
Сағындыңыз Алматының трінде,
Кәлпеңізді, ойша үнсіз ән кешіп!
Шығыс, батыс тарланына бой ұрдың,
Кемелдігі кемел еді ойыңның!
Ізбасары болып сосын шықтыңыз,
Эдгар По* мен Артур Конан Дойлдың*!
Софокл* – ең алғашқы детектив жанры
Софоклдың «Царь Эдип» атты к7не грек
трагедиясынан бастау алады.
«Жұлдызды жорық», «Тасқын», «Сарғабанда
болған оқиға»* – қазақтың тұңғыш
детектив жазушысы Кемел Тоқаевтың
шығармалары.
Эдгар По*, Артур Конан Дойл* – детектив
жанрының классиктері.

Мен Қазақтың Қызымын...
***
Біз екеуміз – 'лең едік...
үнемі аялайтын,
Аялайтын бақ гүлін саялайтын.

Мұндай сұлу
қайда бар...

Маржан тісі жарқырап,
Мәрмәр тастай тізілген,
Білезігі ақ күміс,
Кйлегі сәнді ақ пүліш.
Саусағы сүйір, талдырмаш,
Алма мойын қолаң шаш.
Қараған адам кз тоймас.
Жарқыраған ақ маңдай
Жанары от шашқандай
Жаратыпты жайдары,
Бір міні жоқ бойдағы,
Бифатима пірімдей
Иманы түзу ойдағы,
Айша бибі секілді,
'зі керім, әдемі.
Анасының нәрі бар,
кесінің ары бар,
Қыз сірсе керімсал,
Қыз бойында бәрі бар.
Қазағымнан айналдым.
Жер жүзіне крсетсе,
Ұялмайтын сәні бар,
Қыз сірген ибалы,
Айналайын халқымнан.
Қыздың кркі – қырмызы.
Жарқылдап жанар жұлдызы,
Аспандағы айға ұқсап,
Толған айдай толықсып,
Сымбаты сұлу келісті,
Айдай сұлу крікті,
Ақ періште секілді
Нұрды Құдай беріпті
Қазақтың қызын аяулы
Пір тұтады басқалар,
Ақылды және ардақты,
Парасатты, пайымды,
Жылдар жылжып тсе де,
Таусылмайтын қазына.
Ардақтап лең жазамын
Қазақтың ару қызына.

Жүрегіміз Кктем мен Жазды сүйген,
Назды сүйген...
Басқаны қаламайтын.
Біз екеуміз – 'лең едік...
таулардай асқақ едік,
Асқақ едік, ерлікке бастап едік.
Кңіліміз тәкаппар Күнді сүйген,
Гүлді сүйген нәп-нәзік...
Дастан едік.

сырғып аққан жүрегімнің жасы ғой...
Тгілген жас –
маржан емес млдірер,
Алдамағын, зің ең ғой жн білер.
Жанарыма бар әлемді сыйдырған –
Жаны сұлу, әні сұлу періштем,
Қанатыңда қалғып кетсем,
лді дер...

Біз екеуміз – 'лең едік...
мп-млдір, жаңа туған,
Жаңа туған, ақ нұрдан жаратылған.
Мен – алуа жырыңмын
нді сүйген,
'леңімсің – еншілес,
дара туған...

'ліп кетсем, бірге лер соңғы үміт...
'тінемін, ақ періштем,
белгі бер...
***
Маңдайынан сәбилердің Күн сүйген,
Арулардың жанарынан гүл сүйген.
Адамзатты әлдилеген ақ бесік,
Жер-анадай мейірленіп кім сүйген?

ҒАЖАБЫМ

Мен қазақтың қызымын
Ақмаңдайлы,
Ақмаңдайлы еліме бақ байланды.
Тербетемін лемнің ақ бесігін,
Тербетемін 'леңнің бақ бесігін...

Бүбішхан ТІКЕБАЕВА

...Шашы ұзын шашбаулы,
'міріңнің бастауы,
Қарақат кзді хас сұлу,
Шолпысы сылдыр қағады,
Күндей ашық жанары.
Қыпша белі майысып,
Су алуға барады.
'зен бойы қайың-тал,
Мұндай сұлу қайда бар.
Тұп-тұнық млдір кздері,
Теңіздегі жақұттай,
Биязы майда сздері,
Тістері әппақ ақықтай.
Жүздеріне қарасаң,
Жүзген аққу секілді,
Крікті зі кркемді,
Басында кәмшат бркі еді,
Мойынында гауһар алқасы,
Үстінде торғын торқасы,
Қолындағы жүзігі,
Жарқылдаған ақ алмас,
Камзолының оюы,
Жағадағы құрақтай,
Сыңғырлаған күлкісі,
Сылдырап аққан бұлақтай.

Жүрегі егіз құсыңмын – мәңгі сүйген,
сипалашы қанатымнан...

Кркем мінез,
Жаным – жазға еншілес, кктемге – үлес.
Хас үлгісі бола алсам сұлулықтың,
О, Табиғат, мен сенің сырыңды ұқтым...
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Құсқанаты –
тгілген жыр қауырсын,
Біреулерге тым жеңіл, тым ауырсың...
Саусағына...
ақынның жүрегіне –

Аспан сілкіп түсірген құсқанатын,
Құсқанаты соңынан із қалатын.
Айналса ғой ұлпа қар ғайып болмай –
шекейге әдемі қыз тағатын.

Крдіңіз сіз, жансызды да қансызды.
Үйреттіңіз егер мықты болмасам,
Мына қоғам жұтатынын әлсізді.
Үйреттіңіз, Ай бедерін, Күн сынын,
Басқа әлемнің жұмбағы мен тылсымын.
Үнсіз Айға қарап үнсіз отырам,
О, ұстазым, сізді ойлап күрсініп.
Айдай жылжып аспандағы ескі мір,
Ескі Айдай сізден дағы кшті мір.
Бақыттысыз сонау қазақ елінде,
Бір арудың, білесіз бе, мәңгі бақыт
кешкенін.
...Жапония!
лсін-әлсін түске еніп,
Сәлем айтты сиқырлы бір құс келіп.
Ай туралы әуезі де тым ғажап,
Оянамын ккірегімді күш керіп.
Сакураның жапырағы қаншама рет қурады,
Тынық мұxит толқындары
қаншама рет шулады.
Жапония!
Сенің ғажап ұрпағың,
Жазар ма екен қазақ қызы туралы,
Күншығысты сүйетін.

y®Ì¶Ìµ

Жазғытұрым жауатын құсқанаты,
Бағзы бір сәт құс тілін құс табатын.
Жастық пенен қарттықтың белгісіндей,
Алма кезек мір бұл қысқаратын...

Гүлбақыт ҚАСЕН

Зілмауыр толқыннан шыға алмай,
жыр тасқында қалды.
Ғаламшар толды дана гүлдерге,
Хош иісінен айырылған.
Жүрегіңнің қанымен жыр жазған,
парағың жерде,
Жаралы құс болды, қанатынан
қайырылған.
Сен Отаныңа міріңді бердің,
Сұлуды емес, Отаныңды сүйдің.
Жібек құстардың қанаты
желдің,
Ойыншығына айналды, күйдің.
Жібек аспанда жұлдыздар
жамырағанда,
Періштелер
садағын оқтады.
Перілер бесатарын тақағанда,
аңыз адамға,
Бірер сәтке, Күннің де жүрегі
тоқтады...
Сенің ерніңде сәбидің күлкісі
шетінеп,
Бір оққа байланды жүрек кеп.
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Ғажабым-ай,
табиғаттың ең үстем,
Жаны сұлу, әні сұлу періштем,
Жетелеген бір тылсым мен іңкәрлік...
Жүрегіңнің әппағын-ай, ардағым,
мен зіңмен дос болуға келіскем.
Жүрегіміз тапқанда бір жарасым,
Аралайық жер мен кктің арасын.
Періштем-ау, қанатыңа қондыршы,
пенде біткен қызғанышпен қарасын...
Менің дағы пенделігім басым ғой,
Жұлмалайды жасырынған тасыр ой.
Жыладым ба,
Жыладым ба, жұбатшы...
Қорғасынды ерітердей ып-ыстық –

Кктем-ару кйлегіндей кестелі,
Қызғалдақты далам кербез есте еді...
Қандай кркем, қандай ғажап, жұпарлы
Алатаудан ақ самалдың ескені.
Кктем-ару ажарына тамсанып,
Құйқылжытар бақта бұлбұл ән салып.
Періште гүл – бүр жарады бәйшешек
Мына әлемнің мәңгілігін жар салып.
Кктем-ару бұрымына байланып,
'мір сүрем Махаббатқа айналып.
Бар ғаламды жүрегіме сыйғызып,
Кетсем бе екен адамдарды Айға алып?..
Қалықтатар аяулы арман, қиялым,
О, Жер-ана,
Сенсіз қайда сиямын?
Кктем-'лең тамырланып кеудемнен,
Ккірегімде күмбірлейді күй ағын...
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Цин патшалығының соңғы
мезгілінде Қытайдың озық
ойлы зиялылары әдеби тілді
жалпыға ұғынықты ауызекі
тілге көшіру туралы жаппай
бастама көтерген болатын. Осы
заманғы мемлекет құру үшін
«сөйлеу мен жазуды» бірізге
түсіруге бағытталған тілдік реформаны жүзеге асыру басты
міндет болғаны айтпаса да
түсінікті.
Цин патшалығының соңғы
мезгілінде шетелдік ақынжазушылар шығармаларының
қытай тіліне көптеп аударылуы – ескі қоғам мен есік
қағып тұрған жаңа заманның
қиылысында өмір сүріп отырған
қаламгер қауымға үлкен шабыт
берді һәм терең ой салды. Яғни
сол тұстағы қытай қаламгерлері
шетел ақын-жазушыларының
қытай тіліне аударылған
үздік шығармаларынан үлгіөнеге ала жүріп, дәстүрлі
қытай әдебиеті мен шетел
әдебиетін, ондағы ой мен форманы, бейнелеу тәсілдері мен
қаламгерлік мұратты іштей
салыстыра отырып, әрі қарай
өздеріндегі қиялдың құрсауын,
ойдың шек-шеңберін бұзып,
әлем әдебиетімен бой салыстырып, ой теңестірудің
қамына көшуге кірісті. Бұл өз
кезегінде қытай әдебиетіне
формалық һәм мазмұндық
жағынан бетбұрыс алып
келді. ХХ ғасыр басындағы
қытай елінде болған әдеби
төңкерістің ту ұстаушылары
мен жаңа әдебиеттің алғашқы
буын өкілдері, негізінен,
Цин патшалығының соңғы
мезгіліндегі жаппай қоғамдық
үрдіске айналған әдеби
аударманың «перзенттері»
екені еш жасырын емес. Өйткені
Цин патшалығының соңғы
кезінде шетел әдебиетінің
Қытайға кіруі – Қытай
қоғамына жаңа леп, тың тыныс,
тіпті белгілі деңгейде қоғамға
демократия, жариялылық
алып келді деуге де болады.
Бұл жағдай өз кезегінде әдебимәдени төңкерістің тууына
түрткі болды.

Қытайда ХХ ғасырдың 19-шы жылындағы
«4 мамыр» жаңа мәдениет пен әдебиет
тңкерісінің бұрқ ете түсуіне саяси,
әлеуметтік, мәдени, әдеби шарт-жағдай
әзірлеп берді.
дебиет – қоғамдық идеологияның
және жалпы мәдениеттің құрамдас саласы
ретінде сол дәуірдегі қытай қоғамының
згерістерін бейнелеуге, бетбұрыстарға
үйлесуге, сәйкесуге міндетті болды.
Ол дәуірде, яғни ХХ ғасырдың басында ел сипатын, қоғам болмысын
згертуге мүмкіндігі бар зге идеология немесе басқа бағыт жоқ болатын.
Капиталистік елдер толық демократия
жолына түспегендіктен, ол жүйеден ел
қатты шаршаған. Сондықтан Қытайдың
саналы, зиялы патриоттары марксистіккоммунистік идеологияға шын
пейілдерімен илана бас қойды. Осыдан
барып жаңа мәдениет қозғалысының
әсерінен, яғни пролетарлық идея біртебірте буржуазиялық идеяның орнын
басып, жетекші орынға шықты.

Цин патшалығының соңы мен
Мингоның (1912-1949) бастапқы
жылдарындағы тұтас ұлттық ойсана мен мәдениетті осы замандық
арнаға бұрып жіберерліктей шартжағдай да пісіп-жетілмеген һәм ондай
мүмкіндік те болған жоқ. Қысқасы,
XIX ғасырдың соңғы жылдары мен ХХ
ғасырдың бастапқы жылдарында Қытай
қоғамы үлкен бетбұрысқа ыңғайланып
дайындықты бастағанымен, бұрылар
тұсқа әлі де жетіп үлгермеген болатын.
Цин патшалығының соңғы мезгіліндегі
газет-журналдардың кптеп мірге
келуі мен арнайы әдеби журналдардың
жарық круі, дамыған техниканың
енгізілуі... бәрі-бәрі де Қытайдағы баспа
неркәсібінің дамуына, жаңа әдебиеттің
нарыққа бейімделуіне кең жол ашты. Ал
жаңа қаламақы жүйесінің жолға қойылуы
– кәсіпқой, дарынды қалам герлердің
тіршілігіне материалдық тұрғы дан
кепілдік болды. Қысқасы, Синьхай
тңкерісі елдегі неше мың жылдық патшалық жүйені жойып қана қоймастан,
қоғамның жаңа сипатта дамуына негіз
қалап берді.
Синьхай тңкерісі жеңіске жеткеннен
кейінгі ондаған жылдар ауқымындағы
қым-қуыт біршама еркін әлеуметтік
жағдай – қанша заманнан қалыптасқан
қасаң түсініктер мен күні ткен
қағидаттар дың талқанын шығарып,
сырттан сан алуан пәлсапалық ағымдар
мен тың идея лардың ағылып кіруіне
жол ашты. Осынау згерістердің бәрі де

рине, проза қытайда ежелден бар
жанр болғанымен, ол дәстүрлі орда романшылдығы, тарихи-деректі оқиғаларды
баяндайтын құжаттық қара сздер,
мықтағанда ертегі сипатындағы романтизмнен әрі аспайтын дүниелер ғана болатын. Сол мезгілде шетелде оқып келген,
шет тілін білетін санаулы талантты, талапкер жастардың азды-кпті шығармалары
жарияланып жүрді.
...ҚХР құрылғаннан кейін, жалпы
қытай халқы қожайындық мінберге
орнығып, елдегі саяси-экномикамен
қоса мәдениет пен әдебиеттің де тізгінін
қолына алды.
Міне, осыдан-ақ ХХ ғасырдың
басында мірге келіп, ғасыр мір
сүріп, ХХІ ғасырдың басында дүниеден
ткен Ба Цзиннің күллі ғұмыры мен
шығармашылық жолы ХХ ғасырдағы
Қытайдың саяси, әлеуметтік-рухани
мірімен зектесіп, астасып, біте
қайнасып жатқанын аңғарамыз.
Ба Цзин, ата-анасының әуелгіде
қойған есімі – Ли Яотаң, лақап аты –
Фу Гань. 1904 жылдың 25 қарашасында
бүгінгі Сычуан лкесінің орталығы Чэнду
қаласында мірге келген. Арғы ата-бабалары ел басқарған, жоғары мансаптылар
болған. кесінің тұсына келгенде мансабы құлдырап, екі жыл ғана аудан әкімі
қызметін атқарумен шектеледі. Демек,
Ба Цзиннің балалық шағы шапағатқа
кенелген, адами жылы мейір-шуаққа
бленген отбасында тті. сіресе болашақ
жазушының анасы оның бойына кісілік

қасиетті барынша сіңіріп, махаббаты мен
ғадауаты айқын адам етіп тәрбиелеуге
барын салды. Сондай-ақ мірде тұрмыс
тауқыметін тартып, қиын тағдырдың қыл
бұрауы жандарын буған мұқтаж жандарға
аянбай кмектесу керектігін де бала Ба
Цзиннің санасына анасы әбден сіңіреді.
Алайда айналдырған үш жыл ішінде
(1914-1917) анасы Чэн Шуфэн мен әкесі
Ли Даохэнің айықпас ауруға шалдығып,
бірінен соң бірінің мірден озуы оңсолын енді танып келе жатқан бала Ба
Цзинге те ауыр соққы боп тиді. Атаанасынан бірдей айырылып, тұл жетім
қалған болашақ қаламгер феодалдықтоталитарлық қоғамдағы асыраушысы жоқ отбасының қайғы-қасіретін бір
кісідей сезінеді. Сондай-ақ «бейбіт»,
«достық» жолындағы сан алуан күрестер,
аға-бауыр, әпке-қарындастарының
қайғы-қасіреті мен лімі қамкңіл жасты
алыс армандарға жетелейді.
1919 жылы «4 мамыр» мәдениет
қозғалысынан кейін, зінің әр нмірі,

«ӘУЛЕТ» РОМАНЫ –

ӨЗ ЗАМАНЫНЫҢ КӨРІНІСІ
әр бетінде әлемдік тың идеялар мен сан
алуан ағымдарды тоқтаусыз насихаттайтын «Жаңа жастар», «Апталық шолу»
сынды мерзімді басылымдар Сычуан
ңіріне кеңінен таралып, жас Ба Цзинге
жаңа, згеше бір ғалам ашып бергендей
әсер етеді. Ба Цзинь жатпай-тұрмай
Батыс әдебиетінің озық үлгілерімен танысады, гуманитарлық-философиялық
бағыттағы жаңа зерттеулерді іздеп жүріп
оқиды. сіресе ол П.А.Кропоткиннің
«Бүлікшінің сздері» («Речи бунтовщика») атты шығармасына айрықша
үңіліп, польшалық драматург Леопольд Кампфтің, ресейлік ойшыл
М.А.Бакуниннің, АҚШ-тағы анархизм идеясының ту ұстаушысы Эмма
Голдманның еңбектеріне құлай беріледі.
Қысқасы анархизм идеясының Ба
Цзинге ықпалы ерекше болды. 'мірінің
осы кезеңі туралы бір естелігінде ол:
«Дүниеде осындай да кітап болады дегенді
ешқашан ойлап крмеппін... Мұндағы
жазылғандардың бәрі мен айтайын десем
де, дұрыстап айта алмай жүрген сздер еді.
Ойлары қандай анық, қандай қисынды,
қандай батыл! Оның үстіне кітаптың
желіктіргіш тілі 15 жасар баланың жүрегін
ртеп, күл ғып жіберердей еді» деп
еске алады. П.А.Кропоткиннің күллі
шығармасы мен жеке басына Ба Цзиннің
табынғаны соншалық, анархизм идеясы
оның мірлік сеніміне айналып кетеді.
1922 жылдан бастап «Ағымдағы
істер» газетінің «әдебиет» деп аталатын
қосымшасында Ба Цзинь әдеби туындыларын жариялай бастады.
1923 жылы Ба Цзинь үшінші ағасына
ілесіп Шанхай қаласына келеді. Орта
мектепте оқып жүріп-ақ «4 мамыр»
қозғалысының рухымен азықтанып,
жатпай-тұрмай кітап оқып, әрі жастарды
ұйымдастырып қоғамдық бірлестіктер
құрып, «Жұртшылық» атты айына екі рет
жарық кретін айлық журнал шығарады.
1927 жылы Ба Цзинь Парижге сапар
шегеді. Сапар барысында Польшаның
популист-драматургі Леопольд Кампфтің
Ресейдегі халық ктерілісшілерінің күресі
мен мірі туралы жазған «Таң атқанға
дейін» атты драмасын, П.А.Кропоткиннің
«Этиканың пайда болуы мен дамуы» атты
еңбегінің бірінші томын жол-жнекей
аударып барады. Еуропаға барғасын
Эмма Голдманмен хат алысып, Италия
жұмысшылар қозғалысының ксемі
Бартоломео Ванцеттимен достық қарымқатынаста болады. Сол жылдары АҚШ

билігі жұмысшылар қозғалысының
ксемдері Николо Саккои мен Бартоломео Ванцеттиді лім жазасына кескенде, Ба Цзинь оларды құтқарудың
халықаралық фронтында болады. Оларды құтқару қозғалысының нәтижесіз
аяқталғанына құсаланған жас қаламгер
«Кзін құрту» атты әңгімесін жазып, з
арманы жолында жанын пида қылған жас
тңкерісшінің рухын жырлады. Бұл – Ба
Цзиннің тұңғыш кркем туындысы еді.
1929 жылы Ба Цзинь елге оралған кезде
анархиялық күрес Қытайда блшектеніп,
жеңіліске ұшыраған болатын. Алайда Ба
Цзинь зінің сенімінде табандап тұрып,
бар үмітін әдеби шығармашылыққа артты.
'мірінің осы кезеңі туралы Ба Цзиннің
зі: «Мен шын мәнінде жазушылыққа
1930 жылы келдім» деп еске алады. Жазушы 1934 жылы жапон тілін үйреніп, жапон
әдебиетімен тереңірек танысу мақсатында
Күншығыс еліне сапар шегеді. Алайда
алға қойған шығармашылық жоспарына
байланысты, бір жылдан соң, яғни 1935
жылы елге қайтып оралады.
Жазушының шығармашылық биографиясына қарап отырсақ, расында да
шығармашылықпен қауырт айналысқан
жылдары да, қытай әдебиетіне үлкендікішілі классикалық туындыларын берген кезеңі де осы 1929-1940 жылдардың
еншісінде екеніне кз жеткіземіз. Атап
айтқанда, әйгілі «Иірім» атты трилогиясының («улет», «Кктем», «Күз»)
бірінші томы болып есептелетін «улет»
романы, сондай-ақ «Теңіздің түсі»,
«Кктемдегі күз», «'скін», «Қар», «Тың
тірлік», «Махаббат трилогиясы» («Тұман»,
«Нсер», «Найзағай») сынды роман,
повестерімен қоса, «Кек», «Генерал»,
«Құдай. руақ. Адам» секілді әңгімелер
жинағы, «Теңіз естеліктері», «Еске алу»,
«Қысқа-нұсқа» қатарлы эсселер жинағы
дәл осы жылдарда жазылып, осы жылдарда жарық крді. Сонымен бірге осы
жылдарда жазушы «Мәдени тұрмыс»
баспасында бас редактор, «деби альманах», «Аударма әлемі», «Мәдени мір
айдыны» қатарлы альманахтарда редактор болып істей жүріп, жаңа есімдерді
ашып, дарынды жастарды әдебиетке
әкелді, әрі шетелдің кптеген ақынжазушыларын осы басылымдар бетінде
қытайша сйлетті.
«Мәдени тңкеріс» аяқталғаннан
кейін, 1977 жылы толықтай ақталып,
азаттыққа шыққан жазушы зінің мір
жолын, «мәдени тңкерістің» себеп-

салдары мен сабақтарын арқау етіп бес
томдық «Ой-толғаныстар» атты клемді
еңбегін жазып шықты. 1984 жылы Ба
Цзинь «Дүниежүзілік әйгілі мәдениет
қайраткері» ретінде арнайы шақырумен
Жапонияның Токио қаласында ашылған
Бүкілдүниежүзі қаламгерлерінің 47-ші
халықаралық форумына қатысты. 1985
жылы Пекинде бой ктерген «Қытай
қазіргі заман әдебиет сарайының» салынуына мұрындық болып һәм ашылу
рәсімін басқарды. 2003 жылы қараша
айында ҚХР үкіметі Ба Цзинге «Халық
жазушысы» құрметті атағын берді.
Мемлекет және мәдениет қайраткері,
классик жазушы 2005 жылы қазан айында
101 жасында қайтыс болды.
Жалпы оның есімі қытай әдебиет тарихына аса «мол нім» берген қаламгердің
алдыңғы сапында тұр. Ғасырлық саналы
ғұмырында з оқырмандарына 10 роман,
10 повесть, 15 әңгімелер жинағы, 34 эсселер жинағы, 31 аударма кітабын ұсынып
кетті.
«улет» романы – Ба Цзиннің
тлқұжатына айналып кеткен шығармасы
және Қытайдың тұтас қазіргі заман
әдебиетіндегі ең озық, ең әйгілі реалистік
романы болып саналады. «ХХ ғасырдағы
Қытайдың ең үздік 100 романы» атты
әлеуметтік сараптама қорытындысы
бойынша, 8-ші орынды иеленген.
Жазушының айтуынша, бұл – «Иірім»
трилогиясының бірінші кітабы. Алайда қытай және әлем оқырмандары мен
әдебиетшілері «улетті» жеке роман
ретінде қабылдап кетті.
«улеттің» алғашқы нұсқасы 1931
жылы «Мезгіл» газетінде жыл бойына
жарияланып, 1933 жылы тұңғыш рет жеке
кітап болып жарық крді.
Жазушы аталмыш романына ХХ
ғасырдың 20-шы жылдарындағы Сычуан
лкесінің Чэнду қаласындағы ірі феодал-шонжар Гао әулетінің іріп-шіріп,
зауалға бет алу барысын арқау ете отырып,
жас буынның феодализммен күресін,
елде демократияның ркен жайып келе
жатқанын бар ынтамен жырлайды.
Чэндудағы аса дәулетті Гао әулеті
крер кзге үй кітапханасы бай, тек
қана оқымыстылар шығатын әулет болып крінгенімен, оның қалтарысында
зара қиян-кескі арпалыс, жасырын
талас-тартыс, іріп-шіріген былғаныш,
арсыз масқаралық жататын. Феодалдық
жүйенің ұйытқысы болып отырған әрі
күйреуге бет алған осындай ірі әулеттің

басты қорғанышы – ескіліктің жнжосығы, әдеп-иба және отбасы тәрбиесі.
улетбасы – з ұрпақтары мен бағынышты
адамдардың бәрін сол ескілікті жнжосық, әдеп-иба және отбасы тәрбиесіне
мүлтіксіз бағынуды талап етіп, сондайақ жылт еткен жаңалықты дер кезінде
жаныштап отырғысы келеді. Тіпті осы
жолда жастарды құрбан етуден де тайынбайды. Осының бәрі ескі ұрпақ пен жаңа
ұрпақтың, жаңа мен кненің, билеуші мен
езілушілердің зара қайшылығын одан
сайын тереңдете түседі.
«улет» романында Мэй есімді жас
ананың қасіретпен луі, Жуйцзуенің
аянышты тағдыры, балауса қыз Миң
Фэңнің трагедиясы, Ван Эрдың зорлықпен ұзатылуы секілді жас қыздар мен
әйел дердің бақытсыз тағдырлары –
жүйенің, діни соқыр сенімнің кесапаты
болатын. Жазушы з шығармасында осы
оқиғаларды тәптіштей суреттеу арқылы
патриархалдық жүйенің құр бандарына
деген шынайы жанашырлығын әсерлі һәм
шынайы бейнелеп берді.
«улет» романының бас кейіпкері
Цзуехуэй – елдегі сіп келе жатқан
тың танымның, жаңа демократиялық
күштің кілі. Ол үлкен ағасы Цзуесиннің
«тағызымшылдық философиясына»,
«ымырашылдығына» батыл қарсы
шығады. Кне күштерден қорықпайды,
ешқашан олармен ымыраға келуді ойламайды. Бірақ оның танымы әлі де таяз,
балалық-шалалықтан толық арылып
үлгермегендіктен, қоғамдағы орын алып
жатқан құбылыстар мен тңірегінде болып жатқан жағдайларға ғылыми талдау
жасай алмайды. Тіпті з әулетіндегі,
ескішіл отбасындағы барлық жағдайды
күрмеуі күрделі мәселе деп білсе де,
бұл мәселені шешуге зінің дәрменсіз
екендігін жақсы сезінеді. Дей тұрғанмен,
ол кненің барлығын сыпыра жоққа
шығару, жаппай терістеу позициясын
ұстайды. 'зінің сіп-нген әулетін «ем
қонбайтын аурудың ордасы» деп біледі.
Сондай-ақ ол осы әулеттен пәлендей бір
үміт те күтпейді. Керісінше, жаңадан досжарандар табу, олармен бірге әлеуметтік
зекті мәселелерді талқылау, газет-журнал шығару, баспа ісімен айналысу секілді
қоғамдық іс-шараларға кбірек қызығады.
Күні-түні қоғамды жаңалауды, халықтың
ой-санасын азат етуді ойлайды. Оның
осындай ойларға берілгені соншалық,
тіпті ол зінің адал досы Миң Фэңді де
сыртқа шыққанда ұмытып кетеді. Тек қана
қу медиен дала сияқты немесе құлазыған
ескі жұрт секілді сыртқы әлемнен бейхабар тірлік кешіп жатқан з отбасына келгенде ғана Миң Фэңді ойлап құсаланады.
Сонымен бірге Цзуехуэй билікке наразы оқушылардың сабақ тастап, кшеге
шыққан ереуілдеріне қатысады. Ойынкүлкіні, ұйқыны, тіпті тамақты да ұмытып,
сол кездегі шығатын газет-журналдарға
мақала жазады. «Жаңа жастар», «Апталық
шолу» секілді алғабасар басылымдар
бетіндегі мақалаларды барынша құнығып
оқиды. Гао әулеті Цзуехуэйдің назарында
бір темір қапасқа ұқсайды. Ол қанатын
жетілдіріп, топшысын шыңдап осы
қапастан ұшып шығуға әрекеттенеді. Жас
Цзуехуэй з үйінде жүрген қызметші қыз
Миң Фэңді жақсы креді. Алайда Гао тре
бұл қызды бағасына келісіп, басқаларға
сатады. Ақырында қыз зенге кетеді.
Осыдан кейін Цзуехуэйдің әулетіне деген
ыза-кегі тіптен ршіп кетеді. Ол кп тпей
қайнаған ірі мегаполис, ашық, азат ойлы
адамдардың шоғырланған ортасы, жаңа
мәдениет қозғалыстары жаппай рістеп
тұрған Шанхай қаласына кетеді.
Жалпы Ба Цзинді қытай әдебиеті
мен руханиятына олжа салған қаламгер
десек, оның осындай абырой-даңққа
бленуіне «улет» романының ықпаләсері аз болған жоқ.
Роман – қазіргі қытай әдебиетінде
аса шоқтығы биік шығарма. Сондай-ақ
қытай қаламгерлерінің неше буынын
тәрбиелеген әдеби мектеп болды.
Дүкен М"СІМХАНҰЛЫ,
филология ғылымының докторы,
профессор
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КӨПІР САЛҒАН ҚАЗАҚ
2019 жылы Гонконг-Чжухай-Макао көпірін The Guardian баспасөзі «Әлемнің
жаңа кереметінің бірі» деп атады. Өрлеухан Қисаұлы Гуанчжоу университетінің
инженерлік сейсмикалық зерттеу орталығының бас инженері және
әріптестерімен бірге 2010 жылдан бастап Гонконг-Чжухай-Макао көпірін
жобалауға қатысқан қазақ. Соңғы 10 жыл ішінде ол Гонконг-Чжухай-Макао
көпір жобасының сейсмикалық дизайнын және сейсмикалық сипаттамаларын оңтайландыру мәселесімен шұғылданады. Қазір ол Гонконг-ЧжухайМакао көпірінің жобасы аясында көпірдің инженерлік бөлігінің жұмысын
оңтайландыру және сейсмикалық дизайнды зерттеу жұмыстарын басқарады.
2010 жылы Гуанчжоу уни верситетінің академигі Чжоу Фулиннің
басшылығымен 'рлеухан Қисаұлы
Гонконг-Чжухай-Макао кпірі
қолданған сейсмикалық режимді алдын
ала зерттеді. ріптестерімен кптеген
тәжірибелік зерттеулерден кейін
оқшаулағыш құрылымды қолданатын
кпір ең тиімді, ең жетілген технология арнайы резеңке ндірісі екенін
анықтағаннан кейін, резеңке ндірісінің
үш түрін қолданатын Гонконг-ЧжухайМакао кпірінде қатаң тәжірибелік
сынақтан ткізді. «Оқшаулағыш
құрылымды пайдалану зақымдануды
икемді блікке бағыттауға мүмкіндік
береді. Егер қатты жер сілкінісі болса,
кпірдің зі зақымдалмайды» деді ол.

Бұл тербелісті оқшаулау технологиясын
қолдана отырып салынған ең ұзын кросстеңіздік кпір. '.Қисаұлы: «лемде мұндай
ұзын кпір үшін дірілді оқшаулау және
демпферлік шараларды қолдану бұрынсоңды болмаған» деп айтады. ГонконгЧжухай-Макао кпірінің ұзындығы 55 км,
сейсмикалық тұрақты ең ұзын теңіз кпірі.
Кпірді жобалау кезінде, бұрын-соңды
мұндай кпірлер әлі салынбағандықтан,
Гуанчжоу университетінің инженерлік
сейсмикалық зерттеу орталығының
зерттеушілері қиындықтарға тап болды.
«Гонконг-Чжухай-Макао кпірінде
дірілді оқшауландыру шаралары қабылдағаннан кейін, кпірдің сейсмикалық сипаттамалары сейсмикалық тұрақтылықтан
7 баллдан 9 баллға дейін ктерілді. Бұл

Гонконг-Чжухай-Макао кпірі Вэньчуаньда болған жер сілкінісіне ұқсас жер сілкініс
деңгейіне ттеп беретінін білдіреді. Гонконг-Чжухай-Макао тербелісті оқшаулау
тәсілі қолданыла құрылған кпірін,
антисейсмикалық салада «әлемдегі ең
қауіпсіз теңіз кпірі» деп атауға болады»
дейді '.Қисаұлы.
Оның айтуынша, әдетте кпірлердің
жер сілкінісіне қарсы тұруы үшін келесі
тәсілдерді қолданады: іргетасты нығайту,
пирстерді күшейту немесе жер сілкінісі
кезінде тірек пен құрылымға зақым
келуден қорғау үшін шектеулі шаралар қабылдау. Бұл сейсмикалық шаралар әдетте «қатты қарсылық» деп
аталады. Алайда Гонконг-Чжухай-Макао кпірі үшін бұл тәсілдерді колдану мүмкін емес. '.Қисаұлы: «Жалпы
кпір жолы су бетінде, яғни кпірдің
түбіне іргетас қаланады, содан кейін
платформа салынады, содан кейін платформада тіреулер мен кпірлер салынады. Гонконг-Чжухай-Макао кпірі
Інжу зенінің сағасында орналасқан.
Су астына тзімділігі те үлкен іргетас
қойылса, бұл қоршаған ортаға әсер
етеді. Сейсмикалық дизайнды қолдану

үлкен жер сілкінісі болған кезде пирстің
түбіне зақым келтірмейтін кпір құруға
мүмкіндік береді.
лемде бұдан бұрын теңіз арқылы
кпір салмаған. Күрделі теңіз геологиясы,
сейсмикалық белгісіздік ең басты қиындықтардың бірі» дейді.
Энергетикалық экспериментті аяқтау
үшін команда Гонконг-Чжухай-Макао
кпірінде Чунцин жол қозғалысын зерттеу
және жобалау институтының зертханасында жер сілкінісін модельдеу сынағын
ткізді. 1:20 масштабтағы кпір моделі
жер сілкінісін жасанды түрде қайталайтын
құрылғы арқылы сыналды.
2012 жылдың сәуірінде орталық Чунцин кліктік ғылыми-зерттеу және жобалау
институтының зертханасында ГонконгЧжухай-Макао кпіріне сейсмикалық
модельдеу жүргізілді. «Осы тесттен кейін
біздің сеніміміз арта түсті. Алдыңғы
тексеріс кезінде дірілді, шамамен, 4 есе
азайтқандағы нәтиженің зі жақсы болатын. Ал енді біз дірілді 16 есе азайтқандағы
крсеткіші те жақсы» дейді ол. Бұл
дегеніміз, команда алғаш рет сілкінуге
қарсы кросс-теңіз кпіріне арналған
күрделі масштабты шайқау сынағын

сәтті жүзеге асырып, бұл дизайн және
математикалық модельдеу нәтижелерін
растады. Алғаш рет аралық кпір тірек
биіктігінің айырмашылығының, толқын
қозғалысының және кпір тіректерінің
жүктемесін азайту әсерінің нәтижесі
анықталды.
Гонконг-Чжухай-Макао кпірінің
моделі, Гуанчжоу университетінің инженерлік сейсмикалық зерттеу орта-

лығының зертханасында әлі де тұр. Бұл
модельдің тұрғанына 10 жылға жуықтады.
Сейсмикалық толқынның кпір
тіректеріне әсерін модельдеу кезінде пайда
болған жұқа қабаттар, әлі күнге дейін зерттеу тобының жасаған жұмысын крсетеді.
'рлеухан Қисаұлы және ғылыми-зерттеу
орталығының мүшелері: «Біз үшін осындай ғасыр жобасына үлес қосу үлкен
мақтаныш» дейді қазақ ғалымы.

Бетті дайындаған Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
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«АНА ТІЛІНІҢ» КІТАПХАНАСЫ

...ЖАҚЫНДА
БІР ТҮС К>РДІМ

«АБАЙ ДҮНИЕ САЛҒАНДА
ЕҢ К>П ЖЫЛАҒАН ОРАЗБАЙ
БОЛЫПТЫ»

ПАҚАЙ

Қазақстанның халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Сәбит Оразбайдың анасы Апақай жайлы естелігі

«"РТІС БОЛУ ОҢАЙ ЕМЕС,
БАЛАҢНЫҢ К>ҢІЛІН
АЛАҢДАТПА...»
Мектепті бітіргенімде ауылдағы
ақсақалдар мал дәрігердің оқуына түсуге
ұйғарым жасады. Шынында, ауылға
малдәрігер те қажет еді. Ол оқуға түстім
де. Бірақ ары қарай оқуға пейілім болмады. Оның үстіне мір де менің ыңғайыма
бейімделгендей болды. 'нер зіне тартты. Ақыры консерваториядан бір-ақ
шықтым. Анама риза болатыным, «з
тағдырыңды зің шешкін» деп жолыма бгет болмады. Қариялар: «Балаң
әртістің оқуына түсіпті. Обал-ай, енді
күнің не болмақ. Қызың Зерханның
қолына баратын шығарсың» деп мазасын
ала берген ғой. Нышанкүл деген абысыны келіп:
– й, немене, жарым кңіл адамның
әрқайсысың бір жанына тие бересіңдер.
Баласы келеді, мәселені шешеді, – деп
бәрін кері қайтарады. Сосын апама
қарап:
– Қапа болма, ел ішінде отырсың
ғой. Қиындық болса, шыда. 'зім келіп
қолқабысымды жасаймын. ртіс болу
оңай емес, балаңның кңілін алаңдатпа,
оқуын дұрыстап оқып, түзу жүріп-тұрсын.
Соны құлағына құйып отыр, – дейді.
– Е, мені құдай алады дейсің бе, жазда
келгенінде отын-суымды дайындап берсе
болды. Қиындыққа шыдап үйренгенмін,
– деп анам зін-зі қамшылап қояды
екен.
Бірінші курсты бітіргесін демалысқа
шықтық. Ауылға бардым. Анам екеуміз
кп әңгімелестік.
– Осы демалыста үй-жайды, зім
еккен 40 түп (здері биік) ақ терек,
кк теректерімді сатамыз да, Алматыға
кшеміз, – дедім.
– Қайда,.. қайда барамыз?
– Алматыға барамыз.
– Ол жақта қайда тұрамыз?
– Пәтер жалдаймыз...
– Оған ақшаны қайдан табамыз?
Алматыда кмектесетін, қарайласатын
не ағайын, не таныс жоқ қой, – деп біраз
үнсіз отырды. Менің де жағ дайым ды
ойлады ма, ақыры кнді.
Сонымен не керек, Алматыға кштік.
Апам:
– Мына кішігірім қара қазанды
ала кетейік, – деп қоярда-қоймай әлгі
қазанды қапшыққа салғызды. Қарабұлаққа, одан әрі Сайрамға ауылдың
гіз жеккен арбасымен жеттік. Ауыл
кәдімгідей дүрлігіп, кейбір ағайындар
кзіне жас алып, бізді шығарып салды.
– й, бұл кім зі, жылағаны несі
жамандыққа бастап, Алатаудың
баурайындағы әсем қалаға бара жатырмыз, жолдарың түскендерің бізге келіп
тұрасыңдар, – деп анам үй-жайы бар
адамдай кңілін ктере сйледі.
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Айдарды, мен – Мағауияны ойнадым.
Қойылым біткесін «қалай болды, апа?»
деп сұраймыз ғой.
– Бәрі де дұрыс қой, бірақ Абайды
ұрғаны несі. Абайды ұрып-сабағанда
жаным түршікті. Жүрегім қатты езілді.
Қолың сынғырлар аямады ғой, тіпті.
Басынан аққан қан бетін жауып кетті,
– деді күйзеле сйлеп.
Оразбайдың жігіттері ұрғанда Абай
«Ох! Ох!» дейтін (дайындық кезінде).
Ондайда режиссер Мәмбетов:
– й, Мүлік, сенің «Ох! Ох!»
дегенің орысша болып тұр. Ол
Абайға жараспайды. Сенің басыңа
надандықтың дүлей шоқпары тиді.
Үніңді шығармай-ақ, іштей күйзелші,
– дейтін. Бірақ үндемеуге Мүлік
Сүртібаевтың шамасы келмеді. Сол
шығарған дыбыс сырттан кріп
отырғанға қатты әсер етеді екен.
'йткені Абайды сабап, Абай ыңқылдап
жатыр. Оған Абайды сүйетін крермен
қалай шыдасын. Осындай боларын
алдын-ала сезгесін ғой данышпан
Мәмбетовтың дайындық кезінде
ескертіп жүргені.

на туралы аңыз да, қанатты сөздер де, болған оқиғалар да, әңгімелер де көп. Адамзат баласын нұрлы дүниеге әкелген,
«әлемнің жарығын сыйлаған» (Ғафу Қайырбеков) абзал аналар туралы асыл сөз, жақсы ниет, марапат ешқашан көптік
етпесе керек.
Кейбірін көзіміз көрген, кейбірін сырттай білген абзал аналарды елге таныту, өнегесін тарату жасыратыны жоқ, әлі қолға
мықтап алынбауда. Қазақ ақын-жазушыларының, театр мен кино қайраткерлерінің арасында аңызға айналған аналарымыз баршылық. Олар балапандарын қанатының астында өсірген дала құстарындай ғұмыр кешті, сол еңбектерінің
нәтижесінде перзенттерін арман асқарына шығарды.
Мұқағали ақын жырлағандай, «Ұйықтамайтын тек қана көз ілетін, көзін ілсе еріне кезігетін» аналардың бір парасы
осы жайсаңдар. Әрқайсысына ескерткіш қойса артықтық етпес еді-ау... Түн ұйқысын төрт бөліп бір қолымен әлемді, бір
қолымен бесікті тербеткен анаға неге ескерткіш қоймасқа?!
Қазақ жерінің әр түкпірінен келсе де, Алматыдағы зиялы қауымның ортақ анасына, қазына-қариясына айналды. Осы
жайсаңдардың өнегелі істерін, қадірлі қасиеттерін бүгінгі ұрпаққа жеткізу «Рухани жаңғырудың» бір маңызды міндетін
жүзеге асырғандық болар еді.
Қазақстанның халық артисі Сәбит Оразбайдың бар ғұмырын, қызығын жалғыз ұлы – өзінің жолына
бағыштаған, өзімен бірге «студент» болып, өзімен бірге «квартирант» болып күн кешкен,
98 жыл өмір сүрген абзал анасы Апақай туралы естелік-әңгімесі бұған дейін үзік-үзік
жарияланып жүрді. Ендігі жерде «Ана тілі» оқырмандарының сұрауына орай баспаға дайындалып
жатқан толық нұсқасын әр айдың соңғы бейсенбісінде жариялап отырмақпыз.
Естелік-әңгіменің әдеби өңдеушісі белгілі ақын Сәрсенбек Бекмұратұлы.

Түсімде анамды крдім.Үстіндегі
киімдері ақша бұлттай аппақ, бірақ
аяғы жалаңаяқ. Мен сұрақ қояйын десем, қойғызбайды, маған қарап: «Мен
Алматыға емес, келесі жылы (осы сзін
кзі тірісінде, бұрынырақта да айтқан
болатын) алғашқы қар жауғанда тауға
кетемін дегенмін. Аппақ болуым содан»
– деді де бұрылып кете берді.
Анамның аты – Апақай. Аппақ ай
деген сзден алынған ғой. Бар кргенім
осы. Осылайша түн ортасында шырт
ұйқымнан оянып кеттім. Ұйқым ашылып
кетті. Света:
– Не болды, терлеп кеттің ғой? – деді.
– Анамды крдім. Анық крдім.
Аппақ торғындай еді, – дедім де, жүгіріп
үстел басына барып, айтқан сздерін жазып қойдым. Кп нәрсе есіме түсті. Анашым Алматыға келіп қанша қиындық
крсе де шыдады ғой. «Мен кп қиындық
крген адаммын. кең Қоңырбай мірге
құштар, әзілге ұста, сзге шешен адам
еді. Ұжымшарда бригадир болып еңбек
етті. Айтатын сзін әзілмен, астарлап
жеткізетін жарықтық. Тоғыз құрсақтан
қалғаны – қызы Зерхан, ең кенжесі
мынау сен едің, балам. Айтпақшы, ағаң
Мырзабай – мұғалім еді. Кп оқитын,
кп білетін. скерден қайтып оралмады»
деп айтып отырушы еді.
Зерхан әпкем жақында, 96 жасында
дүние салды. Маған «неменеге жап-жас
болып ауыра бересің» деп ылғи ұрсатын.
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Сәбит ОРАЗБАЙ
Шіркін, жастық-ай десеңші. Батырсың да, батылсың-ау. Шынында, түгіміз
жоқ. Қайда тұратынымыз да белгісіз.
Политехника институтында оқитын
ділхан, Камо дейтін жігіттер бар еді
соларға кшіп баратынымызды айтып
хат жазып жібергенмін. Ол хат жетті
ме, жетпеді ме, ол жағы белгісіз. Пушкин кшесінде бір блмелі пәтерде
тұратын. Сонымен, Алматыға жеттік.
ділхандардың пәтеріне келдік. Анама қарап қоямын, кзі мұңды. Мына
қызықты қара. ділхан, Камо, Сейіт
ұжымшарға жұмысқа кететін болды
да, үйде шешем екеуміз қалдық. Күні
бойы сабақтамын. Анда-санда тиынтебен тлейтін жұмыс кездессе, оны
атқарамын. Ондайда кңілденіп қаламыз.
Біздің кезімізде сабақтан қалу немесе
кешігіп бару деген ойымызда болмайтын.
Тәртіп күшті еді. Тоқпанов қаққанда
қаныңды, соққанда сліңді алады.
«Болсаң бол, болмасаң бордай тоз! 'нер
жолы ауыр жол, он екі де бір гүлдерің
ашылмай жатып қиқайып, сықаймаңдар,
ккіректеріңді ктермеңдер. Кім болатындарың әлі белгісіз» деп бізді кеудемізден басып қоятын.
Сабақта жүргенде анам не істеп жатыр екен деп ойлаймын. Бірте-бірте
Алматыға үйреніп, дүкендерге барып, зі
сияқты қазақ кемпірлерімен сйлесіп,
таныса бастады. Кешке екеуміздің
басымыз қосылғанда «Ойпырмай, мына
орыстарың тіпті кп екен ғой, қайда барсаң осылар. Жұмыс істейтін қазақтар екен
ғой, жазғандар» деп айтып отыратын.
«>НЕРГЕ ТУЫСТЫҚ
ЖҮРМЕЙДІ. >ЗІҢДІ->ЗІҢ
ҚАМШЫЛА, БАЛА...»
Пәтер іздеп Алматының талай қуысын араладық. Бармаған жеріміз қалмады. Бір күні Тоқпанов шақырды. Бардым.
– й, бала, сен анаңды алып келіпсің
ғой. Е-е, бәсе, есінейтінді шығардың, ал
енді не істейсің? – деді.
Үндемедім.
– Оқуың жаман емес, екінші курсты
бітірдің... Ім.., – деп сәл ойланып отырды. Сосын әңгімесін қайта сабақтап:
– Опера және балет театрының
директоры Құрманбек Жандарбеков
деген бір мықты бар. Сен сол адамға бар.
Жағдайыңды айт. Театрдың кп шілік
сахнасына шығуға рұқсат берсін. Оған

аздап та болса ақша тлейді. Ол консерваторияның ректоры Қожамияровпен
жақсы. Жатақханадан блек блме сұрап
әперсін. Менің ол ректормен сәлемім
онша емес. Баяғыда оған «тараншысың»,
«саудагерсің» деп айтамын деп бәлеге
қалғанмын, – деді.
Құрманбек ағаға әрең дегенде кірдім.
Атағы жер жарады. Отырған блмесі
үлкен болып крінді. Салқын қарсы
алды. Сұрастырды. Ата-анамды білетін
болып шықты. «Қайдан біледі?» деп
ойладым. биба деген әпкесі менің
анамның құрдасы әрі құрбысы екен.
«Қоңырбайдың баласы әртістің оқуына
түсіп, анасын ауылдан кшіріп алыпты»
деген әңгімені сол кісіден естіген болса
керек.
– Опера – әннен тұрады. Түсінуің
жақсы екен, – деді Құрекең.
– «Қыз Жібек» операсын бірнеше
қайтара кргенмін, – дедім.
– Е, онда дұрыс, дұрыс. Енді басқаларын да кретін боласың, – деп
ди ректор зінше кңілі толғанын білдірді. Аты-жнімді жазып алды да, бір
қызметкерін шақырып, тапсырма берді.
Рақметімді айтып, қоштасып шығып
бара жатыр едім:
– й, бала, нерге туыстық жүрмейді.
'зіңді-зің қамшыла, жақсы оқы, –деді.
Осылайша, Опера және балет
театрының кпшілік сахнасына қабылдандым. Драмтеатрдың кпшілік сахнасына да қатысып жүргенмін. Екеуіне
кезек-кезек барып жүрдім. Небір талантты әнші-актерлердің нерлерін кріп,
кңіліме түйіп, оқуымды жалғастыра
бердім. Байқағаным, біздің кпшілік
сахнасына қатысқанымыздың зіне олар
сын кзбен қарайды екен ғой. Қолым қалт
еткен шақта ойға берілемін. «Шіркін,
оқуды бітірсем, осы драмтеатрда актер
болып жүрсем, одан артық менде арман
бар ма, әрине, жоқ» деймін зіме-зім.
Тірі адам тіршілігін жасайды. Жылдар тіп жатты. Оқу да бітті. Диплом
қорғадық. Содан құдай тілеуімізді беріп
бір топ достарменен – Матан, Райымбек,
Фарида, Нүкетай, сосын Торғын мен
Асанәлі келді, бәріміз театрда қалдық.
Анамның қуанышында шек болмады.

ды. Ол сізге емес, маған берілген орден
ғой, – дедім. Апам тоқтар емес.
– й, мен болмасам саған орден
қайда? кел, сзді қой, – деді дауысын нығарлап. Сонымен, біз сзден
тосылдық. Немерелері бар, бәріміз
шуылдап жүріп орденді кеудесіне тақтық.
Тлебаев пен Калинин кшелерінің
қиылысында гастроном бар. Сәбит
Мұқанов, тағы да басқа крнекті жазушылар осы маңда тұрады. Ет сататын
Паша деген шешен жігіт.
Апам кеудесіне орденді тағып алып
сонда барады. Құрбы кемпірлеріне
орденін крсетеді.
– Па, шіркін, міне, керемет. Орденің
су жаңа ғой зі. Жиегін қызыл матамен
кмкеріпті. Біздікіндей емес, темірі
де қатты. Кзді қарып, жалтырап тұр.
Пашаға бар да, крсет орденіңді. Саған 3
келі етті кезектен тыс беру керек, – дейді
бәрі бірдей шулап.
Паша орденін кре сала етті тарта бастайды. Сонда апам оны тоқтатып:
– й, Паша, маған әдеттегідей 1,5–2

«ЛЕНИНДІ >ТЕ САБЫРЛЫ,
САЛМАҚТЫ ЕКЕН ДЕСЕМ,
ҚОЛЫН ШОШАҢДАТЫП
ҚАЛҒАН ТЫНЫШСЫЗДАУ
АДАМ ЕКЕН ҒОЙ...»
Осылайша Алматыдағы міріміз
жалғаса берді. Бізден кейін Асанәлінің, сосын Райымбектің аналары келіп, бір тайпа
ел болдық. Аналарымыз бір-бірімен танысып, араласып-қатынасып тұрды. Театрға
бірге барып, спектакльдерді бірге кріп,
здерінше шат-шадыман болып жүрді.
Райымбек, Асанәлі және мен бірге
жүріп, бірге тұрамыз. Бір-бірімізді бір
сәт крмей қалсақ, іздейтінбіз. Сондайда
апам: «Ой, шіркіндердің татуы-ай, қатын
алған соң кремін сендерді» дейтін еді.
Үйленгеннен кейін әрқайсымыз з басымызбен кеттік қой. рқайсымыздың
з тіршілігіміз болды. Анамның айтқаны
тұп-тура келді.
Бір жолы «Ленин 1918 жылы» деген
қойылымды кріп үйге қайтып келе
жатқанбыз. Жолдас жігіттердің бірі:

Сонымен не керек, Алматыға көштік. Апам:
– Мына кішігірім қара қазанды ала кетейік, – деп қоярда-қоймай
әлгі қазанды қапшыққа салғызды. Қарабұлаққа, одан әрі
Сайрамға ауылдың өгіз жеккен арбасымен жеттік. Ауыл кәдімгідей
дүрлігіп, кейбір ағайындар көзіне жас алып, бізді шығарып салды.
Сабақта жүргенде анам не істеп жатыр екен деп ойлаймын. Біртебірте Алматыға үйреніп, дүкендерге барып, өзі сияқты қазақ
кемпірлерімен сөйлесіп, таныса бастады. Кешке екеуміздің басымыз қосылғанда «Ойпырмай, мына орыстарың тіпті көп екен
ғой, қайда барсаң осылар. Жұмыс істейтін қазақтар екен ғой,
жазғандар» деп айтып отыратын.
– Әй, мен болмасам саған орден қайда? Әкел, сөзді қой, – деді даық. Немерелері бар,
уысын нығарлап. Сонымен, біз сөзден тосылдық.
ық. Төлебаев пен
бәріміз шуылдап жүріп орденді кеудесіне тақтық.
Калинин көшелерінің қиылысында гастроном бар.
ылар
Сәбит Мұқанов, тағы да басқа көрнекті жазушылар
шен жігіт.
осы маңда тұрады. Ет сататын Паша деген шешен
ады.
Апам кеудесіне орденді тағып алып сонда барады.
Құрбы кемпірлеріне орденін көрсетеді.

«ОРДЕННІҢ ҚҰДІРЕТІ...»
Бір күні мәдениет министрі Мүсілім
Базарбаев зіне шақыртты. Қысылып әрі
қуанып бардым.
– Сәбит, Сүйеу шалдың бейнесін те
жақсы шығардың. Кірпияз бдіжәміл
қуанып жүр. Мемлекеттік сыйлықты
басың жас қой, ала жатарсың. Ержігітке
алдымен баспана керек. Баспана болмаса, бас екеу болмайды, бас екеу болмаса,
мал екеу болмайды, – деп маған үш
блмелі пәтердің кілтін тапсырды. Орденге ұсынғанын да айтты. Ол орденді
де ұзатпай алдым. «Еңбек Қызыл Ту»
ордені екен.
Қыс мезгілі болатын. Үйге жұмыстан
жеткенім сол еді, анам:
– й, балам, әлгі алған орденің
қайда? – деді.
– Е, оны не қыласыз? – дедім.
– Керек болып тұр. Алматының
кемпірлері қаңылтыр ордендерімен-ақ
етті кезектен тыс алып жатыр. Күні бойы
кезекте тұрып аяғым қақсап кетті. Ол
орденнің рақатын крмесек, керегі не?
кел, тақ менің кеудеме, – деді.
– О, апа, олай жасағаныңыз ұят бола-

келі емес, 3 келі беруің керек. Бұл анаумынау емес, «Еңбек Қызыл Ту» ордені,
– дейді ғой. Ет сатушы тілге келмейді.
Айтқанын тартып береді.
Апам гастрономнан тура үйге қарай
тартады. Жүрісі ширақ. Терезеден қарап
тұрған Жанар:
– Оһо, әжем келе жатыр. Қолында
қомақты заты бар, – деді.
– Тез алдынан шық. Кмектескін, –
дедім. жесін алып келді. Аһылап, үһілеп
үйге кірді. Жүзінде ептеген күлкінің табы
бар. Бір нәрсеге риза сияқты. Демін
басқасын:
– Бұл орденнің аты жақсы, зі
құдіретті екен, – деді. – шейінде қанша
жалынсам да жанына жуытпайтын,
сзіме құлақ аспайтын Паша орденімді
кргенде алдымда құрдай жорғалады ғой.
Міне, 3 келі ет. Апарып мұздатқышқа
салғын.
Етті әкелуін әкелді-ау. Бұдан былай
кезекке тұрудан да құтылыпты. Бірақ
орденді крсетемін деп кеудесін ашып
жүріп, содан суық тиіп, ауырып қалды...

– Қалай, апа, Ленин ксемді крдіңіз
бе? – деп сұрады.
– Мен ол кісіні те сабырлы екен
десем, қолын шошаңдатып қалған тынышсыздау адам екен ғой, – дегені.
Троллейбустың ішіндегі жұрттың бәрі
күлді. Апама қарап «ақырын-ақырын»
дегеніме қарамастан:
– Шынында да, Ленин деген керемет
салмақты да саңлақ кісі екен ғой деп
ойлап едім. Мына кргеніме кңілім
толмай отыр, – деп ойын айтып салды. Лениннің рлін Мүлік Сүртібаев
сомдаған болатын. Ол «Қыз бен жігіт»
(«Девушка и Джигит») фильміндегі
Аңғарбайды ойнағандықтан зі де солай
аталып кетіп еді.
«АБАЙДЫ ҰРҒАНЫ НЕСІ?
ҚОЛЫҢ СЫҢҒЫРЛАР...»
Апам тағы бірде зірбайжан
Мәмбетовтің сахналауында «Абай»
спектаклін крді. Осы қойылымда
Райымбек – бдірахманды, Асанәлі –

Театрдың бүкіл ұжымымен Семейге
гастрольге бардық. Күнде қонақ.
Күнде думан. Бірде облыстық атқару
комитетінің трағасы үйіне шақырды.
Сәбира апамның шашбауын ктеріп
біз де келдік. Мархаба Керімқұлқызы
деген апай қарсы алды. 'те инабатты, жүзі жылы, жарқыраған жан
екен. Облыстың мәдениет саласын
басқаратын крінеді. Ал отағасы
Екейбай ағамыз жұмыс бабымен облысты аралап жүрсе керек. Кңілді
отырдық. Біз қойған спектакльдерге
жақсы пікірлер айтылды. Майқанова
апамызға лайықты құрмет крсетілді.
Мархаба апаймен таныстығымыз сол
кезден басталып, кейін сыйластыққа
ұласты.
Қыс мезгілі болатын. Тахауи
Ахтановтың «Ант» деген спектаклінде
мен білқайырдың рлін ойнайтынмын. Мархаба апай зайыбымен, тағы
да қасында бірнеше достары бар,
сол қойылымды круге Семейден
арнайы келіпті. Спектакль біткесін
менің блмеме келіп, қойылымның
табысты туімен, рлімді сәтті сомдауыммен құттықтады. Амандық-саулық
сұ растық. Тарихымызға қатысты
мұндай қойылымдардың сахнаға
шығуы жақсылықтың нышаны екенін
Екейбай аға тілге тиек етті.
Қасындағы жігіттерімен бірге біздің
үйге шайға келді. Дабдырлап сйлеп
жатырмыз. Апам блмесінен шығып:
– Қош келдіңдер, қайдан келген
қазақсыңдар? – деді. Мен:
– Апа, Абайдың елінен келді.
Театрға барып «Антты» крді. Енді
сізге сәлем бермекші әрі бізге қонақ
болады, – дедім.
– Ой, бәрекелде, жақсы екен, жақсы
екен. Бірақ, Абайды ұрғандарың жақсы
болмады. Сол ұяттау болды, – деді де,
блмесіне кірді де кетті. Апама «онда
неңіз бар еді?» деп айтуға үлгере алмай
қалдық. Апамның зінің сондай тік
мінезі болатын, оның үстіне ткенде
спектакльде Абайды ұрғанын кріп, әлі
кңілі орнына түспей жүрген еді.
Үйде тым жақсы отырыс болды. Театр, нер, білқайыр хан, оның лімі
жайында біраз әңгімелер айтылды.
Мұның бәрін Екейбай аға жақсы біледі
екен. Ол ағаның тарих пен әдебиеттен
зор мағлұматы барын аңғардым.
– Апаның Абайды ұрды деген сзі
кп нәрсені қозғайды, – деді. Сйтті
де сәл кідіріп, «Еңлік-Кебектегі»
Найман мен Тобықты арасындағы
дау-дамайдың түп-тамыры қайдан
шыққанын, жалпы Тобықтылардың
Жиделі Байсын жерінен Ырғыз зені
бойына, одан Шыңғыс тауына атбасын тіреп, біржола тоқтағанына дейін
қызық деректер айтты.
– «Абай» романы кркем шығарма
ғой. Саясат Мұхтар уезовке құлашты
кең жаюға ырық бермеді. Сондықтан
да бірқатар жерлеріне згеріс енгізді.
Мұхаңның да мірі оңай болған жоқ.
Қуғын-сүргінді аз крмеді. Соңғы
жылдарда ғана ептеп тыныштықты
сезінді, – деп ойын бір түйіндеді
ағамыз.
Абай болыс болғаннан кейін елдің
дәстүріне үлкен мән берді. Қазақты
бірлікке, ынтымаққа шақырды. Білім
алуға, жаңа мірге талпынуға үндеді.
Жаугершілікті, барымташылықты
доғаруға күш салды. Бұл тұрғыда қатаң
шараларды жүзеге асыруға мәжбүр
болған. Бұл әрекеті кп адамға
ұнамаған. Мысалға, романда Базаралы мен Абайды жақындатады. Шын
мірде Базаралы Абай әулетіне үлкен
барымталық жасап, жазасына Абай
оны Семейге жаяу айдатқан екен.
Пьесада Оразбай екеуі қатты тайталасады. Ондай тайталас болуы да
мүмкін. Алайда «Ағайын кпеге қиса да,
лімге қимайды» дегендей, кейін Абай
мен Оразбай әулеттері құда-жекжат
болып, жарасып кеткен крінеді. Осы
жерде Асқар Тоқпановтың «Абай 59
жасында дүние салғанда бәрінен кп
жылаған Оразбай болыпты» деген сзі
есіме түсті. Сйтсек, оның осындай
қызық тарихы бар екен ғой.
(Жалғасы бар)
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Анаға құрмет және қызмет әкеден бұрын
келеді. Хадис шарифтерде былай делінеді:
«Анаға жасаған жақсылықтың сауабы екі
есеге көп болады». «Бірінші анаңа, екінші
әкеңе, кейін әпке-қарындасыңа, аға-ініңе,
кейін ретімен қалған туыстарыңа жақсылық
жаса!». Қазақ әйелінің болмысы, анаға
құрмет деген ұғымдар қазақ халқының
ежелден келе жатқан қастерлі түсінігі. Қазақ
тарихындағы әйелдердің орны, қажырлы
еңбектері әрдайым дәріптеліп келеді. Соның
бірден бір дәлелі Алматы облысы Қарасай
ауданына қарасты Қырғауылды ауылында
«Анаға құрмет» музейі жұмыс істейді. Халық
арасында «ТМД елдерінде баламасы жоқ
музей» деп бағаланған мәдени ошақ бүгінде
өз қызметін атқарып келе жатқанына биыл 6
жыл толады. 8 наурыз халықаралық әйелдер
күні мерекесі қарсаңында аталған музейдің
директоры Аршагүл Серікқызы Тойбаеваны
аз-кем әңгімеге тарттық.

ЖАМБЫЛ
Алматы қаласы көркем де сәнді
ескерткіштерден кенде емес. Солардың
бірі – Жамбыл ескерткіші. Бұл ескерткіш
1996 жылы атақты ақын Жамбыл
Жабаевтың 150 жылдық мерейтойын
әлемдік деңгейде атап өту қарсаңында
ЮНЕСКО шешімімен Жамбыл көшесі
мен Достық даңғылы қиылысында
орнатылған.

Азаматтың суреттері

Әлемді білмедік,
ТМД-да жоқ мұражай
–"ңгімемізді алдымен музейдің құрылуы мен
қалыптасуынан бастасақ.
–«Анаға құрмет» музейі негізінен жеке
адамдардың қаражатына салынған. Елбасының
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Туған
жерге туыңды тік» атты бағдарламамен қолға
алынған. 2014 жылы белгілі қоғам қайраткері,
Абылай хан атындағы лем тілдері және
халықаралық қатынас тілдері университетінің
профессоры Бақыт Шпекбаеваның идеясымен
ашылды. Дегенмен, идея 2012-2013 жылдары
пісіп-жетіліп, музей құрылысы жүрген. Осы
ңірден шыққан азаматтар қолдап, екі жыл
бойы экспонаттарды жинастырып, әр азамат
үйіндегі кне әрі құнды дүниені музейге тасып,
дайындық жұмыстарын ел болып бірге атқарады.
'зінің ұстаздық қызметімен қатар, музейдің
жұмысын жолға қоюға басшылық жасаған Бақыт
Жатқанбайқызы кп еңбектеніп, кейін Алматы
облысы Мәдениет басқармасына хабарласып,
музейді мемлекетке ткізу туралы ұсыныс айтады.
Міне, содан бері музейіміздің ары қарай дамуына
мемлекет тарапынан кптеген қолдау кріп отырмыз.
–Музейдің атынан-ақ, басқа музейлерден
ерекшелігін түсінуге болады. Дегенмен негізгі
ерекшеліктерін атап 7тсеңіз.
– Шын мәнінде, қазақ халқының тарихында
аналар ақылды, шешен болып, ірі тұлғаларды
тәрбиелеген, керек кезінде атқа қонған. Бұл
музей бүгінгі жастарға ықылым заманнан бергі
аналар тарихын тереңінен түсіндіріп, тәлім мен
тәрбиені қатар беретін орталық. Кп жастарымыз
батыр әйел десе тек Томирис, Зарина, Домалақ ана
сияқты белгілі үш-трт адамның ғана атын айтады.
Бопай ханша, Гаухар ханым, Айбике ару, Ботакз,
Бақтықыз секілді батыр әйелдер мен ел басқарған,
қол бастаған батырлардың жарлары қандай мықты,
текті әйелдер болғанын кбі біле бермейді. Мен
оқушылармен, жастармен кездесуде осындай аналарымыз туралы әңгімелесем, барлығы таңғалып
тыңдайды. «Біздің мектеп оқулықтарында батырларды оқытады, аналарды неге оқытпайды?» деп
сұрайды. Осылайша, «Даланың дана арулары»
деген тақырыпта бес мыңнан астам оқушыға
лекция оқып тұрамыз. Музейіміз үлкен кешенге
айналды, жанында «Күлиман ана» медресесінде
шәкірттер тәрбиеленіп жатыр. Бұл медреседе жетім
балалар білім алады. Сонымен бірге спорт кешені,
дендросаябағы бар. Айналамыздағы ауылдық,
аудандық мектептер оқушыларының орталыққа
барып спортпен айналысуға мүмкіндіктері жоқ.
Сондықтан біздің спорт кешенімізде шұғылдана
алады.
ылы «Анаға
Тағы бір ерекшелігіміз, 2018 жылы
ітабына енді.
құрмет» музейі Қазақстан рекордтар кітабына
қтары, түрлі
Сонымен қатар бізде шеберлік сабақтары,
аланың дана
крмелер жиі теді. 'ткен жылы «Даланың
асы ашылды.
арулары» қыз-келіншектер кітапханасы
ітаптарының
Болашақта әйел авторлардың жаңа кітаптарының
ар.
тұсаукесерін ткізсек деген ойымыз бар.
–Музейде қанша экспонат бар?
-ден астам
–Қазіргі таңда музейімізде 550-ден
экспонат бар. «Музейге сый» деген жобамыз
дігер
бойынша кімде қандай құнды жәдігер
обар соны музейге алдырып, экспонаттарды толықтырып отырмыз.
Мұның зі 5-6 жылдың ішінде
те үлкен жетістік деп ойлаймын. Себебі 20, 100 жылдық тарихы бар музейлердің зінде бұндай
ем.
құнды жәдігерлердің саны кем де кем.
Музейіміз 7 экспозициядан тұрады: қазақ
ұйымдар,
халқының салт-дәстүрі, зергерлік бұйымдар,
қол нер шеберлігі, батыр аналар, Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті –
ң жанұясына
Нұрсұлтан бішұлы Назарбаевтың
н (Кне құран
арналған бұрыш, Ислам – әлемдік дін
і.
кітап блімі) және кркем нер блімі.
ағандықтан,
Кптеген экспонаттар сақталмағандықтан,
тнографтар,
кне экспонаттарды ғалымдар, этнографтар,

Қазақ халқының тарихында аналар
ақылды, шешен болып, ірі тұлғаларды
тәрбиелеген, керек кезінде атқа қонған.
Мен оқушылармен, жастармен
кездесуде осындай аналарымыз
туралы әңгімелесем, барлығы
таңғалып тыңдайды. «Біздің мектеп
оқулықтарында батырларды оқытады,
аналарды неге оқытпайды?» деп
сұрайды.
Бопай ханша, Гаухар ханым, Айбике
ару, Бақтықыз секілді батыр әйелдер
мен ел басқарған, қол бастаған
батырлардың жарлары қандай мықты,
текті әйелдер қазақ аруының шын
бейнесі деп білемін.
Қазіргі қазақ әйелдерінің қоғамдық
жұмыстарға белсене араласып,
әлеуметтік мәселелердің шешімін
табуға атсалысуы таңсық емес.
Еліміздің даму болашағына
өзіндік үлесін қосып жүрген
нәзік жандылардың да
орны айрықша.

зерттеушілер арқылы біліп, қалпына келтірумен
айналысамыз. Суреттер арқылы шеберлеріміз
аналарымыздың дүниелерін қайта жаңғыртып,
дайындайды. 'ткен жылы лия мен Мәншүктің
қолданған заттарын әкелдім. Мұның зі біз
үшін үлкен абырой болды. Мәселен, бір ғана
киіз үйдің зі қазақ халқының бүкіл болмысын, тарихын, этнографиясын крсететін дүние.
Шетелдіктер киіз үйімізге аса қызғушылық білдіріп
жатады. Қазақтың керемет болғанын, қалыптасқан
мәдениеті, ркениеті болғанын айғақтайтын киіз
үйдің зі – бір тарих.
Сондықтан қолымыздағы бар дүниені музейге
сақтап, жоғын арнайы жасатып, музейді әлі деп
толықтырып жатқан жайымыз бар.
–Музейдің 5 жылдығында үлкен фестиваль
7ткізгендеріңізді білеміз. Музей тарапынан тағы
қандай шаралар атқарылып жатыр?
–«Даланың дана арулары» деген халықаралық
фестиваль ұйымдастырған болатынбыз. Және
осы тақырыпта суретшілер крмесін ткіздік.
Қазақстан суретшілері салған суреттерін музейге
сыйға тартты. 'зіміз бастап, Қазақстан суретшілер
одағына аналардың суреттерін салып берсеңіздер
деп ұсыныс айттық. Олар қуана қолдап, кптеген
батыр әйелдердің, аналардың суреттерін салып
берді.
Кптен бері Шәмші Қалдаяқовтың «Ана
туралы жырын» мың адам шырқаса ғой деп армандайтынмын. Сол фестивальде Опера театрының
әншісі Талғат Күзембаевты шақырып, осы әнді
мың балаға хормен айтқыздық. Бұл жүректерге
ерекше сезім ұялатқан сәт еді, йткені аталған ән
қазақ аналарының әнұраны сияқты ғой.
Сонымен бірге «Даланың дана арулары»
атты кітабым жарық крді. Ауданымызда «Тұран
қыздары» деген қолнермен айналысатын қызкеліншектердің басын біріктіріп сән үлгісін ткіздік.
Аналарға арнап «Қоянкз» атты тарихи драма жазып шықтым. Драмамыздың тұсауын Талдықорған
қаласында Б.Римова атындағы театрда кестік. Міне,
осылайша тынбай еңбек еткеніміздің арқасында
«Үздік мекеме» дәрежесін алдық.
–Сіздің ұғымыңыздағы қазақ әйелінің болмысы
қандай?
– Шын мәнінде, мықты еркектің артында
мықты әйел тұрады. «Еркекті ез ететін де, ер ететін
де әйел» дейді. Мысалы, Қабанбай батырдың жары
Гаухар ханымды алайық. Ерімен бірге жорыққа
шығып, кмекшісі, ақылшысы, жанындағы
сенімді серігі бола білген. Сонау заманда Томирис,
Зарина, Домалақ аналарды қараңыз... Бопай ханша, Гаухар ханым, Айбике ару, Бақтықыз секілді
батыр әйелдер мен ел басқарған, қол бастаған
ж
батырлардың жарлары
қандай мықты, текті
әйелдер қазақ ар
аруының шын бейнесі деп білемін.
Бертін келе қаза
қазақтың маңдайына біткен ұлдарды
тәрбиелеген Зер
Зере, Ұлжан, Айғанымдай аналарымыз бар. «Бір қол
қолымен әлемді, бір қолымен бесікті
тербеген» әйелде
әйелдер қашанда тзімді, жігерлі келеді.
Қазіргі таң
таңда да кп ауыртпалық, кп
жауапкершілік әәйелге жүктелген. «Еркек – түздің
дейміз Оның міндеті отбасын асырау. Ал
адамы» дейміз.
шару бала тәрбиесі, ұлт тәрбиесі бәріқалған шаруа,
әйе
бәрі әйелдің
мойнында. Ал қазіргі қазақ
әйел
әйелдерінің
қоғамдық жұмыстарға
бе
белсене
араласып, әлеуметтік
мәселелердің шешімін табуға атсалысуы таңсық емес. Еліміздің
даму болашағына зіндік үлесін
қ
қосып
жүрген нәзік жандылардың
ор
да орны
айрықша. Қазақтың ақынжыраул
жыраулары
«Жыласам түнде оянған, түнде
таянғ
бесік таянған,
Ардақты бар ма анадан» деп
толғаған. «Алы
«Алып анадан туады» деп, барлық ұлы
ғұламалар мен ба
батырларды дүниеге әкелетін аналар
құрметке лайық
лайық.
–"ңгімеңізге рақмет!
"ңгімелескен
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
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А

материалдың жариялану
ақысы төленген

Ескерткіш бүкіл монументтің сыртқы түрінің
тұтастығын жасайтын элементтер кешенінен
тұрады. Сырттан қараған адамға ақын мүсінінің
шынайылығы бірден крінеді. Оң қолын тізесіне қойып, сол қолына домбыра ұстаған жыр
алыбының бейнесі ұлы дала тсінде еркін
кшіп-қонған бұрынғы қазақ образын кз
алдыңызға әкеледі. Сонымен бірге ескерткіштен
ақынның шығармашылық кңіл күйі мен шабыты аңғарылады. Мүсіннің арт жағындағы жартастың оң жағында Іле Алатауы табиғатының бір
блігі бейнеленген, одан екі бұлақ ағып тұр.
Жобаның авторлары – мүсіншілер
Х.Нау рыз баев, Б.бішев, архитекторлары –
С.Баймағамбетов, Т.Ералиев, С.Фазылов.
Жамбыл Жабаев – қазақ халқы тарихына
рухани мол мұрасымен енген атақты ақын,
жыршы, жырау. Жамбыл облысы Жамбыл
тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда Жапа
деген елге қадірлі адамның отбасында дүниеге
келген. Жасынан лең-жырмен сусындап,
Сүйінбай Аронұлы сынды даңқты ақыннан
тәлім-тәрбие алады. Сондай-ақ Жамбыл крші
отырған қырғыз елінің де сз нерін жетік білген.
Тоқтағұл, Мұраталы, лімқұл, Балық, Тыныбек,
Қатаған секілді дүлдүлдермен нер сайысына
түскен. Жүз жыл мірінің сексен бес жылын
лең-жырмен ткізген.
Жамбыл бозбала шағынан ортасын ән мен
жырға кенелтіп, кршілес қырғыз еліне де даңқы
жайылған. Сол кезде кпшіліктің аузынан
түспей жүрген Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны
Сүйінбайға жолығып, оның батасын алады.

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

«Дара» оқырман – дана оқырман
Алматы шаһарындағы Жамбыл Жабаев ескерткіші алдында «Дара» оқырмандар клубы жыр
алыбының 175 жылдық мерейтойына орай ақын жырларын оқу флешмобын өткізді. Шараға
ҚР Жазушылар одағы басқармасы төрағасының орынбасары, ақын Бауыржан Жақып, «Дара»
оқырмандар клубының жетекшісі, өнер жанашыры Әділ Несіпбаев, т.б. өнерсүйер қауым мен
«Дара» оқырмандар клубының оқушылары қатысты.
Бірінші боп сз алған Жазушылар одағы басқармасы трағасының орынбасары Бауыржан
Жақып шараға байланысты з ойын былайша
жеткізді:
– 'ткен жылы ұлы Абай бабамыздың 175
жылдығын атап ттік. Биылғы жыл Жамбыл
баба мыздың туғанына 175 жыл толып отыр.
Жамбыл атамыздың тойы да халықаралық деңгейде аталып тілмекші. Міне, кеше ғана НұрСұлтан қаласында Жамбыл атамыздың тойының
басталуы ресми түрде тті. Бұл тойды ткізуге
арнайы мерейтойлық комиссия құрылды. Сйтіп
үлкен жоспарлар жасалып отыр.
28 ақпан Жамбыл бабамыздың туған
күні. Қазақ халқы үшін бұл күн ерекше күн.
Сондықтан елеусіз тпесін деген оймен Жамбыл
бабамыздың Алматы шаһарындағы Достық
даңғылы мен Жамбыл кшесінің қиылысындағы
ескерткішінің жанында дарынды балалардың
Жамбыл атамыздың леңдерін оқу флешмобын
ткізгелі отырмыз.
Шара барысында Алматы қаласындағы
мамандандырылған №178 лицейдің 11 сынып
оқушысы Мадина Жәрдембекқызы Жамбыл
бабаның «Ленинградтық ренім» леңін жатқа
оқыса, А.Қарсақбаев атындағы №41 мектеп
оқушысы Рамазанбай Жігер даңқты ақынның
бірнеше жырын жайтқа айтып, жиналғандардың
сүйіспеншілігін оятты.
«Дара» оқырмандар клубының жетекшісі діл
Несіпбаев аталмыш шараны ұйымдастырудағы

мақсаты мен оқырмандар клубы жайында пікір
білдірді.
– «Дара оқырман» клубын ашқанымызға
біршама жыл болды. Қазіргі уақытта жүзден
аса оқушымыз мүшелікте бар. Біз оқырман
балалардың здерінің ұсыныст-талаптарымен
осы уақытқа дейін кп ақындардың кештерін,
флешмобтарын ткізіп келе жатырмыз. Атап айтар болсақ, Абайдың 175 жылдығын, Жарасхан
бдіраштың, Жұмекен Нәжімеденовтің,
Темірхан Медетбектің, Нұрлан Оразалиннің,
Маралтай Райымбктің мерейтойларын ткіздік.
Ақпан айының басында Мұқағали Мақатаевтың
жырларын оқып, осындай флешмоб ткіздік.
Қазіргі уақытта поэзияны оқып, поэзияны
здерінің жалауларына айналдырған жас балалар те кп. Сол балаларға, олардың ата-аналарына, оларды дайындап жатқан ұстаздары мен
мектеп жетекшілеріне біз ризашылығымызды
білдіреміз. 'йткені халықтың құндылығының
бірі – поэзия. Біздің ғұлама жазушымыз біш
Кекілбаев айтқандай, жырдың зі бесінші
мұхит. Балалардың осындай іс-әрекетін біз
қолдаймыз.
Шара соңында Жамбыл бабаның леңдерін
жатқа оқыған оқушыларға жыр алыбының жыр
жинағы табысталды. Жиналғандар Жамбыл
ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, құрмет
білдірді.
Н.БАТЫР

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары Халықаралық
«Қазақ тілі» қоғамының вице-президенті Орал Шәріпбаевқа зайыбы
Гүлайым Сапарғалиқызы Шәріпбаеваның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып кңіл айтады.

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

Азаматтың суреттері

Жамбыл «Шағым», «Жылқышы», «Шәбденге», «Сәт сайланарда», «'степкеде», «Патша
әмірі тарылды», «Зілді бұйрық» сияқты леңінде
елдің әлеу меттік саяси мірін крсеткен.
Ақынның «'теген батыр», «Сұраншы батыр»,
«Крұғлы», «Бақ, дәулет, ақыл» деген дастандары
бар. Соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына
арнап жазған леңдері үш мың жолды құрайды.
сіресе «Ленинградтық ренім», «Москваға»,
«Майданға хат» сынды леңдерін атауға болады.
Жамбыл ақын мір мен лім арпалысына түскен
Кеңес жауынгерлеріне отты жырлары арқылы
жігер беруге тырысты.
Қазақ мәдениеті мен неріне шпес із қалдырған жыр алыбына арнап салынған Алматыдағы Жамбыл ескерткіші шаһар келбетіне крік
беріп тұрған ерекше орындардың бірі саналады.
Сондықтан да ақын рухына тағзым еткен жастар
ақынның мерейтойларына орай онда барып гүл
шоқтарын қойып жатады.

Корректорлар
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Нұрлайым БАТЫР
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

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