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13 СӘУІР – РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

ОН ЕКІ АЙДЫҢ

Ây¼Ã±¾Ì

Ораза –
денсаулық кепілі.
Ораза –
рухтың тазалығы.
Ораза – тозақтан
қорғайтын қалқан.
Ораза – тілектің
қабылдануы.
Оразада – ауыз берік.
Ауру – астан,
дау – қарындастан.
Ораза – аштықтың
не екенін білу.
Ораза айында дау-дамайдан, ұрыс-керістен,
қиянаттан, зорлықтан,
дрекіліктен, ұрлыққарлықтан тыйылған
жн. !лдекім киліксе:
«Аузым ораза» де.
Ораза тек ашығу емес.
Ораза – жақсы мінез
қалыптастыру. Тәрбиелі
тақуа болу.
Бір кем дүние.

ЖАҚСЫНЫҢ
ЖАРЫ

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ,
Халықаралық Түркі
академиясының президенті

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҰЛТАРАЛЫҚ
ТІЛГЕ АЙНАЛУЫ ҮШІН
ӘУЕЛІ ЭЛИТА ОСЫ ТІЛДЕ
СӨЙЛЕУІ КЕРЕК
Мәселен, тарихқа үңілсек, Ұлық ұлыс – Алтын Орда қыпшақ
тілінде сйлегендіктен, оған қарасты князьдіктер де сол тілде
сйлеген. Яғни ортақ тіл – қыпшақ тілі болды. Мәжбүрлеген жоқ.
&йткені сол элитамен қарым-қатынас жасау керек болған ғой.
Екіншіден, заң қазақша сйлеуі қажет. Ол үшін басынан бастап
қазақша дайындалуы тиіс. Сот болған жағдайда адвокаттарымыз
қауқарсыз. Себебі заң ресми тілде дайындалған. Нотариус та сол
тілде бекіткен. Сондықтан 1ділет министрлігінен бастап, жалпы заң
саласы мемлекеттік тілде сйлеуі қажет. Үшінші, кәсіпкерлік саланы
да қазақшаламай болмайды. Жарнамалардан бастап, жұрт жаппай
қазақшаға бет бұрса, олар да сол ортақ тілге кшер еді. Бұл орайда
айтылуы тиіс бір мәселе, қазақша бизнестің қалыптасқан тілі жоқ.
(«Ашық алаң» бағдарламасында сйлеген сзінен)

ҚЫЗЫЛЖАР

ӘЛІ ҚЫП-ҚЫЗЫЛ
Петропавлдағы көшелерді қазақшалау былай
тұрсын, олардың атауы дұрыс жазылмағанын
көргенде қынжыласың. Көше атауларындағы
кейбір әріптердің «ұ» – у-ға, «ә» – а-ға, «қ»
– к-ге айналғаны өкінішті. Мысалы, облыс
орталығында Қазақстан комсомолының бірінші
хатшысы болған, саяси қуғын-сүргін құрбаны
Қайсар Тәштитовтің есімі берілген көше бар.
Қазақша атауы: Таштитов деп жазылыпты.
Сол сияқты Изтолин көшесінің дұрыс атауы
Б.Ізтөлин емес пе?
«Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Заңның 19-бабында: «Елді мекендердің,
көшелердің, алаңдардың, сондай-ақ басқа да
физика-географиялық нысандардың қазақша
атаулары басқа тілдерде транслитерация
ережелеріне сәйкес берілуі тиіс» деп, тайға
таңба басқандай көрсетілген. Қала көшелеріндегі сауатсыз аудармалар, әріп қателері мен
орынсыз қойылған тыныс белгілері тағы бір
мақалаға арқау болатын тақырып екені айтпаса да түсінікті...

4-бет

Беттің бетке айтары

Мемлекеттік қызметте ең әуелі
нені ескеру керек? Мемлекеттік
қызметке алынған кадрдың
ең бірінші кезекте жергілікті
ұлтқа жаны ашитындығы,
не ашымайтындығы мықтап
ескерілуі керек.Ұлтқа жаны
ашымаған адамның мемлекетке
жаны ашиды дегенге өз басым
сенбеймін.

Шерхан МҰРТАЗА
Алдағы нөмірден оқитындарыңыз:

ЖАЗАЙЫН ДЕП ЖАЗБАЙСЫҢ

Смағұл СӘДУАҚАСОВ

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ

ҚУҒЫН -СҮРГІН

ЖӘНЕ ҚАЗАҚ МЕНТАЛИТЕТІ
Адамзат баласы қуғын-сүргінді ежелден білді. Спартак бастаған құлдар көтерілісін, Пугачев
бастаған басыбайлы шаруалар көтерілісін жаншу, жеңілген Наполеонның жақтастарына қарсы
ұйымдастырылған «ақ террор» қуғын-сүргіннің ұзына тарихынан хабар береді. Әріге бармай,
қазақ хандығы дәуіріне көз жүгіртсек, XVII ғасыр басындағы «Қатаған қырғынын» қуғын-сүргін
санатына жатқызуға негіз бар. Ол Есім хан мен Тұрсын ханның тақ үшін таласынан шыққан
қанды оқиға еді. Ресей бодандығына кіргеннен соң бұрқ еткен билік төңірегіндегі талас – Сырым
батыр көтерілісі де қантөгіске, қуғын-сүргінге ұласты. Бірақ атауы ауыр болғанмен, адам
шығыны жағынан әлемдік тарихта өзіндік орны бар жоғарыда айтылғандармен теңесе алмайды.
ҚУҒЫН-СҮРГІН
БАСТАУЛАРЫ МЕН СИПАТЫ
Нағыз қуғын-сүргінді қазақ қоғамы XIX
ғасырда бастан кешті. Азаттықты аңсау, сол
үшін күресу ауыр қылмыс саналды. Патшалық
билік қазақтардың түрлі наразылықтары мен
ктерілістерін аяусыз басу үшін жазалаушы
әскерін жіберді, түрмелер салды, зілді заң актілерін
қабылдады, ұсталғандарды «итжеккенге» айдады.
Ұлы далаға келімсектерді тоғыту, жерді мемлекет
меншігіне алу, діни, әкімшілік қысымдар – бәрі
қуғын-сүргін салмағын ауырлатты.
Қуғын-сүргіннің ең сорақы түрлері қазақ баласына большевизммен келді. Оның шеңгеліне
биліктен алыс, саясатқа қызықпаған, кінәсіз
қарапайым жандар ілінді. Балалар мен әйелдер
лагері ашылды. Қылышынан қан тамған лениндіксталиндік режимнің 36 жылы ішінде зорлықзомбылықпен, алдау-арбаумен Қазақстанға кем
дегенде 5 млн басқа ұлт кілдері жеткізілді. Егер
сол мерзім ішінде республика халқының саны
айтарлықтай згермегенін қаперге алсақ, шамамен, 5 млн қазақ қуғын-сүргін құрбаны болғанын
болжай аламыз. Ата-ана ұрпағынан, ұрпағы
ата-анасынан айырылды (мәселен, аштықтан
үзілгенін кзімен крді), лі-тірісін білмеген

күйде мірден озды (хабар-ошарсыз кеткендер
кп).
Жылымық пен тоқырау қуғын-сүргінді
бәсеңдеткені рас, бірақ біржолата тоқтатқан
жоқ. Орыстандыру саясатына басымдық берілді.
Қылмысын жасыру үшін тоталитаризм мың-сан
айла-шарғы қолданды. Басты кінәлілері мен
айыптаулары: үстем тап кілі, контра, халық
жауы, буржуазиялық ұлтшыл, масыл, шпион деп
дәйектелгенімен, түп кздегені қазақ халқын,
жерінің асты-үстіндегі байлықты Мәскеудің уысынан шығармау еді. Тұтас халықтарды депортациялау, орыс жазушысы А.Солженицын жазғандай,
Қазақстанды Қазэкстанға айналдырды.
Кеңестік тоталитарлық қуғын-сүргін нің
сипатын сз қылғанда қатпары қалың факторларды назардан тыс қалдыруға болмайды. Бұл
орайда капиталистік және социалистік жүйелер
арасындағы бәсеке мен текетірес, фашизмнің бас
ктеруі мен жеңілісі, отарлық бұғаудың күйреуі,
технологиялық артықшылықтар, жаһандану
үлкен маңызға ие. Кп мәселе билік табиғатынан
бастау алады. Большевиктер басшылыққа алған
коммунистік құрылыс теориясы мен практикасы
ХХ ғасырдағы қоғамның, адамның, материалдықрухани ндірістің, құқық пен демократияның,
саяси, ұлттық, т.б. үдерістердің прогрессивті

мүдделеріне және сұраныстарына сәйкес
келмегендіктен авторитарлық, тоталитарлық билік
жүйесі мен идеологиясын мейлінше күшейтті.
Адам құқығын, тұтас ұлттардың мұратын таптаған
бұл жаңсақ түсінік КСРО-да ғана емес, бүкіл
социалистік лагерьде, социализм құрмақ болған
дамушы мемлекеттерде айна-қатесіз қайталанды.
Демек, сипаты жағынан Қазақстандағы қуғынсүргін аумақтық лшеммен шектелмей, жаһандық
ркениетке, адамшылыққа қарсы қылмыс ретінде
зерттелуі һәм айыпталуы керек.
Ол ұлттық тарихымыздың қасіретті беттерін
жазды. Мәселенің мәнісі тарихты кімнің
түзетінінде. Ғасырға жуық ұлықтағандай тарих қозғалысында бірінші орында қоғамдықэкономикалық формация, меншік түрі,
пролетариаттың партиясы мен идеологиясы
тұрмайды. Біздің ойымызша, тарихты түзуші үш
күш бар: бірі – халық, екіншісі – тұлға, үшіншісі
– билік. Осылардың қолымен, ақылымен,
шешімімен материалдық ндіріс, руханият, қоғам
згереді, олар з кезегінде тарихтың субъектілерін
алға жетелейді. Сыртқы күш жаулап немесе отарлап алмаса, зорлықпен з дегенін істетпесе, нақты
аумақтағы халықтың, тұлғаның, биліктің тіршілігі,
тарихтың қозғалысы, негізінен, табиғи-ырғақты
жүретіні ақиқат. Тізгінді жат қолына берген елдің
қайшылықты, жасанды, болашағы бұлыңғыр тарихы басталады. &йткені әлеуметтік және саяси
субъектілердің жасампаздық әлеуеті ашылмайтын, қоғам сұранысы з деңгейінде телмейтін
ахуал қалыптасады. Бұған үздіксіз қуғын-сүргін
қосылғанда «бастан құлақ садақа» демеске шара
қалмайды.
(Жалғасы 3-бетте)

Қуғын-сүргіннің ең
сорақы түрлері қазақ
баласына большевизммен келді. Оның
шеңгеліне биліктен
алыс, саясатқа
қызықпаған, кінәсіз
қарапайым жандар
ілінді. Балалар мен
әйелдер лагері ашылды. Қылышынан қан
тамған лениндіксталиндік режимнің 36
жылы ішінде зорлықзомбылықпен, алдауарбаумен Қазақстанға
кем дегенде 5 млн басқа
ұлт өкілдері жеткізілді.
Егер сол мерзім ішінде
республика халқының
саны айтарлықтай
өзгермегенін қаперге
алсақ, шамамен, 5 млн
қазақ қуғын-сүргін
құрбаны болғанын болжай аламыз. Ата-ана
ұрпағынан, ұрпағы атаанасынан айырылды
(мәселен, аштықтан
үзілгенін көзімен көрді),
өлі-тірісін білмеген
күйде өмірден озды
(хабар-ошарсыз
кеткендер
көп).
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«Түркістан – түркі әлемінің рухани
астанасы» тақырыбында Түркітілдес
мемлекеттердің ынтымақтастық
кеңесінің бейресми саммиті бейнеконференция арқылы өтті.
Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың төрағалығымен өткен
кездесуге Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы,
Түркі кеңесінің Құрметті Төрағасы
Нұрсұлтан Назарбаев, Әзербайжан
Республикасының Президенті Ильхам
Әлиев, Қырғыз Республикасының
Президенті Садыр Жапаров, Түркия
Республикасының Президенті
Реджеп Тайип Ердоған, Өзбекстан
Республикасының Президенті Шавкат
Мирзиёев, Түрікменстан Президенті
Гурбангулы Бердымухаммедов және
Мажарстанның Премьер-Министрі
Виктор Орбан, сондай-ақ Түркі
кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміреев
қатысты.

МІНБЕР
Дархан МЫҢБАЙ,
Мәжіліс депутаты

ЦИФР ЗАМАНЫНА
ЖЕТТІК, БІРАҚ ЦИФР –
АҚЫРЗАМАН ЕМЕС

ТҮРКІСТАН – ТҮРКІ
ӘЛЕМІНІҢ РУХАНИ АСТАНАСЫ
Мемлекет басшысы з сзінде Түркістанның барлық түркі халықтары үшін қастерлі
қара шаңырақ, құтты мекен және аңсарлы
атажұрт екенін айтты. «Бұл басқосуды бәріміз
үшін қасиетті Түркістанда ұйымдастыруды
жоспарлаған едік. Алайда пандемияға байланысты күрделі ахуалға орай біз саммитті онлайн форматта ткізуді жн крдік. Індеттің
беті қайтқан соң, бұрынғыдай бетпе-бет
жүздесеміз деп сенемін. Осы мүмкіндікті
пайдалана отырып, баршаңызды Наурыз
мейрамымен тағы да құттықтаймын. Бұл –
күллі түркі жұртының тл мерекесі. Бауырлас
елдерге бақ-береке тілеймін» деді Қазақстан
Президенті.
Мемлекет басшысы осы ңірде ғұлама
ұстаз Қожа Ахмет Ясауиден бабаларымыздың
діни білім алып, түркі-ислам мәдениетін
әлемге таратқанын, түркілер Кіші Азияға
бет бұрғанда бұл құндылықтар түптамырымызды сақтап, бірлігімізді бекем
ұстауға негіз болғанын атап тті. «Біздің
мақсатымыз – түркі әлемін XXI ғасырда
маңызды экономикалық және мәденигуманитарлық кеңістіктің біріне айналдыру.
Түркі ркениетін жаңғыртуды, ең алдымен,
Ясауи мұрасы мен қасиетті Түркістанды
әлемге танытудан бастауға шақырамыз. Сол
себепті бүгінгі саммит «Түркістан – түркі
әлемінің рухани астанасы» деп аталып отыр»
деді ол.
Қасым-Жомарт Тоқаев Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен Түркістан
қаласы түбегейлі згеріп, жаңа келбетке ие
болғанына тоқталды. Қазақстан Президенті
бүкіл әлем теңдессіз сын-қатерлермен күресіп
жатқан қазіргідей қиын уақыттың зінде
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы
бәсеңдемегенін ерекше атап тті. Алайда
күрделі кезеңдегі қарым-қатынасымызға тың
серпін беру жолдарын бірлесіп ойластыруымыз қажет екенін жеткізді. Осы мақсатта
бірнеше мәселе бойынша ойымен блісті.
Президенттің пікірінше, індетті тоқтатудың

басты жолы – азаматтарды вакцинамен жаппай қамтамасыз ету. Бұл орайда ортақ мүддеге
сай тәжірибе блісіп, Түркітілдес мемлекеттер бір-бірін қолдауы қажет деп санайды.
Президент: «Біздің елдеріміз үшін
алыс-берісті ұлғайта түсу – басты міндеттің
бірі. Осы орайда тоғыз жолдың торабында
орналасқан Түркістанның инвестициялық
және сауда-экономикалық мүмкіндігі зор.
Оның қомақты табиғи ресурсын, адами капиталы мен туристік әлеуетін ескеріп, Түркістан
ңірінде түркі елдерінің бірлескен «Арнайы
экономикалық аймағын» құруды ұсынамын»
деп атап тті.
Білім беру саласындағы ынтымақтастық
– болашақтағы табысты серіктестіктің
негізгі факторы. Осы ретте Қазақстан
Президенті ортақ мәдени-ағартушылық
кеңістік қалыптастырған жн деп есептейді.
Президенттің пікірінше, оны «Ұлы түркілер»
білім беру қорын құру арқылы жүзеге асыруға
болады. Қор университеттер арасында
академиялық ұтқырлық, тағылымдамадан
ту, біліктілікті арттыру ісін үйлестіреді.
Мемлекет басшысы бауырлас елдердің жастары үшін Қожа Ахмет Ясауи атындағы
халықаралық қазақ-түрік университетінде
бакалавриат бағдарламасы бойынша 50
грант блуге дайынбыз деді. Бұл 50 грант
«Ясауи степендиясы» деп аталатын болады. Қазіргі заманда гуманитарлық және
академиялық ықпалдастықтың зектілігі
артып келе жатқанын айтқан Қасым-Жомарт
Тоқаев, іргетасы орта ғасырда қаланған
Түркістан шаһарының археологиялық және
ғылыми тұрғыда әлі толық зерттелмегенін
атап тті. «Сондықтан ТҮРКСОЙ мен
Түркі академиясының Түркістан ңірінде
археологиялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізуге баса мән беруі те орынды. Бұдан
блек тамырластық символы ретінде
Түркістанда халықтарымызға ортақ сәулет
нысанын салсақ, құба-құп» деді Мемлекет
басшысы. Қазақстан Президенті Кеңестің

мәртебесін арттырып, институционалдық
құрылымын нығайту мақсатында оны
толыққанды ұйымға айналдыратын уақыт
келгенін айтты. Мемлекет басшысы осы
ұсынысты саммит қорытындысы бойынша
қабылданатын Түркістан декларациясына
енгізіп, бекітуді ұсынды.
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммитінің
қорытындысы бойынша Түркістан декларациясы қабылданды. Онда мына мәселелер
қамтылды:
Түркістан қаласын Түркі әлемінің рухани астанасы деп жариялады. Болашақта
ротациялық негізде Түркі әлемінің зге
де әйгілі кне шаһарларына осы іспеттес
мәртебе беруге мүмкін болатыны туралы
келісті және Хатшылыққа Мүше мемлекеттермен бірлесе аталған мәселе бойынша
ережені 2021 жылы күзде Түркияда тетін
Түркі кеңесінің 8-ші саммитінің қарсаңында
Сыртқы істер министрлері кеңесінің
қабылдауы үшін әзірлеуді тапсырды;
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті-Елбасы, Түркі кеңесінің Құрметті
Трағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркі
кеңесінің атауын згерту жніндегі бастамасын қолдады және Сыртқы істер министрлері
мен Хатшылыққа 2021 жылы күзде Түркияда
тетін Түркі кеңесінің 8-ші саммитіне қол
қою үшін тиісті құжаттарды әзірлеуді тапсырды;
Хатшылыққа «Түркі әлемінің келешегі
– 2040» және «Түркі кеңесінің 2020-2025
стратегиясының» алғашқы жобаларын
дайындағаны үшін алғыс білдірді және мүше
мемлекеттердің тиісті органдарына здерінің
тиісті ұлттық ішкі рәсімдері шеңберінде
Түркиядағы келесі саммитте бекіту мүмкіндігі
мақсатында оларды Хатшылықпен бірлесіп
дайындауды тапсырды;
1зербайжан Үкіметі және халқымен
бірге қақтығыстардан зардап шеккен
аумақтарды оңалту, қалпына келтіру және

қайта біріктіруге олардың күш-жігеріне
ниеттестігін білдірді және бір-бірінің
егемендігі, аумақтық тұтастығы мен
халық аралық танылған шекараларының
мызғымастығын зара құрметтеу және
мойындау негізінде Армения мен 1зербайжан
арасындағы қарым-қатынастардың қалыпқа
келуін қолдады;
Түркі кеңесіне қол жетімді үлкен
мақсаттар қоюға, стратегиялық маңызы бар
ңірлік жобаларды, атап айтқанда клік,
кеден, энергетика және инфрақұрылым саласындағы жобаларды қолға алуға және жүзеге
асыруға мүмкіндік беру үшін экономикалық
бағыттың маңыздылығын атап тті;
Атақты ақын және мемлекет қайраткері
1лішер Науаидің түркі халқына сіңірген
еңбегін, Түркі әлемінің әдебиеті, нері,
әлеуметтік-экономикалық, ғылыми және
мәдени мірінің дамуына қосқан үлесін
бағалап, сондай-ақ осы жылы оның 580
жылдық мерейтойының кеңінен атап
тілуімен байланыстыра отырып, Түркі
кеңесі аясында 1лішер Науаи халықаралық
сыйлығын тағайындауға келісті;
Түркі әлемінің әдебиеті, нері, ғылымы
мен мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосқан
Түркі әлемінің аса крнекті ақындары, ойшылдары мен мемлекет қайраткерлеріне
Жүсіп Баласағұнның 1005 жылдық, Низами
Гянджеуидің 880 жылдық, Юнус Емре мен
түрік тілінің жылы, 1лішер Науаидің 580
жылдық, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық,
1лихан Бкейханның 155 жылдық және
Хусейн Карасаевтың 120 жылдық мерейтойларын атап ту үшін мүше мемлекеттердің
тиісті органдарына Түркі ынтымақтастық
ұйымдарымен бірлесе отырып келісілген ісшаралар ткізуге тапсырма берді;
Соңғы Саммит ткен уақыттан бері
Түркі кеңесі Хатшылығының қызметіндегі
маңызды жетістіктерді жоғары бағалады.
Ақжыға ЖҰМАҒАЛИ

13 СӘУІР – РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

Рамазан – кемелдену айы

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасының төрағасы, Бас мүфти
Аса қамқор, ерекше мейірімді
Алланың атымен бастаймын! Барлық мақтау
Аллаға тән. Ардақты Пайғамбарымыз
Мұхаммедке Алланың салауаты мен
сәлемі болсын!
Құрметті қауым!
Баршаңызды он екі айдың сұлтаны,
қасиетті Рамазанның басталуымен шын
жүректен құттықтаймын! Отбасыларыңызға
бақ пен береке тілеймін!
Жаратушы Жаббар Иеміз әрбір ізгі
амалдың сауабы еселеніп жазылатын
берекелі айда ұстаған оразамызды, жасаған
дұғамызды, оқыған намазымызды, орынды себептермен ауыз бекіте алмай қалған
жандардың берген садақаларын қабыл еткей!
Рамазанда ауыз бекіткен исі мұсылман баласы зін ішіп-жеуден ғана шектемей, жаны
мен тәнін жамандықтан сақтап, ізгілікке
ұмтылады. Іс-әрекетін мұсылманға тән әдеп
аясында орындауға тырысады. &йткені
Рамазан – кез келген ізгі амалды риясыз
ниетпен жасауға тәрбиелейтін, адамды
тақуалыққа үйрететін ай. Аштық пен шлге
тзіп, Алла разылығын алуды шынайы ниет
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еткен адамға берілетін сый мен құрмет ерекше болмақ.
Алла Тағала Құдси-хадисте: «Аузы берік
адам ішіп-жеуін Мен үшін доғарды. Ораза
– Мен және құлымның арасындағы ғибадат.
Оған берілетін сыйды Мен ғана лшеп, Мен
беремін. Аузы берік құлымның аштық пен
шлдеу себебінен шыққан ауыз иісі Мен үшін
миск әтірінен де қайырлы» деген.
Бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасы «Ихсан ілімін» кеңінен насихаттап келеді. Ихсан – пенденің иманын бекемдеп, құлшылыққа деген құлшынысын арттыратын, адамгершілікке тән игі қасиеттерді
кемелдендіре түсетін рухани ілім. Бұл – әр
амалды кркем түрде орындауға үйрететін
ілім. Осы ретте рухани кемелдену айы –
Рамазанда барынша әдепсіз әрекет пен қатекемшіліктен арылып, тұлабойымызда кркем
мінез құндылықтарын қалыптастыруға
тырысқанымыз абзал.

Алла Тағала жер бетінен жұқпалы індетті
жойып, адамзатты қауіп-қатерден аман еткей. 1мин!
Құрметті жамағат!
&кінішке қарай, биыл да қасиетті Рамазан айын пандемия жағдайында ткізгелі
отырмыз. Жұқпалы дертті оқшаулану,
сақтану арқылы ғана жеңуге болатынын
анық аңғардық. Осы ретте сіздерді ауызашар
кезінде, құлшылық сәттерінде санитарлық
талаптарды қатаң сақтауға шақырамын.
Денсаулық – бәрінен қымбат құндылық,
Алланың адамзатқа берген аманаты. Осы
орайда жасы алпыстан асқан аға-апаларымды
ауыз бекітуден бұрын медициналық тексеруден тіп, дәрігердің тиісті кеңесін алуға
шақырамын. Егде жастағы және балиғатқа
толмаған азаматтардан күрделі ахуал
тұрақталғанша мешітке бармай, құлшылықты
үйде орындауын сұраймыз.
Қазақстан мұсылмандары діни басқар-

масы Рамазан айында айтылатын уағызнасихат, сұрақ-жауап жұмыстарын онлайн
режимде жүргізуді жалғастырады. Құран
хатым жасау рәсімдері де қашықтан оқылады.
Интернет желісі арқылы сұраққа жауап
алып, онлайн насихат тыңдап, үйден шықпай
сауапты амалдарға ортақтасуға болады. Біз
қазіргі жағдайды ескеріп, ткен жылы жүзеге
асырған жобамыз бойынша пітір садақасы
мен зекетті онлайн режимде берудің оңтайлы
жолын тағы ұсынып отырмыз.
Сіздерді пандемия кезінде барынша
сақтанып жүруге, адам кп шоғырланған
орындарға бармауға, ауыз бекіткен жағдайда
дұрыс тамақтануға, мүмкіндігінше жұмыс
кестесін ыңғайлап, денсаулықты күтуге
үндеймін.
Қасиетті айда қайырымдылық жасап,
сауап алуды ниет еткен жандарға айтарым:
ауызашар қораптарын еріктілер немесе
мешіт қызметкерлері арқылы кмекке
мұқтаж азаматтарға жеткізуге болатынын
қаперлеріңізге саламын. Діни басқарма
Ра мазан айында санитарлық талаптарды сақтай отырырып, қайырымдылық ісшараларын жоспарлы түрде жүзеге асырады.
Баршаңызды игі іске үлес қосуға шақырамын.
Рамазан – Раббымыздың мейірім-махаббатына бленетін ай. Ендеше, берекелі айдың
берекетінен құр қалмайық, халайық.
Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммед
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «Кімде кім бауырының қажетін тесе,
Алла оның қажетінде болады. Кімде кім
мұсылманның бір қайғысын сейілтсе, Алла
оның қайғы-қасіреттерінің бірін сейілтеді»
деген.
Алла Тағала ниетіміз бен амалымызды қабыл етіп, баршамызды Рамазаннан
Рамазанға дейін айдан аман, жылдан есен
жеткізе бергей!
Жаратушы Иеміз жер бетінен жұқпалы
індетті жойып, жұртымызға жар болғай,
елімізді аман, жерімізді тыныш еткей! 1мин!

Дүние есігін ашқан кезде перзентханада нәресте қолына
тағылатын білезік-жазбадан бастап, адам өмірінің соңында
құлпытасқа бедерленетін ақпаратқа дейін негізінен цифрмен
таңбаланатыны ақиқат. Сол екі аралықтағы уақыт ішінде бәріміз
қаптаған цифрдың қайнаған ортасында өмір кешеміз.
Цифрландыру ісі нарық заманының қажеттілігіне айналды
десек, артық айтқандық емес. Бүгінде дүниежүзі халқы тртінші
неркәсіптік революцияның атына ғана емес, затына куә болып
отыр. Шындығында, 3D принт, мобильді банкинг, онлайн
сауда, басқа да цифрлық қызметтер бұрын кімнің ойына келіпті?
Қашықтық пен кеңістік, биіктік пен тереңдік қана емес, адамның
әлеуеті, оның есі мен жады, басқа да мүмкіндіктеріне дейін есепқисапты, цифрды құрайды. Жер блу мен беру, оның пайдалану
жағдайын ғарыштан бақылау, тұрғын үйдің шаршы алаңын есептеу, әуе, теміржол, кше қозғалысын бақылау, бизнес үдерістерін
жүргізу, түрлі есеп айырысу – бәрі-бәрі жаппай цифрға кшіп
жатқаны – мірдің шындығы. 1лемде осылай технологиялардың
қарыштап дамуы мен бет алысы ркениеттер арасында шексіз
дерлік жады бар супер компьютерлер жасаудың бәсекесін қыздыра
түскені аян. Күнделікті мір мен тұрмысты цифр билей бастады.
Жүру-тұру, ұшу-қону, құрылыс салу, тіпті кітап басу мен оқу, тас
қашау, сурет салу мен нота жазу, киім тігу, егіс егу мен ас даярлау,
басқа да кптеген қызметтер, іс-әрекеттер алдағы уақытта бірыңғай
цифрлық технология арқылы атқарылатынына кңіліміз сенді.
Қазірдің зінде сағаттың, санамның (датаның), ауа райының
крсеткіші, мекенжай, үйдің, кшенің, телефонның нмірлері, жол
ұзақтығы, рлеу мен құлдилау шегі, жердің, судың, барша дүниемүккәмалдың, заттың, нәрсенің клемі, киім-кешектің лшемі,
азық-түлік пен тұтыну тауарларының бағасы, валюта құны, жұмыс
күні мен тілі, адамның жұмсаған күші, басқан қадамы, салмағы
мен бойы, ойы, тағы басқасы цифрмен ғана сйлейді. Табысымыз
бен шығысымыздың, ортасында жоғалтатынымыздың болжамы да
цифрға енгізілген.
Жоспарлар мен жобалардың лшемшарттары, межелердің
млшері арнайы бағдарламалар арқылы сұрыпталады.
Атап айтсақ, белгіленген жоспар бойынша, 2025 жылға қарай
индустрияландырудың маңызды бір элементі ретінде цифрға
кшу кәсіпорындарда еңбек німділігін 1,5 есе арттыруға тиіс.
Бізді осындай нақты меже күтіп тұр десе болады. Оның зерттеу, сынақ-тәжірибе, енгізу жұмыстарына 5,5 миллиард евро
қарастырылған. Маңызды істі зерттеуге жұмылған Германия, Швеция сияқты озық елдердің, соның ішінде әлемге аты әйгілі Финнің
Nokia халықаралық телекоммуникация компаниясы сарапшы
мамандарының пікіріне құлақ түрсек,
Санамыздың заманға
біздегі бинес кілдері цифрлық
сәйкес тез өзгеруі,
инфрақұрылымның болашағына,
цифрлық технологияэкономикалық тиімділігіне,
ларды енгізу барысыншешу жолдарын табуға әлі күнге
да ұлттық, адамзаттық
дейін жете мән беріп отырған
құндылықтарды орайыжоқ сияқты. Тиісті мемлекеттік
мен жаңғырту кешікпеуі
құрылымдар жағынан ынталантиіс. Дамуды ойлаған
дыру да мәз емес крінеді. Келесі
ел пайдалы істің дұрысжылдан бастап аталған бағытты
бұрысын қырық жыл
дамыту үшін неркәсіптік гранттар
талқыламайды, тәуекел
да беріле бастамақ. Сол арқылы
деп, қырық жыл тәжірибе
қосымша қаржыландыру әдісімен
барысында шыңдалады.
ңдеу саласындағы ндірістік қуатты
жаңғыртуды кздейтін болады.
Адам факторының әсерін азайтып, цифрлық трансформацияны іске асыруда отандық ғылыми-зерттеу институттары,
IT компаниялар, олардың мамандары үлкен рл атқаруға тиіс.
Кәсіби мамандарды қосымша оқытып, арнайы салалар бойынша даярлаған жн. Жаңа технологияларды не үшін енгіземіз?
Еліміздегі ірі неркәсіптердің резервтерін, әлеуетін толық ашып,
німдерін кптеп экспорттайтын кез келді. Еңбек німділігін
еселеп кбейту қажет. Сондықтан дамыған, ндірістерін цифрландырып үлгерген озық елдерден үйренуден, тәжірибе алмасудан несіне қысыламыз? Біз оған мұқтажбыз әрі қоғамның
дамуы үшін аса қажеттілік десе болады. Ең бастысы – біздің
экономикамызға, менталитетімізге оң ықпал етеді. &йткені,
жаңа технологияның да, жасанды зерденің (интеллект) де қайнар
кзі – адам, оның ақыл-ойы, білімі мен парасаты. Ендігі жерде
бірнеше адамның жұмысын үздіксіз алмастыруға қабілетті робот
техникаларын іске жарататын, интернет дамуының жоғары
деңгейімен, ұялы желілердің бесінші толқынымен (5G) жұмыс
істейтін ұрпағымыздың жаңа буыны сіп келе жатқанына
үміт артамыз. Білім мен тәрбие, ғылым мен инновация ісінде
сабақтастық орнатқан кез келген қоғам қиындықтарды еңсеріп,
еңбек жемісін ерте креді. Мұның бәрін жеделтетудің ықпалды
жолдарын қарастырған жн болар еді. Соның ішінде, мемлекеттік
тілді оқып-үйрену, әлеуметтік кмек крсету, табиғатты, жалпы
адам құқығын қорғау сияқты күн тәртібіндегі мәселелерді шешуді
цифрландыру неғұрлым тезірек іске қосылса, соғұрлым бұл үрдіс
бұқара халықтың қолдауына ие болатыны даусыз. Мәселен, қазір
елімізде мемлекеттік қызметтердің жалпы саны Реестрге сәйкес
698 құраса, соның 674 – мемлекеттік корпорация арқылы, ал 649
– «Электрондық үкімет» арқылы крсетіледі екен. Алайда қалың
кпшілік оларды пайдаланудың қолайлы, ұтымды екендігінен
әлі бейхабар. Сондықтан ағартушылық, насихат ісімен қатар
тұтынушыларды ынталандыруды ойластырған артық болмас
еді. Одан басқа кп елдердің үлкен қалаларында цифрландыру
жетістіктерін, интернетті тегін пайдалану алаңдары, аймақтары,
аудандары іске қосылған. Біздің қалаларда, ірі орталықтарда да
халықты әлеуметтік қолдау ретінде неге солай ұйымдастырмасқа
деген сұрақ туындайды. 1рине, мұндай кпшілікке арналған істе
кзбояушылық, науқаншылдық, боссзділік, жемқорлық сияқты
жат әрекеттер бірден кзге түсері хақ. Ескеретін тағы бір маңызды
жайтты ұмытпалық. Барлық тіршілік нышандарының цифрға
кшуін «ақырзаманға» тіреп қою – кері тарту, жұртты адастыру,
надандықты надандықпен бүркеу. Енді әлем нердің озығымен
ркениеті дамудың жаңа белесіне ктеріліп, ғылым мен білімнің
тың жетістіктерін күнделікті пайдалана бастайды.
Санамыздың заманға сәйкес тез згеруі, цифрлық технологияларды енгізу барысында ұлттық, адамзаттық құндылықтарды орайымен жаңғырту кешікпеуі тиіс. Дамуды ойлаған ел пайдалы істің
дұрыс-бұрысын қырық жыл талқыламайды, тәуекел деп, қырық
жыл тәжірибе барысында шыңдалады. 1рі қарай елуінші жылда
елдің жаңарар кезеңге аяқ басатынын терең түсініп, тағы да жаңа
асуды бағындыруға тәуекел етеді.
Цифрлану мен цифр заманы – тығырыққа қамау емес, тығырықтан шығу жолы екенін кңілімізге мықтап түйелік.

ANA TILI
(Басы 1-бетте)
МЕНТАЛИТЕТ
Ж4НЕ ТАРИХ
Алдымен, менталитет дегеніміз не
екенін анықтап алайық. Менталитет
адамдар қауымдастығына ғана тән.
Оның нышаны алғашқы адамдарда да
болғаны сзсіз. Менталитеттің бірінші
шарықтау шыңы sapiens-тің пайда болуы
деп санаймын. Сонымен, менталитет
дегеніміз – халықтың интеллектуалды
әлемінің негізі (ақыл-есі), іс-әрекетінің
қуаты (рухы), ұлттық коды (болмысы).
Осының бәрі және әрқайсысы зге этностармен ұқсастығын, алыс-жақындығын,
сондай-ақ тлтумалығы мен ерекшелігін
айшықтап тұрады. Есте жоқ ескі заманнан
әлем бірігу мен кірігу үстінде. Ол да тарих
пен менталитетке таңбасын салады.
Тарихтан тыс менталитет жоқ, менталитеттен тыс тарих жоқ. Бұл арақатынаста
алдымен тарих, сонан соң – менталитет
формуласы жүрмейді. Биік менталитет ая-

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ
мен басымдықтарды қапысыз сақтай алды.
Сонысымен бұлар – қазақ менталитетінің
сенімді қамал-қорғандары, қатардағы
тасушылары. Қуғын-сүргін, әрине,
үрейлендірді, бірақ тағдыр жазған миссиясынан жаңылдыра алмады. Қандай
заманды бастан кешсе де, тума менталитет
иесі ата-жұрттан табан аудармады, туған
халқының, Отанының, жерінің тағдырына
бейжай қараған емес. Ақылы мен рухы Алтайдан Атырауды, Каспийден Балқашты
қылаудай артық-кем санамағаны күмәнсіз.
Екінші үлкен қауым – ұлттық
мен талитеттің белсенді факторлары.
Қазақтың рухы мен болмысын жаңа
ұрпаққа аманаттағанына қоса ақылестің адаспауы, салауатты менталитеті
үшін күрескендер. Бұл қайраткер топты
алашшыл, лениншіл, діншіл, кадетшіл,
эсершіл, т.б. «шіліктерге» жіктеудің
қажеті жоқ. Мұндай «шіліктерге» апарған
менталитет емес, оқумен, ізденумен,
қызметпен згерген танымы. Менталитеті
халқымен, тарихымен бірге рілген жан
фашистік ортада да, коммунистік ор-

ізгілікке, сенімге толы. Сол себепті онда біз
ұялатын ешнәрсе жоқ. Құштарлығының
қайнар кзінің бірі түпжаратушыға
жүгінуі, екіншісі ұжымдық-рулық психологиясы, үшіншісі зіне сенуі. Қазақтың
исламға дейінгі түпжаратушысы –
Тәңірі, ислам діні орныққаннан кейінгі
түпжаратушысы – Құдай. Байқасақ,
Тәңірге де, Құдайға да міндет артпайды,
үмітпен қарайды. Ұжымдық-рулық психологиясы дәстүрлі мір сүру ортасының
талабынан туындаған. Үздік жетістігі –
қанды таза сақтағаны, жеті атаға дейін қыз
алыспау салты, туыстық қарым-қатынас
этикасы мен философиясы. Социалистік
идея оған қайшы келмеді. Ал зіне сенімін
ұлы даланың табиғаты, географиясы,
шаруашылық-мәдени кешені, әлеуметтіксаяси қатынастары сомдаған. Мұның
болмысын Абай: «&зіңе сен, зіңді алып
шығар, Ақылың мен еңбегің екі жақтап»
деген жолдармен ашқан ғой.
Менталитет тасушыларын, қос қауымның миссиясын бір арнаға тоғыстырған
не күш десеңіз, ол – мемлекетшіл сана.

мұрасы аса мығым болғандықтан ұлттық
менталитетті шайқай алмады.
Екіншісі – 1929-1953 жылдар. Тоталитарлық зорлық-зомбылықтың, заңсыздықтың шарықтаған тұсы. Үш ұрпаққа
аяусыз қолданылған қуғын-сүргін ұлттық
апатты әкелді. Қазақстан аумағынан асып,
халықаралық ауқымда – Қытайдағы,
Моңғолиядағы қандастарымызға да
қолданылып жатты. Ұлттық менталитеттің
үш құрамдас блігіне – ақыл-ес, рух,
болмысқа әлеуметтік негізінен ажырау
қаупі тнді. Егер кеш қалыптасқан немесе менталитеті әлжуаз халық болсақ,
30-жылдарғы алапат ашаршылық пен
жаппай қуғын-сүргіннен кейін басқаның
құрамына жұтылып кетер едік.
Үшінші кезеңі – 1954-1991 жылдар. Бұған әшкереленуі мен бәсеңдеуі
тән. Себебі социализм ізгіленген жоқ,
тоталитаризмнің зәрлі уыты сарқылды.
Алайда ұлттық апаттың салдары анық
крінді. Қазақ мектебі, тілі, салт-дәстүрі,
ислам діні атасына қымбат, немереге
жат бола бастады. Мәңгүрттенгендер

ҚУҒЫН -СҮРГІН

ЖӘНЕ ҚАЗАҚ МЕНТАЛИТЕТІ
сында ұлттық «Мен» қалыптасады. Онсыз
қазақтың ән-күйін, шешендік сздерін,
мінезін, психологиясын түсінбек түгілі
елестету мүмкін емес.
Ұлы дала небір қилы заманды,
елайырылғанды, «ақтабан шұбырындыны»
бастан кешті. Халықтардың ұлы кші,
қарақытайдың, арабтың, Шыңғыс ханның
жаулап алулары, жоңғармен соғыс –
бәрі институционалды згерістерге,
менталитеттің жаңаша түрленуіне, тіпті
антропологиямыздың еуропоидтан
моңғолоидқа кшуіне түрткі болды. Бірақ
бұл сынақтардың бірде-біреуі зардаптары
жағынан кеңестік тоталитаризм теориясымен, практикасымен, қылмысымен иық
тірестіре алмайды. Турасын айтқанда, бізге
үстемдік еткісі келгендердің бәрі уақыт те
келе қазақтанып кетті. 1731 жылдан кейін,
жыраулар әдебиетінде айтылатын кзі кк,
молдасы поп қарашекпенділер қазақтың
болмысы мен тарихына тән эволюция мен
ерекшелікті түбегейлі бұза алмады.
Қазан тңкерісі халқымыздың
тағдырын, тұлғаларымыздың жасампаз
әлеуетін, билік институттарын бұрынсоңды адам кріп-білмеген арнаға
бұрып жіберді. Менталдық құндылық
пен ұстаным биігінен саралағанда,
осылардың мәнін ашуға, мазмұны мен
ерекшелігін түсінуге шылбыр ұстататын
термин-категория – қуғын-сүргін. Қуғынсүргінге ашаршылықты, үлкенді-кішілі
саяси науқандарды, депортацияны ғана
жатқызсақ, қателесеміз. Дүние есігін
ашқанда азан шақырып қойған есіміңді
құжатқа дұрыс жазбағаннан о дүниеге
аттанғанда жаназа шығаруға, құран оқуға
дейінгі аралықтағы шектеулер адам
құқығының күнделікті мірде, ұжымда,
басқа да салаларда рескел бұзылуы –
нағыз қуғын-сүргіннің зі.
Қазақ менталитетінің эволюциясын
әдебиеттегі кейіпкерлер бейнесінен,
нақты мірдегі тұлғалар тағдырынан
круге болады. Мәселен, революцияның
алғашқы жылдарындағы Сәкеннің
Хамиті барлық болмысын, рухын, ақылесін жұмылдырып, банданы қуа алса,
Бейімбеттің Құрымбайы 20-жылдарғы
алым-салық жинау науқанында ауылдағы қарапайым қазақ қызының наразылығынан сасып, апалақтап қалады.
Бейімбеттің кеше ғана от басы, ошақ
қасында жүрген Раушаны оп-оңай адуынды коммунистке айналып шыға келеді.
Ұлттық менталитеті темірдей Ж.Тәшенов
қызыл патша Хрущевтің тың лкесін
Ресейге қарату жайлы сұрқия саясатын
жүзеге асыртпай, лауазымды қызметін
тәрк еткенде бар болғаны 46 жаста екен.
Оттай жанған Қ.Рысқұлбеков қазақтың
намысын қорғап, жас мірін құрбандыққа
шалғанда 20-дан енді ғана асқан еді.
Халықтың тағдырын менталитеттен блежара қарауға болмайды.
МЕНТАЛИТЕТ МИЯТЫ
Жат қолына қараған кеңестік
Қазақстан тек жағымсыз құбылыстардан
тұрды деуден аулақпыз. Миллиондаған
қазақ білім алды, қалаған мамандығының
иесі атанды. Отбасын құрды, дүниеге ұрпақ
әкелді. Сйте тұра жолы болғандардың
менталитеті жағымды, тағдыр тәлкегіне
түскендер менталитеті жағымсыз дей
алмаймыз. Адамдар мірдің зі сияқты
сан-алуан менталитеттің тасушысы.
Басты лшемге ұлттық кодты сақтаудағы
үлесін алсақ, қазақ менталитетінің миятына үш қауымды жатқызамыз. Бірінші
қауым – атаның күшімен, ананың сүтімен
дарыған табиғат аясынан шықпағандар.
Сыңаржақ саясаттан, ақыл-есті шатыстыратын идеологиядан, әсіре науқандардан
аулақ тұруымен мына қоғамда не
болып жатыр, болашағы қандай деген
сұрақтарға жауап іздемегендер, жас
ерекшелігіне қарай ізденуге дайын еместер. Халықтың басым блігін құраған
осы қауым индустрияландырудың, урбанизацияланудың, ғылыми-техникалық
прогрестің азды-кпті жаңалықтарын
қабылдай отырып, дәстүрлі құндылықтар

тада да «малым жанымның, жаным
арымның садағасы» қағидасын мүлтіксіз
сақтай алады, мансаптың биік шыңына
ктерілуі бек мүмкін. Бұған М.Шоқайдың,
Т.Рысқұловтың, Д.Қонаевтың тағдырлары
дәлел. Большевик Сәкен де, Алашшыл
Ж.Аймауытов та, ғалым Е.Бекмаханов
та, студент Қ.Рысқұлбеков те халқы
үшін жапа шекті, құрбан болды. &йткені
нағыз қазақ менталитетіне қылаудай шаң
жуытпады, саф алтындай таза күйінде
кейінгі ұрпаққа аманаттады. Менталитет қайраткерлері шетінен оқыған
азамат болуы керек деген заңдылық
жоқ. Бар болу мен бордай тозу егескенде ақыл-есі дұрыс адамның ұстанымын
рухы мен болмысы анықтайды. Екінші
қауым шоғырында тоталитаризмге қарсы
ктеріліске шыққандар, оларды белсенді
қолдаушылар тұр. Қуғын-сүргіннен ең
ауыр соққы алғандар – екінші топтағылар.
Үшінші қауымға қуғын-сүргін

Қысқа мерзім ғана мір сүрген Алаш Орда
мен Түркістан мұхтарияты, 1920 жылы
шаңырақ ктерген Қазақ автономиясы,
большевиктердің әрбір халық зін зі билеуге құқылы деген бағдарламалық қағидасы ұлы даладағы мемлекетшіл санаға
қанат бітірді. Бірте-бірте ол социалистік
мазмұнмен кмкерілді. Тіпті лауазымды қызметтердегі игі жақсыларымыз да
әділетті қоғам орнатып жатқандарына
сенді. Сабырға шақырған, большевизмнің
қулығына құрық бойламайтынын ескерткен Алаш арыстарының бірін естісе,
екіншісін естуден қалды.
Тәуелсіз елімізге мемлекетшіл сана
ауадай қажет. Ол ұлттық менталитетті жасампаз күшке айналдыратынын Жапония
тәжірибесі мен тарихы толық дәлелдеді. ХХ
ғасыр басындағы Алаш ардақтыларының
жапон моделін ұлықтауы астарында терең
мағына жатқанын ұғынсақ, жаман болмаймыз. Ештен кеш жақсы.

Біздің ойымызша, тарихты түзуші үш күш бар: бірі – халық, екіншісі –
тұлға, үшіншісі – билік. Осылардың қолымен, ақылымен, шешімімен
материалдық өндіріс, руханият, қоғам өзгереді, олар өз кезегінде
тарихтың субъектілерін алға жетелейді. Сыртқы күш жаулап немесе отарлап алмаса, зорлықпен өз дегенін істетпесе, нақты аумақтағы халықтың,
тұлғаның, биліктің тіршілігі, тарихтың қозғалысы негізінен табиғиырғақты жүретіні ақиқат. Тізгінді жат қолына берген елдің қайшылықты,
жасанды, болашағы бұлыңғыр тарихы басталады. Өйткені әлеуметтік
және саяси субъектілердің жасампаздық әлеуеті ашылмайтын, қоғам
сұранысы өз деңгейінде өтелмейтін ахуал қалыптасады. Бұған үздіксіз
қуғын-сүргін қосылғанда бастан құлақ садаға демеске шара қалмайды.
саяса тының желі қайда соқса, соған
қарай жығылатындарды жатқызамыз.
«Халық жауларын» айыптаған жиында
кппен бірге қолын ктеріп, саясатты
қолдағандай сыңай танытушы бар да,
белсенділігімен, білімімен, ғылымымен
айғайға аттан қосқандар, күнәға
белшесінен батқандар, шолақбелсенділер
бар. Шолақбелсенділер саяси басқарушы
(политико- управленческая) интеллигенция мен құқыққор ғаушы мамандар
тобынан кп шықты. Менің ойымша, Алаш қозғалысымен бой ктерген
жаңа тұрпаттағы саяси басқарушы
және құқыққорғаушы зиялылар
большевиктердің ұйымдастыруымен,
аяусыз қуғын-сүргінмен жойылып,
партиялық іріктеумен орнын басқандар,
тұтастай алғанда, қазақ менталитетіне
кереғар іс-әрекетімен тарихқа енді.
Кімнің кім екені байлық пен билік
қолға тигенде, сын сағаты басқа түскенде
білінеді. Кеңестік жылдардағы қазақ
билік пен байлыққа шомыла қойған жоқ,
есесіне үздіксіз сынақ үстінде жүрді. Соған
қарамастан халқымыздың діңі, мияты,
қос қауымның дүниетанымы мен мір
салтынан, менталитетінен құштарлық
(оптимизм), ізгілік (гуманизм) және
сенім тарқаған емес. Ол аспаннан түсе
қалған жоқ. Керей мен Жәнібек, Тәуке
мен Абылай хандар заманынан бері осылай. Ұлттық тарихымыз құштарлыққа,

ҚУҒЫН-СҮРГІН
ЭВОЛЮЦИЯСЫ МЕН
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қуғын-сүргін статикалық құбылыс
емес. Қандай кезеңінде де жаһандық
ркениетке, адамшылыққа қарсы
қылмыстық сипаты сақтала берді. Азаматтарды бірлік пен биліктен, құқық
пен бостандықтан, жер мен меншіктен,
ана тілі мен руханияттан ажырату,
сабақтастық пен жалғастықты бұзу
асқан қатігездікпен жүзеге асырылды.
Кеңестік қуғын-сүргін халқымыздың
менталитетінде де ауыр із қалдырды.
Оның дем берушісі партия органдары, іске асырушысы ттенше комиссия
(ВЧК), біріккен саяси басқарма (ОГПУ),
ішкі істер халық комиссариаты (НКВД),
кейінгі мұрагерлері. Осылардың тарихын
– ішкі құрылымын қаржыландырылуын,
кілеттігі мен құзыретін, штаттық
кестесін, т.б.с.с. жаңаша зерттеу қажет.
Сонда қуғын-сүргіннің эволюциясы
мен ерекшеліктері ашылады. Кеңестік
қиянат нұсқасының Қазақстанда пайда болуы, шарықтауы, дағдарысы үш
кезеңнен тті.
Бірінші кезең – 1917-1928 жылдар.
Социалистік идеяны жүзеге асырудың
негізгі тәсіліне айналды. Алғашқыда
сақтықпен қолданылды, кейде шегініске
де барды. Бабаларымыздың рухани

жалған саяси мәдениет пен қатысудың
арбауына түсті. Демографиялық
азшы лықтағы қазақты, менталитетін
құтқарып қалғандар бабаларымыздан
жеткен рухани мұра, дүниеге ұрпақ әкелу
үдерісін бәсеңдетпеген аналарымыз,
ақылды, рух пен болмысты заманауи
биікке жаңғыртқан гуманитарлық,
жаратылыстану, техникалық саладағы
зиялыларымыз. Халықаралық
қатынастар мен әлемдік ақпарат
кеңістігіне кіру оң нәтижесін берді.
Қазақстандағы қуғын-сүргін
ерекшеліктері:
1. ХХ ғасыр басында Ресей империя сындағы қазақтар түркі халықтарының құрамындағы интеллектуалды әлеуеті, қоғамдық-саяси белсенділігі тұрғысынан да кш басында тұрды. Қуғын-сүргін осы күштің
демографиялық ресурсын жойып
жіберуге шақ қалды, қайраткер зиялы
қауымын бас ктермейтіндей жаншыды,
менталитетінің ұлттық тамырын суалтты. Одақтас республикалардың бірдебір байырғы халқы тап қазақтай апатқа
ұшыраған жоқ. Ғасыр басындағы 6 млн.
қазақтан 1939 жылы тарихи отанында 2.3
млн қалды. 1926 жылғы санақта бізден
әлдеқайда аз збектер 4.8 млн-ға жетіпті.
2. Қуғын-сүргіннің даярлық кезеңі
бүкіл КСРО-да орын алғанымен, оған жаппай сипат беру Қазақстанда Голощекин
факторымен ертерек басталып кетті.
20-жылдардың екінші жартысындағы «Кіші
қазан» науқаны, байтұрсыновщинамен,
рысқұловщинамен, қожановщинамен
күрес, елден ығыстыру, Алашорда басшыларын жаппай қамау осының айғақдәлелі. Тіпті Мәскеудің зінде Бухаринді,
Каменевті, Зиновьевті саяси тұғырдан
түсіру 30-жылдары жүзеге асқаны белгілі.
3. Қазақтың мемлекетшіл санасы
мен менталитеті кеңестік 40 жыл бойы
қуғын-сүргінге септесу функциясын
атқарды. &йткені мемлекеттік билікті
жаманшылыққа қимады. «&кімет лтірмейді» деген сз содан шыққан шығар,
сірә. Диссиденттік, оппозициялық қозғалыстардың әлсіздігін де осыдан кремін.
4. Менталитетімізді тығырыққа
тіреген социалистік мемлекетшіл сананың
ыдырауы 40 жыл ткен соң басталды. 60-жылдардағы «Жас тұлпар» мен
О.Сүлейменов құбылысы, 70-жылдардағы
«АЗиЯ » мен Целиноград оқиғасы, 86
жылғы Желтоқсан ктерілісі ұлттық тарих
сахнасына жаңа менталитет пен жаңа
қазақ баласы ктерілгенін айғақтады.
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың
қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау
туралы тапсырмасы мен шешімі отандық
тарих ғылымына үлкен жауапкершілік
жүктеді. Тарихи әділдік қалпына келмей,
тәуелсіздік миссиясы діттеген мақсатына
жетпейді.
Ханкелді 4БЖАНОВ,
ҰҒА академигі
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Республикадағы Президенттік, Орталық мемлекеттік және ұлттық қауіпсіздік
комитетіне, Ішкі істер министрлігіне қарасты архивтердің басшылары Репрессия
құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмысына қандай
қолайлы жағдайлар жасап жатқанын, сондай-ақ құпия құжаттармен жұмыс
істеуде қандай шектеулер барын таяуда Алматы қаласы әкімі құрған комиссияда да баян етті. Ғалымдар алдағы міндеттер жайындағы ойларын ортаға
салды. Атқарылмақ жұмыс ауқымы орасан зор. Көздеген мақсатқа жету үшін
зерттеулер айлап, тіпті жылдап жүргізілуі ғажап емес. Ал жұртшылық, сөз жоқ,
Мемлекеттік комиссия жұмысының нәтижелі боларына осы бастан сеніммен
қарағысы келеді. Сондықтан да, көп үмітін ақтау үшін, көп созбай, іргелі
жұмыстар бастау алатын бастапқы тұжырымды алда келе жатқан Саяси қуғынсүргін құрбандарын еске алу күніне – 31 мамырға дейін жария еткен жөн. Біздің
ойымызша, ондай мәлімдемеде төмендегі жайттарды қамтуға болар еді.

ӘДІЛДІКТІ

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕГІ
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ
1. Репрессияның алғашқы тол- лайықты бағалай алмай келе жатырқ ы н ы 1 9 3 0 ж ә н е 1 9 3 2 ж ы л д а р ғ ы мыз. Осы жолы, 31 мамыр қарсаңында,
жаза лау ларымен Алаш қозғалысына алғашқы әділ де, адал, саяси тұжырымды
қатысушылардың елеулі блігін сы- Мемкомиссия деңгейінде жұртқа
пырып әкетті. ОГПУ-дің Қазақстан ұсынсақ, қоғам тек қана ұтар еді.
4. Алаш-Орда үкіметінің әскерін
бойынша Толық кілетті кілдігі «Ахмет
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов құрушылар әлі толық зерттелмеді,
және басқаларды, барлығы 44 адам- тиісінше лайықты бағасын алмай келеді.
ды айыптап», Мәскеуге тұтқындармен Соның бірі және бірегейі – 1919 жылы
бірге жолдаған №78754 тергеу ісін қызыләскерлер оғына ұшқан АлашМәскеуде ОГПУ аяғына жеткізіп тергеді Орда әскери блімінің басшысы капиде, 1930 жылғы 12 наурызда Айыптау тан Хамит Тоқтамышев. Мемкомиссия
қорытындысын шығарды. Онда «Алаш- мәлімдемесінде оны да арнайы атап ту
Орда» партиялық және үкіметтік ұйым керек.
5. 30-шы жылдары «бандылар бүлігі»
ретінде қызметін тоқтатқанмен, оның
сақталып қалған контрреволюциялық ретінде аяусыз басып-жаншылған халық
зегі зінің антисоветтік қызметін жал- ктерілістерін з тарихи дәл атауығастыра берді» деген ұйғарыммен тұт- мен атап, солақай реформаға қарсылық
қындарға түрлі репрессиялық шаралар білдіргені үшін ғана жазықсыз қырғынға
қол дануды ұсынды. Сол 1930 жылғы ұшыратылған ктерілісшілерді толық
4 сәуірде Айыптау қорытындысына а қ т а у ж ү з е г е а с ы р ы л а т ы н ы н о с ы
сәйкес үкім шығарылды. Контрреволю- мәлімдемеде атап крсету қажет.
6. Қазақ халқын Ұлттық апатқа
ция жасамақ алашордашылар ретінде
таңбаланғандардың Мұхамеджан ұ ш ы р а т қ а н с о л а қ а й р е ф о р м а Тынышбаев, Халел Досмұхамедов, лар республика астанасы Алматы
Жақып Ақбаев, Жанша Досмұхамедовтер қаласынан бастау алып, бұрмалаулы
бар екінші тобы 1932 жылы сотталды. іс-шаралар жобаланды, оларды жүзеге
ОГПУ жазалаған алашордашыларды асыруға бағытталған түрлі нұсқаулар
шықты. Ашық қан жұрт асараға жарты ғасырдан астам
танаға шұбырып, Алмауақыт салып, 1988 жылғы
«Әділет»
ты кшелерінде сұлап
4 қарашада, Қазақ
тарихи-ағарту
жатты, мың-мыңдап
ССР Жоғарғы соты
қоғамы шаңырақ көтерген
лім құшты. Сонда
ақтады. Осы орай1989 жылдан бері үнемі назарқала билігі тарада, мүшелері
да ұстап, көтеріп жүрген мәселерінің
пынан олардың
ақталғандықтан,
бірі бұрынғы НКВД ғимаратында Саяси
мәйіттерін
қазақ ұлт-азатқуғын-сүргін тарихы музейін ашу мәселесі
арбаларға тиеп
тық қозғалысын
еді. Музей ашылған, бірақ халықтың қаралы
қала сыртына
кздеген мақтарихын қастерлеп, тәрбие жұмысына
апарып кму
сатына жет кіпайдаланудан гөрі ғимаратты табыс
ұйымдастызуді кздеген
көзіне айналдыруға құмарлық танытқан
рылды. Қайда
мемлекеттік
шенеуніктердің санасыз әрекеті салдарытасымалданды,
бірлік – 1917
нан жеке қолға сатылып, 1,5 жылда
қай маңда жер
жылғы 12 (25) желжабылып қалған. Қазір оны
қойнауына берілді,
тоқсанда сайланған
әлдебір алпауыт қонақүйге
мұны милиция, құавтономияның «Алашайналдырып алды.
пия полиция архивтерін
Орда» үкіметі де ақталуға
зерттеу, басқа да жолдартиіс екені түсінікті жайт.
мен іздестіру арқылы анықтап, 31
Халық әлдеқашан әділ бағасын берген «Алаш-Орданы» осы науқандағы мамырға дейін құрбандар басына белгі
Мемкомиссияның бастапқы қадамында қою керек.
7. Үлкен террор жылдары Мәскеуде
ресми түрде саяси тұрғыдан жаңаша
бағалау сұранып тұр. Трт ғасыр атылғандардың мәйіттерін зираттарға
дербестіктен кейін ХІІІ ғасырда әуелі арнайы жнелтпе жазбамен тасыған,
протектораттық, одан, ХІХ ғасырда бізде де сондай тәжірибе болуға тиіс.
отарлық қамыт киіп, мүлдем айры- Құпия полиция архивын сақтаушылардан
лып қалған ұлттық мемлекеттілікті сол деректерді ашуды сұрап, Жаңалық
ХХ жүзжылдықта «Алаш-Орданың» қорымынан зге жерлерді түгел анықтауға
тұңғыш жаңғыртқанын атап ту жн және құрбандар басына белгі қоюға тыболар еді. «Алаш-Орда» Халық Кеңесінің рысу керек.
8. «1ділет» тарихи-ағарту қоғамы
барлық мүшелерін, орталық үкіметтің
және Шығыс блімшенің трағасы, ұлт шаңырақ ктерген 1989 жылдан бері
ксемі лауазымын халық берген 1лихан үнемі назарда ұстап, ктеріп жүрген
Бкейхановты, Алаштың аса крнекті м ә с е л е р і н і ң б і р і б ұ р ы н ғ ы Н К В Д
қайраткерлерінің бірі, республикалық ғимаратында Саяси қуғын-сүргін тарежимде екі жыл бойы жұмыс істеп рихы музейін ашу мәселесі еді. Музей
тұрған Батыс блімшенің трағасы ашылған, бірақ халықтың қаралы таЖаһаншаһ Досмұхамедовті, «Алаш-Ор- рихын қастерлеп, тәрбие жұмысына
да» Оқу комиссиясының мүшелерін, бар- пайдаланудан грі ғимаратты табыс
ша белсенді күрескерлерді атап айтып, кзіне айналдыруға құмарлық танытқан
шын мәніндегі реабилитация ретімен шенеуніктердің санасыз әрекеті салкрсетілуге тиіс құрметтерді жария ету дарынан жеке қолға сатылып, 1,5
жылда жабылып қалған. Қазір оны
абзал.
2. Аталған қылмыстық істе «ұжымдас- әлдебір алпауыт қонақүйге айналдытыруға қарсылық крсеткен бандыны рып алды. «1ділет» қарамағына алуды
ұйымдастырушы» ретінде аталғанмен, кздеген тағы бір ғимарат – Алматы
жазаланушылар тізіміне кірмеген бір қаласы, Тлеби кшесіндегі 29-үй.
тұлға бар, ол – азаттық қозғалысына, Бұл үй Үлкен террор құрбандары,
одан кейін совет кіметін орнатуға белсе- алғашқы Қазақ университетінің, мене қатысушы, алғашқы ҚазЦИК мүшесі дицина институтының басшылары,
Байсейіт 1ділов. Тұтқындау кезінде оққа ғалымдар Санжар Аспандияров, Халел
ұшқан, әскерилердің бақылауымен жер Досмұхамедов және КСРО Ғылым
қойнауына беріліп, «халық жауы» сана- а к а д е м и я с ы Қ а з а қ ф и л и а л ы н д а
тына жатқызылған. Елге сіңірген еңбегін Ұлт мәдениеті институты жұмысын
білетін және қатты қадірлейтін жерлестері жолға қоюшылардың бірі, шығыс
оның сүйегін 90 жылдан кейін қаралы- қолжазбаларын жинап, тәржімелеуші,
салтанатты рәсіммен қайта жерледі. зерттеуші Қоңырқожа Қожықовтардың
Мемкомиссияның осы 31 мамырға дейін мірі мен қызметіне тығыз байланысты.
жария ететін мәлімдемесінде бұл жайтты Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында
атап тіп, әділ бағасын беру те дұрыс онда Түрік елшілігі орналасты, ал қазір
Түрік консулдығы ауласында бос тұр.
болар еді.
3. Қазақ азаттық қозғалысында Осы ғимаратты қала әкімдігі «1ділет»
Жоғарғы Билік тарапынан әлі әділ тарихи-ағарту қоғамына беру мәселесін
бағасын алмай келе жатқан Мұстафа шешсе – онда «1ділеттің» жарғылық
Ш о қ а й ж а й ы н д а а р н а й ы с а я с и жоспарына сай «Жаңғырған ұлт зиялымәлімдеме жасау орынды болуға тиіс. лары музейін» ашуға зор мүмкіндік жаҚұлаған самодержавие сынықтарын салары, яғни халық игілігіне бағытталған
Совет кіметі қарулы күшімен қайта үлкен іс тындырылары сзсіз.
Мемлекеттік комиссия жұмысқа
жаулап алып, таптық негіздегі жаңа
коммунистік империя құруға ашық енді кіріскен шақта Саяси қуғын-сүргін
кіріскен алғашқы кезеңде-ақ түрк құрбандарын еске алу күніне орай жохалықтарының азаттық қозғалысындағы ғарыда қозғалған мәселелерді қамтитын
орындары ерекше тұлғалар – М. Шоқай мәлімдеме жасаса деген идеяға әріптәрізді эмиграцияға кеткен Мәмед тестеріміз терең мән берер және қолдар
Расулзадені 1зербайжан Республикасы, деген үмітпен осы жазбаны ортаға салуды
Ахмет-Зәки Валидовты Башқұртстан орынды крдік.
қызыл империя ыдыраған бетте халық
Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ,
батыры ретінде танып, мемлекеттік
Репрессия құрбандарын
дәрежеде бағалады. Ал біз есімі мен ісі
толық ақтау ж=ніндегі
әлемге әйгілі Мұстафа Шоқай сынмемлекеттік комиссия мүшесі
ды қайраткерімізді отыз жылдан бері
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Петропавл қаласының
көрікті келбетіне қарап
көңілің марқаяды. Сүйікті
шаһарымыздың адам
танымастай өзгергенін
осыдан он жыл бұрынғы
уақытпен әсте салыстыра
алмаймыз. Жаңарған
нысандар, жасарған
көшелер, зәулім үйлер,
сәнді құрылыс алаңдары
– бәрі-бәрі қаламыздың
ажарына ажар қосуда.
Алайда жанымызды
жабырқататын жайттар
да жоқ емес. Бізді облыс орталығындағы
көше атауларының
қазақшаланбай
отырғаны қынжылтады.

Қ

ӘЛІ ҚЫП-ҚЫЗЫЛ
деп айтулары жұртқа да, ұлтқа да
сын емес пе?
Петропавлдағы кшелерді
қазақшалау былай тұрсын, олардың
атауы дұрыс жазылмағанын кргенде
қынжыласың. Кше атауларындағы
кейбір әріптердің «ұ» – у-ға, «ә» –
а-ға, «қ» – к-ге айналғаны кінішті.
Мысалы, облыс орталығында
Қазақстан комсомолының бірінші
хатшысы болған, саяси қуғын-сүргін
құрбаны Қайсар Тәштитовтің есімі
берілген кше бар. Қазақша атауы: Таштитов деп жазылыпты. Сол
сияқты Изтолин кшесінің дұрыс
атауы Б.Ізтлин емес пе?
«Қазақстан Республикасындағы
Тіл туралы» Заңның 19-шы бабында: «елді мекендердің, кшелердің,
алаңдардың, сондай-ақ, басқа да
физика-географиялық нысандардың
қазақша атаулары басқа тіл дерде
транслитерация ережелеріне сәйкес
берілуі тиіс» деп, тайға таңба басқандай крсетілген. Қала кше леріндегі сауатсыз аудармалар, әріп
қателері мен орынсыз қойылған
тыныс белгілері тағы бір мақалаға
арқау болатын тақырып екені айтпаса
да түсінікті. Мұндай сауатсыздыққа
тұрғындардың да кзі үйреніп кеткендей.
Жоғарыда айтып ткеніміздей,
«Тәуелсіздіктің отыз жылында
Қызыл жардағы кшелердің қанша
пайызы қазақша атауға ие болды?» деген орынды сұрақ туады.
Бұл мәселе бойынша облыстық
мәдениет, тілдерді дамыту және архив
ісі басқармасына сұрау салған едік.
Ономастикалық жұмыс және крнекі
ақпарат блімінің басшысы Ернияз
Сұлтанов Петропавл қаласында 324
кше бар екенін айтты. Ал Тәуелсіздік
алған кезеңнен бері 60-70 кшеге
ғана жаңа атау беріліпті.
– 2019 жылы Мир кшесіне
Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі
берілсе, оның алдында бірер жыл
бұрын облыс орталығындағы
Явленка тас жолы Қожаберген
жырау, «Береке» шағынауданындағы

Кейде маған көше аттарын иеленген адамдардың Қазақстанға
қандай сіңірген еңбегі бар деген ой келеді. Жастар түгіл,
егде жастағы кісілердің өздері кейде көше аттарын иеленген
адамдардың кім болғанын білмей жатады. Олардың барлығының
бірдей атын атап, түсін түстеп, қандай қызмет атқарғанын
айтпай-ақ қояйық. Бір ғана Степан Разин атындағы көше
атауының мағынасына тоқталып өтейікші. Кезінде оның қолымен
жасалған айуандық істері тарихтан мәлім. Ол тарихи деректермен
дәлелденген. Айтуға ауыз бармай отыр. Сөйте тұра Тәуелсіздіктің
талбесігінде тербетіліп өсіп келе жатқан жастардың: «Мен Степан
Разин атындағы көшеде тұрамын» деп айтулары жұртқа да, ұлтқа
да сын емес пе?
Сенная кшесі Қазбек Байболов
деп згертілді. Ал Солнечный
кентіндегі кшелерге Е.Зікібаевтің,
Ғ.Малдыбаевтың есімдері берілді,
– деді Ернияз Рыскелдіұлы.
Ономастикалық комиссияның
басты міндеті – кшелерді қайта
атау бойынша тұрғындардан келген
ұсыныстарды қарап, соған қатысты
қорытынды шығару. Бұл орайда,
Ернияз Рыскелдіұлы соңғы екі жылда
облыс орталығында кше атауларын
згерту бойынша ешқандай жұмыс
жүргізілмегенін жеткізді.
&ткен жылдың соңында облыстық ономастика комиссиясының екі
отырысы тіп, облыс аудандарындағы
336 кшені қайта атау туралы
ұсыныстар қаралып, оң қорытынды
шығарылғанын айтып ткен жн.
Басқарма мамандары жалпы
облыс бойынша кше атауларын
згертуге қатысты аудандардан
қандай да бір ұсыныс түссе, ономастика комиссиясы отырыс ткізуге
дайын екенін жеткізді. Бірақ «Алма
піс, аузыма түс» деп отыруға тағы
болмайды. Облыстық ардагерлер
кеңесінің мүшесі, әлеуметтіктұрмыстық мәселелер жніндегі
тұрақты комиссияның трағасы
Амангелді Кенжеғозинов Қызылжар
қаласындағы кшелерге лайықты
тұлғалардың есімдерін беру қажет
екенін айтады.
– Қаламызда атауы идеологиялық
жағынан ескірген, ұлттық мүддемізбен сәйкеспейтін кше кп.
Олардың орнына ңірімізден

шығып, нер әлемінде шпес
із қалдырған Сегіз серінің, Ақан
серінің, мемлекет және қоғам
қайраткері, ұлт күрескері Сұлтанбек
Қожановтың, 1лімхан Ермековтің,
Бауыржан Момышұлының, Шерхан
Мұртазаның есімін беру әбден
лайық. Сондай-ақ Ботай, Тәуелсіздік
жаңғырығы болған Желтоқсан
кшесі, ақындар мен хандардың
есімдерімен аталатын даңғыл болуы
керек. Қаланың атауы з алдына, бір
кшені Қызылжар деп атасақ артық
емес. Ұлтқа, халыққа қызмет еткен
тау тұлғалы адамдардың есімдерін
ұлықтап, ұрпаққа үлгі крсету абзал, – дей келе ақсақал «Борки»
кентіне жаңа қазақша атау беру туралы ұсынысы бар екенін айтты. Еңбек
ардагерінің қалада кшелердің атауын
згертуге қатысты жұмысқа кңілі
толмайды.
Осыдан бірер жыл бұрын еліміздің
бір қатар ңірлерінде қоғамдық
тыңда лымдар тіп, кше атаулары ауыстырылған болатын. Крші
орналасқан Ккшетаудың зінде
идеологиялық тұрғыдан ескірген 70ке жуық кше згертілген. Кшенің
атын ауыстыруды науқандық жұмыс
емес, заманның талабы деп ұғынған
жн. Тәуелсіз елдің тың шежіресін
жазу з қолымызда. Ал кше атауларын тарихи, ұлттық танымға сәйкес
ауыстырсақ, оның несі айып?
Ақмарал ҚҰРМАНАЙҚЫЗЫ
Солтүстік Қазақстан облысы

«ТУЫС ЕЛДЕРДІҢ
ТӘЖІРИБЕСІНЕ СҮЙЕНСЕК...»

Жанат Аймағанов –
тіл жанашыры.
Өткен ғасырдың
сексенінші жылдары Алматы
энергетика институтын тамамдаған.
Мамандығы инженер болса да,
мемлекеттік тілді
латын әліпбиіне
көшірудің
артықшылығын
ерте сезінген азамат.
Осы мәселеге орай
ол біздің тілшімізбен
өз пікірін бөлісті:

±  ɠɵɥɞɚɪɵ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤԕɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵʋɩɨɞɲɢɩɧɢɤ
ɡɚɭɵɬɵɧɞɚ ɫɚɧɞɵԕ ɛɚɫԕɚɪɵɥɚɬɵɧ
ɫɬɚɧɨɤɬɚɪԑɚ ɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕ ԕɵɡɦɟɬ
ɤԧɪɫɟɬɭ ɢɧɠɟɧɟɪɿ ɛɨɥɵɩ ɠԝɦɵɫ
ɿɫɬɟɞɿɦ  ɠɵɥɵ ©Ⱥɣɬɭɚɪª ɚɬɬɵ
ԕɨԑɚɦɞɵԕɫɚɹɫɢ ɤɥɭɛ ɚɲɵɩ ɫɨɧɵԙ
ɬԧɪɚԑɚɫɵ ɛɨɥɞɵɦ Ⱥɬɚɥԑɚɧ ɤɥɭɛɬɚ
ɡɚɭɵɬɬɚɠԥɧɟɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤԕɚɥɚɫɵɧɞɚ
ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɟɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɦԥɫɟɥɟɥɟɪɞɿ
ɤԧɬɟɪɞɿɤ±ɞɟɣɞɿɨɥ
±  ɠɵɥɞɚɧ ɛɚɫɬɚɩ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɚɬɬɵ ɩԥɧ ɩɚɣɞɚ
ɛɨɥɞɵ Ɉɥɚɪɞɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɥɟɪɿɦɟɧ
ɠɚɛɞɵԕɬɚɭɛɚɫɬɚɥɞɵɁɚɭɵɬԕɚȺԔɒ
ɬɚɧ ɪɨɛɨɬɬɵԕ ɤɨɧɜɟɣɟɪɦɟɧ ɛɿɪɝɟ
ɤɟɥɝɟɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɦɟɧ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɩ
ɬԧɫɟɥɝɟɫɿɧɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿɤɨɦɩɶɸɬɟɪ
ɤɚɛɢɧɟɬɬɟɪɿɧɟ ԕɨɥԑɚɛɵɫ ɠɚɫɚɞɵɦ
ɋɨɥ ɤɟɡɞɟɧ ɛɚɫɬɚɩ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɥɟɪɞɿ
ɠɟɞɟɥ ԕɚɡɚԕɲɚɥɚɧɞɵɪɦɚɫɚԕ ɬɿɥɿɦɿɡ
ɞɚɥɚɞɚԕɚɥɚɬɵɧɵɧɫɟɡɞɿɦ
        ɠ ɵ ɥ ɞ ɚ ɪ ɵ  ɓ ɭ ɱ ɢ ɧ ɫ ɤ
ԕɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵ ©Ɍԝɪɚɧ ɛɚɧɤɿɧɞɟª
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɛɨɥɵɩɠԝɦɵɫɿɫɬɟɞɿɦ
Ȼɚɧɤɬɿԙ ɤԛɧɞɟɥɿɤɬɿ ɨɩɟɪɚɰɢɹɥɵԕ
ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɟɤԧɲɿɪɞɿɦ
Ⱥɥɨɪɵɫɬɿɥɿɧɞɟɝɿɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɧɵɬɟɤ
ԕɨɫɵɦɲɚɚɭɞɚɪɦɚԑɚɤԧɦɟɤɲɿɪɟɬɿɧɞɟ
ɩɚɣɞɚɥɚɧɚɬɵɧɞɚɣ ԕɵɥɵɩ ԕɨɣɞɵɦ
ȿɭɪɨɩɚɥɵԕɨɩɟɪɚɬɨɪɥɚɪɦɟɧɬԥɠɿɪɢɛɟ
ɪɟɬɿɧɞɟɫɵɧɚԕɬɚɧԧɬɤɿɡɞɿɦ
 ɠɵɥɵ ©Ʌɚɬɵɧ ɧɟɝɿɡɿɧɞɟɝɿ
ԕɚɡɚԕ ԥɥɿɩɛɢɿɧɟª ɚɜɬɨɪɥɵԕ ɤɭԥɥɿɝɿɧ
ɚɥɞɵɦ Ʉɭԥɥɿɤɬɿ ɚɥԑɚɧ ɛɨɣɞɚ Ɍɿɥ
ɤɨɦɢɬɟɬɿɧɿԙ ɫɨɥ ɤɟɡɞɟɝɿ ɬԧɪɚԑɚɫɵ
ɋԝɥɬɚɧ Ɉɪɚɡɚɥɢɧɨɜɤɟ ɛɚɪɵɩ ɨɫɵ

азақтың белгілі ақыны, Қазақстанның құрметті
журналисі, ҚР мәдениет қайраткері Ақылбек Шаяхмет алғашқылардың бірі болып, Қостанай облысында «Қазақ тілі» қоғамының шаңырағын көтеріп,
ана тілінің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады. Осы
қоғамның облыстық ұйымының төрағасы болды. Тарихи жер-су атауларын қайтаруға белсене атсалысты. «Дала қоңырауы» деп аталатын газет шығарып,
сол газеттің тұңғыш редакторы болды. 1997 жылдан
бастап «Ана тілі» газетінің штаттан тыс тілшісі. 1994
жылы «Ана тілі» газетінің лауреаты атанды. Кейін
Қостанай облыстық ұлт саясаты жөніндегі басқарма
басшысының орынбасары болып қызмет атқарды.
Газетімізде қаламгердің ана тілі туралы жазған
оқшау ойларын жариялап отырмыз.

БАЛАБАҚШАЛАР

ҚЫЗЫЛЖАР
Биыл дүйім қазақ елі Тәуелсіздіктің отыз жылдығын атап теді.
Осы уақыт бедерінде қаламызда
ұлттық ономастика мәселесіне
қатысты нендей жұмыстар атқарылды десек, дауысымызды
жарқын шығара алмай, күмілжіп
қалатынымыз жасырын емес.
Қаладағы кптеген кше аттарының
бұрынғы Кеңес Одағы кезінде
қойылғаны, сол кездегі түсінікпен,
таныммен үндесетіні ақиқат дүние.
Оларды тл құндылықтарымызға
сәйкес згерту, жаңғырту уақыт
талабы емес пе? Мәселен, Колхозный косогор, Коммунальная, Красногородская, Кузнечный, Чапаев,
Чкалов, Шмидт, Калюжная, Кошевой, Крепостная, Чайкина, Челюскинская, Коминтерн, Заовражная,
Суворов, Г.Я.Михеев, Перминовтар
атын-дағы, П.Лазутин, Маяковский,
Луговой, Ватутин, Т.С.Позолотин,
Свердлов, Урицкий, Вознесен ский, Клара Цеткин, Куйбышев,
Московский, Некрасов, Пугачев
сынды атаулардың халқымыздың
тарихына үш қайнаса да сорпасы
қосылмайтынын білеміз, сеземіз.
Мұны осы жұмыстарға тікелей жауапты мекемелер де жақсы түсінеді.
Алайда атқарылып жатқан шаруа
мардымсыз. Кейде маған кше
аттарын иеленген адамдардың
Қазақстанға қандай сіңірген еңбегі
бар деген ой келеді. Жастар түгіл,
егде жастағы кісілердің здері кейде
кше аттарын иеленген адамдардың
кім болғанын білмей жатады.
Олардың барлығының бірдей атын
атап, түсін түстеп, қандай қызмет
атқарғанын айтпай-ақ қояйық. Бір
ғана Степан Разин атындағы кше
атауының мағынасына тоқталып
тейікші. Кезінде оның қолымен
жасалған айуандық істері тарихтан мәлім. Ол тарихи деректермен
дәлелденген. Айтуға ауыз бармай
отыр. Сйте тұра Тәуелсіздіктің
талбесігінде тербетіліп сіп келе
жатқан жастардың: «Мен Степан
Разин атындағы кшеде тұрамын»

ANA TILI

ЖАЗАЙЫН ДЕП ЖАЗБАЙСЫҢ

ɦԥɫɟɥɟɧɿ ɬɚɥԕɵɥɚɞɵԕ Ɇɟɧɿԙ ɢɧɠɟɧɟɪ ɪɟɬɿɧɞɟ ԧɡ ԝɫɵɧɵɫɬɚɪɵɦ
ԝɫɬɚɧɵɦɞɚɪɵɦ ɛɚɪ Ʌɚɬɵɧԑɚ ɤԧɲɭ
ԛɲɿɧԧɬɟɤԧɩԕɚɪɠɵԕɚɪɚɠɚɬɤɟɪɟɤɞɟɝɟɧɭԥɠɚɣɬɵɥɞɵɆɟɧɿԙɲɟɨɥɚɣɟɦɟɫ
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Балабақшалар туралы сз қозғалса,
қолды болып кеткен сол бақшаларды
қайтарып алу туралы сз айтылмайды,
бірақ балабақша құрылысы туралы жиі
айтылады. Біздің солтүстік аймақта алты
ай қыс болатындықтан, ата-аналар балаларын кбінесе з үйіне жақын бақшаға
беруге тырысады. Қазақтар қалалық жерде
шашырап орналасқандықтан орыс тілді
тұрғындардың үлес салмағы басым түседі
де, қазақ тілінде тәлім-тәрбие беретін
балабақшалардағы топтар не бала ауырып,
не ата-анасы айнып қалып, жабылып
қалатын жайлар жиі кездеседі.
Ауа райы бұзылса, бастауыш мектепке баратын балалар үйде отырса да,
балабақшаға қатынайтын ббектерге ондай мейірім крсетілмейді.
Оның үстіне орыс тіліндегі
балабақшалар балаларға инкубаторлық
тәрбие береді. Олардың дені «здравствуй»
және «до свиданиядан» басқаны үйрете алмайды. Не ана тілін білмейтін, не орыс тілін
жете түсінбейтін дүбараларды әзірлейді.

Ата мен әженің, әке мен ананың тәрбиесін
крмеген немесе шала-шарпы крген бала
згенің жағымсыз қылықтарын да бойына
тез жұқтырады.
«Егер қолымда заң-закон қуаты
бар адам болсам» деп Абай айтпақшы,
халқымыздың болашағына алаңдасақ,
осы балабақшаларды түп-түгел жауып
тастаса да дәл осыдан қоғамға келетін
пайда болмаса, тиетін зиян жоқ. Оның
есесіне қаншама тәрбиеші, күтуші, медбике, әдіскер, т.б. мамандар ауадай қажет
болып тұрған кадрлардың орнын толтырар
еді. Қыруар қаржы жұмсалатын балабақша
ғимараттарын мектептер мен оқу орындарына, мәдениет мекемелеріне айналдырса,
немесе сол қаражаттың есебінен әрбір
ата-анаға баласы мектеп жасына келгенше ай сайын қосымша қомақты жалақы
беріп тұрса, қазақ азаматтарының аяулы
жарлары мен сүйкімді қарындастарының
жүйкесі тозбас еді, ббектер де таңертең
ұйқысы қанған соң оянып, аяз бен боранға,
жауын-шашынға ұрынбай сер еді.

АДАМ және АЛМА
Адамның жаралуы Адам ата мен Хауа
анадан басталады дейміз. Бір ғажабы ана
тіліміздегі адам деген сз осы уақытқа
дейін адам деген ардақты атты білдіріп
келсе, олар жұмақта жемісін жеген алма
ағашының мағынасы да сздің түбірінде
сақталған. Алма – алуға болмайды деп
тұрған жоқ па?!

Бір кездері балаларға арнап:
«Алатаудың етегі,
Алма деген жетеді.
Алма дейді неге оны?
Алғым келіп кетеді!» деп лең жазған
едім.
Осы трт жолдан ересектер де здерінше қорытынды жасар деген ойдамын.

ДАНА, ШАЛА
ЖӘНЕ БАЛА ҚАЗАҚТАР
Санақ деректеріне қарағанда сан жағынан қазақ халқының үлесі ең аз аймақ
Қостанай ңірі екен. Бұл жердің тұрғындарын шартты түрде үш топқа блуге
болады.
1. Дана қазақтар.
Оқыған-тоқығаны мол, кненің кзін
крген, ескінің сзін білгендер.
2. Шала қазақтар.
Қазақ тілін қажет қылмаған, орыс
тілінде құстай қалқыған орта буын.

3. Бала қазақтар.
Бұлар жаңа қазақтар. Үміт еткен кзіміздің нұры, ананың жыры болған жас буын.
Тіл саясатының ең зекті мәселесі –
Дана қазақтардың ақылын алып,
құрмет крсету,
Шала қазақтарды зекке теппей, бауырымызға тарту,
Жаңа қазақтарды тәрбиелеу.
Ұлттық идеологияның алтын арқауы
осы болуы керек!

НЕТКЕН ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚ?!
Ана тілі трге шығарса, орыс тілі рге
шығарғаны анық.. Бірақ зге ұлт кілдерінің біздің ана тілімізді білгендерінің
кпшілігінен не қайыр деген сауал кейінгі
кезде жиі мазалайды.

Қазақ тілін үйренген зге ұлт кілдеріне
қосымша ақша тлейік деген сздер жиі
естіле бастады. Біз орыс тілін үйренгенде,
кім ақша тледі екен?!

АНА ТІЛІ – АНАНЫҢ СҮТІ
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл
мәртебесін алуына орай Мемлекеттік тілді
дамыту президенттік қоры бірнеше жыл
бұрын арнаулы байқау жариялаған еді.
Ана тілінің насихатына арналған жарнама,
меніңше, әрі қысқа, әрі нұсқа болуы шарт.
&з басым жарнамаға арналған мынандай
мәтіндерді ұсынар едім:
1.Ана тілі – атаның құты,
Ана тілі – ананың сүті
2.Мемлекеттік тіл – еліме нұр!
Мемлекеттік тіл – сенімге кір!
Мемлекеттік тіл – дәстүрді біл!
3.Тіліміз – жарық күніміз,
Тіліміз – жарқын үніміз
4. Ана тілі – ананың жыры,
Ана тілі – баланың үні,

Ана тілі – дананың сыры
5. Атамекен – бірлігімнің айғағы,
Ана тілім – тірлігімнің қайнары.
6. Екі аяғың, екі қолың – ана тіл,
Келген жерің, жүргең жолың – ана тіл,
&мір бойы жиған қорың – ана тіл,
Ішкен асың, киген тоның – ана тіл.
7. &рге шығаратын – мемлекеттік тіл,
Трге шығаратын – мемлекеттік тіл,
Сондықтан мемлекеттік тілді біл!
8. Тілде – бірлік, берекеміз,
Тіл сақталса – ел екенбіз.
9. Ана тіл – анамыздың ар-намысы,
Ана тіл – бабамыздың толғанысы.
10. Ана тіл – бар қызығым, азапмұңым,
Ана тіл – ар-ожданым, азаттығым.

НЕ ЖАҚСЫЛЫҚ КӨРДІК?
Қазақстанды мекен ететін зге ұлт
кілдеріне деген ілтипат кейінгі уақытта
айрықша сипатқа ие болып барады. Герольд
Бельгердей неміске, Асылы Османовадай
әзербайжанға қандай құрмет крсетсек
те лайық. Мәселен, Герольд Бельгердің
«Шалдыр-шатпағы» («Плетение чепухи»)
қазақтың жүз жазушысының «балдыр-

батпағынан» мың есе артық. Алайда,
қазақ тілінде сйлейтіндердің бәрі бірдей
періште емес қой. Олардың арасында
қазақтың күйеулері мен жиендері де аз
емес. Солардың кейбіреуіне: «Қызымызды
бердік, қызметімізді бердік, сонда күйеу
баладан не жақсылық крдік?!» деп айтқың
келіп тұрады.

АТА-ТЕК ТУРАЛЫ
Орыс тіліндегі сйлемдердің зін
жынысқа блу дегенді түсіну қиын.
Мұндай бліністі білмейтін қазақ тілінің
мүмкіндігі әлдеқайда кең екені айтпаса да түсінікті. Бірақ оқытушы қызкеліншектерді мұғалима, мәжілісті
басқарған трағаны трайым деп атау
ара-тұра болса да тілімізде ұшырасады.
Кезінде әйел азамат деген сз азаматша
деп айтылғанын да білеміз. Қалай болса
да бұлардың бәрі кейін кірген сздер.

Орыс тіліне еліктеуден туған сздер.
Сздердің түп негізінде ер мен әйелге деген кзқарас жатыр. Ер мен әйел теңдігін
насихаттап жүрміз дейтін орыстар іс
жүзінде оған қарама-қайшы, әйелді
немесе еркекті тмендететін, басқаша
айтқанда ерекшелейтін сз саптауға
жүгінсе, нағыз тепе-теңдік біздің ана
тілімізде сақталған. Ата-текке де «ов» немесе «ова» деген жалғауды жапсырудың
мүлде қажеті жоқ секілді.
Ақылбек ШАЯХМЕТ

ANA TILI
Тәуелсіздіктің мерейлі
отызыншы жылына аяқ
басқан тұста, сонау 1990
жылдарда ел болу идеясына біріккен топта кімдердің
болғаны бәрімізді де бейжай қалдырмайтыны
анық қой. Ел мен жердің
тұтастығы, тағдыры,
болашағы мен дұрыс
бағытқа өтуі жолында
еңбек еткен тұлғалармен
сұхбаттар легін ұйымдастыру арқылы сол заманның тамырын басып,
бүгінгі күні сол көңіл күйі
ауаны қалай сезілетінін
білгіміз
келген еді.
Халықаралық «Түркі–
Славян («TURKISLAV»)
академиясының
президенті, «Еуропа Жаратылыстану
академиясының» және
«Оксфорд Академиялық
қауымдастығының»
академигі, философия
докторы Досмұхамед
Нұр-Ахмет тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарында
мемлекеттік лауазымды
қызметтер атқарған тұлға.
Тәуелсіздіктің бастапқы
жылдарында ҚР Вицепрезидентінің штаттан
тыс кеңесшісі, Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Кеңесінің ғылым, білім
және жаңа технологиялар жөніндегі комитет
төрағасының орынбасары, бірінші орынбасары,
әл-Фараби атындағы Жас
таланттарды қолдайтын
республикалық
қордың президенті, бас
директоры, Қазақстан
Республикасының
стратегиялық жоспарлау және реформалау
жөніндегі агенттіктің
Парламентпен байланыс жөніндегі хатшысы,
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
ұйымдастыру және кадр
жұмысы департаментінің
директоры, т.б. қызметтер
атқарған.
Бүгінгі сұхбатта да
тәуелсіз елдің негізгі
ұстанымдары туралы ой
өрбітеді...
– Егемендіктің алғашқы жылдарында лауазымды қызмет атқарған
тұлға ретінде, ең алғашқы сауалымыз
сол уақыт туралы қойылмақ. Ол кездегі
к=ңіл күй, ұстаным, жалпы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы болашаққа деген к=зқарас қандай еді?
– Ол жылдардағы болашаққа деген кзқарас, бір сзбен айтқанда,
жаңа ұлттық интеллигенцияның жаңа
кзқарасы болатын. Ал олар қандай топ
және олардың кзқарасы қандай еді деген сауалға толығырақ тоқталайын.
Жаңа ұлттық интеллигенция
«жоқ жерден» пайда болмайды, олар
«қартайған» қоғамның қойнауында,
отарлық аумақтарда сіп жетіледі.
Олар з заманына сай озық білім алған
тұлғалар болғандықтан, басқарушы
режимнің зіне де, халқына да
қатысты әділетсіздігін барған сайын
кбірек сезінеді. Сйтіп, олар з
наразылықтарын білдіре бастайды.
Дей тұрғанмен, негізінен,
тұрмыстық жағдайларға байланысты, олардың кпшілігі «қос агент
қабығында» қала береді, сырттай
бақылап, талдап, ақыл айтқанды
ұнатады, әйтеуір «жеңімпаз командада»
болу мүмкіндігін жіберіп алмауға тырысады. Мұны мен «жанкүйерлер психологиясы» деп атаймын. &зіңіз білесіз,
қанша құрметпен қарасақ та, бірақ
жанкүйерлер «гол соқпайды» ғой...
Сондықтан коғамда саны жағынан
кп болмаса да, жасампаздыққа,
қарекетке қабілетті адамдардың тағы
бір тобына қажеттілік туындап, әділдік
пен з ұлтына деген сезімі жоғары,
намысты адамдардың белгілі бір
тобы қалыптасады. Осылай саналы
зиялылардың әлеуметтік мобильді
қауымдастығы құрылады.
Оларға енді «Сырттай бақылау
және ойлау» мүмкін емес боп қалады.
Бұл адамдар қоғамдағы істердің
әділетсіздігін бірінші болып сезініп
қана қоймай, оны з басынан да
ткереді, з жүрегінен ткізеді. Билеуші топ з халқын «тменгі топ» деп,
тіпті «санда бар, санатта жоқ» деп
санаған дықтан, ұлттың ең жақсы
кілдері қажет болмай қалады. Олар
з туған жерлерінде мір сүріп, з
мәдениеті мен халқының кілі болғанына қарамастан, «бтен адамдар»
болып саналады және з елінде әртүрлі
мәдени, лингвистикалық және басқа да
кемсіту мен қуғын-сүргінге ұшырайды.
Осылайша, ұлттық қарсыласу
орталықтары мәжбүрлі түрде пайда
болады. Ал жаңа ұлттық интеллигенцияның басты айырмашылығы – олар
билеушілерге емес, з мәдениеті мен з
ұлтының мүддесіне қызмет етеді.
Жаңа ұлттық интеллигенцияның
кілдері, не істесе де, з ұлттық

БЕЙСЕНБІДЕГІ БЕТПЕ-БЕТ
Осы тәжірибені үйрену және соңынан өзімізде
үйлестіру үшін мені Қазақстаннан Балтық жағалауына
іссапарға аттандырды. Нәтижесінде Қазақстан министрлер кеңесінің сол кездегі Төрағасы Н.Назарбаевтың
шешімімен Қазақстанда да Балтық жағалауындағыдай
Ұлттық академия және Мемлекеттік жоспарлау комитеті
жанынан «Аумақтық есеп айыру» жұмыс топтары
құрылды. Оған қоса, біздің азаматтық қоғам ішінде
бейресми «Ұлттық фронт» жұмыс атқара бастады...
Одан соң Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінде өз жерімізді,
жер қойнауындағы барлық қазына-байлықтарымызды,
Әуе кеңістігін, су акваториямызды біздің халқымыздың
«Эксклюзивті ерекше меншігі» деп танылған «Меншік
жайлы заң» қабылданды... Ары қарай болған жайдың көбі
елге аян...

сынды бағдарламалар ұсынды, ең
алғаш жүздеген таланты жасты шетелде
оқытып, олардың елге оралып,
қазақстандық дамуға үлесін қосуға
септігін тигізді. Біздің қор Түркияда
әрбір түркітілдес бауырлас мемлекеттерден 2000 жас кадрдың оқып,
білім алуына да мұрындық болды.
Қазір ол азаматтардың кпшілігі жас
мемлекетіміздің іргесіне «кірпіш»
болып қаланды, тіпті «баған» бола
алғандары да бар...
Одан соңғы жылдарда, басқа
да азаматтармен бірге Үкіметтің
барлық «Қысқа, орта, ұзақ мерзімді»
бағдарламаларын дайындауға атсалыстым. Кпшілікке кеңінен танымал
«Қазақстан – 2030» бағдарламасын
қолдану үшін арнайы құрылған
«Қазақстан Республикасының

Досмұхамед НҰР-АХМЕТ, қоғам қайраткері:

ҰЛТ МҮДДЕСІН

ҚОРҒАЙ АЛҒАН МЕМЛЕКЕТ
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТЕДІ
мемлекетін құру жолында аянбай еңбек етеді, сол мемлекеттің
құрылысшылары, дәлірек айтсақ
сәулетшілері болып саналады.
Сондықтан ел тәуелсіздігін алу, сақтау
және нығайту мәселелері, негізінен,
ұлт зиялысы болып саналатын осы
патриоттық топтың үлесінде қалады.
Олар кез келген саналы адамдар
сияқты: «Кез келген халық з батырларын, басшыларын туады, бірақ бірдебір батыр немесе басшы бүкіл халықты
туа алмайды» деп біледі. Оның үстіне
олардың кпшілігі: «Менің халқым
ертең лгенше, зімнің бүгін лгенім
артық» деген қағида бойынша мір
сүреді! Мен де әлі осы топ кілдеріне
тән кзқараста келемін.
Міне, зің сұраған тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарындағы кңіл күй, ұстаным, кзқарас та осындай болатын.
– Енді сәл арғы уақытқа жылжысақ.
«Қайта құру» уақытында Балтық
жағалауы елдеріне барып, олардың
іс-тәжірибесімен танысып қайттыңыз.
Олардан не үйрендік, нені байқадық?
– Ол кезең «Тәуелсіздік елесі»
КСРО-ны кезіп жүрген уақыт еді ғой.
1рбір одақтық республика, әрбір саналы ұлт з Ұлттық мемлекетін калай құра
алатынын ойлай бастаған заман еді. Бұл
үрдістің алдыңғы шебінде – Балтық
жағалауы елдері тұратын. Олардың
КСРО-ға қосылғандарына да кп
уақыт болмаған еді, яғни ұлттық санасезімі де, сенімі де жоғалып кетпегенді. Эстониялық академик Бронштейн
бастаған топ КСРО-дан блінудің те
тиімді жолын ойлап тапқан болатын
және сол тәсіл алғашқылардың бірі болып Эстонияда жүзеге аса бастаған еді.
Ол жүйенің аты «Аумақтық есеп айыру
(Территориальный хозрасчет)» деп
аталды. Бұл жүйенің ерекшелігі: Жерді,
Жер қойнауындағы барлық қазына
байлықты, 1уе кеңістігін, Су акваториясын әр республика халқының
«Эксклюзивті ерекше меншігі» (Исключительная собственность) деп
танылуына мүмкіндік берді. Сйтіп,
«бейбіт ажырасуға» тарихи мүмкіндік
жасады...
Осы тәжірибені үйрену және
соңынан зімізде үйлестіру үшін мені
Қазақстаннан Балтық жағалауына
іссапарға аттандырды. Нәтижесінде
Қазақстан министрлер кеңесінің сол
кездегі Трағасы Н.Назарбаевтың
шешімімен Қазақстанда да Балтық
жағалауындағыдай Ұлттық академия және Мемлекеттік жоспарлау
комитеті жанынан «Аумақтық есеп
айыру (Территориальный хозрасчет)»
жұмыс топтары құрылды. Оған қоса,
біздің азаматтық қоғам ішінде бейресми «Ұлттық фронт» («Народный
фронт») жұмыс атқара бастады... Одан

соң Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінде
з жерімізді, жер қойнауындағы
барлық қазына-байлықтарымызды,
1уе кеңістігін, су акваториямызды
біздің халқымыздың «Эксклюзивті
ерекше меншігі» (Исключительная
собственность) деп танылған «Меншік
жайлы заң» қабылданды... Ары қарай
болған жайдың кбі елге аян. Бұның
бәрін тәптіштеп айтып жатудың қазір
қажеттілігі бар ма екен? Дей тұрғанмен,
бұл процестердің барлығына да шамам
келгенше аянбай атсалысқанымды
іштей мәртебе тұтамын.
– Тәуелсіздік алуға қатысты алғашқы
=ткен митинг туралы бір сұхбатыңызда
айтып =ткен едіңіз. Соны толыққанды
баяндап берсеңіз.
– Тағдырдың жазғаны болар, бұл
кезең менің Мәскеу мемлекеттік
университетінің Философия факультетінің аспирантурасын аяқтап,
Қазақ КСР Мемлекеттік жоспарлау
комитетінің ғылыми-зерттеу институтына аға ғылыми қызметкер болып орналасқан уақытыма сай келді.
Бұл менің жоғарыда атап ткен
барлық ғылыми-теориялық үрдістерге
толыққанды атсалысуыма мүмкіндік
берсе, кеудедегі ұлттық мүдде, бойдағы
жастық жалын, жүректегі патриотизм сенімдері мені практикалық
мірге де қоян-қолтық араласуға
итермеледі. Оның үстіне, Тәуелсіздік
алу жолындағы алғашқы митингке
келсек, оны ұйымдастыруға мұрындық
болған жайт мынау еді. Мен сол кезде Қазақ КСР-ы Жоғарғы Кеңесінің
Трағасы, соңынан Қазақстан
Республикасының алғашқы әзірше
соңғы Вице-президенті болған
Е.Асанбаевтың штаттан тыс кеңесшісі
едім. Қазақстанның егемен ел болуына биліктегілердің де, қарапайым
халықтың да басым кпшілігі сол
уақытта мүдделі болды, олар біртұтас
болмаса да, бір-біріне етене жақын
еді... Осы факторлардың арқасында
біз ескі алаңда (Жоғарғы Кеңес алдында) бейресми тұрғыдан Қазақстан
Тәуелсіздігін талап еткен үлкен саяси
митинг ткіздік. Алдын ала кімнің қай
тақырыпта сйлейтінін, сзді қалай
бастап, қалай аяқтайтынымызды да,
Мәскеуге жіберілетін митингтің талап-резолюциясын да, з билігімізге
арналған шарттарды да, бәрін мұқият
дайындадық. Ары қарай оның жүзеге
асуына да шама-шарқымызша бақылау
жасадық. Бір жақсысы, ол кезде мүдде
бір еді... «Желтоқсан ктерілісінен»
бастап, Тәуелсіздігімізге мұрындық
болған (ғылыми болсын, саяси болсын...) тарихи оқиғаларға, іс-шараларға
толыққанды қатынаса алғаныма Аллаға
да, тағдырға да ризамын. Тек қана зім
мен кейбір замандасыма ғана кңілім

Егемендік алғаннан кейін қабылдаған ең алғашқы
стратегиялық құжаттан бастайын. Ол – 1992 жылғы
«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы
мен дамуының стратегиясы». Бұл Егемендік жайлы Декларация мен Заң қабылданғаннан кейін, бірақ әлі
тәуелсіз жаңа Конституция қабылданбаған, «өлара»
уақытта дүниеге келген, өте маңызды құжат. Бұл құжатта
біздің ұлттық мемлекет болып қалыптасуымызға қажет
жан-жақты дамуымыздың барлық саласы қамтылған
болатын. Онда әрбір саланың даму бағыты көрсетіліп
қана қоймай, оған нақтылы жауапты мекемелер де
бекітілген еді. Мысалы, оқу және білім саласының дамуына, тиесілі министрлікпен бірге, сол кездегі Президент
Н.Назарбаев пен Жоғарғы Кеңес Төрағасы Е.Асанбаевтың
қолдауларымен Жоғарғы Кеңестің жанынан арнайы
құрылған біздің «Әбу Насыр әл-Фараби атындағы
республикалық жас таланттарды қолдау қоры (ФАРАБИ ҚОРЫ)» да жауапты болды және жаңа мемлекеттің
алғашқы жылдарында оны дарынды жас кадрлармен
қамтамасыз етуге айтулы үлес қосты. «Дарын», «Болашақ»
сынды бағдарламалар ұсынды, ең алғаш жүздеген таланты жастарды шетелде оқытып, олардың елге оралып,
қазақстандық дамуға үлесін қосуға септігін тигізді. Біздің
қор Түркияда әрбір түркітілдес бауырлас мемлекеттерден
2000 жас кадрлардың оқып, білім алуына да мұрындық
болды.
толмайды. Себебі сол митингтің талаптары әлі де орындалмай жатқандай
крінеді...
– Тәуелсіз Қазақстанда мемлекеттік
стратегиялық құжаттарды әзірлеген
тұлғалардың бірісіз. Ол құжаттар нендей
тақырып аясында еді? Маңызы қандай
болатын?
– Егемендік алғаннан кейін
қабылдаған ең алғашқы стратегиялық
құжаттан бастайын. Ол – 1992 жылғы
«Қазақстанның егемен мемлекет
ретінде қалыптасуы мен дамуының
стратегиясы». Бұл Егемендік жайлы
Декларация мен Заң қабылданғаннан
кейін, бірақ әлі тәуелсіз жаңа
Конституция қабылданбаған, «лара»
уақытта дүниеге келген, те маңызды
құжат. Бұл құжатта біздің ұлттық мемлекет болып қалыптасуымызға қажет
жан-жақты дамуымыздың барлық саласы қамтылған болатын. Онда әрбір
саланың даму бағыты крсетіліп қана
қоймай, оған нақтылы жауапты мекемелер де бекітілген еді. Мысалы, оқу
және білім саласының дамуына, тиесілі
министрлікпен бірге, сол кездегі
Президент Н.Назарбаев пен Жоғарғы
Кеңес Трағасы Е.Асанбаевтың
қолдауларымен Жоғарғы Кеңестің
жанынан арнайы құрылған біздің
«1бу Насыр әл-Фараби атындағы
республикалық жас таланттарды
қолдау қоры (ФАРАБИ ҚОРЫ)» да
жауапты болды және жаңа мемлекеттің
алғашқы жылдарында оны дарынды
жас кадрлармен қамтамасыз етуге айтулы үлес қосты. «Дарын», «Болашақ»

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінде» министрдің орынбасары болып қызмет атқардым. Қысқа
мерзімде бірнеше маңызды заң жобаларын әзірлеп, Мәжіліске ұсындық.
Мысалы, «Мемлекеттік қызмет туралы
заң» жобасын дайындайтын Үкіметтік
комиссияны басқарған кезде, сол
заңды дайындап қана қоймай, оны
Парламенттің қабылдауынан да
ткіздік. Оған қоса, сол агенттіктің
ішінен, кейініректе, жеке мекеме
боп құрылған – Мемлекеттік қызмет
агенттігінің зегіне айналған құрылым
құрдық. Байқап отырсаңыз, қай
кезеңде болса да, тек қана ойымызды ұсынып қана қоймай, оны іске
асыруға барынша ұмтылдық. Себебі
бізге, МГУ-де философия оқығанда,
«шындық лшемі – нәтижесінде» деп
үйреткен болатын.
– Жас таланттарды қолдайтын
республикалық қордың президенті,
бас директоры болдыңыз. Жалпы жас
таланттарды қолдаудың үлгі-мысалын
қай елдерден нақты байқауға болады?
Біздің елдегі жастарды қолдау ерекшелігі
қандай?
– Үлгі-мысал ретінде АҚШ жүйесін
алуға болар. Америкада талантты
азаматтар, шыққан тегіне, немесе,
әлеуметтік жағдайына қарамастан кез
келген дәрежеге қол жеткізе алады екен.
Бұл жүйенің негізінде әділетті сұрыптау
принципі жатыр ма деп ойлаймын.
Мен оны, АҚШ-тағы «Техас штатының
Құрметті азаматы» болғандықтан емес,
онда барып зерттегендіктен, Техастың
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қалай санаулы-ақ жыл ішінде «ауылшаруашылық», «мұнайшы» штаттан «жаңа технологиясы дамыған»
штатқа айналғанын қзбен кріп,
осындай дәрежеге жеткізген кейбір
азаматтардың қолын ұстағандықтан
айтып отырмын. Техаста Билік, Бизнес
және Ғылымнан тұратын «Үштұғырлы»
технологиялық орталықтар құрылған
екен. Келген соң, бұл жағдайды
айшықтап, аналитикалық қызметтік
жазба ретінде жолдаған едім. Шешуі
келген іс болды ма, әйтеуір, кп ұзамай
сол кездегі Қазақстан Премьері ҚасымЖомарт Тоқаев пен сол кездегі Президент Н.Назарбаевтың шешімдерімен
Қазақстанда «Алатау» және т.б. Технопарктер дүниеге келгенінің куәсі
болдық.
– Тәуелсіздік туралы с=з болғанда,
нақты 1991 жылғы тәуелсіздікті «Тәңірдің берген сыйы ретінде, қант=гіссіз
келген тәуелсіздік» деп баға беріп жататындар бар. Ол туралы ойыңыз қандай?
– Тәуелсіздік пен Егемендік –
екеуі екі басқа ұғым деп есептеймін.
Егемендік – Тәуелсіздіктің алғышарты
ғана. Ойымды салыстырмалы түрде
жеткізіп крейін.
Демократиялық әлемде кез келген жетістіктер мен позицияларға,
мейлі спортта болсын, саясатта болсын,
қоғамдық мірдің басқа салаларында
болсын, қол жеткізгеннен грі, оны
ұстап тұру қиынырақ екені белгілі.
Белгілі бір уақыт ткеннен кейін, сіз
оларға шын мәнінде ие екеніңізді қайтақайта дәлелдеп тұруға тура келеді.
Мемлекет тәуелсіздігі де мәңгілікке
берілмейді және де ол орасан зор күшжігер мен тұрақты түрде күресті талап етеді. Тәуелсіздік үшін күрес бір
реттік әрекет емес, тұрақты құндылық,
сондықтан барлық қолда бар ресурстарды үнемі шашыратуды емес,
үнемдеп күш жұмсауды қажет етеді.
Қазіргі әлемде кім дамымаса, оның
тағдыры қысқа. Жылдам немесе баяу,
бірақ бәрібір «демі» үзіледі.
Демек, Мемлекеттің тәуелсіздігі
мен ркендеуі үшін күрес «мәңгілік
шайқас», оған елдің барлық азаматтары қатысуы керек. «Жаһандану»
деп аталатын, жүріп жатқан әлемдік
бәсекелестікте: тек здерінің ұлттық
мүдделерін мейлінше қорғай алатын
және здеріне мүмкіндігінше кп
қолдаушыларды тарта білген мемлекеттер мен халықтар ғана жеңіске
жетеді.
Бұл елдер арасындағы бейбіт күрес
(бәсекелестік), ресурстарды барынша шоғырландыруды қажет етеді,
йткені ол соғыс іспеттес, тек қана ол
басқа әдістермен жүзеге асырылады.
Сондықтан, біздің ойымызша, елдің
зін сырттай «мәңгілік» деп атап қана
қоймай, оның тәуелсіздігі үшін жүретін
күресті «Мәңгілік» деп жариялау керек!
Бұл ойларымды толығырақ бұдан
бес жыл бұрын Мәскеу шаһарында
шыққан «Мемлекет және Ұлт» атты
монографиямда жазған едім. Аталмыш
кітап «Қазақстанның ұлттық бірлігі
доктринасында» ұсынған идеямның
жалғасы және біздің Тәуелсіздігіміз
үшін күрескен барлық шейіттерге
бағышталған және тірілер мен болашақ
күрескерлерге де арналған.
– Тәуелсіздіктің отыз жылында
Қазақстан нақты қандай биіктерден
к=ріне алды? Ұтқанымыз не? Ұтылғанымыз қай тұс?
– 1р қазақстандықтың үйіне:
қорасына, мұздатқышына, малмүлкіне, бар болса – банктегі есепшоттарына қарап осы сұрақтың жауабын
табуға болады. Жалпы халықтың саны
мен сапасының суіне қарап бағамдай
аламыз. Себебі қай мемлекеттің қаншалықты дамығаны – оның қарапайым
халқының әл-ауқатымен лшенеді.
– Тәуелсіздіктің алғашқы сүйінші
хабарын қайда жүргенде естідіңіз? Жеке
=зіңіз қандай сезімде болдыңыз? Елдің
болашағы туралы нені армандадыңыз?
– Біздің мемлекеттік тәуелсіздігімізді алғашқылардың бірі болып,
бірнеше сағат ішінде, бауырлас Түрік
мемлекетінің танығаны белгілі. 1991
жылы 1 желтоқсанда Қазақстанда
ең алғаш, халықтың тікелей дауыс
беруі арқылы, Президент пен Вицепрезидент сайлауы ткізілді. Мен
сол сайлауда Назарбаев – Асанбаев
сайлау штабында Аналитикалық
топты басқарып, сайлау аяқтала сала,
арнайы топпен, бірден Түркияға
іссапарға аттанған едім. «Мемлекеттік
тәуелсіздік туралы заң» жобасы да
шұғыл дайындалып жатқан. Сонымен, келе жатқан керемет хабар үшін
сүйіншіні түрік бауырлардан алдық.
Бұл пісіп-жетілген, бүкіл жұртшылық
асыға күткен оқиға еді, себебі басқа
мемлекеттер здерінің Тәуелсіздігін
бізден бұрынырақ жариялап қойған болатын. Ал менің жеке сезіміме келетін
болсақ, қуаныштан басым айналғаны
соншалық, бір-екі апта ішінде үйленіп,
қалай «тәуелді» болып қалғанымды
байқамай қалыппын...
Ел болашағы жайлы мендегі арман:
– &зімді әлі сол Арманға «жегемін»,
Сондықтан да жетеріме – сенемін:
«Армандардың «Алаш Орда»
аңсаған,
Орындалған сәтін крсем» деп
едім...
– 4ңгімеңізге рақмет!
4ңгімелескен
Қараг=з СІМ4ДІЛ
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АЗАН ШАҚЫРЫП
ҚОЙҒАН АТЫ – ҒАБДУЛ-ҒАНИ
1р жылдың сәуір айының 12-ші
жұлдызы – Ғылым күні, әрі Қаныш
Сәтбаев дүние есігін ашқан күн.
Есімін бір ғана ұрпақ емес, бірнеше
буын пір тұтып, аңыз-әпсанаға айналдырып, ктеріп кетіп отыратын жекелеген тұлғалар болады тарихта. Қаныш
Сәтбаев есімі солардың қатарында.
Қазақтың, Қазақстанның ғылымы десек
кз алдымызға Қаныш бейнесі, Қаныш
десек ғылымымыздың жағдайы келетіні
де содан. Қазақстан ғылымы ұлықталатын
күннің қазақтың алғашқы кәсіби таукен инженері-геологының, ел Ғылым
академиясының негізін қалап, тұңғыш
президенті болып сайланған ірі ғалымның
туған күніне орайластырылуының символдық мәні де осында.

«

ANA TILI
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Бұл жердің табиғаты қатал, жазы қуаң,
қысы қытымыр. Қатынас жолдары жоққа
тән. Негізгі клік – түйе, гіз арба. Қаныш
мірінің білгірі Медеу Сәрсеке ағамыз
жазғандай, ең таяу теміржол стансасына
дейін 430 верст, су жоқ, айнала құлазыған
меңіреу дала, суырдың түндігіндей болып
әр жерде бір-бір үй отырады. Мына қолға
алынып жатқан тірлікке мамандықтары
да, кәсібі де, сауаты да келмейді. Сырттан
кісі шақырсаң, екі-үш айдан кейін қашып
кетеді. Мыс қорыту үшін отын керек. Кп
отын. Ал ол жоқ. Қарағанды кміріне дейін
жеті жүз шақырым...
АҚЫШЕВТІ АШТАН
АЛЫП ҚАЛҒАН
Оның үстіне Қарсақбайды
қолға алу ісі қазақ даласын
жайпаған ашаршылықпен қатар
келді. Ауылдар қаңырап қалды.
Қаныш бұрғылау қондырғыларына
ліп-талып әрең жеткен қандастарын
аштан лтірмеу үшін әйтеуір жұмысқа

Қазақстан КП орталық комитетінің
хатшылығына ауысқанына қарамастан,
музейге күнде кешке келіп, әзірлік жұмыстарымен танысып, тиісті министрліктер
басшыларына тапсырма бере отырып,
оның шұғыл орындалуын талап етіп,
бақылауда ұстады.
1932 жылы Қ.Сәтбаев алғашқы ғылыми
еңбегін – «Жезқазған мыс кені алабы
және ондағы минералды ресурстар» монографиясын жарыққа шығарды. Оған
дейін Жезқазғанның рудаларындағы
мыстың клемі ағылшын мамандары
мен ХКК жанындағы Геологиялық комитет қызметкерлері айтатындай 60 мың
тонна емес, 2 млн тоннадан асатындығы
анықталған-тұғын.
Соғыс қарсаңында ғалым 1927-1928
жылдары «Жаңа мектеп», «Қазақстан
халық шаруашылығы» және т.б. басылымдарда басы жарияланған «Жезқазған
алабындағы кен орындары» атты клемді
еңбегін аяқтайды. Он бес жылда бұл зерттеу ауқымды монографияға дейін ұлғайған.
Осы еңбегі үшін Қаныш Имантайұлына

бай жолының»

БАҒАСЫН БІРІНШІ БЕРГЕН
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сонымен
бірге қазақтан шыққан алғашқы ғылым
докторы, Шығыс елдері ғалымдары арасында ғылым мен техника саласындағы
алғашқы КСРО ҒА академигі, солардың
ішіндегі ғылым мен техника саласы бойынша берілетін КСРО Мемлекеттік сыйлығы
мен Ленин сыйлығының алғашқы
лауреаты. Сәтбаев – еліміздегі геологиялық
қызметтің негізін қалаушы.
Қ.Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде
(ескіше 31 наурызда) Семей губерниясы Павлодар уезіне қарасты Ақкелін
болысының №4-ші ауылында, Имантай би
Сәтбайұлының отбасында дүниеге келді.
Азан шақырып қойған аты – Ғабдул-Ғани,
анасы 1лима еркелетіп Ғаныш, Қаныш деп
кеткен. Бала Қаныш сол аяулы анадан ерте
айырылған. Мейірімді ілім-білімнен іздеп,
кітап-қағазға жасынан бас қойған. Ауыл
мектебінде молдадан тіл сындырып, кейін
Павлодардағы екі басқышты орыс-қазақ
гимназиясына түседі. Гимназияны бітіріп,
Семей мұғалімдер семинариясында білім
алады, оның меңгерушісі немере ағасы,
орыс филологиясының оқытушысы, 1937де атылып кететін 1бікен Сәтбаев еді.
Мұхтар 1уезовпен, 1лкей Марғұланмен
бірге оқиды. Гимназияны бітіріп, Семей мұғалімдер семинариясында оқиды,
Сұлтанмахмұт Торайғыровпен, Ахмет
Байтұрсынұлымен, Міржақып Дулатовпен
танысып, араласады. Семинарияда белгілі
лкетанушылар – ағайынды Белослюдовтар, ерлі-зайыпты оқығандар – Нұрғали
және Нәзипа Құлжановтар сабақ берген.
Бірақ Семейдің ауа райы жақпай, Қаныш
бітіру емтиханын жедел тапсыруға мәжбүр
болады. Ккірек ауруы асқынып, 19201921 жылдарды елде ткізеді, қымызбен
емделеді. Сол 1921 жылы досы, Сібір технология институтының студенті 1лімхан
Ермеков оны Томда тұратын геология профессоры, болашақ академик М.А.Усовпен
таныстырады. Қаныштың студенттік
шағынан кітап жазған И.Лозовскийдің
жеткізуінше, жиырма екі жастағы жігіттің
Баян-Аулаға қымыз ішуге келген Сібір
технология институтының профессорымен
жақын араласуы, оның геология жайында
айтқан әңгімелері ендігі мір жолына күрт
бұрылыс әкеліп, Том институтына түсуіне
жол ашады.
Қаныш Том технология институтын
1926 жылы үздік бітіріп, тау-кен инженерігеологы мамандығы бойынша диплом
алған алғашқы қазақ ретінде Халық
шаруашылығы Орталық Кеңесінің
қарамағына жіберіледі.
...Сәтбаевтың алдына үлкен міндет –
Жезқазған-Ұлытау аумағында пайдалы
қазбалардың босалқы қорын жоспарлы
түрде анықтап білу бойынша алғашқы
стационарлық геологиялық-барлау
жұмыстарын жүргізу міндеті қойылады.

ҚАНЫШ ЕДІ

ала берген, сйтіп оның блімі бір жылда
мың адамға жеткен. Бірде қарындасы
тұратын ауылға келген ол кірпіктері
қимылдап жатқан балаларды кріп, оларды
түгел әкетеді. Зайыбы екеуі он екі баланы
аман алып қалады. Солардың бірі – Кемел
Ақышев кейін Алматы түбіндегі әйгілі
«Алтын адамды» табатын белгілі археолог
атанды.

екінші дәрежелі Сталин сыйлығы беріледі.
Шын мәнінде, бұл марапат соғыс кезінде
елге арзан мыстың мол қорын берген
Үлкен Жезқазғанды ашу еңбегінің еленуі
еді. Оған дейін Сәтбаев 40-тан аса ғылыми
еңбек жазған. Кейбіреулері салиқалы
диссертацияға татитын. Осыны ескере келіп, Жоғары аттестаттау комиссиясы 1942 жылғы 17 тамызда ғалымға
еңбектерінің жиынтығы бойынша
геологиялық-минерологиялық
Көптеген ірі тұлғалардың өмірінде бір
ғылымдардың докторы ғылыми
самғау, бір құлдырау аралас келіп отырадәрежесін береді.
ды ғой. Осы жағдай Қаныш Имантайұлын
Қ.Сәтбаевтың соғыс жылдары
да орағытып өтпеді. 1946 жылдың аяқ
зі ашқан Жезді кен орнынан Орал
шенінде Ғылым Академиясының, оның
тауларындағы танк зауыттарына
жетекшісі Қ.Сәтбаевтың басына бұлт
марганец кенін жеткізудегі ораүйірілген. Содан бастап академияны
сан зор рлі жайында аз жазылған
тексеруші комиссиялар басып қалады.
жоқ. Фашистерге атылған әр 10
1951 жылы оған ұлтшылдығы, партияға
оқтың 9-ы Қазақстанда құйылған
кірген кезде әлеуметтік шығу тегін жасықорғасыннан жасалғаны жайлы
рып қалғандығы, ұлтшылдарға қамқор
қанатты сз «Казахстанская
болғандығы және 1917 жылы Алаш Орда
правда» газетінде 1942 жылғы
үкіметінде үгітші болғаны айып етіп
желтоқсанда жарияланған
тағылды. Бұдан соң Қазақстан КП ОК бюҚ.Сәтбаевтың «Майдандағы
росы өзінің 1951 жылы 23 қарашадағы
қазақстандықтарға хат» мақашешімімен оны ҒА президенті қызметінен
ласында алғаш қолданылғанын
босатып, Төралқа мүшелігінен
ескеру жн.
шығарады. Геология институты
Соғыс жылдары КСРО Ғылым
директорлығынан да босатылу
академиясы Трал қа сының
қаупі туған. Сынмен,
құрамы түгелге жуық Қазақстанға
тексерумен қысым көрсету
кшіп келді. Бірқатары Бурабайға
шаралары жасалады.
қоныстанды, ал бірнеше институт, соның ішінде тарих,
Қ.Сәтбаевтың ғылыми мұрасын на- экономика, география институттары
сихаттау бойынша 1987 жылы, сол кездегі Алматыға келіп орналасты. Қ.Сәтбаев
ҚазКСР Министрлер Кеңесінің трағасы, оларға қолдан келген жағдайдың бәрін
бүгінгі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қол жасады. Академияның Қазақ филиалының
қойған қаулымен ашылған ғалымның қызметкерлері оларға з үйлерінен ығысып
мемориалды музейі тынбай еңбектеніп орын берді. Қадірменді академиктер болса
келеді. Музейдің тамаша сәулеттік кешен Медеу шатқалындағы таңдаулы демалыс
– Ұлттық Ғылым академиясы ғимаратында үйінде тұрды.
1946 жылы маусымда Қ.Сәтбаев
орналасуы біз үшін мақтаныш: мұның зі
келушілерге ткен онжылдықтардың ауа- Қазақстан ҒА-ның алғашқы Президенті
нын тікелей қабылдап-сезінуге мүмкіндік болып сайланды. Бұл іске алдын ала
береді. Сәтбаев құрған Ғылым академиясы дайындық жүргізілген: 1944 жылы-ақ
отандық ғылымның тайқазанына айналып, ғалымның басшылық етуімен арнауеліміздің ғылыми және мәдени мірінде л ы ү к і м е т т і к к о м и с с и я қ ұ р ы л ы п ,
оның құрамына КСРО ҒА президенті
лайықты орын алуда.
Айта кететін бір жайт – ол музейіміздің С.И.Вавилов жетекшілігімен 11 академик
қорын жинақтауға, оның экспозиция- енеді. Академия құрылар қарсаңда елде
сын ғылыми тұрғыдан жасақтауға сол 18 ғылыми-зерттеу институты, 8 сектор,
кездегі Мәдениет министрі &збекәлі 7 тәжірибелік станса, 3 ботаникалық бақ
Жәнібеков ағамыздың атсалысқандығы. болған. Қызметкерлердің жалпы саны 1400
Сәл кейінірек, з қызметінің жоғарылап, адам, оның 57-сі ғылым докторы, 184-і

ғылым кандидаты. Қ.Сәтбаевтың еңбегі
сонда, ол осы әлеуетті ұтымды пайдалана
отырып, елдің индустриялық дамуына
соны серпін берді. Жаңадан академиялық
институттар: ядролық физика, математика және механика, гидрология және
гидрофизика, мұнай және табиғи тұздар
химиясы, химиялық-металлургиялық,
тау-кен-металлургия, ихтиология және
балық шаруашылығы, экспериментальдық
биология, экономика, философия және
құқық, әдебиет пен нер, тіл білімі институттары ашылды.
Энциклопедиялық кл-ксір білім,
таным ккжиегінің кеңдігі, нағыз ғалымға
тән түйсікшілдік үлкен ғы лымның осы
тиісті орталықтарын құру ісін тікелей
қолға алуына септігін тигізді. Соғыстан
кейін Геология институтында геология
ғылымының барлық бағыты – металлогения, палеонтология, стратиграфия,
геотектоника, минералогия, геохимия,
геофизика, гидрология бағыттары рістеді.
1958 жылы академик Сәтбаев бастаған
бір топ геолог ғалым әлемдік геологиялық
тәжірибеде теңдесі жоқ жаңалық жасағаны
— Орталық Қазақстанның болжамдық
металлогениялық карталарының әдіснамалық негізін әзірлеп және сол негізде
әлгіндей карталарды жасап шыққаны үшін
Ленин сыйлығын иеленді. Бұл жұмыс
қазақстандық ғылым мен Қаныш Имантай ұлының ғылыми мектебін әлемге
әйгіледі.
ТҰҢҒЫШ Ш4КІРТТЕРІ ДЕ
ТҰЛҒАҒА АЙНАЛДЫ
Сәтбаевтың Тәжікстан ғылымын
дамытуға елеулі үлес қосқанын кпшілік
біле бермеуі мүмкін. Тәжікстан ҒА-ның
1951 жылы ткен бірінші ұйымдастыру
сессиясында ол осы елдің ҒА-ның
құрметті мүшесі болып сайланды. Сәтбаев
Тәжікстандағы геология және сейсмология институттарының ғылыми қызметіне
байланысты туындаған мәселелерді
талқылау үшін Душанбе қаласына талай мәрте барған. &з кезегінде тәжік
ғалымдарын Алматыға ұдайы шақырып
отырған. Кейінгі жылдары Тәжікстаннан
бірнеше ізденуші Қ.Сәтбаев атындағы
Геологиялық ғылымдар институтында
диссертация қорғады. 1999 жылғы наурыз
айында Тәжікстан ҒА Геология институ-

тында Қ.Сәтбаевтың туғанына 100 жыл
толуына орай мерейтойлық конференция ткізіліп, онда тәжіктің крнекті
ғалымдары академиктің жасампаздық
мірі жайлы ойларын ортаға салды.
Қанекең ғалым, ғылымды ұйымдастырушы, жер қойнауының құпияларының
сұңғыласы болумен қатар зерек ойлы
тарихшы, этнограф та еді. Оның қазақ
музыкасы, этнографиясы бойынша айтқан
релі ойлары бүгін де зектілігін жоғалтқан
жоқ. Ал ол тауып, зерттеген тарихи ескерткіштердің жайы з алдына блек әңгіме.
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
Қазақстан халқына Жолдауында Алтын
Орданың құрылуының 750-жылдығын
мерекелеуді жария етті. Ал содан сәл
бұрын, халықаралық «Ұлытау-2019»
туристік форумында сйлеген сзінде
Ұлытауды «Қазақ халқының алтын бесігі»
деді. Алтын Орданың негізін салған
Жошы ханның тарихи рлін қадап айтты.
Демек, Қ.Сәтбаевтың 1941 жылы «Народное хозяйство Казахстана» журналында
шыққан «Доисторические памятники в
Джезказганском районе» деген мақаласы
зәрулігін жоғалтқан жоқ. Онда ғалым
«қазақ» дейтін халық оңтүстікте Ұлы
Моңғол ұлысын, батыста Алтын Орданы құраған түркі-татар тайпаларының
қалдықтары негізінде XV ғасырдың
алғашқы жартысында пайда болғанын
жазған-ды.
Қаныш Имантайұлы білгір әдебиет
зерттеуші, музыкатанушы еді. Ол «Абай
жолы» эпопеясына бірінші болып баға
берді, А.Затаевичке қазақтың 25 әнін айтып отырып жаздырды, театрға, нерге,
мәдениетке, тәлім-тәрбиеге байланысты
бір талай мақала жазды. Бүгінде оның
есімін қастерлеп еске алып қана қоймай,
ол скелең ұрпаққа қалдырып кеткен
білімдік жәдігерді түптеп, түйсіне зерделеу
қажет. Яғни оның еңбегін танып-таныту ісі
болашақ буындардың да еншілі ісі болуы
тиіс.
Қ.Сәтбаев талантты жастарды жазбай танып, оларды қажет арнаға бұрып
отырған. Ол ғылымға ғылыми кадр ретінде
алып келіп, тәрбиелеп сірген жастардың
кпшілігі кейін ірі ғалым болып шығып,
ел ғылымының дамуына елеулі әсер етті.
Солардың бірі — ғалым-энергетик Шапық
Шкин болатын. Ол 1943 жылы Сәтбаевтың
кмегімен «Казсельхозэлектро» тресінен

Академия филиалының энергетика секторына меңгерушісі болып ауысқан. Кейін
Ш.Шкин республикадағы энергетика
ғылымының негізін салды.
Одан басқа Қанекең ғылымға 1лкей
Марғұланның келуіне де септескен. 1лкей
Хақанұлы кейін ірі археолог ғалымға және
Қазақстандағы археология ғылымының
негізін қалаған тұлғаға айналды. Сәтбаев
геолог Шаһмардан Есеновтың талантын
тани білді, оның республика геология
министрі болып тағайындалуына ықпал
жасады. Қанекең ғылымға Евней Букетовті
де әкелді, оны 1960 жылы республика ҒА
Химия-металлургия институтының директоры етті. Е.Букетов химия ғылымында
ірі жаңалықтар ашып, КСРО Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты атанды.
Кптеген ірі тұлғалардың мірінде бір
самғау, бір құлдырау аралас келіп отырады
ғой. Осы жағдай Қаныш Имантайұлын
да орағытып тпеді. 1946 жылдың аяқ
шенінде Ғылым Академиясының, оның
жетекшісі Қ.Сәтбаевтың басына бұлт
үйірілген. Содан бастап академияны
тексеруші комиссиялар басып қалады.
1951 жылы оған ұлтшылдығы, партияға
кірген кезде әлеуметтік шығу тегін жасырып қалғандығы, ұлтшылдарға қамқор
болғандығы және 1917 жылы Алаш Орда
үкіметінде үгітші болғаны айып етіп
тағылды. Бұдан соң Қазақстан КП ОК
бюросы зінің 1951 жылы 23 қарашадағы
шешімімен оны ҒА президенті қызметінен
босатып, Тралқа мүшелігінен шығарады.
Геология институты директорлығынан да
босатылу қаупі туған. Сынмен, тексерумен
қысым крсету шаралары жасалады.
Бірақ КСРО ҒА-ның толық мүшесін
Мәскеу қолдады. КСРО ҒА президенті
А.Несмеянов Қ.Сәтбаевты Академияның
Орал блімінің басшысы не КСРО ҒА
гео логия-география блімшесіне трағаның орынбасары етіп қоймақшы болады. Бірақ Қаныш Имантайұлы неде
болса елінде қала беретінін айтып, әлгі
ұсыныстардан бас тартады. Алматыға ол
1952 жылдың сәуірінде оралды. Мәскеудің
қолдауының арқасында институт директоры лауазымын сақтап қалды, ол сонда
болжамды металлогендік карта жасау ісін
жалғастырды. Арада жеті жыл ткенде
сол еңбегі үшін Ленин сыйлығын алды.
Оған әлгі сыйлыққа зін ғана ұсынғанын
айтқанда, ол бұл жұмыс авторлық ұжым
еңбегімен атқарылғанын алға тартып,
жалғыз зі үміткер болудан бас тартқан.
Ол кісіні ұлтына қарап алалау, блу
дегенді әсте білмейтін. Сол жолы сыйлық
берілген сегіз ғалымның арасында украин
Новохатский, еврей Жилинский, осетин
Медоев... болды. 1954 жылы Сәтбаевқа
байланысты іс қайта қаралып, ол кінәсіз
деп табылды. 1955 жылы маусым айында
қайтадан КСР ҒА-ның президенті болып
сайланды. Жыл аралатып Қазақстан КП
ОК-не мүшелікке тті.
Бүгінде Қазақ Ұлттық техникалық
университеті, Ертіс-Қарағанды арнасы
Қ.Сәтбаев есімімен аталады. Қарағандыда,
Павлодар, Атырау, Ккшетау, Жезқазған,
Сәтбаев, Степногор қалаларында ескерткіш қойылған, елді мекендерде мүсіні тұр,
мірі мен ғылыми қызметіне арналған
музейлер бар. Ондаған мектеп, кше, геология институты, Жезқазған таукен-металлургия комбинаты, кіші ғаламшар, жаңа
«Сатпаевит» минералы, Іле Алатауындағы
қарлы шың, гүлдер сұрыптары ғалымның
қастерлі атын иеленген.
Мемлекет басшысының бастамасымен Қ.Сәтбаевтың 100 жылдығына
орай оның есімін есте қалдыру шаралары
ткізіліп, Алматыда ескерткіш қойылды.
Жаратылыстану ғылымдары бойынша
жетістікке жеткені үшін берілетін оның
есімімен аталатын ҚР ҰҒА-ның сыйлығы
тағайындалды. ЮНЕСКО шешімімен 1999
жыл Қ.Сәтбаев жылы болып жарияланды. Жыл сайын ғалым туған 12-сәуірде
Алматыда, Нұр-Сұлтанда, Қарағанды,
Жезқазған, Павлодар, Сәтбаев және басқа
қалаларда ғылыми форумдар, крмелер,
Сәтбаев оқулары ткізіледі. Алдағы мақсатміндеттердің бірі – бұл 2024 жылмен
ұштасатын ұлы ғалымның 125-жылдығы.
Музей ұжымы бұл мерейтойға ерекше
мән беріп, қа зір дің зінде дайындық
жұмыстарын қарастыруда.
Бақытжамал АЙТМҰХАМБЕТОВА,
академик Қ.Сәтбаев мемориалдық
музей директорының міндетін атқарушы

«КӘРІ» АҒАШТАР ҚАУІПТІ

Жыл сайын көктем мен күзде жаңбыр, қар жауып, жердің ылғалы көбейгенде Алматының ескі
ағаштары құлап, көліктерді басып, электр сымдарын үзіп, қоғамға залал келтіреді. Арасында
адамдардың жарақат алуы да кездесіп қалады. Жыл сайын қайталанып жатса да, Алматы қалалық
әкімшілігінен бастап, қаланың коммуналдық шаруашылықтары да, «Зеленстрой» атты мекеме де бұл
мәселені түбегейлі шеше алар емес.
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
Оның бірнеше себебі бар. Алматы қалалық
жасыл экономика басқармасының мәліметіне
қарағанда, қазіргі таңда шаһарда 2 миллион 634 мың
түп ағаш бар екен. Оның 552 мыңының жасы 100
жылдан асып, тамыры шіріген ағаштар. Яғни аталмыш басқарманың бағалауынша «әлсіреген» деген
атау берілген. 1рине, табиғи және қолайлы жағдайда
ағаштар түріне қарай 200 жылдан 600 жылға дейін де
жасай береді. Ал ауасы кліктерден тарайтын улы газбен ластанып тұрған қалада ағаштардың тамырының
шіруі, бұтақтарының қурауы жиі болатын құбылыс.
Мемлекет басшысы Алматының экологиялық
жағдайын жақсарту үшін жасыл желектерді кптеп

отырғызуды қала әкімі Бақытжан Сағынтаевқа 2019
жылы тапсырған болатын. Жалғыз оңтүстік астанаға
ғана емес, зге аймақтарға да 2 миллиард ағаш егуді
міндеттеген-ді. Жыл басында зінің есеп беру жиынында Б.Сағынтаев «Жасыл Алматы» бағдарламасы
қабылданып, соның аясында ткен жылы 282 мың
ағаш отырғызылса, биыл 350 мың жасыл желек
отырғызуды жоспарлап отырғандарын жеткізді.
Бұдан блек қалада 5 жаңа саябақ салу, 19 экопост
орнату да жоспарланыпты. Аталмыш бағдарлама
аясында қала экологиясын жақсарту үшін қоғамдық
кліктерді газбен жүретін немесе электрлі кліктерге
кшіру де кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда екен.
Ауаға улы газды кп шығаратын дизелмен жүретін
кліктерді сатып алуға мүлде тыйым салып, «Алматыэлектротранс» коммуналдық паркі электрмен

жүретін 150 автобус сатып алуға келісімшарт жасапты. Алғашқы 41 автобус бағыттарға шығып үлгерген.
Қалғаны екінші тоқсанда әкелінбек. Қош, бұл
Алматының жасыл желегін молайту және экологиясын жақсартуға арналаған іс-шаралардың бір парасы. Енді тұрғындарға қауіп тндіріп тұрған тамыры
қураған ағаштар жайына қайта оралайық.
...Сонымен, Алматы қаласы жасыл экономика
басқармасының басшысы Наталья Ливинскаяның
айтуынша, басқарма 2019 жылдың қарашасынан
бастап ағаш кесуге рұқсат беруді тоқтатқан.
Мәселен, сол жылы 346 тініш түссе соның 33іне ғана рұқсат беріліп, қалғандарына тыйым
салған. Себебі құрылыс салу үшін немесе басқа да
мақсаттарға ағаштарды кесу үшін кәсіпкерлер мен
жеке тұлғалардан тініштер түсетіні белгілі. Оның
бәріне рұқсат бере берсе зі де жетіспей тұрған жасыл
желек оталып кетуі мүмкін. Осындай сылтау айтқан
аталмыш басқарма 2020 жылы тамыры шіріген
ағаштарды кесу талаптарын одан ары қатаңдата
түскен. Атап айтқанда, ткен жылы қалада кедергі
келтіріп тұрған ағаштарды кесуге 520 тініш болған.

Оларды зерттей, сараптай келе Жасыл экономика
басқармасы 90 адамға ағаш кесуге рұқсат береді.
Оның 22-сі тініш берушілердің бастамасымен
жойылған. Берілген рұқсаттар бойынша 65 871 ағаш
қайта отырғызылған. Яғни «бір тал кессең, он тал
отырғыз» қағидасы артығымен сақталған. Алайда
тұрғындар «қартайған», тамыры шіріген ағаштардың
құлау қаупі тніп тұрғанын хабарласа, оны жауапты мекемелер ескеруі тиіс. Ал оларға мүлде рұқсат
бермеу де орынсыз. Жалпы Алматының қартайған
ағаштарын тұрғындар анықтауға міндетті емес.
Бұл мәселені Алматы қалалық табиғи рессурстар
мен табиғат пайдалану басқармасы мен Алматы
қаласы жасыл экономика басқармалары мониторинг
жүргізіп анықтауы қажет. Және тиісті қызметтерге
ұсыныс жасап, кесу шараларын жүзеге асырулары керек. 1йтпесе жыл сайын кктем мен күзде жүздеген
шіріген ағаш мезгілсіз құлап, одан тұрғындар зардап шегіп жатқанын жоғарыда айттық. Алайда қос
басқарма да пандемияны сылтауратып, онлайын
жұмыс істеуге кшкендей. Негізгі міндеттерін
атқармағандықтан, одан тұрғындар зардап шегуде.

ANA TILI

ТҰЛҒА-ТАҒДЫР

АЛМАТЫНЫҢ
БАС АСАБАСЫ

сүйегі шет жерде қалды. Балаларының
үлкені, азан айтып қойылған аты
Мұқаналы болғанмен, табиғатынан
тура мінезді, сотқар болып скендіктен
Таусоғар атанып кеткен үлкен ұлы
тағдырына кнгісі келмей М.Шоқайдың
Түркістан Республикасын құру жніндегі
азаттық идеясын қолдайды. Жиырма үш
жасында Хорезм Халық Республикасы
Комиссарлар Кеңесінің Трағасы болып
сайланған, іле-шала Түркістан ұлтшылдар
ұйымымен байланысқан, панисламдық
контрреволюциялық пиғылдағы адам
ретінде айыпталған Меңдіқожа Ибнәминовтің кмекшісі қызметін атқарады.
Белгілі нәубетте Меңдіқожаның мірі
қиылған кезде Таусоғар да қуғынға
ұшырады. Оның соңғы тағдырына қатысты
мірлік дерек айқын емес. Бірде, большевиктермен шайқаста оққа ұшты делінсе,
бірде асқазан обырынан қайтыс болды
делінеді. Бақтыбай Екінші дүниежүзілік
соғыстан оралмады.
Ишанбай ағаның дүниеге келуінің
зі згелерге ұқсамайды. Толғақ анасын
жаңағыдай сергелдең кштің бірінде,
атанның үстінде тербеліп келе жатқанда
қысты. Е.Букетовтің оны «Атан қомында
туған адам» дейтіні сондықтан. Сәбиді
шүберекке орап алу үшін, атанды тізе
бүктірген жер де згеше, Тұщы Ойыл

бір-екі жылда оның бәрімізден кш ілгері
озып кеткенін біз байқамай қалдық»
дейтіні сол кез еді. Айтса айтқандай,
И.Қарақұлов Оралда, лкелік
медициналық техникумның дайындық
курсында оқи жүріп, тесік кпе қара шаруа балаларын жинады, соларды білімге
тартып, солар оқитын мектепті басқарды.
Тіпті Ақтбе округтік халыққа білім беру
комитеті жанындағы сауатсыздықты жою
жніндегі комиссияның тапсырмасымен Қобда ауданына арнайы іссапарға
жіберілді. 1йтеуір, мір тауқыметінен
құтылып, оның қызығын кру үмітінің
айқындала түсуі жас жігітті жігерлендіргені
сонша, енді ол осыған жеткізген заманауи
згерістердің қай-қайсысына болсын бейжай қарай алмады. Орал лкелік медицина техникумның директоры Зобнинмен
де, Алматы медицина институтының
директоры Қасаболатовпен де
тең дәрежеде пікір таластырудан тайсалған жоқ. Ащы
шындықты ашық айтқанда,
жаңағы екеуіне де жақпай
қалды. Алғашқысына техникум газетіндегі ашық айтыс,
екіншісіне Қасаболатовтың
бұйрығымен И.Қарақұловтың
институттан қуылып, ілешала қайта қабылдануы куә.

ҒАБЕҢ ЖАЗҒАН
АЛҒЫ СSЗ

Т

ЕРТЕГІ АДАМ
(Эссе)

болып келетін зеннің Ащы Ойыл болып
блінетін жыралы-жылғалы тұсы. 1лде,
Ишанбай аға мірінің де біресе ащы,
біресе тұщы болып ағатын Ойылдың суына
ұқсайтыны содан ба екен?!
Обадан қашып, аштықтан бұратылып,
бас сауғалап келген қазақтарға Хорезм
збектерінің де қамқор бола қоятындай
қауқары шамалы еді. Бойы қатып, буыны бекімеген Ишанбай біресе Байсұлтан
арықтың қойын бағып, біресе саудагер
Сұлтан ксенің жүгін арқалап, біресе май
шайқаушы Сапардың бшкісін жуып,
ащы мен тұщыға жаутаң кзбен қарап
сті. Ағаның күнделігінен: «Жасымнан
Байсұлтанның қойын бақтым, арқалап
суын тасып, отын жақтым. Қарным аш,
үстім жыртық, басымда мұң, қызығын
қашан крем жастық шақтың» деген жолдарды оқып отырып, осылай демеске
шамам да жоқ.

Осы жолдарды жазу үстінде жүрегімді
сыздатқан бір ойдан арыла алмадым.
1967 жылы Ишанбай ағаның үйінде
біраз күн болып, жеке мұрағатымен
танысқанмын, 1937 жылы «Социалистік
Қазақстан» газетінің екінші және үшінші
беттерін тұтастай алып жатқан И.Сталин
мен И.Қарақұловтың портреттері мен
бағдарламалық материал дарына кзім
түскенде отыз жетінші жылдың нәубетін
құжаттар арқылы ғана танып, біржақты
қалыптасқан ұрпақтың кілі ретінде маған
Ишанбай аға да бір сәт сталиндік тәртіптің
кейіпкеріндей крініп кетті-ау деймін,
белгісіз бір үрейдің бойымды дір еткізгені
әлі есімде. Адам санасын згерту оңай емес,
жаңағы «ұлтшыл-контрреволюциялық
топ туралы» ұғымның жалпы кпшілікке
үрей туғызу мақсатында жоғарыдан әдейі
құрылған тұзақ екенін ұғу үшін қаншама
жыл қажет болды десеңізші?! Ащы, бірақ

Қадырдың жаңағы айтқаны өмірден көшіріп алғандай. Ишанбай аға
мінген ұшақ Мәскеуге қонар алдында Сталиндік сыйлықтың иегері,
әлемге есімі белгілі дәрігер-академик В.Д.Тимаковтың ылғи да: «Господа
москвичи, готовьтесь, завтра фестиваль Ишанбая Каракуловича» дейтін
әзілін әріптестері, бар болса, әлі ұмыта қоймаған шығар. Алматының
бас асабасын бұдан әрі де таныстыра беруге болар еді, бірақ осының
өзі аз баға ма?! Мұндай бағаны аты әлемге мәшһүр авар ақыны Расул
Ғамзатовқа қатысты естуші едім. Ишанбай ағам дәрігер бола тұра, асау
ақынға тән адами тартылыс шабытын қалай тамаша меңгерген?!
ЖЕҢІС ЕМЕС,
ЕҢ АЛҒАШҚЫ ДРАМАЛЫҚ
КҮЙЗЕЛІС ЕДІ
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та дәстүр бойынша «Он үш
жасында отау иесі» болуы керек еді, бірақ сол жаста әлі
«әріпті таяқ деп білмейтін» Ишанбайға
болашағын бағамдау айға атылғанмен
бірдей-тін. &зінен әлдеқайда кіші балалар арасында бойы сорайып, қолына
алғаш әліппе ұстағанда намыс бойын
қалай ртеді десеңізші ... &ртемесе, сол
күннен бастап құрық тимеген асаудай
шиыршық атар ма еді. Іште тұншығып
жатқан бір күштің сиқырымен әдеттен
тыс тез есейер ме еді. Сауат ашу мектебін
екі-үш айда тамамдады, сонша уақыт
түркімендердің Ташауз округтік партия комитетінің құжаттарын тасыды, іле
қайтадан збек арасына оралып, енді
онда пионер ұйымдарын ұйымдастыра
бастады, жылға жетпейтін уақыт ішінде
осындай аласапыран жолдан тіп, 1926
жылы туған жеріне оралған бойда Ойыл
болысына хатшылық қызметке орналасты,
тіпті оған да разы болмай, республикалық
Білім беру комиссариатының арнаулы
комиссиясы 1927 жылы Ойылдағы үйкүйсіз қырықшақты баланы сегіз арбамен
Орынборға жнелткенде, солардың арасында Ишанбай аға да болды. Кейін Хамза
Жұматовтың: «Орынборға шала сауатты
күйде келген Ишанбайдың білімге деген
құштарлығы таңғалдыратын. Айналдырған

ақиқат, мұрағат құжаттары крсеткендей,
институттың бастауыш партия ұйымының
жалпы жиналысында ұстаз да, шәкірт те,
осындай тұзаққа ілінерін сезсін, сезбесін
бірін-бірі аянбай-ақ сілкіледі. Директор Е.Қасаболатов мақтаулы шәкіртін
институттан шығару туралы бұйрық
берді. Жоғары билік оны құптамады, ілешала ол бұйрықтың күшін жойды, тіпті
директордың зін қызметтен босатты. Бұл
И.Қарақұловтың жеңісі емес, ең алғашқы
драмалық күйзелісі еді.
МИРЗОЯННЫҢ
ШҰҒЫЛ ШАҚЫРТУЫ

К

елесі 1937 жылдың маусым
айында жұмысшы асханасында
кезекте тұрған И.Қарақұловты
әлдекім иығынан түртті. «Сізді іздеп
жүрміз, Мирзоян шақырады» деді. «Кім?».
«Лев Исаевич Мирзоян!». Аспирант үшін
тбеден түскендей хабар. Л.Мирзоян
И.Қарақұловты жылы қабылдады.
Елдегі әлеуметтік жағдаймен таныстырып, денсаулық сақтау ісін түбегейлі
түзету үшін арнаулы экспедициялар
ұйымдастыру қажеттігін және оған сол
экспедициялардың бірін басқаруды
жүктегелі отырғанын айтты. Сйтіп,
жаңағы он екі экспедицияның бірін
басқару Қазақ КСР Денсаулық сақтау
халық комиссарының 1937 жылғы 7
маусымдағы бұйрығымен И.Қарақұловқа
жүктелді.
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шешімге келді дейсің ғой, – деп Ишанбай
аға тағы да жайыла күліп алды. – Трді
қасымда отырған, Ленинградтан келген
академик әріптесіме тапсырдым да,
«дәретханаға барып келейін, жиналысты
зіңіз жүргізе беріңіз» деп шығып кеттім.
Содан жұрт тарап жатқанда бір-ақ оралдым, қорытынды сзді менің орныма Ленинградтан келген жаңағы академиктің
айтуына тура келді. Менің басыма түскен
мұндай қиын жағдайды ешкімнің басына
бермесін, бірақ оның жақсылығы – бұдан
кейін ктере алмайтын шоқпарды беліме
қыстырмайтын болдым. Л.Мирзоянның
1937 жылы «Денсаулық сақтау халық
комиссары боласың» дегенде, қатты шошынып: «Мен бұйрық жаза алмаймын»
дегеніме: «Комиссар бұйрық жазбайды,
қол қояды» дегенінің қандай дертке
ұшыратынын тағы да айқын сезіндім».

Ишанбай аға ауру әбден меңдеп, ауруханада қайтыс боларының дәл алдында өзін күзетіп отырған Мәрзия апайға, құп-қу жүзіне әлсіз қызыл шырай жүгіріп, құлағыңды әкелші дегендей ымдайды. Апай құлағын тосады.
«Мәрзия, сен менің құдай қосқан қосағымсың ғой. Қазақтың дәстүрі бойынша, күйеуі қайтыс болғанда, әйелі міндетті түрде жоқтау айтады. Ертең
сен де жоқтау айтасың, соны қазір айтсаң қайтеді, естіп кетейін» дейді аға.
Қайран қаламын, тағдырымен табиғи еркіндікпен осылай әзілдесе алатын
күш-жігерді ол қалай бойына сіңірген?!

И

шанбай аға туралы ойладың ба, тұла бойыңмен
жаныңды рақатқа блеген бір
ыстық сезім блей жнеледі. Ғылыми
медицинаны Ойыл даласында алғаш
әлпештеп, бүкіл қазақ даласына медицина
саласының тұңғыш профессоры болып
енген, Қазақстанның Денсаулық сақтау
халық комиссариатын, Денсаулық сақтау
ми нистрлігін басқарған, Дүниежүзілік
Денсаулық сақтау ұйымының сарапшысы
ретінде адам ағзасының проблемасын
шешуге әлемдік мінбеден үн қосқан
осы адам, жаңағы лауазымдарымен-ақ
мысыңды басуы керек еді, жоқ ол
керісінше, згені зіне ұмтылдырып, зі де
згеге ұмтылып тұрады. Қазақтың тамаша
ақыны Қадыр Мырза 1лидің:
«Айтқан бойда еретін сз болса
бір – сенікі.
Кз жасымды кретін кз болса
бір – сенікі.
Ауыздығын кемірген
атқа мінсем – сенікі.
Бір телефон бүгінде
жатқа білсем – сенікі.
Будан гүлін біреудің
сұрыптасам – сенікі.
Туған күнін біреудің
ұмытпасам – сенікі.
Азырқанбай алатын
сыйым болса – сенікі.
Шақыртпай-ақ баратын
үйім болса – сенікі.
Басқаларға бұлдайтын
трім болса – сенікі.
&мір бойы толмайтын орын болса
– сенікі» деп балаша еркелеуі, ай, тегін
емес-ау! Ал, енді, онсыз да кңілі даладай
кең, з бойындағы табиғи мейірім отымен зі «буланып» жүретін Ишанбай аға,
осыдан кейін қалай ақтарылмасын. Қазір
ел аузында жүрген «Свежая рыба» туралы
анекдот осындай сәттердің бірінде туған
еді. Немересі 1мірдің тінішімен «Океан»
дүкеніне барып, жібек жіпті тор дорбасын
суда жүзіп жүрген балықтарға толтырып,
ақшасын тлеу үшін кассаға беттемей ме?!
Қалтасын әрі ақтарады, бері ақтарады,
кк тиын жоқ. Жаңа жолда нердің жас
серілері кездесіп, соларды қонақ қылғаны
сонда ғана есіне түседі. «Ал, министр мырза, тлейтін ақшаң қайда?». Кезектегілер
Ишекеңе қарайды. Ишекең кассир қызға
қарайды. Сйтеді де: «Доченка, эта свежая
рыба?» деп сұрайды. Қыз таңданып: «Конечно свежая, она же живая» дейді. «Нет,
дочка, не всё живое – свежее. Например, у
меня Надежда Кузьминична тоже живая, но
далеко не свежая» деп тордағы балықтарды
суға апарып тге салады.
Қадырдың жаңағы айтқаны мірден
кшіріп алғандай. Ишанбай аға мінген
ұшақ Мәскеуге қонар алдында Сталиндік
сыйлықтың иегері, әлемге есімі белгілі
дәрігер-академик В.Д.Тимаковтың ылғи
да: «Господа москвичи, готовьтесь, завтра
фестиваль Ишанбая Каракуловича» дейтін
әзілін әріптестері, бар болса, әлі ұмыта
қоймаған шығар. Алматының бас асабасын бұдан әрі де таныстыра беруге болар
еді, бірақ осының зі аз баға ма?! Мұндай
бағаны аты әлемге мәшһүр авар ақыны
Расул Ғамзатовқа қатысты естуші едім.
Ишанбай ағам дәрігер бола тұра, асау
ақынға тән адами тартылыс шабытын
қалай тамаша меңгерген?!
Бүкіл бақытты саналы мірін бірге
ткізген Надежда Кузьминична қайтыс
болғаннан кейін Ишанбай аға жерлесі,
Ақтбе облысы Қобда ауданының тумасы
Мәрзия апайға үйленді. Сол Мәрзиясын
қолтықтап, аға М.1уезов атындағы
академиялық театрға спектакль круге
бармай ма?! Дәлізде қазақтың арынды
ақындарының бірі Сырбай Мәуленов кездесе кетеді. Ірі денелі тентек ақын алыстан
аюдай қорбаңдап келіп, жақындай бере
ағаға: «&мір бойы адасып, адасып, шаршап, шалдыққанда қолыңа қондырған
құсың құтты болсын» деп гүр етеді.
Ишанбай аға шағын желпуіштей жайылған
алақандарымен ақынды жанына жолатпай:
«1рі жүр, әрі, бұл ақын дегенің магнит
сияқты, қойныңдағыны да тартып алады.
Жалындап жүргенімде қарамай қойып
едім, мені мір бойы іздеп, ақыры тауып
алған махаббатыма жолай крме» деп,
жанындағыларды қыран-топан күлкіге
батырады. Шынында да: «... и умер великий хранитель здоровья людей с улыбкой
на лице, с такой же, которой он обрадовал
родных и близких при своем рождении в
уильских степях» деп Сәтімжан те дұрыс
айтады. Ишанбай аға ауру әбден меңдеп,
ауруханада қайтыс боларының дәл алдында зін күзетіп отырған Мәрзия апайға,
құп-қу жүзіне әлсіз қызыл шырай жүгіріп,
құлағыңды әкелші дегендей ымдайды.
Апай құлағын тосады. «Мәрзия, сен менің
құдай қосқан қосағымсың ғой. Қазақтың
дәстүрі бойынша, күйеуі қайтыс болғанда,
әйелі міндетті түрде жоқтау айтады. Ертең
сен де жоқтау айтасың, соны қазір айтсаң
қайтеді, естіп кетейін» дейді аға. Қайран
қаламын, тағдырымен табиғи еркіндікпен
осылай әзілдесе алатын күш-жігерді ол
қалай бойына сіңірген?!
&мірі сән-салтанат құратын, ішкенің
– алдыңда, ішпегенің – артыңда, қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда
мір сүрсе екен-ау! 1кесі Қарағұл маңдайы
қырық қыртыс болып, кедейліктің зардабын кп тартқан кісі, анасы Ақанай он
бес құрсақ ктергенмен, бала бақытын
кре алмады. Ойыл даласын жайлаған
обадан ұлдары Жаналы, Мұқағали, қызы
Жәния жастай қайтыс болды. &ңірдегі
белгілі зілзаладан қашып, Қарақалпақты
паналаған зауалды шақта қызы Марияның
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Болашақ мемлекеттік қайраткердің
қалыптасу жолы нақ осы кезден
басталады және ол сол кезеңнің ерекшелігімен, яғни мемлекеттің ұлттық кадрға
зәрулігімен, аталған қайраткердің еліне
сүйіспеншілігінің табиғилығымен, адами үйірсектігімен, сондай-ақ қызметке
адалдығымен сипатталады.
Үш айда 8 341 адамның денсаулығын
тексеріп, 342 адамды жатқызып емдеген,
111 адамға сәтті операция жасаған, 14
ббектің кіндігін кескен экспедицияның
ауданға келуі мен кетуі әрі қуанышты, әрі
кінішті салтанатпен тті. Ал, жас дәрігер
И.Қарақұлов үшін үлкен мір мектебі
болды және ол үкімет басшыларының
назарына ілінсе керек, экспедициядан оралысымен ілешала Денсаулық сақтау Халық
комиссары болып тағайындалды. Араға
тағы екі-үш ай салып, бірінші шақырылған
КСРО Жоғарғы Кеңесіне депутат болып
сайланды.
&мір И.Қарақұлов үшін шарықтау
мен құлдилау, шаттану мен егесу кеңістігі
сияқты, біреуге жағып, біреуге жақпаса
да күрессіз ткен күні некен-саяқ. Жыл
жарымдық комиссарлық шарықтау 1939
жылдың ортасында қою оқиғалармен
тұйықталған рухани күйзелуге ұласты.
Мәселе қызметтен алыну емес,
сүйікті жары Ираида тұңғышын босану үстінде қайтыс болды. Ишанбай аға
қызы – Мариясын Мәскеудегі жақсы
танысы, талай жанның бағын ашқан
О.В.Васильевскаяның қолына тапсырды.
Ольга Владимировнаның аналық мейрімі
шексіз-ді, бірақ амал не, мәскеуліктердің
зі фашизм соққысының астында қалды.
Осындай сұрапыл күндерде, кейін «Сырласу» атты кітабында толқи жазғанындай,
шиттей сәбиін іздеп аласұрған, жолшыбай «кр азабынан» тіп Алматыға жеткен И.Қарақұловтың кейінгі күндері де
«аллаға шүкір» дейтіндей болған жоқ.
Ірілі-ұсақты текетірестерден құтылып,
жаны қалаған ғылыми жұмыспен еркін
айналысудың сәті түспеді. Ғылым әлемді
жайлап бара жатқан фашизм құрсауына
түсіп қалмау үшін оған қарсы тұра алатын алапат күшке жегілді. «Қарағайға
қарсы бұтақ біткенше еменге иір бұтақ
бітсейші, қыранға тұғыр қыларға, ханнан
қырық туғанша қарадан бір-ақ тусайшы,
халықтың кегін қусайшы, артымыздан
біздердің, ақырып теңдік сұрарға» дегенді
ер Махамбет осындайда айтса керек. Атом
бомбасының «атасы» Р.Оппенгеймер
А.Эйнштейнге атом бомбасын жасау
туралы Рузвельтке жазған хатқа қол қоюын
сұрағанда, ол: «Апырай, құдайдың зі жеті
қат жер астына жасырып тастаған затты
шығарғанымыз қалай болар екен, кейін
халық сорламас па екен?» деп жүрегін
ұстапты. «Немістер бұрын жасап қойса
қайтеміз?» деген соң ғана амалсыз хатқа
қол қойған екен. Бактериялық жегінің
құрсауындағы ұлтының қамы үшін кейбір
«патриоттар» әдейі тұйыққа тірегенде,
з басын қауіпке тігіп, денесіне сынақ

жүргізуден тайсалмаған И.Қарақұлов,
ең алдымен мемлекеттің мүддесін,
соның қауіпсіздігін кздеген ерекше
құпия тапсырмамен КСРО Мемлекеттік
шекарасының санитариялық қауіпсіздігін
қорғау жніндегі жұмысты басқарып
жүрген жерінен КСРО Қарулы Күштерінің
ғылыми-зерттеу институтына жіберілді.
Неміс басқыншыларының химиялық және
бактериологиялық қаруларын қолдану
мүмкіндіктерін қадағалау жніндегі ерекше топтың жауапты қызметкері Сталинград үшін жан алысып, жан беріскен
күндерде, қаланың жертлесінде адамзатқа
атом бомбасынан да қауіпті қарудың те
құпия сынағымен арпалысты. Ғалымдардың, оның ішінде И.Қарақұловтың да
бақытына Сталинград шайқасы кеңес
жауынгерлерінің жеңісімен аяқталды. Президент Трумэннің бұйрығымен атом бомбасы Хиросима мен Нагасаки қалаларына
тасталғанда Р.Оппенгеймердің Президентке барып, наразылығын білдіріп,
атом қаруын ойлап тапқан ақылын, хатқа
таңбасын басқан қолын қарғап жылаған
трагедиялық тағдырын И.Қарақұлов басынан кешкен жоқ, бірақ ол ғалымның ең
рухани күйзелісті жылдары еді.
АЙМЕН, ЖҰЛДЫЗДАРМЕН СSЙЛЕСУ
АДАМДАРМЕН СSЙЛЕСУДЕН
4ЛДЕҚАЙДА ҚИЫН ЕКЕН

«Қ

ой бастаған серкенің
маңдайының соры бес елі,
– деп Ишанбай аға бірде
ткенді күлімсірей еске алды. – Ресми
жауапты қызметтен босап, арқамды
кеңге салып жүрген кезім еді. Аяқ астынан Орталық Партия Комитетінің хатшысы Нұрымбек Жанділдин шақырды.
«Сізді республикалық Обсерваторияық
ғылыми орталықты басқаруға жібергелі
отырмыз» деді. «Ойбай-ау, медицина
қайда, аспан әлемі қайда. Жоқ, бармаймын» дедім шорт кесіп. «Ишеке, бұл
зі бізге құпиясы кп, бірақ елімізге
ұланғайыр пайдасы тиетін те жауапты сала. Қазір сол сала мамандардың
жетіспеуінен емес, сондағы бізге аса
қажетті академиктердің бір-біріне мүйіз
шайқауларынан зардап шегіп отыр. Сол
екеуінің тілін тапсаңыз, бітті. Ол сіздің
қолыңыздан келеді. Ал аспан мәселесін
басқалар шешеді» деп табандап тұрып
алды. Партияның сзі жүріп тұрған кез.
Аймен, жұлдыздармен сйлесу адамдармен сйлесуден әлдеқайда қиын
екен. Том-том кітаптарды ақтарып,
басым қатып жүргенде, жоспарлы
республикалық бір симпозум ткізетін
уақыт та келіп қалды. Симпозиумда
жаңағы екі академиктің зара айтысып
жүретін мәселесі де қозғалуы тиіс. Соңғы
отырыста саланың басшысы ретінде
соларға бәтуа сз сйлеуім керек. Марқұм
Қарақұл әкемнің айтқан ақылдарын түгел
сүзіп шықтым, бірақ басыма ешқандай
дәйекті дәлел қонбады. Сонда қандай

ән тазалығына осынша мән
берген И.Қарақұловты жан
тазалығы да аз толғандырмаса
керек, әртүрлі кездесулерде, әсіресе жастар үшін зекті сұрақтар жиі қойыла берді
де, уақыттың тапшылығына қарамастан,
осы сұрақтарға толыққанды жауап беру
үшін кітап жазуға отырды. Кейін «Сырласу» деген атпен қазақ, қырғыз тілдерінде
бірнеше қайтара жарық крген «Қырық
сұрағы» осылай дүниеге келді. Кілең
марғасқалар ортасында жүрген Ишанбай
аға осы кітапқа алғысзді әдебиетіміздің
тірі классигі Ғабиден Мұстафинге
жаздыртқысы келеді. Ғабең шоршып
түседі. «Сенің түк салмағы жоқ бейпіл
сздеріңе не айтушы едім?» деп зін
кінәлай сйлейді. Бірақ, әдебиетіміздің
тағы бір тірі классигі, екінші Ғабаң, Ғабит
Мүсірепов: «Ишанбай-ау, жер астында, шахтада кмір қазып, кзі ашылған
Ғабиден әйел затының ғажайыбын қайдан
түсінсін, екеуміз сияқты ақсүйек кресіңау! –деп құрдас-досын түйреп теді де,
– мен жазамын» дейді. Алғысздегі классик қаламгердің: «&мірде бар нәрсені
айтпай, жасырып, оны үнемі жатсына
беруіміз, шынына келсек, артық та, ағат
іс» дегенін, Семейден хат жолдаған Ахмет
Жүнісов деген азамат: «Етекке сыймайтын күннің нұрындай заңдылықты
ашып жазбай қазақтың қылымсығаны
енді жетті» деп толықтырады. Сол
А.Жүнісов Ишанбай ағаның «Қазақ
әдебиетінде» жарияланған ата-бабаларын Қобыландыға тірейтін «Жаңа туған»
кімнен туған?» атты мақаласына да ерекше ыстық ықылас білдіреді. Тап осы
мақалаға белгілі қаламгер, кне әңгіменің
шебері Ж.Бектұров 1972 жылғы 16 сәуірде
жазған хатында Ишанбай ағаның орасан
зор ғылыми дүниелерін «ысырып қойып»:
« …осы тақырыпта қалам тартуыңыз түбі
сіздің кп еңбектеріңіздің ішіндегі ең
сүбелісі болып қалар» дей келіп, егер осы
бағытпен кетсеңіз сізден тамаша тарихшы не жазушы шығар еді деп әзілдейді.
Ишанбай ағаның жақын інісі, белгілі
журналист, аудармашы Есен Сафуани з
естелігінде осы әзілді былай зерделейді:
«Мына 1зербайжан (6.Мәмбетовты
айтып отыр – С.Б.) театрдың штатын
қысқартып, жасы келген әртістерді
зейнетке жібергісі келіп жатыр екен.
Маған бір егде әйелді жіберіпті. Керемет
ақылды әйел, Сізге жақсылап қарайды
деп қояды. Маған беріп, құтылмақшы
ғой. Үстіндегі қалың киімін шешпей отыра кетті. «Шешініп отырсаңшы» деп едім,
«иә, шешем жақсы адам еді, жасы елуге
толмай айрылып қалдым ғой, қайтейін»
дейді. Байқасам, құлағы естімейді екен.
Мен оған үйленсем, ерлі-зайыптылардың
арасындағы махаббат, ғашықтық сздерді
айқайлап айтуым керек пе сонда?
Егер ағамыз медицинамен айналыспай, жас кезінен әдебиетпен айналысса,
түріктің 1зиз Несинімен иық тірестіретін
сатирик жазушы болар ма еді, кім білсін».
1зіл болса да, осында шындық та бар.
Ұлы Мұхтар, Мұхтар 1уезов ағаның «У
индейских друзей» атты еңбегіне жазған
алғысзінде: «Профессор Ишанбай Каракулов, будучи в Индии, много видел, много
сумел подметить внимательным глазом
взыскательного друга. Об этом он рассказывает в своей книге живо и увлекательно»
дейді. Иә, ағаның болмысты бағалап,
танымдық, тағылымдық ой түюі, сзді
әсерлі, бейнелеп қолдануы ерекше еді.
Ойлап отырсам, ағаның арамыздан
бақилыққа кеткеніне отыз жыл болыпты. Тағы да күлкі, адам баласын әзілмен
емдеген аға зінің табиғи болмысын
еске түсіретін ерекше күн – сол әзіл күні
мірден тті. Ұлы Болат: «1кемнің достарына телеграмма жнелтіп жатырмын-ау,
сене қойса жақсы. Ишекеңнің кезекті
бір әзілі шығар демесе болғаны ғой» деп
жымиды. &лім үстінде де шынайы күлкі
шақырған тұлғаға басымды идім.
«Ерте-ерте ертеде, жерде де емес, ккте
де емес, атанның қомында, Ащы Ойылдың
бойында бір томпиған сары бала дүниеге
келіпті. Оған әке-шешесі Алланың елшісі
Мұхамбет пайғарымыздың үмбетіне
қызмет етсін деп Ишанбай деген ат
қойыпты. Сол Ишанбай кеудесінде бір
от тұтанып, сәуле шаша бастаған күні
&лім мен &мір арасындағы байланыстың
сырын зерттеу үшін сапарға шығыпты»
деп бастағым келген, бірақ әртүрлі себептермен олай бастамаған ертегімді
аяқтағалы отырмын. Кім қалай түсініп,
қалай қабылдайды, ол басқа әңгіме.
Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ
Ақтбе облысы
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Кезінде байтақ еліміздің – батыс, шығыстағы бірнеше қаласында жауапты
қызметтер атқарған соң, кіндік қаны тамған топыраққа оралып, Шарап және
минералды су құю бірлестігінің бас директоры, Сарыағаш қаласының әкімі лауазымын атқарып, зейнетке шыққан, көптеген атақ-дәреже, марапаттар иегері,
Елбасы Н.Назарбаевтан төрт рет Алғыс хат алған айтулы тұлға, белгілі азамат
Мұстафа Сүлейменовтің қазақ қамы, ұлт бірлігі хақында жазған өмірбаяндық
жазбасымен танысқан соң, аз-кем пікір білдіру жоралғысын (дұрысы сол шығар
деп) осылай бастап отырмыз.

ОТБАСЫ ТАРИХЫ –
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лтынемелдегі осы құмды
тбеге қашан, қай уақытта
келсеңіз де ондағы згермейтін бір нәрсені кріп таңданасыз.
Таңғаласыз. Ол бұл жерде қаншалықты
боран соғып, дауыл тұрса да мұндағы тау
болып үйілген құмның жан-жаққа шашырап кетпей, жинақы жататындығы.
Содан соң ауа райының жел, құйын
сияқты қандай да бір әсері болмасын,
жота үстіндегі ұзыннан ұзақ созылған
пышақ қырындай жалдың з болмысбітімін ешқашан жоғалтпайтындығы.
Ал осындағы елгезерден ткізгендей
етіп табиғат-ананың сұрыптаған
біркелкі құм түйіршіктері ше? Алтындай жарқыраған соның құдіреті шығар,
сз етіп отырған тбеге шығып, етекке
қайта түскендегі адам ізі сәлден соң
жоқ болады. Сйтіп Айғайқұм бұрынғы
момақан, тылсым, жұмбақ күйіне қайта
оралады.
…Бұл жолы да ол бізді осындай
келбет-крінісімен қарсы алды. Ұзындығы 2020, ені 551, биіктігі 182 метрлік
құмды жота зі орналасқан аңғардағы
тақырда оқшау тұр. Тңірегінде шашау
шыққан ештеңе жоқ. Қыздың жиған
жүгіндей жинақы. Таза.
– Бұл құмды тбенің гүрілдеп,
дүрілдейтіні қайда? Жотаның ән
салып, дыбыс шығарады дегені не
сз? – деді жүргізуші жігітіміз Думан
Мұхамеджанов.
– Ол үшін мына қырдың күнгей
бетіне ктерілу керек. Содан соң бері
қарай жүргенде не болатынын зің
кресің, – дедім мен оған 1984 және
2004 жылдардағы з басымнан ткерген
оқиғаны есіме алып.
Бұған онша түсінбеген серігім артына жалтақ-жалтақ қарап қойып,
Айғайқұмның орта тұсындағы текшеге қарай бет алды. 80-90 метр рлеп
барған соң сәл демалып, тменге түсуге
ыңғайланды. Сол кезде, яғни етекке
қарай 5-6 адым аттағанда аңғарды
жаңғырықтырған гуіл басталды дейсіз.
Бір қызығы, оқыс шыққан үннен секем
алған Думан беткейде сәл-пәл кідіріс
жасап еді, дыбыс та тоқтай қалды.
Қозғала бергенде гүрілдеп, дүрілдеген
дауыс қайта пайда болды.
– Бұл не жұмбақ? – деді етекке түсіп,
есін жиған серігім. – Мұның сыры неде
деп ойлайсыз?
Мен оған жауап ретінде
П.И.Мари ковский деген ғалымның
болжамын айттым. &мір бойы Алматыда тұрып, Жетісу жерін талмай зерттеген
биология ғылымының докторы Павел
Иуистинович Айғайқұмдағы құпия
дыбыстар туралы кезінде былай деген
болатын. «Бұл жотаның дыбыс шығару
себептері жнінде кптеген жорамалдар
бар. Солардың дені боранды, дауылды
күндері құм қозғалғанда, одан
сықырлаған үн шықпай қоймайды
дегенге саяды. Бірақ жай кездің зінде
шағылға аяқ басқан адам мен жан-

жануарлар қимылы әсерінен оның
неге гуілдейтінін ешқайсысы түсіндіре
алмайды. Меніңше, бұл былай. Құм
тбелердің қай-қайсысының да тменгі
қабаттары дымқылданып жатады.
Мұндай ылғал тіпті онша тереңде де
болмайды. Кктемгі жауындардан
кейін және күздігүні әлгі қабаттар
жоғарыдағы құрғақ құммен араласады.
Бұл жағдайда құм тбеден ешқандай
үн шықпайды. Жаздыгүні ыстықта
құмның үстіңгі қабаттары әбден кеуіп,
тменгі дымқыл қабаттан блінгендей болады. Мұның зі жоғарғы
қабаттардағы ауаның алмасуы себепті
ылғал қабаттардың неғұрлым тмен
түсуіне әкеп соғады. Құмның үсті түгел
дерлік кепті дегеннің зінде тменде,
бәрібір ылғал қабат жатады. Бұл ретте
құмның бет жағы әбден құрғап, астыңғы
қабаты біршама дымқылдануы, оның
арғы жағында тағы да құрғақ құм желісі
жатуы мүмкін. Құм тбелердің үстіңгі
қабаты тмен қарай сусығанда оның
тменгі қабаттарынан озып кетеді де,
бұлардың бір-бірімен үйкелісуі онша
қатты болмайды. Сол себепті мұндай
құмның үсті бұйра толқынданып жатады. Осы жағдайларда құмның біршама
тмен жатқан блігі сыртқа шығып
қалады. Оның үстімен жылжыған құм
музыка аспабына қол тигендей діріл
шығарады. Бұл үн кең клемде таралып
күшейе келеді де, біз сз етіп отырған
тбе жаппай гуілдегендей болады».
Профессор П.И.Мариковский осылай десе, Санкт-Петербург ғалымдары
Я.Рыжко мен Б.Русинов құмның сансыз
кп түйірлерінің бір-біріне үйкелуінен
дыбыс шығады деп есептейді. Себебі
құм түйірлерінің сыртында кальций мен
магний қосындыларының жұқа қабаты
бар. Солардан шыққан үн скрипка
ішегін үйкеген ысқы секілді дыбыс
тудыратын сияқты. Сондай-ақ олар
құмнан үн шығудың тағы бір себебі
құм түйірлерінің аралығындағы ауаның
қимыл-қозғалысына байланысты деп
пайымдайды. Жотадан құм сырғығанда
оның ұсақ түйірлері арасындағы саңылаулар кейде азайып, кейде кбейеді
екен. Ауа осы саңылауға бірде кіріп,
бірде шығып жатады. Дыбыстың
дірілдеп естілу сыры, міне, осыдан деп
ұғу керек. Бұл зерттеушілер пікірінде
тағы мынадай түсінік бар. Құмның
электрленуінен де дыбыс пайда болады екен. Үн шығаратын құм таудың
ұсақ тас түйірлері бір-бірімен үйкелісу
салдарынан әртекті электр зарядтарын
тудырады. Сйтіп бір-бірімен серпіліп
қосылып, тағы да серпіліп қосылу
әсерінен дыбыс шығып отырады.
– Міне, зің қасында тұрған
Айғайқұм жнінде ғалымдар осындай
пайымдаулар айтады, – дедім мен
Думанға.
…Клікке отырып, Бесшатырды басып тетін Іле жағалауына беттеп келе
жатқанда ойымызға: «Айғайқұмнан
шығатын әртүрлі дыбыстар… Мұндай
құбылыс тек осы жерге ғана тән бе,
жоқ ол әлемнің басқа түкпірлеріндегі
шлдерде де бар ма?» деген сауал орал-

ды. Бала күнімізде атақты жазушы Джек
Лондонның «Үш жүрек» атты романын
оқығанымыз бар еді. Сондағы баяндалатын оқиғалардың бірінде кен іздеушілер
Орталық Америкадағы далалы аймаққа
жеткенде, олардың табанындағы құм
неше түрлі әнге басып қоя беретіні
айтылатын. Одан секем алған адамдар жүрістерін тоқтата қойған кезде
тңіректің басқа ұрған танадай тынши
қалғанына куә болған. Жүргіншілер
қайта қозғалғанда, құм тағы да әндете
жнелген.
Жазушы бұл детальды әдеби тұрғыда
суреттегенімен, оны ойдан алып
отырмағаны анық. Оған зіміз жаңа
ғана жанында болған Айғайқұм, ондағы
текшеге ктеріліп, одан тмен түскен
серігіміздің қимыл-қозғалысынан
туған гуіл анық дәлел. Құдды Джек
Лондон шығармасындағы сюжеттің
кшірмесі дерсің. Клік ішінде осыны
еске алған біз: «Мұндай құбылысқа
байланысты интернет не дейді екен?»
деп іштей күбірлеген күйі ноутбукке
үңілдік. Сйтсек…, әлем картасында
жоғарыдағы жағдайға ұқсас 3-4 жұмбақ
құм тбелер бар болып шықты. Олар:
Ауғанстандағы Рек-Раван деп аталатын
«дірілдеуік қырат», Таяу Шығыстың
Синай түбегіндегі Джебель-Накунгтегі
«дабыл жотасы» және Чилидің Копиано аңғарындағы Эль-Бармадор атты
«ұлитын шоқы». Осылардың бәріне тән
ортақ белгі – бұл құмды жоталардағы
гуілдердің жел мен боран әсері, адам
және жан-жануарлар қимылынан кейін
ғана туып, ал жай уақытта тым-тырыс
жататындығы.
Жер бетіндегі құм тбелер… Олардан шыққан әртүрлі үн мен дыбыстар… Қалай болғанда да бұл те
қызық құбылыс. Осы ғажайыптың
дүниежүзіндегі жоғарыда айтқан санаулы елдерден басқа з атамекенімізде,
туған еліміз – Қазақ жерінде тұрғаны
бізді таңғалдырмай қоймайды. Содан
да болар, табиғаттың осы қайталанбас
құпиясына деген ынтызарлығың артып: «Бұл Тәңірдің бізге тартқан сыйы
ғой» деп қуанып, мақтанасың. «Тәубе!»
дейсің.
***
Қазақ елінің картасында «тас» деген
ұғымға анықтауыштық сипат берген тау
атаулары те кп. Олар мәселен: Сынтас, Үйгентас, 1улиетас, Сандықтас,
Қызылтас деген үлкенді-кішілі жоталар
мен шоқылар. Бұл аз десеңіз Жұмбақтас,
Тесіктас, Айғайтас тағы бар.
Біз бүгін, міне, осылардың ішіндегі
Айғайтас туралы айтпақшымыз.
Алматы облысындағы Райымбек
ауданының Шалкде жайлауындағы
осы бір алып шоқы туралы аңыз да,
алыпқашпа әңгіме де те кп. Солардың
дені әсіресе 1723 жылғы жоңғар шапқыншылығы мен 1916 жылғы үркіншілікке байланыстырылып айтылады.
Айғайтас, міне, сондай қиын-қыстау
кезеңдерде шолғыншылардың елге
түнде от жағып, күндіз түтін салып
хабар беретін қарауыл, күзет тбесі
болған екен. Оның үстіне бұл «бақылау

мұнарасының» ұшар басында зіндік
бір ерекшелік бар деседі аңшылар. Ол
сондағы жақпартастардың арасындағы
сызат, саңылаудан ызылдап ткен жел
әсерімен аталмыш шоқының уілдепгуілдеп дыбыс шығарып тұратындығы.
Еліміздегі осы тұрпаттас жоталардың
жоғарыдағыдай қасиеттерге ие екенін
ғалым Е.Қойшыбаев та жоққа шығармайды. Ол зінің 1985 жылы
«Мектеп» баспасынан жарық крген
«Қазақстанның жер-су аттары
сздігі» кітабында: «Айғайтас– таулы
үстіртті мекендер аты (Қазақстанның
оңтүстік және солтүстік аймақтарында
кездесетін атаулар). Кезінде «жар
салынатын», «дабыл қағылатын»
дәстүрлерге байланысты немесе «жаңғырық беретін» тастар» деп
анықтама берген.
Табиғаттың осы бір сыйының тарихы мен бар қадір-қасиетін Мұқағали
Мақатаев ағамыз да анық айтып, дәл
бейнелеп беріп кеткендей. Ол зінің
«Атамекен» поэмасында:
«Айғайтас» – «Шалкденің» шаңырағы,
Ақ отау ақша бұлтты жамылады.
Жат жаққа жұрт үдере кшкен кезде,
Жабырқап тас та болса аңырады.
«Айғайтас» – тас емес тек айғайлаған,
Ғұлама қарт– жұрт үшін қайғы ойлаған.
Халықтың үні жатыр кеудесінде,
Бір кезде: «Елім-айлап» ойбайлаған.
«Айғайтас» – албандарға атамекен
(Оны мен шежіредей атап тем)
Ертеде ел шетіне жау тигенде,
Айғайлап хабар беріп жатады екен,–
дейді.
&зіміз сз етіп отырған тас шоқының түр-тұлғасы қандай? Кескін-келбеті ше? Ол нені кзге елестетеді? Бұл
сұрақтарға жазушы Ғабдол Слановтың
«Айғайтас» романындағы суреттеулер
жауап бере алатын сияқты. Ол кісі
1967-1968 жылдары арнайы тапсырыспен осы Шалкде жайлауына
келіп, шекара бойындағы елдің кешегі,
бүгінгі мірін бейнелейтін шығарма
жаза бастаған. Алғашқы блімдері
«Жұлдыз» журналының 1969 жылғы
5-санында жарияланып, кейін бітпей
қалған сол романда Айғайтас туралы
мынадай жолдар бар.
«Тас» деген атау мұның деңгейіне
де бара алмайды. Жалпақ-жайлау
трінде, кемінде жүз шақырым алыстан аңқиып крінетін оқшау тұрған
едәуір биік тау. Жуандау біткен бас
жағын батысқа беріп, сүйірлеу біткен
құйрығын шығыс жаққа сүйрете
сұлаған дара биік .
Биіктігі де едәуір бар, жан-жағы
бірдей тік беткей. Қанжайлау, Таужайлау деп аталатын дң жайылымның
алшысынан жатса да басына не беткейлеріне мал жайылған емес. Айдыны мықты, шығыстан батысқа қарап,
басын жерге салып дңкиген алып бір
қызыл шұбар жолбарысқа ұқсайды.
Жон арқа, тбесі де сімдікке бай емес,
тықыр кгі аралас, шұбар тастары ирек
сұсты. Алыстан-ақ айғайлап, оқшау да
одағай крінеді. Айрықша бір пысы
бардай, адырайған қалпынан шошына
ма кім біледі, маңындағы ел де биігіне
аяғын жиі салған емес».
…Сол Айғайтас, міне, осы. Ол
бұ рын да осылай болған. Қазір де
солай тұр. Келешекке де біз крген
биік қалпында бара бергей.
Жанболат АУПБАЕВ
Алматы облысы

Ashyq жобасының ауқымы кеңіді
ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш
=неркәсібі министрі Бағдат Мусин тағы үш қалада
Ashyq жобасының енгізілетінін айтты. «ASHYQ
жобасын пайдалану картасын Павлодар, Тараз
және Ақт=бе =ңіріне енгізбекпіз. Осылайша фитнес-клубтар, бассейн, боулинг, спа-орталықтар мен
компьютер клубтарынан б=лек, жобаға қоғамдық
тамақтану мен кинотеатрларды қосу жағы
әзірленуде.
Міндет – қазіргі қиын жағдайға қарамастан бизнес
кілдеріне жұмысын жалғастыруға мүмкіндік беру.
&здеріңіз білесіздер, жақында Францияда ұлттық локдаун жарияланды, барлық қажетті дүкендер жабылды.
Германияда да қатаң шектеулер бар. Біз мұндай шектеулерге жол бермеу мақсатында қажетті шараларды
қабылдаймыз. Бұған дейін айтқанымдай егер денсаулық
жағын ойластыра отырып, елдегі бизнестің дамуына

мүмкіндік беретін идеяларыңыз болса тыңдауға әзірміз.
Мен з тарапымнан Ashyq жобасын мемлекеттің
қаржыландыруынсыз қолдап, бастама ктерген Виталий
Пустовойтенкомен оның ұжымына алғыс айтқым
келеді. Міне, азаматтық бастаманың жарқын мысалы!»

дейді Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш
неркәсібі министрі.
Министрдің сзіне сенсек, ҚР Денсаулық сақтау
министрлігі мен Атамекен ҰКП бұл жобаны жүзеге асыруда үлкен кмек крсетіп отыр.
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сай еліміздің Денсаулық сақтау министрлігі,
ҰКП, авиация комитеті, әуежайлар, Қазақтелеком және
«Эйр Астана» компаниясындағы әріптестермен кездесу
тті. Біздің алдымызда Covid-19 індетімен күресу үшін
цифрлық шешімдерді тезірек енгізу міндеті тұр. «Ashyq»
қосымшасына қатысты айтарым, жоба з нәтижесін
беріп келеді. «Атамекен» ҰКП әріптестеріміз күн сайын
фитнес-клубтарға келушілер арасында бұрын-соңды
Сovid-пен ауырған адамдар бар екенін хабарлады» деп
жазды Бағдат Мусин Facebook парақшасында.
А.ҰЛТАНБЕКОВА

Неге десеңіз, Мұстафаның жазбаларында, негізінен, з тңірегі, ата-баба,
ата-ана, аға-іні, апа-қарындас, зге де ет
жақын тума-туыс, олардың ұрпақтары,
қазіргі хал-ахуал, бастан ткен тәшпіштер
мен крген жақсылықтар, күллі тарихтағдыр сз болатынына қарап, оны з
тңірегіндегілерге бағышталған отбасылық
туындыға балауға да болғандай. Қазір
қолы жеткендер ұрпағына қажет болар
деген оймен кбіне отбасылық кітаптар
шығаратынына куә боп жүрміз ғой. Ол да
дұрыс шығар, әсіресе осы күндерде атабаба, үрім-бұтақ, тегін білмей скен (оған
мүмкіндік те болмаған) буын кілдеріне
сабақ, үлгі дер едік. Ең бастысы...
&з қалауымен таралымы жүз дананың о
жақ, бұ жағында отбасылық шежіре іспетті
еңбек шығаратын, ақын-жазушылардың
егінінен алты қыр алыс ағайындардың
ешкімде, ештеңеде шатақтары жоқ,
ешкімге салмақ артпай, з борыштарын
тедік деуден аспайтыны құптарлық.
Сондықтан «ондайларды кітап деуге болмайды» деп сұңқылдайтын керауыздардың
здерін сәл тежеп үйренгені жн шығар
(дейміз).
...Ниет таза. Мұстафа баяндауларының з айналасы емес, барша қауымға
ұялмай ұсынуға болардай дүние екенін
айшықтау біздікі. Оған дәлел жеткілікті.
Мұстафаның жазбаларында ары таза адам
болу, кісілік қасиет, қадір-құрмет, жеке
мір, дос-жаран, сырлас-мұңдас, ыстықсуық, не керек, күнделік ғұмырдағы пендеге тән иірімдер ашық, айқын крініс
табады. Ойлантады, толғантады, есте
қалады. Ендеше, Мұстафаның қаламынан
туған дүниені кітап демей, не дейміз.
Айтары мен берері мол, ойлы, ғибратты
еңбек екенін оқысаң білесің. Тек таралымын молайтып, алты Алаш баласының
бәрі болмаса да, біразының қолына
тиетіндей етіп (қайта) шығарса болғандай.
&йткені Мұстафа қазақ елінің барлық
аймағында із қалдырған, қайда да етене
таныс қайраткер. Бір ғана (қазіргі) Атырау облысында ткен жылдар, абыройлы
асулар, облыстық партия комитетінің
бірінші хатшысы Саламат Мұқашев,
қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы Равил Шырдабаевтың қамқорлыққолдау, желеп-жебеу, жанашыр, аға-інілік
ықылас-пейілдері ккірек-ккейінде сайрап тұр емес пе? Ондағы аяулы жандардың
біразымен әлі күнге хабар-ошар алысып
тұратынын айтады Мұстафа.
Мұстафаның мірбаяндық жазбаларына ескі тәсіл, таптаурын жол, жауыр болған
мәнзаладан бұра тартып, згеше қыр,
соны тұстардан түрен салуды құп крдік.
Оқырман қалтқысыз қабылдап, ұғарына
сенгендіктен. Мақсат – жазбаны қайталап,
тізіп шығу еместіктен (Айттық қой, оны
зің оқып, біле жатасың деп).
Бұларға қоса, әсіресе соңғы жылдарда
бір әулеттің мірбаяндық хикаяларын
ғана қаузайтын отбасылық кітап шығару
жиі ұшырасады дедік. Құптарлық.
Бірақ солардың ішінде отбасылық
дегенмен, ішкі мазмұн, жәй-түйлердің
ол шеңберге сия бермейтінін, қалың
кпшілік білсе де жарасатын сирек жайлар да қамтылатынын сол жазбалар
авторларының здері де аңғармай ма,
әлде, мән бермей ме, шамасы, сол айнала. &з басым солай пайымдаймын.
Немесе, қарапайымдық, кішіпейілдік. Бұл
ойларды сәл тірілтіп, кеңірек қаузасақ,
осының алдында, тіпті таяуда Мұстафа
жазғандай тағы бір кітап қолға түсіп,
жоғарыда сз болғандай толғаныстар
соның әсерінен туындағанын жасырып
неғыламыз. Яғни отбасылық кітаптардан
да есте сақтап, айта жүрердей тәлімді,
тіпті ұрпақ тәрбиесіне игі әсері мол
мағлұматтар табуға болатынын зерделей
жүру артық емес. 1лгі таяуда қолға түсті
деген кітап нақ солай. Атауы «Снбейді
әке, шырағың». Авторы – белгілі тұлға
1сен Беспаева. Кезінде комсомол, партия, кеңес органдарында басшылық
лауазымдар атқарған қайраткер. 1не,
сол кітаптан 1сеннің мірбаяндық
деректерінен блек, оның қызмет
істеген жылдарда Алматы қаласындағы
қараушысы жоқ, тағдыры қиын қарттар
үшін Ардагерлер үйі, 1леуметтік тұрғын
үй, Кеңес үкіметімен қоса жоғалған 1
май мейрамын «Қазақстан халқының
бірлігі күні» деп қайта тірілткені, мүгедек
балаларға үйде қызмет крсету – осының
бәріне бастамашы боп, жүзеге асырғаны
бұлтартпас фактілермен айшықталады.
Ешкім зәредей күдік келтіре алмайды.
Олардан басқа да атқарылған игі шаралар қаншама. 1сен Беспаеваның қоғам,
халық, айналадағы түрлі згеріс, саяси
ахуалдарға жеке кзқарас, пікірлері қандай
салдарлы, салмақты десейші! Мәселен,
ткенге топырақ шашып, здерін батыр етіп дәріптейтін екіжүзді, табаны
тайғанақ мұндарды астарлап отырып-ақ
бетперделерін сыпырады. Кітапта зге
де құнды дерек, мәліметтер жетерлік
(бәрін бірдей келтіру шарт та, мүмкін де
емесін зіңіз де білесіз). Осындай туындыны 1сен отбасымыз үшін шығардық
дейді екен. Тіпті, тым болмаса, бір-екі
данадан Кітап палатасы мен Ұлттық
кітапханаға ткізбеген. Айтыңызшы,
жоғарыда келтірген (келтірмегендер одан
кп) айғақтар қай кітаптың тақиясына тар
келуші еді? Осылай деп жуырда «Ана тілі»
газетінде шыққан мақалада айтылғаны
оқырмандар есінде болар деп ойлаймыз.

Демек, отбасылық делінетіндер ішінде
кпшілік қауымға ұялмай ұсынуға лайық
кітаптар да болады екен. Құдайдың
құдіреті ме, кім білсін, 1сен Беспаеваның
кітабынан соң, кп ұзамай қолға түскен
Мұстафа Сүлейменовтің жазбалары да
бір отбасы емес, кпшілік қауымның
рухани талап-тілегіне қажет дүние екенін
аңғардық. Алда екеуін де кп тиражбен
шығарып, тіркеуден ткізіп, сақталуы лазым кітапханаларға ткізу жн (дер едік).
Енді Мұстафа Сүлейменовтің жазбаларына қайта оралсақ, мына жайларды
шетпұшпақтап десе де, айтпай кетуге
болмастай. Ең бастысы, аруақ сыйлау, атабаба рухын ардақтау кім-кімге де міндет,
парыз. Тәуба!
Ташкент қаласында бірнеше ғасыр
бойы билік құрған қазақтар арасында
асқан білімді, орысша сауатты, бірнеше
рет Петербургке барып, мемлекетаралық
жұмыстар тындырған, Қоқан хандығында
біраз уақыт әскери бас қолбасшы міндетін
атқарған Молда Қошық деген датқа
болған-ды. Аты-жні, істеген істері тарихта жазылып, сайрап тұрған Молда
Қошықтың алдағыны болжау, крегендік
қасиеттері әлі күнге ел есінде. Ташкенттің
ғасырлар бойғы тұрғындары Абылай
ханның ақырғы батыры, сүйегі Арқа
жерінде жатқан әйгілі Бердіқожа шыққан
Шанышқылы тайпасының кілдері еді.
Шанышқылыға жататын Дархан руының
ксемі Молда Қошық датқа қаланың қақ
ортасынан Дархан арық және Салар деген екі канал қазып, күллі қазақ берекелі
ғұмыр кешеді. Сол екі канал Ташкенттің
қақ ортасында қазір де бар, атаулары
згермеген. Ал сол кездердің зінде
болашақты ойлаған Молда Қошық кппен
бірге сіп-ніп, ештеңеден кемдік крмей,
алаңсыз ғұмыр кешіп жатқан Дархан
руының негізгі блігін қазіргі Сарыағаш
қаласы орналасқан жерге кшіреді. Екі
ара алыс емес, он бес, жиырма шақырым.
Дарханның Оршақ, Еңкес, Құлтума, Шошым аталары бүгінгі Сарыағаш ауданының
орталығынан бастап, Сарыағаш курорты орналасқан аумаққа дейін қатарласа
қоныстанады. Трт атаның кілдері
кшіп келген бойда трт канал қазып,
әрқайсысы з аталарының атымен атайды.
Халыққа құт-береке дарытқан трт арық
та әлі бар. Оршақ, Еңкес, Құлтума, Шошым арықтарының арқасында шаруасы
шалқыған елдің әрқашан да еңсесі биік,
иншалла.
Молда Қошық дархандарды кшірумен
шектелмей, Шанышқылының зге де руларымен қоса, Ташкентте ежелден тұратын
Қаңлы, Сіргелі тайпаларының едәуір
блігін Келес бойына кшіреді. Қазіргі
кзбен қарағанда, бұл үлкен білгірлік,
крегендік еді. Бүгінде Сарыағаш пен
Келес аудандарының негізгі тұрғындары,
азын-аулақ згелерді айтпағанда, сол тайпалардан құралады. Егеменді қазақ елінің
азаматтары!
Мінеки, құрметті дос, біз сз етіп
отырған Мұстафа Сүлейменовтің еңбегі
түгел болмаса да, туған ел тарихын
түгендеуге қатысты осы тектес дерекмәліметтермен құнды. Сол үшін ауызға
алып отырмыз. Рақмет, Мұстафа! Елдің
ткені мен бүгініне мән беру, арғы-бергіні
білуге ынта кемшіндеу бүгінгідей шақта
бұл бастамаң згелерге неге, жұғысты
болғай!
Енді Мұстафаның зі туып-скен
отбасы, әулет сойына келсек, олар да ащытұщы, қызық-шыжығы аралас зінше
хикая, тұнып тұрған үлгі-неге, ғибрат,
құнды, қызықты оқиға, жай-жапсарлар.
Мұстафаның әкесі Сүлеймен 1909 жылы
дүниеге келіп, 1920 жылдардағы аласапыран сүргіндерден әупірімдеп аман
қалады. Колхозда жұмыс істейді. Отан
соғысына қатысып, аман оралған соң
да, колхозда, тағы басқа жерлерде еңбек
етеді. Уақыты жеткенде 1950 жылы туған
Мұстафа, басқа да ұл-қыздарының алдында бақиға озады. Анасы Мария да солай.
Сүлейменнің әкесі Мықтыбай, анасы
Зәуре – Мұстафаның ата-әжесі. Бұлар
жайлы крген-білгендерін ккейге тоқып,
кңілге түйгендерін Мұстафа кеңінен
толғап баяндайды. Біз шет жағасын әңгіме
еттік. Ат жалын тартып, айтулы азамат
болғанын да қысқа қайырып, баяндаумен
шектелдік. Енді Мұстафа туралы айтпасқа
болмастай тағы бір тағылымды жағдаятты
ортаға салайық та, сонымен доғарайық.
Сарыағашты мекендейтін
Сүлейменов тер әулеті зәулім үй салып, «Қара шаңырақ» деп атады. Ол
Мұстафаның әкесі Мықтыбайдан тарап,
қазір қазақ елінің батыс, шығыс, оңтүстік,
солтүстік, орталық – барлық ңірінде
тұратын 30-дан астам немере мен 70-ке
жуық шбере-шпшектердің бастарын
қосып, бір-бірімен крісетін, табысатын
қастерлі ұя. Бұл деген әрі Елбасымыз
ктерген «Мерейлі отбасы» сынды игі
бастаманы қолдау, рухани жаңғыру аясында жүзеге асқан игілікті шара дер едік.
Сарыағаш қаласына әкім боп тұрғанда
орталық алаңға Тле би бабамызға еңселі
ескерткіш тұрғызуға бастамашы болған
Мұстафа Сүлейменовтің з әулетінің тірегі
– «Қара шаңырақ» босағасын берік ұстап
отырғаны жайында, бұйырса, алда егжейтегжейлі айтылар деп үміт етеміз.
Зәкір АСАБАЕВ,
жазушы, «Сарыағаш ауданының
Құрметті азаматы»

ANA TILI

ЖЫР-ЖҮРЕК

«Кәрісі кімнің жоқ болса,
Жасы болар дуана...»
Махамбет

бүлінбей ғұмыр кешу – сын,
бүлінген мына заманда.
Басыңды сұқпа құрыққа,
жаңыла крме!
Құнықпа!
1р ісің менен әр сздің
сұрауы барын ұмытпа!

***
Үнсіз...
Тілсіз...
Кк аспан...
Жырақта Айым...
Қара жердің қабағы – сұрақтайын.
&мір кшіп барады ккжиекке,
Дәуір заулап барады құр аттайын.

Жүрекпен тыңда қыр үнін,
жүрекпен мір сүр, інім.
Сұлулық...
Сымбат – Жер үсті.
Тарқата крме бұрымын.

Жүрегімді бүреді сұрақ дәйім.

Тіршілік дейтін сағымға
алдана крме!
Алынба!
&мір – шл..
Бірде қара орман,
адасып кетпе қалыңда.

Сұрақ...
Сұрақ...
Миымды жаулап алған.
Жылдарымды іздеймін дауда қалған.
Тау басында – найзағай, күн күркіреп,
Қара нсер жауардай саулап алдан?!.

Оттанбыз!..
Желден!..
Суданбыз!..
Кк мұхит, қалың нуданбыз.
Адам Атаның сарқыты
сананы оймен жуғанбыз...

Келем іздеп ғасырды дауда қалған.

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Сарқылмау үшін туғанбыз!

Алты құрлық мазасыз...
Қағысуда...
Ой-санасы пендеңнің жарысуда.
Күбірлейді ақсақал киіз үйде:
«Кетпесін, деп, жыйғанның бәрі суға...»

Інім!

БІР ЕЛЕС ЖҮР...

Құбылуда дүниенің кескіні,
Құбылудан ескі әндердің шті үні.
&згерді мір...
&зегімде – кк жалын,
алыстырған жаңа менен ескіні.
Қоңыр түске бояп тау мен қыр ңін,
Қарашада елегзиді жүрегім.
Кешкі уақыт...
Кшті бақыт ұстатпай,
Қозғалғандай діңгегім мен тірегім.
Құбылуда аспан мен жер арасы,
Құбылуда Адам Ата баласы.
1лдекімдер тағдырымды тәлкек қып,
сыздайтындай жанның бітеу жарасы...
«Жұмақты әпер» деп сұраман, Айдағы...
Аман болсын Адамзаттың Айлағы.
Айдың астын кезіп елес жүргендей –
Ібілістің бір алапат майданы.
Бір үрей бар ккті кезіп тараған,
Мен ғана емес...
Алаңдаулы бар адам.
Алаңдаулы алты құрлық анасы –
Қара Жер де тамтығы жоқ жарадан.
Құнығуда...
Жұлынуда Заман-қар...
Құбылуда:
Қала...
Дала...
Алаңдар...
Ойланыңдар!
Тәңір Ұлы неге үнсіз?!
Бір елес жүр...
Сақ болыңдар, Адамдар!
Құбылуда ғалам бар!

Арындысың!
Ағындысың!
Сеземін...
Толқын атып жатыр іште зенің.
Дәуір дейтін құр асауды тізгіндер,
Біссіміллә!
Келді Сенің кезегің!
Тіл бітіріп қорғандарға, жал, құмға,
Үн бітіріп ормандарға, шалғынға...
Кесіп айтар...
Шешім айтар жұртыңа
Заманың тұр...
Амалың тұр...
Алдыңда!
Дәуірің тұр бағынбастай жұлқынып,
Ноқтасына басы сыймай бұлқынып...
&мір дейтін – долы теңіз... Ұмытпа!
Бола бермес ойлағандай кіл тұнық.
Тау да,
Тас та,
Сарыарқа да згерді.
Алатаудың згергенін кз крді.
Мынау Ұлы Даласына Қазақтың
Сзі блек, ісі блек кез келді...
Біздің заман згеше еді... &згеше!..
Тағдырменен ойнайтұғын жездеше.
Асау жылдар аңыз болып қалды енді,
Бермейтұғын мінез бенен сзде есе.
Кезең келді таразылап пендесін,
Екшейтұғын аламанда ел кшін.
Заманыңа сенің, Ұлым, алаңмын:
Ісің...
Сзің...
Соғатұғын Жел де – сын.
Құбыладан соғатұғын дем – егіз,
Егіз...
Егіз!..
Айдынымыз, Тбеміз.
Солтүстіктің мұздықтары қозғалса,
Оңтүстікте жыртылардай кбеміз.

Тамады-дағы теседі,
Құбыла желі еседі.
Келу мен кету – Тәңірден,
&теді бәрі, кшеді...
Тербеліп дала, тау әні,
Ккала бұлт ауады.
Кктемде, жазда, қазанда,
ақпанда лең жауады...

Күңіренді кп халық...
&мір тті... Боз даланы боздатып,
Ажал шіркін, боздақтарды кетті алып.
Крінбеді. Қырларымды қозғап ем...
Естілмеді. Дауысымды созған ем...
Талай досты алып кетті аңдаусыз,
Сзі жұмбақ...
&зі жұмбақ зге әлем...
&тті бауыр... «&лу үшін келмеген»
&тті дәуір қаталаған, шлдеген...
«&лмесін!» деп әкетті ме Тәңірім,
Жеті түнде...
Құлағыма келді лең?!
&зге сарын...
&ртенбеген...
&лмеген...
ТҮС. ТУҒАН ҮЙ.

Мәңгілік кші ауады...

«Жартастың жонын ұрғылап,
Сұрар ма екен бір бұлақ:
– Сол бала қайда кетті? – деп...»
Мұқағали

ЖЕРГЕ ТҮС!
«Адамның күні – адаммен...»
Халық сзі
Ес жыйғалы іздеп ең...
Таба алдың ба?
Кең айдынға шықтың ба? Қамалдың ба?
Арман дейтін асау ат кетті ме ұзап,
жел суырған айналып сағал құмға?!

Түгенделмей, бүтінделмей кш, бауым,
Ес жиғалы жолда келем,
Кеш, Қауым!
Сағындым ба?!

Батыс...
Шығыс...
Қызыл жалын, жерік үн.
Ібілістің үні сынды – Пері мұң.
Құдайсыздар құбылуда күн санап,
Қияметтің үрлеп қара крігін.
Сәби ғалам... Бұлдырайды дара шың –
Тәңір салған ұлы сурет!
Жарасым!
Кезең келді майдан ашып, жалғайтын
Жүректер мен жүректердің арасын.
Дәуір Ұлы...
Сынға салды Сені Елім,
Сенде менің:
Тәңір!
Тағдыр!
&леңім!
Сақтау үшін Қара Жерді,
Ұмытпа!
Сақтау парыз – Ұлы Дала клемін.
Арындысың!
Ағындысың!
Сеземін...
Буырқанып жатыр іште зенің.
Ұлым!
Ұлым!
Дәуіріңді тізгінде!
Біссіміллә!
Келді Сенің кезеңің!
ЕСКІ 4УЕН
Мың сан нұрдың арасынан шпеген
бір жарықты іздеймін де... Екшелем...
Жалт-жұлт етіп жанарымен шақырып,
со бір жұлдыз жаздырады кешке лең.
Қою түнде мың құбылып реңі,
дүрс-дүрс етіп соғатындай жүрегі.
Со бір жұлдыз – бала күннен сырласым,
арманымның қанаты еді, тірегі.
Тербеп тауды, лең шпті, қияқты,
ккіректен талмаусырап күй ақты;
со бір жұлдыз түн ауа кеп туатын,
әлі күнге ән салатын сияқты.
Сәулесіне шомылатын түнгі Айдың,
балаң едім, бозбала едім, ұлғайдым.
Дәуір тті... Бірақ жұлдыз орнында...
1нін...
Күйін...
Баяғыдай тыңдаймын.
Со бір жұлдыз – кңілімнің крігі,
мірімнің рнегі мен серігі.
Кк аспанды бұлт басса, іздеймін,
басылардай жырларымның желігі.
Қалатындай жер үстінде от рмей,
ткен мір, кешкен кңіл бекердей.
Со бір жұлдыз... Болмаса егер аспанда
ғалам ұлы кшіп мүлдем кетердей.
Тағдырымды....
Қалай?
Қайтып сгейін?
Бер, Тәңірім!
Ойдан азап шегейін.
Со бір жұлдыз шпесін деп кктегі
Айтақырға жырдан жаңбыр тгейін.
***
Інім!
Ойлану үшін бас берген,
егілу үшін жас берген.
Күш берген, қуат Адамға
ктеру үшін тасты рден.
Жұмбағы қалың ғаламда,
Міндет кп артар адамға;

***
Кңіл дейтұғын сығырды
басатын кім бар?
Қайда күш?
Жыр болып қонған сыбырды
ұшырсам ба екен Айға алыс?!.
Болар ма, пенде, дегенің,
кнер ме заман ырыққа?
Жұлқылап ойдың кгенін,
қайыру бермей құрыққа...
Сипатпай жалын, сауырын
Боз аттай тіліп даланы,
андыздап Асау Дәуірім
барады ккпен...
Қара, әні!
Кнетін түрі жоқ білем,
шаң қауып қалды тау үсті,
кеудемді қарып отты дем,
қара түн таңға ауысты...
Жеткізер емес...
Ұзады!
Ғаламның шулы дүбірі!
Мойында – тағдыр дұзағы,
Кңілде – кктем сыбыры.
Аспан мен Жерді тыңдадым,
Асау ойларым – ккберен,
Жеткізбей кетті жылдарым
Бас бермей бірге кетті &лең!..
***
&мір шіркінге не дерсің?!
&ртеніп, жанып, сгерсің.
&зіңді-зің кінәлап,
леңге бәрін тгерсің.
Бүлініп іштей жіктерсің,
үгіліп үнсіз үптерсің.
&ткен-кеткенді саралап,
сағынып, бойды тіктерсің.

Бұзылды сұлу жарасым,
Кмілді күлге қара шың.
Жайпады қызыл айдаһар
Тау менен таудың арасын.
&ртеніп қала-тұрағы,
Тартылып таудың бұлағы.
Сұлулық жермен-жексен боп,
Күрсініп аспан жылады...
Жап-жасыл тоғай кркем-ді,
Тіршілік кркем ртенді...
«Алла!» деп әлсіз күрсініп,
Ішіме менің рт енді!..
Кк ала жалын – түсің бе?
Жүгенсіз...
Жнсіз ісің бе?
Ойланшы бір сәт,
Ей, Пендем!
Адасқан сайтан ішінде...

Жүрегім, жаным – жыр айдын,
ширығып лең құраймын;
жағымпаз, сатқын жандарды
жолата крме сұраймын!
«Олаймын», кейде «бұлаймын»,
күрсінем, күліп, жылаймын.
Келетін бір-ақ мірге,
Құлымын Тәңір-Құдайдың.
Қорған бол, Алла сұраймын!
ҚИЫН СҰРАҚ
Фәни-Жалған!
Жалған – мұң...
Жалған – күйік...
Жалған – қайғы,
Жалған – ой,
Жалған – биік.
Адамдардың жұмбағы кбеюде,
кеудесіне заманды алған құйып.

Ақ нсердей ағыл-тегіл ой кеп бір,
Жүрегімде күмбірледі сйлеп қыр.
Іштегі, асау шерім, мұңым сілкінді,
Жуылғандай болды кңіл – кйлек кір.

Кріп тұрмын!
Сауал тұрды кзіңде.
1р пенденің з жұмбағы – зінде.
Шынымды айтып,
Сырымды айтып, арылдым.
&зің...
Сзің...
Жарасқан бір кезіңде...

Жұлмалап, жұлқып жұлынды,
Қыртысы Жердің тілінді.
Күрсінді мұхит «Алла!» деп,
Мың жылдық тоғай бүлінді.

Шындығым: Мен де пендемін...
Жайлымын, кейде шңгемін.
&мірім: күнгей, клеңке,
Еңбегім, Елім – сенгенім.

АРЫЛУ

Айтып, шыным, жеңілдедім бүгін мен,
Сәттеріме «Шүкір» айттым жүгінген.
Тәңір нұры шайып тті кеудемді,
ұмыттырып күндерімді үгілген,
түндерімді түңілген...

Себебі неден?
Айта алман...
&рт құшты орман жайқалған.
Кінәлі Жер ме?
Аспан ба?
Адам ба әлде...
«Шайқалған?!»

***
Қорған бол, Алла, жаныма!
Бере кр жалын қаныма!
Жалынсыз, отсыз күндерді
Жолата крме маңыма!

Ей, ескі дос!
Ерік беріп сезімге,
Шынымды айттым...
Сырымды айттым...
Безінбе!
Жұмбағымды...
Құндағымды қозғадым,
&зің...
Сзің...
Жарасқан бір кезімде.

Кетті деме, артықтау сәл кпіріп,
&тті деме, тпес жерден секіріп.
Кінәлассәң...
Кінәласәң...
&зің біл!
Ақтарылдым.
Айта алмадым тірік.
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Жылады бір жан ішімде!..
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БІССІМІЛЛ4!
«Мен жастарға сенемін!..»
Мағжан

Шырқырап ойдың шанағы,
шарпиды жалын сананы.
&теді бәрі қас-қағым,
тамшыдай тасқа тамады.

~¬Æ¶¾¯«

Қалың сұрақ кеудемде алысуда...
Қағысуда...

Қала...
Дала...
Құбылуда адамдар,
Кріп соны жүрек шіркін алаңдар.
Құбылуда кк пен жердің арасы,
Құбылуда алқара кк – ғалам бар.

Жүректі жалап от-рім,
ғарыштан жұмбақ жетер үн.
Сарсаңға салар сен ішкен
бал менен уың, шекерің.
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Сәуле-нұрды крінбес зге ешкімге
есің кете іздеп ең...
Кездестің бе?
Ой дейтұғын биік шың бағынды ма?
Тізгін бермес жан едің зге ешкімге?!
Адамдарға жақтың ба?
Жақпадың ба?
Сызығынан иманның аттадың ба?!
Арбасқанмен арбасып, шыныңды айтшы,
Ар отына жүректі қақтадың ба?!
Алу...
Беру...
Пендеге серт еді ме?
Айналды ма кешегің ертегіге?
Байқадың ба?
Қу тірлік – қас-қағым сәт.
Тағдыр-бейбақ – кк жалын.
&ртеді ме?!
Сезсең соны...
Айыл жый!
Асқақтама!
Ей, Жұмырбас, кеудеңе тас қаптама!
Қысқа мірді қысқартпа.
Мәңгі ешкім жоқ.
Қара жұртың күтіп жүр...
Қашқақтама!
Қуан!
Жұбан!
Жерге түс!
Асқақтама!
SЗГЕ САРЫН
Біздер, досым, лу үшін келмедік!
&мір үшін...
Қаталадық, шлдедік.
&лмеу үшін...
Тауды шарлап, құм кездік,
Дауылда қап,
Жауында қап, селдедік.
Шыңға шықтық...
Шыңырауды ұғындық...
Ккжиекке кз жеткенше үңілдік.
Асылдардың асыл ойын серік қып,
Жасықтардан... Жерідік те, түңілдік...
Үңілумен...
Түңілумен...
&тті мір!
&тті жылдар...
Жапырағын ткті ңір.
«&лу үшін келмедік!» деп жүргенде,
Талай асыл...
Ұшып кетті ккке жыр...
Талай жайсаң жұлдыздай боп тті ағып,
Жоқтау айттық...

Орны бар да, зі жоқ,
түске еніп жүр туған үй мен ескі ауыл.
Қия белден қара орманның сыбыры,
естілердей әжелердің күбірі...
Қыр астынан ккпар үні жетердей,
бойды сілкіп қалың тұяқ дүбірі...
Шекаралы тар қолтықтан жел ескен,
жететіндей бір ескі әуен дңестен.
Мына арада болмағандай тіршілік,
ұл сіріп, қыз ұзатып, ел скен...
&ткен мір...
Ойы, сзі, ісінде
бір міні жоқ, отын жағып ішімде...
Қозы, лағын маңыратып ескі жұрт,
қара шалдар қауқылдап жүр түсімде...
1кем...
Анам...
Түсіме еніп бауырым,
Ертегідей кшіп кеткен дәуірім.
Мен туған үй шақыратын тәрізді,
қолын бұлғап кіндік кескен ауылым.
Күзгі жазық – тозған ескі шекпендей,
Кктен жұлдыз жарысып нұр тккендей.
Қара жорға...
Кісінеп жүр, жануар,
бала күнім құсқа айналып кеткендей.
Үйсінтаудың бұлт оранып бктері,
Ккбастаудың жем іздеп жүр кептері.
Ұлар құстың үні естіліп Қыржолдан
Ойырмадан ұлитындай кк брі...
Сырға айналып, жырға айналып кш,
бауым,
Ес жиғалы жолда келем...
Кеш, Қауым!
Мен туған үй...
Орны жатыр. &зі жоқ.
Аян беріп, түске еніп жүр ескі ауыл...
SРТ
«Австралияның мың жылдық ұлы
тоғайлары екі айдан астам
кк жалынға оранды.
Сұлулық жермен-жексен болды...»
«Іштегі дауыс» (Күнделік беттерінен).
Ақпан, 2020 жыл.
Жап-жасыл тоғай кркем-ді,
Жалын орады ртеңді.
«Алла!» деп ұшты кк жалын.
Табиғат-Ана рт емді!

Жалғандықтан жүректер, сана – ғаріп,
сан қарайып,
кеңістік сан ағарып,
онсегіз мың ғаламның қатарында,
жадап-жүдеп жұмыр жер барады ағып.
Фәни-Жалған!
Жалған – сз...
Жалған – күйік...
Жалған – арман,
Жалған – ой, жалған – биік.
Кз ұшында ғарыш кк барады ұзап,
кеудесіне арманды алған құйып...
Қайда кетіп барады?
Аллаға аян...
Арты – тарих. Ал алды? Жанға – баян.
Қай пайғамбар айтады?
Қай әулиең?
Ақ, қарасын айтады қандай адам?
Жұмбағы кп...
Шешімі қиын сұрақ.
1уре болма Ғарыштың күйін сұрап.
Адамзаттың санасын қамшылаған
Жырың – сұрақ...
Жүрегің...
Миың – сұрақ...
Елді, Жерді сақтауың –
Мәңгілігің...
Қиын сұрақ.
***
Бір күн пенде боламыз, бір күн адам,
Артық емес бір кінә бір кінәдән...
Арылсын, деп алдында бір-бірінің,
Тарту еткен адамға Жырды ғалам.
Қиналғанда байқалып дір еткені,
Сілкінеді бір дауыс жүректегі.
Жұмырбасты пендеге қуат берер,
&лең шіркін!
&мірдің бір от-кені.
Сол от бізді жібермей үгілуге,
Сол от бізді жібермей бүгілуге.
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым, деп»,
Үйретумен келеді жүгінуге.
Адамдардың алдырмай миын уға,
Қиын тұста үйретіп жиылуға.
Үйретумен келеді сол от бізді,
Ақиқаттың алдында сыйынуға.
Жүрек – тре...
Бағынып әміріне,
Дұға арнаймыз лгендер қабіріне.
Сол От бізді келеді бағындырып,
Табындырып келеді Тәңіріге.
Бір күн пенде...
Боламыз бір күн адам...
Артық емес бір күнә, бір күнәдән.
Арылсын, деп, алдында Жаратқанның,
Тарту еткен адамға Жырды ғалам...
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Нұрекеңмен – Нұртаза Ыбырайұлы Ыбыраевпен алғашқы танысқанымызға жарты
ғасырдан аса уақыт өтіпті...
1966 жылдың наурыз айы болатын. Ол кезде Жамбыл облысының Свердлов ауданында (қазіргі Байзақ ауданы) аудандық комсомол комитетінде бөлім меңгерушісі
болып істейтінмін. Бір күні облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы
Тасболат Байталиев шақыртты. Аман-саулықты сұрастырған соң ол кісі Свердлов
ауданын екіге бөліп, соның есебінен жаңадан Жамбыл ауданы ашылып жатқанын
айтты. Сол ауданның жастар ұйымының – аудандық комсомол комитетінің
бірінші хатшылығына менің кандидатурамды ұсыныпты. Әңгімелесе келіп, менің
келісімімді сұрады. Бір сағаттай өтісімен болашақ аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы болатын (әзірше ұйымдастыру бюросының төрағасы) Нұртаза
Ыбыраев деген азаматқа ертіп барды. Сымбатты келген, қалың шашы артына
қайырылған, жасы отыздың ортасындағы жігіт ағасы шырайлы жұзбен қарсы
алды. Болашақта алда тұрған біраз мәсеселерді ортаға салып, тілектерін айтып,
өзінің келісімін берді.

АДАМДАР

«ҚАЗАҚТЫҢ
ҚАРСАҚБАЙЫН
САҚТАП ҚАЛҒАН»

Кәкімбек Салықов жыр арнаған азамат туралы
Отбасылық альбомды ақтарып отырғанда ертеде түсірілген осы суретке
назар салмай кете алмаймын. Іркілмесіңе болмайды. Суреттен ә дегеннен тұлабойыңды баурап алар жылылық ұшқынын аңғарасың.
Екі адам қол беріп амандасып тұр. Сәл-пәлден кейін бір-біріне
кеуделерін тосып, құшақ жаяры анық. Жүздеріне қараңызшы. Бұлтсыз
аспандай ашық, нұрлы күндей жарқын. Жымыйстарының өзінде
қылаудай да жасандылық табы байқалмайды. Сыры-жыры бір, өте
жақын адамдар екені көзге ұрып тұр.
Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»
Кптен кездеспеген жандар ма
екен... Олай деп айта алмайсыз.
Ткең тұратын Жезқазған шаһары
мен Қадыр аға мекен етіп жатқан
Қарсақбайдың арасы кп болғанда
жүз шақырым. Мүмкін одан да аз.
Оның үстіне қала да, кент те бір
ңірдің аумағында. Жиі бас қосып,
шұрқырасуға әбден болатындай.
Кім біледі, бұған дейін де талай
жүздескен шығар. Алайда соған
қарамастан араларындағы сыйластық
пен құрметке еш сызат түспей, сол
қалпында тұрғанына таңырқайсың.
Сз жоқ, сүйсінесің.
Кп адам мән бере қоймайтын
амандасудың зінен де біраз сырды аңғаруға болады. Мына екі
кісінің арқа-жарқа сәлемінен
нені байқар едіңіз? Мейірім лебі
менмұндалайды! Мейірім бар жерде
оның жанында адамгершіліктің,
қарапайымдылықтың, кіші пейілділіктің, қайырымдылықтың
«қоныс» теберіне ешқандай күмән
жоқ. Суреттегі бірден кзді баурап,
жалт қаратқан да, самарқау санамызды селт еткізген де – сол мейірім
екен ғой.
Реті келіп тұрғанда суреттегі
кейіпкерлерімізді таныстыра кеткен де жн болар. Олар қатардағы
жай біреулер емес. Қазақтың атпал
азаматтары. Оң жақтағы – Тлеген
1бдірахманов. Сонау жылдары
еліміздегі ірі ндіріс ошақтарына
басшылық жасады. Анау-мынау
емес, екі бірдей кәсіпорынның –
Қарсақбай металлургия зауытының,

Жезқазған мыс қорыту зауытының
директоры болды. Қажырлы
еңбегі арқасында з еліміздікін
айтпағанда, кешегі алып ел – КСРОның Құрметті металлургі атанды. Республиканың Мемлекеттік
сыйлығының иегері.Кеудесінде
«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі»
ордендері, «Ерен еңбегі үшін» медалі
жарқырайды. Ткең қазір Алматы
қаласында тұрады.
Сол жақтағы – Қадыр Мәткенов.
Ағамыз қазір арамызда жоқ. Осыдан
он бес жыл бұрын жетпіс бір жасқа
қараған шағында мірден озды. Ол
кісі Қарсақбай металлургия зауытын
ширек ғасырға жуық, яғни мірінің
соңына дейін басқарды. Еткен еңбек
ескерусіз қалмады. «Еңбек Қызыл
Ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен
марапатталды. «Қазақ КСР-нің еңбек
сіңірген металлургі», «Қазақстанның
еңбек сіңірген қызметкері» құрметті
атақтарына ие болды.
Бірі сұлу Сыр бойының, енді бірі
кгілдір Ккшенің түлегі болса да
бастары қара қазан – Қарсақбайда
қосылды. Еңбек жолдарын осы
жерден бастады. Достықтары жарасты, сыйластықтары нығайды.
Тлеген Мұсаұлы қызмет бабымен Жезқазғанға ауысқанда орнына Қадырды қалдырып кетті.
Бұл жнінде Ткең былай дейді:
«Жезқазған комбинатының басшысы В.Гурьба: «&зің басқа қызметке
ауыстың ғой. Қарсақбай зауыты келешекте жабылуы мүмкін. Поселкені,
тұрғындарды қазіргі деңгейде ұстап,
қара шаңырақтың атын жоғалтпай,
жұртына ие болатындай кім бар?»
дегенде, «Дайын адам бар. Оны

халық та қолдайтын болу керек. Ол
– Қадыр Мәткенов» дедім».
Қадыр аға сенімді ақтай білді.
«Жабылады» деген зауыт іскер
басшының арқасында жұмысын
тоқтатпады. Оның ісіне сүйсінген
ақын Кәкімбек Салықов сол уақытта
былайша жыр да тккен:
Ноянсың ауыр іске
мығым шыдар,
Жартаста дауыл жықпас
болдың шынар,
Қазақтың Қарсақбайын
сақтап қалған,
Саңлақсың маңдайыңның
жұлдызы бар...
Кезінде Жезқазған комбинатының басшылығы ісіне тиянақты,
білімі мен білігі келіскен Қадырды
жоғары лауазымды қызметке
шақырған. Сонда екіойлы болып жүрген оған жезді ңірінің
ақсақалы әрі сырлас досы Мәкен
Трегелдиннің : «Қадыр, сен
Қарсақбайға керексің!» деген бірауыз
сзі қатты әсер етті.Сйтіп мір
солай қара шаңырақта одан әрі
жалғасып кете берді.
Бәрі де суреттен шығып жатырау. Онда да сзімізге мәйек болғаны
– мейірім жайы.
Қазір қоғам згерді. Қоғаммен
бірге адам да згерді Адамның
пейілі бұрынғыдай емес. Кеңдіктен
айрылған. Бір-біріне суық. Оны амандасудан да аңғарасың. Іші-бауырыңа
кіріп, жн сұрасқан жан байқалмайды.
Тіпті таныс дегеннің зі қасыңнан зу
етіп те шығатыны бар. Жүрегің ауырады. «Не болдық, қайда бара жатырмыз?» дейсің іштей күрсініп.
&мірдің мәні де, сәні де адамдар арасындағы жылылықта, жан
шуағында емес пе еді... Бір рет
келетін ғұмырда қаталдық танытып,
гейсініп бара жатқанымыз қалай...
Мейірімнен қол үзбейік, адамдар... Жарық дүниені сақтайтын,
мірді нұрлы ететін-мейірім, адами аяулы сезімдер екенін сезіне
жүрейік.

аңсайтын жаста
Содан жұмысқа кіріскен күндердің
бірінде Байталиев қайтадан шақырып
алып, маған жағдайды түсіндірді. Жаңа
құрылған аудандық партия комитетінің
бюро мүшелігіне сайлану үшін жастар
ұйымының басшысы партияның мүшесі
болуы керек екен. Ал мен ол кезде әлі
мүшелікке кандидат болатынмын. Сонымен, облыстық комсомол комитетінің
блім меңгерүшісі Борис Стародубцев
бұл лауазымға бірінші хатшы, мен екінші
хатшы болып сайландық.
Жаңа қызметке жастық қарқынмен
кірісе бастадық. Түсінбейтін, білмейтін
мәселелер жеткілікті. Аппараттың
қызметкерлері ынтымақты, сыйласып,
түсінісіп жұмыс істедік. Арада сегіз ай
ткенде мені Қазақстан комсомолы
орталық комитетіне шақыртты. Ол кезде оның бірінші хатшысы жастардың
жігерлі басшысы, кейін белгілі мемлекет және қоғам қайраткері болған,
ұлтжанды азамат &збекәлі Жәнібеков
еді. Қалыптасқан тиісті процеду лардан ткен соң 1966 жылдың 16
желтоқсанында орталық аппараттың
қызметкері болып бекітілдім.
Уақыт жылжып тіп жатты. Нұрекең бірер жылдан соң Алматыға,
республикалық кәсіподақтар кеңесінің
хатшылығына жоғарылатылды. Мен 1970
жылғы кктемде Мәскеуге, Жастардың
Бүкілодақтық орталық комитетіне
қызметке ауыстым.
Арада жылдар тті. Екеуміз тағдыр
айдап 1973 жылдың басында тағы бірге
табыстық. Бұл жолы Нұрекең жаңадан
ашылған Жезқазған облысына облыстық
партия комитетінің ауылшаруашылығы
жніндегі хатшысы болып сайланды,
кейіннен екінші хатшылыққа ктерілді.
Мен облыстық комсомол комитетінің
бірінші хатшысы болып сайландым.
Соңынан Ақтоғай ауданында атқару
комитетінің трағасы, Жаңаарқа
аудандық пария комитетінің бірінші
хатшысы болып істедім.
Жақын қызметтес болған осы
жылдары мен Нұрекеңнің іскерлігін,
білімділігін, ізденімпаздығын, талапшылдығын, ұйымдастырушылық
қабілетін, зор адамгершілігін, жұмысшы адамдарға ерекше ықыласпен
және құрметпен қарайтын дығын,
шаруашылықтардың жас мамандырына
қамқорлық білдіретін, олардың қызмет
бабымен сіп отыруын жіті қадағалайтын
қамқорлығына кзім жетті. Шаруа басшылары туындаған қандай да бір қиын
жағдайда Нұрекеңнен нақты кмек,
ағалық қамқорлық, жылы сз бен қолдау
табатын. Ағамыз шаруашылық мамандары мен басшылары түсінік беріп
жатқанда олардың аузынан шыққан цифрларды лезде іліп алып, саусақтарын әрібері қозғап, ауызша есептеп жіберетін.
Кейде олардың жіберген қателіктері
сол сәтте білініп қалатын. Бұның зі

Нұрекеңнің шаруа мәселелерін терең
білетін сауаттылығын крсететін.
Сыйластыққа адал, адамгершілікті
түсінетін, еңбектенуден ерінбейтін,
жұмысын адал істеген азаматтарға
Нұртаза Ыбырайұлы қол ұшын беруді
аямайтын, нұрын шашып, шапағатын
тигізетін.
Ағамыз кітаптарды, газеттерді, журналдарды те кп оқиды, ішкі дүниесі
бай, мәдениеті жоғары, мінезі салмақты,
жүрегі кең, сенгіш. Ешкімнің сыртынан
ғайбат сз айтып пендешілікке барғанын
крген емеспін. Ар мен намысты ылғи да
биік ұстайды.
Бүл кісінің мұндай қасиеттеріне
зінің ткен мірлік және еңбек жолдары себепкер еді. Техникумды, соңынан
зооветеринарлық институтты қызыл
дипломмен бітіріп шаруашылықта
жұмысты тменгі сатыдан бастап, мол
тәжірибе жинағандығы. Отызға жаңа
толған зоотехник Мерке ауданындағы
шаруашылықтағы жұмысын ғылыммен
ұштастырады, кандидаттық диссертация
қорғайды, совхоздың директоры және
аудандық атқару комитеті трағасының
орынбасары болып үлгереді.
&ткен ғасырдың алпысыншы жылдары Кеңес Одағының сол кездегі
ксемі Никита Хрущев халық шаруашылығында реформалар жүргізді.
Облыс басшылары отыздан жаңа
асқан Нұртаза Ыбыраевқа те үлкен
жауапкершілік жүктеді. Оны сол кездегі
экономикалық потенциалдары мол
Шу, Қордай және Мойынқұм аудандарын біріктірген те ірі мемлекеттік
ндірістік құрылымды басқаруға сенім
артып жіберді. Хрущев орнынан түскен
соң бұл жүйе таратылды. Нұрекең ғалым
ретінде облыстық ғылыми тәжірибе
станциясына директор болып ауысты,
Жамбыл аудандық партия комитетінің
бірінші хатшысы болып сайланды.
Аталған жауапты қызметтердің бәрін
абыроймен атқарды, мол тәжірибе

ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ АТАСЫ
Қазақстанның әрбір азаматының бойында ұлттық патриотизмді қалыптастыратын жолдардың бірі
– халыққа ғибрат боларлық өнегесі мол тұлғалар бейнесін үлгі тұту ерекше маңызды. Тұлға – ол ақылпарасаты биік, қашанда үлкен мақсаттарды көздейтін, сөзі мен ісі бір жерден табылатын, ары мен
жаны таза, бар ғұмырын халқының асыл мұраттарына арнаған жан. Ұлттық рух қашаннан да осындай
тұлғаларының үлгісімен толығады, қуаттанады, нығаяды, беріктенеді.
Міне, осы орайда әдебиетімізде ұлттық рух туын
ктеріп туып жатқан шығармалар аз емес. Олардың
қатарында Серғазы Қалиұлының «&мірі негелі
тұлғалар» атты мірбаяндық эсселер жинағы (С.
Қалиұлы. &мірі негелі тұлғалар – Алматы: 2019,
272 бет.) ұлттық құндылықтарды темірқазықтай
бағдарға алуымен кңіл аударады.
Бұл кітап – ұлттық салт-дәстүрлерді, ұлттық
тарих пен мәдениетті, ұлттық әдебиетті сақтауды,
оларды келешек ұрпаққа аман-есен аманат етіп табыстауды сиет ететін шығармалардың бірі. Кітап,
негізінде, халқымыздың ізгі рухани-адамгершілік
қасиеттерін жеке тұлғалар туралы естеліктер
арқылы ұсынып, оларды ұлттық құндылықтар
ретінде қымбат тұтудың үлгілерін крсетуге
арналған. Автордың бұл идеясы – зінің 70 жылдық
азаматтық-қайраткерлік, 40 жылдық ғалымдықшығармашылық еңбектерінің туы деуге толық негіз
бар.
С.Қалиев з кейіпкерлерін мір жағдайында
крсете отырып, олардың мемлекетке, қоғамға,
адамдарға қатынасы, кзқарасы арқылы ұлтының
да этникалық қазынасының бай екенін паш

етеді. Автордың кімді қалай мадақтағанын емес,
кім арқылы қандай құндылықтарға меңзейтінін
оқырманның аңғарары кәміл.
М.1уезовпен бір кездесуінде: «1945 жылдың
тамыз айы еді. Ұлы ақын Абайдың 100 жылдық мерейтойын тойлауға ақынның туған жері – Қарауыл
селосына еліміздің түпкір-түкпірінен кптеген
ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері ағылып
келе бастады. Сондағы Мұқаңның (М.1уезовтың
С.Д) салтанатты мәжілістегі жасаған баяндамасы
бізді үш түрлі ерекшелігімен қызықтырады.
Біріншіден, Мұхаңның орысша және қазақша
таза сйлейтіні тыңдарман жұртты тәнті етті.
Екінші – Мұхаң әдеттегі баяндамашылардай
қағазға қарамай, баяндамасын басынан аяғына
дейін жатқа айтып шықты.
Үшінші – сол 40 минуттық баяндамасында
басқа тілден бірде-бір қыстырма сз кіргізбей,
кіршіксіз таза әдеби тілде жасауы бізге ерекше ой
салды.»
Міне, мұнда автор М.1уезов әрекеті арқылы
қазақ тілінің ең асыл, ең қымбатты құндылық
екеніне оқырман назарын аударады, әрі шешендік

нерімізге деген құштарлықты арттырады. «1лемге
аты әйгілі ұлы Мұхаңмен әр кездесулерде менің ойға
түйгенім: ол кісінің әлем халықтарының мәдени
байланыстарын аса терең білетіндігі, үлкен-кішіге,
туған халқына деген ыстық ықыласы мәңгі есте
сақталып, кейінгі ұрпақтың жүрегіне отансүйгіштік
рухты себуге деген ынта-жігері еркін сезіліп тұрды.
Тұлғаның үлгісі – бүгіннің ырзығы, ертеңнің
қамы екенін автор зінің классик жазушы Ғабиден
Мұстафинмен кездесуінде ойға салады. «Сайлаушылармен кездесу жиналысынан кейін совхоз директоры М.1мірғалин бізді үйіне түскі асқа шақырды.
Дастарқан басында Ғабең әртүрлі әңгімелер айтып
отырып, сз арасында: «Кейбір басшылар болмашы
нәрсеге бола қызбалық жасап, қол астындағыларға
айбар крсетеді. Бастық болсаң, бақырып болма! Кресло ақылдыны нұрландырады, ақымақты
жындандырады» деп айтқанда, совхоз директоры
құлағына дейін қызарып, ұяттан жарылып кете
жаздады да: «Ғабе! Шаруа адамдары кейде зін-зі
ұстай алмайды. Менің бағанағы әбестігіме Сізден
кешірім сұраймын. (Бұның алдында Ғ.Мұстафин
мен С.Қалиұлы совхоз директорының зінің бір
қызметкерін жерден алып-жерге салып, ұрсып
жатқанының үстінен түскен). «Ат-шапан айыбым»
деп, Ғабеңнің иығына шапан жауып, зінің таяуда
ғана сыйлыққа алған су жаңа «Волга» машинасын
тарту етті. Ғабең: «1р совхоз басшысынан «Волга»
ала берсем, мен миллионер болармын. Машинаңды

зің игілігіңе жұмса, ағаңның қатты айтқан ескертуін
сен де кңіліңе алма!» деп сыпайылық білдірді.»
Бұл кріністен ешбір түсініктемесіз-ақ
автордың тұжырымынан қазақ жұртының адами
қасиеттерінің айрықша бағаланылатыны крінеді:
ел мен жер тарихына деген қызығушылық, сз
құдіретіне деген құштарлық, сйлеудегі терең
пайымдылық, сыпайылық, салмақтылық, кісі жанына тиерлік сз айтып, іс істемеу, оны астарлап
әдеппен ұғындыру, дүниеқоңыздыққа салынбау, з
қадір-қасиетін сақтау, жомарттық, қонақ сыйлап
күте білу, т.б.
Тоқсан ауыз сз түйіні: Серғазы Қалиұлының
«&мірі негелі тұлғалар» атты эсселер жинағы
әдебиетімізге, этно педагогикамызға, әлеуметтануға, тұлғатануға қазақ халқының рухани
мәдениетін, ұлттық тәлімін з қадір-қасиетімен
крсетіп қосыла алатын кең арналы қайнар деп
тануға лайық кітап.
С.ДҮЙСЕБАЕВ,
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар
академиясының мүшесі
Тараз =ңірлік университетінің
Құрметті профессоры
Т.ЖҰМАЖАНОВА,
Педагогика ғылымының
докторы, профессор
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жинады. Республикадағы білгір
басшылардың қатарына қосылды, мемлекет және қоғам қайраткері ретінде
республикалық жоғары марапаттарға
ие болады, бірнеше рет Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесінің депутаттығына сайланады, құрметті атақтарға ие болды.
1985 жылы Нұртаза Ыбырайұлы
кіндік қаны тамған Қызылорда ңіріне
ауысып, облыстық атқару комитеті
трағасының бірінші орынбасары –
агрондірістіккомитетінің трағасы болып бекітілді. Атажұртының кркеюіне
перзенттік парызын қосты, абыройлы
жұмыс атқарып, сол кездегі құрметті
одақтық дәрежедегі зейнеткерлікке
шықты.
Бала-шағалары Алматыда болғандықтан осында қоныс аударды, ғылыми
жұмыспен шұғылданды. Жинаған мол
тәжірибесінің арқасында Қазақтың
егіншілік ғылыми-зерттеу институтында
жұмыс істеді.
Нұртаза Ыбырайұлының ұзақ жылдары қасында болып, мірдің ыстығы мен
суығын бірге бліскен, жақсылығына
қуанып, қиындығына шыдаған сүйікті
жары, балаларының қадірлі анасы,
немерелері мен шберелерінің асыл
әжесі, аяулы да асыл жан Ғарифа
Құрманқызы Жүнісова. Сұлу Ккшенің
табиғаты қалай әсем болса, Ғарекең
де сол туған киелі топырақтың
құдіретінің арқасында бойына ұлттық
құнды лықтар мен жақсы қасиеттерді
молынан сіңірген, ресі биік, жаны
жарқын, рухани дүниесі бай кісі. Бала
кезінен алғыр, оқуда озат, нерге
жақын Ғарекең Қыздар педегогикалық
институтында оқып жүріп Мәскеуде
ткен Бүкілодақтық бишілер сайысына қатысты. Ұлағатты ұстаз ретінде
балаларға сапалы білім бере жүріп,
ғылымға кңіл бұрды. Ашхабад
қаласында кандидаттық диссертацияны
абыройлы қорғады, тәжірибе жинақтап,
білікті ғалым атанды. Алматы, Жамбыл,
Жезқазған, Қызылорда қалаларының
жоғары оқу орындарында кафедралар
басқарып, проректор қызметін атқарды.
Лекция оқығанда студенттердің
ықыласын баурап алатын, сабақты
ұқыпты түсіндіретін, ол үшін зінің
қолданатын ерекше әдістемесі болатын. Сондықтан болар біраз шәкірттері
Ғарекеңмен хабарласып тұрады, ұстазы
ретінде ақылдасып, жаңалықтарымен
бліседі, мерекелермен құттықтап жатады.
Нұртаза Ыбырайұлы мен Ғарифа
Құрманқызы Нұртуған атты ұл, Ғафура,
Жанна және Майя атты қыздарын
дүниеге әкеліп, солардың жетістіктеріне
шүкіршілік жасап, жақсылықтарын
қызықтап отыр. Перзенттерінің бәріне
жақсы тәрбие берді, жоғары білім алуға
жағдай жасады, мірдегі з орындарын
тауып, жоғары лауазымды қызметтер
атқарғандарына куәгер болды, бақытты
әрі адал мір сүруге баулыды.
Нұрекеңмен бірге ткізген кп
жылдық ағалы-інілі сыйластығымыз
балаларымыз Нұртуған мен Гүлнараның
арқасында құдалыққа айналып, немере мен шбере сүйіп отырмыз. &ткен
мірлерімізге шүкіршілік етеміз. Ендігі
тілектеріміз – жас ұрпақтың жарқын
болашағы.
2021 жыл Нұрекең үшін ерекше болып тұр. Биылғы сәуір айында мақтауға
лайықты қайраткер әрі ірі тұлға, ардақты
ағамыз Нұртаза Ыбыраев шаршамайшалдықпай адамдар аңсайтын тоқсан
жасқа толып отыр.
Нұрекең ұлағатты және негелі мір
сүріп келе жатыр. Елдің алғысына кп
бленген, жақсылап қартайып келе
жатқан, кезінде шарапатын бізден де
аямаған азаматқа осы мерекелі күндері
айтар алғысымыз шексіз. Жасына жас
қосылып, ұзақ жасай берсін. Бүкіл
әулетіне амандық тілеймін. Ұрпақтары
жалғаса берсін.
Мұхамбетқасым Ш4КЕНОВ

Тұлғаның үлгісі – бүгіннің ырзығы,
ертеңнің қамы екенін автор
өзінің классик жазушы Ғабиден
Мұстафинмен кездесуінде ойға
салады. «Сайлаушылармен кездесу жиналысынан кейін совхоз
директоры М.Әмірғалин бізді үйіне
түскі асқа шақырды. Дастарқан
басында Ғабең әртүрлі әңгімелер
айтып отырып, сөз арасында:
«Кейбір басшылар болмашы
нәрсеге бола қызбалық жасап, қол
астындағыларға айбар көрсетеді.
Бастық болсаң бақырып болма!
Кресло ақылдыны нұрландырады,
ақымақты жындандырады» деп
айтқанда, совхоз директоры
құлағына дейін қызарып, ұяттан
жарылып кете жаздады да: «Ғабе!
Шаруа адамдары кейде өзін-өзі
ұстай алмайды. Менің бағанағы
әбестігіме Сізден кешірім сұраймын.
«Ат-шапан айыбым» деп, Ғабеңнің
иығына шапан жауып, өзінің таяуда
ғана сыйлыққа алған су жаңа «Волга» машинасын тарту етті. Ғабең:
«Әр совхоз басшысынан «Волга»
ала берсем, мен миллионер болармын. Машинаңды өзің игілігіңе
жұмса, ағаңның қатты
айтқан ескертуін сен де
көңіліңе алма!» деп
сыпайылық білдірді.»

ANA TILI

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ

ШОТ-АМАН УӘЛИХАНОВ
Асылдың сынығы, атақты Абылай
ханның ұрпағы, Мемлекеттік Елтаңба
авторларының бірі – Шот-Аман
Ыдырысұлы Уәлиханов дүниеден
озды. Шот-Аман (Шота) Ыдырысұлы
Уәлиханов 1932 жылы 26 сәуірде
Ккшетау ңіріндегі Айыртау ауданы,
Сырымбет ауылында дүниеге келген.
Ол халқымыздың тарихындағы ардақты
тұлғалардың ескерткішін жасап, ер есімін
ел арасында ұлықтауға, сәулеті кз тартар
ғимараттардың бой ктеруіне сүбелі үлес
қосты. Бұл қатарда Елорда тріндегі Кенесары Қасымұлы, Қостанай қаласындағы
Ахмет Байтұрсынұлы, Ерейментаудағы
Бгенбай батыр, ШҚО-дағы хакім Абай
мен Шәкәрім, Алматыдағы Шоқан
Уәлиханов, Дина Нұрпейісова, 1ліби
Жангелдин, Тоқаш Бокин, Ғани
Мұратбаев, Нұрмолда Алдабергенов,
Талғат Бигелдинов, Жұмағали Саин,
Тайыр Жароков, Тахауи Ахтанов, 1бу
Сәрсенбаев, Дінмұхамед Қонаев, Тілес
Қажығалиев, Құрманай Омарова, Нұрғали
Тасмағамбетов, Шафик Чокинге арналған

«Қазақ газеттері» ЖШС

КӨРКЕМ БЕЙНЕСІ
АЙШЫҚТАЛА ТҮСЕДІ

Біраз жыл дос болдық. Үш-трт жас үлкендігі болса
да, әзіліміз жарасатын. Мына жалған дүниеде құрдастай
ойнап-күлетін қатарың сирегені қандай қиын. Менің
жасымдағы адамдар сезеді мұндай қазаның салмағын.
Жан-жақты білімді, қазақтың тарихын, мәдениетін жақсы
білетін кшелі азамат еді.
Жас кетті дей алмаймыз. Бірақ сексен тоғызға дейін
қыруар шаруа тындырды. Сәулетші, мүсінші ретінде
еліміздің түкпір-түкпірінде қаншама ғимараттарда, монументтерде Шотаның қолтаңбасы қалды. Басқасын
былай қойғанда, Алматыдағы Тәуелсіздік монументінің,
Елтаңбамыздың авторларының бірі, соның зі неге
тұрады. 1рине орны толмайтын қаза. Арты қайырлы болсын! Бақұл бол, аға дос!
Асанәлі 4ШІМОВ

Қазақ елі, нер лкесі крнекті
тұлға, сындарлы сәулетші Шот-Аман
Уәлихановтан айырылып қалып,
қара жамылып отыр. Ол з заманында Қазақстан Сәулетшілер одағы
басқармасының трағасы ретінде ауыз
толтырып айтуға болатын ауқымды
жұмыстарды қолға алған болатын.
Туған еліне қалтқысыз қызмет етіп,
тл туындыларымен есімі ерекшеленді.
Амал нешік... Шындығында, ШотАман Ыдырысұлы жан-жақты, «сегіз
қырлы, бір сырлы» тұлға болды. Мінсіз
мүсін, адам кзін арбайтын архитектура
әзірлеуден блек, әдебиет әлеміне де
құлаш сермегені белгілі. Ел ардақтысы

Шоқан Уәлиханов туралы жазбалары –
соның дәлелі. &нер айдынында жүрген
біз ғана емес, Шот-Аман Уәлихановтың
тұла бойы тұнып тұрған нер екенін бүкіл
қазақ біледі. Сонысымен де мерейі –
үстем, абыройы – асқақ еді. Марқұмның
отбасына, туған-туысына, ағайынжұрағатына қайғырып кңіл айтамын.
«Тау алыстаған сайын биіктей түседі»
демекші, Шот-Аман Ыдырысұлының
кркем бейнесі уақыт озған сайын
айшықтала түсетініне сенімдімін.
Жандарбек М4ЛІБЕКОВ,
сәулетші, Мемлекеттік
Елтаңба авторы

ЕЛУ ЖЫЛДА ЕЛ ЖАҢАРЫП,
ЖҮЗ ЖЫЛДЫҚҚА БЕТТЕГЕНДЕ...
Шота біздің буынды алдыңғы Хакімжан Науырызбаев, Тлеу Бәсенов, Арыстан Қайнарбаев,
Ратушныймен байланыстырған тұлға.
Жоғарғы Совет Президиумынан кейін
С.Ниязбеков «Тарихи ескерткіштерді қорғау
қоғамы» трағасы, Шота Уәлиханов ғалым
хатшысы болып қызмет етті. Қараусыз қалған
тарихи жәдігерліктерді сақтауға бірсыпыра
қызмет етті, сйтіп. Сол жылдары әйелі Зинаида
Кәрімқызына айтып, ҚазМУ аспирантурасында оқудан шығып кете жаздап тұрған күйсіз
шағымда, аман алып қалып еді, Шкең.
&нержайда қатар жүріп, бильярд ойнаған
сәт есіме түседі. Мінезі албырттау, үлкен жазушымыз Сәкен Жүнісов екеуі таяқ (бильярд)
сайысына түскен. Екеуі сыйлас, сырлас дос.
– Сендер, Менің бабамның иелігін
қайтарыңдар – дейді Шота аға.
– Тәуелсіздік алдық қой. Толстой ұрпағы
«Ясная Полянаны» сұрап жатыр. Талабың орынды. Біздің Ккшетаудағы «Абылай қорығын»
алсайшы. Дарқан Сәкен Шота тілегін табанда
«қабылдап» кеп жібереді. «Ала ғой, Абылай
қорығын!»
– 1й, Сәкен, сендер қулық жасағанды
қоймайсыңдар, осы... – дейді қарадай буланып
Шота аға.
– Жеріңді бердік. «Ала ғой» деп отырмыз.
Енді не керек, саған?
– Жерсіз ел жетім. Біз жетімбіз. Есесіне,
елсіз жер жетім! Сәкен, қу жерді не істеймін?
Қайтарғыш болсаң, халқыммен қосып қайтар...
Шота ойлы қалжыңға жүйрік еді.

Қазақ әдебиеті қабырғалы қаламгерінен
айрылды. Қазақстанның халық жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, крнекті
қаламгер Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде

Қабдеш сз бастаған шешен ғана емес, кш
бастаған ксем еді. &ткен ғасырдың алпысыншы жылдарының басында Шығыс Түркістаннан
ағылған қазақ кшінің басталуына себепші болды.
Кеңес Одағының сол кездегі басшыларына хат
жазып, қазақ кшін қабылдауын тінген топқа
ұйытқы болған да Қабдеш Жұмаділов еді. Ол
жнінде зі қаншама рет жазды да, сұхбаттарында
айтты. Яғни оның жазушылығынан блек, жеке
ғұмырының зі отаншылдықтың жарқын үлгісі
деуге толық негіз бар.
Қабдеш романдары арқылы жас ұрпақ Отанды
сүюді үйренді. Кезінде «Соңғы кшті» оқымаған
қазақ жоқ деуге болады. Ол ағыл-тегіл эпик
жазушы болса да, заманға сай шағын жанрларда қалам тербеуде де маңдайы жарқырап алдан

НӘР АҒА
Қабдеш орны блек адам ғой. Оның жоқтығы
жаныма аяздай батып, кңілім босап, сенерсенбесімді білмей отырмын. Бұл тағдыр деген
ажалға ешкімнің дауасы жоқ екен. Амал қанша,
мірден кетіп қалғаны қатты кінтеді.
Біздің қатарымыз сиреп барады. Ол сәуір
айында, мен тамыз айында дүниеге келдік. Менен бірнеше ай ғана жасының үлкендігі бар еді.
Құрдас болсақ та «Нәр аға» деп кеткенмін. Бірбірімізді қатты сыйлайтын едік.
Оның жазушылық қасиеті блек. Қазақтың
«Соңғы кшінен» бастап, қайсысын алсаңыз да,
соңғы кітаптарына шейін халықтың жүрегіне жол
тапқан, жол тартқан ерекше тұлға еді.
&ткенде ғана телеарнадан Қабдеш туралы «Тәуелсіздіктің тарландары» атты хабар
кріп, қатты қуанып едім. Жақсы, тың жүрген.
Ойламаған жерден кетіп қалды. «Алматыда 85
жылдығын тойлап жатыр ғой. Мүмкіндік болса
үлгергенімше мен де барармын» деп ойлағанмын.
Бірақ, крдіңіз бе, тағдырға ешкімнің шамасы
жетпейді. Құдіреті күшті Құдай тағаланың зіне
ғана аян.
Иманы серік болсын! Отбасына, балашағасына, қазақ халқына кңіл айтамын. Арты
жақсы болсын деген тілегімді жеткізгім келеді.
Қазақ халқы жер бетінде мір сүріп жатқанда
Қабдештің аты сол қазақ халқымен бірге жасайды! Халқымыз аман болсын!

Құлбек ЕРГSБЕК

Марфуға АЙТҚОЖИНА

Тәуелсіз Қазақстан зінің кк туын
тіктеді. Менің ұғымымда Сәйден Жолдасбаев – ел мәртебесін зінің ғылымымен
биіктеткендердің бірі, бірегейі.
Біз туған аймақтан шыққан, бала күні
соғыспен тұспа-тұс келген қатарластарым,
құрдастарым есіме түсіп отыр. &мірден
ткен ұстаздарымыз – Заманбек,
Сәкен, Құрман, Мырқасым, Керімақын
ағалардың алдын крген, тәлімін алған,
әзіл-қалжыңымыз жарасқан, бұл күнде
марқұм болған дос-құрдастарымды –
дарынды ақын Нүсіпбек Исахметовті,
ғалым, профессор, тарих ғылымының
докторы Кеңес Қожахметовті, сыныптастарым – Тәкенді, Белғожаны, Қайымды,
Алдабергенді, Сақатайларды ойладым. Үнсіз отырып іштей
дұға арнадым.
&тіп бара жатқан мір-ай!
Енді, міне... Сол кеткендер кшін бетке алып, Сәйден
де ұзап барады.
Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын, бауырым! Сен ұрпағың мақтан етер адал ғұмыр кештің. Ерінбейжалықпай жүріп, қазақтың археологиясына бойыңда
барыңды арнадың. Ұлт тарихына тіл бітіргендер қатарынан
з орныңды алдың. Жаратушы жаныңа жаннат трінен
орын бұйыртсын! Бақұл бол!
Мәкен ТОЙШЫБЕКОВ,
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі,
профессор, биология ғылымының докторы

Шыңжаң лкесінің Тарбағатай аймағы, Малдыбай ауылында дүниеге келген. Болашақ жазушы
зінің ауылында бастауыш білім алып, кейін
Шәуешек гимназиясын бітіреді. Алғашқы леңдері
«Шыңжаң» газетінде, ал тырнақалды әңгімесі
«Шұғыла» журналында жарияланған. 1956 жылы
Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп,
Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсті. КСРО мен Қытай
мемлекеті арасындағы саяси жағдайға байланысты
оқудан кері шақы-рылып, 1958-1962 жылдар аралығында қуғын-сүргінге ұшырайды. 1962 жылы империя шекарасы шырғалаңын кктей ткен қазақ
кшімен бірге атажұртқа оралып, оқуын аяқтайды.
«Жас дәурен», «Қаздар қайтып барады»,
«Ккейкесті», «Соңғы кш», «Бақыт жолында»,
«Саржайлау», «Шарайна», «Сәйгүліктер», «Атамекен», «Тағдыр», «Дарабоз» секілді повестері
мен романдары ел тарихы мен тағдырының ең
бір күрделі кезеңдері жайлы ой толғаған, оның
жарқын болашағына сенген шығармалар болды.
«Соңғы кш» дилогиясы үшін 1уезов атындағы
әдеби сыйлықты алса, «Тағдыр» романы үшін
Абай атындағы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
болды. 1р жылдары «Қазақ әдебиеті» газетінде,
«Жазушы» баспасында, Мемлекеттік баспалар
комитетінде қызмет істеп, кейінгі қырық жылдан
астам уақытын шығармашылыққа арнады.
«Қазақ газеттері» ЖШС

ҚАЗАҚ ДЕГЕНІМІЗ – ҚАБДЕШ,
ҚАБДЕШ ДЕГЕНІМІЗ – ҚАЗАҚ ЕДІ

Бірде Түркістанға Шота аға Қабдеш
Жұмаділовтей қазақтың қара сзінің сүлейімен
бірге келді. Бір-екі күн қасында болдым. Екеуі
бір блмеде. Екеуі егіз қозыдай бірге жүреді
жарасып. 1зіл-қалжыңдары да жарасымды.
Шота бабасы Абылай образына кіріп алған.
Қабдеш аға Бұхар образына сұранады. Кңілі
түссе «хан ием» қабылдай қояды. Кңілі қалса,
ақылшысынан табанда бас тартады. Жәй «советник» болып қалады. Ұлық ұлыс (Алтын орда)
дәуіріндегі даңғайыр Билер институтының
мәртебесі бүгінде жойылғанын екеуі әдемі
келекелейді. Қ.А.Ясауи мавзолейіне кіріп, бабалар рухына тағзым жасап, зиярат етіп шыққан
соң екеуі осы рәуіште қалжыңдасып келе
жатқанының үстінен түстім. Хал-қуат сұрастым.
«Қалайсыздар, ағалар?».
– Бұхардай биің болмағасын, тірлік ілгері
баспайды екен ғой... Айбынымыз ауылдан аспай
жүрміз, ит-рәсуә, – дейді Шота маған қарап,
баданадай кзі күлкісін жұтып.
– Е, бүйткен күні құрысын, кеңесіңді керек
қылатын Абылайдың түрі мынау... Жүрміз ғой,
тарихқа бір кіріп, бір шығып қалып! Қабдеш
ағаның онсыз да қысық кзі жұмыла күліп жауап
қатты... Ағалар осылай әдемі қалжыңдасып,
жарасымды жасап еді.
Іркес-тіркес, қазақ неріне толайым табыс
әкелген екі тарланымыз дүние салды. Қазақ
нерінің қайғысы! Қалың қазақ қайғысы!
1й, дәруіш дүние!

Тарихқа тіл бітірген
&кінішсіз лім жоқ...
Құлын-тайдай тебісіп қатар скен,
қатар жетілген бауырым, досым,
қазақтың белгілі археологы, крнекті
тарихшы, профессор, ғылым докторы, ардақты ұстаз Сәйден Жолдасбаев
мірден озды. Артына ұрпақ қалдырды,
шәкірттер тәрбиеледі, кейінгілер оқыптоқып, рухани кәдесіне жаратар іргелі
ғылыми еңбектер жазды. 1сірелеп
айтқанымыз емес, топырақ астында
жатқан ұлтымыздың бай тарихына тіл
бітірген дарынды ғалымдарымыздың
қатарын молайтты. Шүкір! Алланың
бұйырған жасын мағыналы ткізді.
Елі-жұртының, әріптестерінің алдында
қадірлі болды.
Соны ойлап, кңілді демдейміз...
Жас кезде кп мән бере бермеуші едік. Соғыстан
қайтқан ағаларымыздың ауызынан «Біздің квадратты
соққылап жатты...» дейтін әскери сзді жиі еститінбіз.
Жеңістің сағатын жақындатқан сол ағалар да, соғыстан
кейінгі жылдарда азып-тозған ауылды аяғынан тұрғызған,
еңбекті серік еткен әкелер де «келместің кемесіне мініп»,
мына фәни-жалғаннан тті. Сәйден екеуміз туып-скен
шағын ауыл Бақашты қойып, Қарадала аймағында сол
қоғамшыл, қадірлі буыннан ешкім қалған жоқ...
&мір заңы...
Ажал шіркін енді шеңгелін менің қатарыма сала бастады. Байтақ Қазақ Елінің жаңа дәуірде ірге бекітуіне үлкен
еңбек етіп, тер тккендер кп болды. Солардың арқасында
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туындыларын халық жақсы біледі. Оның
ішінде ерекше атап тетіні, еліміздің
басты символдарының бірі – Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік
Елтаңбасы. 1993 жылы Жандарбек
Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлихановтың
мемлекет тарихына қосылған бұл
қастерлі туындысы ұлт жүрегінен орын
алды. Шот-Аман Уәлиханов – ҚазКСР
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
ҚазКСР-нің еңбек сіңірген сәулетшісі,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты атанды, сондайақ «Құрмет», «Парасат», «Алтын қыран»
ордендерімен және «Тарлан» сыйлығымен
марапатталды. Ғибратты азаматтың асыл
бейнесі, ерен еңбегі туған-туыстары және
халқымыздың трі мен жүрек түкпірінде
мәңгі сақталады. Марқұмның кзі
тірісінде жасаған игі жақсы амалдары алдынан жарылқасын. Жатқан жері жайлы,
топырағы торқа, алды пейіш, арты кеніш
болсын.

БАҚҰЛ БОЛ,
АҒА ДОС!

Іңгәлап жарық дүниеге келгенде кіндігі
ткір бәкі, не ұстарамен кесілу орнына шотпен
шауып «серігінен» ажыратылып, мірге кәдімгі
шобыр шотпен жолдама алған, жолдама алған
да қазақ нер дүние сі нен з орнын шотпен
шапқандай етіп тұрып ойып алған Шота аға
бақилыққа аттаныпты.
Сәулет, сұңғат, сз нерін қос қабат
меңгерген. Сала-салада сандаған еңбек берген
саңлақ. Хан тұқымы. Шоқанның інісі Мақының
немересі. Едірістің бел баласы. Петербург
университетінің түлегі, тілі жоқ (мылқау) Мақы
сұмдық суретші болған. Оның альбомын бала
кезінде Сәбит Мұқанов кзімен крген. Кейін
кп іздеп, таппай тті. С.Мұқановқа музей
жасағанда Шота ұлы бабасы — Шоқаннан
қалған жәдігерліктер сыйлап, қолқабыс жасап
еді бізге.
Ұлы ғалым, шоқантанушы 1лкей
Марғұланмен шығармашылық байланысы
да қызықты болатын. Шоқанның мүсінін
құйып, Мәдениет министрлігінің кркемдік
кеңесіне қабылдату үшін (дауыс береді)
академикті алып барады. Мүсінді кріп,
кңілі толмаған 1лкей аға кркемдік кеңесте
сыйлас інісіне қарсы сйлеп, «құлатып» тастайды. Шотаның клігімен қайыра үйіне
жетіп қалады. Қайран, шындықты ту етіп
ұстаған, нер мен ғылымды – ұлт байлығына
балаған, ағалар-ай! 1лекең дүние салғанда
түн баласы «күзетінде» отырып, карандашпен
ақирет сапары алдындағы 1лкейді рәсімдеген
(салған) де Шота аға!
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крінді. Құнарлы тілімен, керемет кркемдік
қуатымен Қабдеш туындылары қазақ прозасын
шырқау биікке ктерген, шын мәніндегі ұлы
жазушыларымыздың бірі.
Қабдеш ұлтын сүйді, з кезегінде елі де оның
қадір-қасиетін бағалады. Қазақ дегеніміз – Қабдеш,
Қабдеш дегеніміз – қазақ еді. Сйткен халқы мынау
әлемді жайлаған індеттің кесірінен, қадірлі ұлын
бауырына басып қоштаса алмады. Алматыдағы
алып сарайлардан емес, зінің шаңырағынан
соңғы сапарға аттанды деп естідім. Інісі ретінде
кп қамқорлығын кріп едім, денсаулығыма
байланысты жаназасына бара алмағаныма кінемін.
Қош бол, қазақ прозасының сардары!
Жәркен БSДЕШ

ҚАЗАҚТЫ
ҚЫЗЫҚТЫРҒАН
ҚАЗАНАТ
Қабдеш ағамызбен Тұтқабай Иманбекұлы
дейтін ккеміз таныстырған. Жетпіс бесінші
жыл-ау, шамасы. Тоқсан бесінші жылы қайран
Тұқаң кенеттен кетті. Жүректен. Алпысқа жетпей.
Қабдеш аға: «Тұтқаш құрдасым қаламгерлердің
ішіндегі аса адалы, ақжүрегі еді» деп жазды. Құрдас
бағалайтынына қатты қызыққанбыз сонда.
Сексенінші жылы Қабекеңмен Шымкентте,
нәзік жанды Нәсіреддин Серәлиев сынды ғажайып
жазушының шаңырағында бірге болдық. «Аға,
Шымкентіңізде шаруам да жоқ. Мен зіңізді әдейі
іздеп келдім» деген. Аға сыйлайтын, аға іздейтін
ізетіне қызыққанбыз сонда.
Ал, енді Қабдеш Жұмаділовтің тарихи романдар хақындағы қаранарлық қайратына, әдіпті
әңгімелер мен парасатты хикаяттар хақындағы
қазанаттық қажырына қызықпайтын қазақ жоқ
шығар, сірә.
Қайран Қабдеш те бақиға аттанып барады.
Тұтқаштайын қымбат құрдастарына, Нәкеңдейін
нағыз абзал ағаларына қосылғалы.
Алла алдан жарылқағай, аға.
Мархабат БАЙҒҰТ
Түркістан облысы

Тағылымды тағдыр
Сыр ңірінің ағартушылық қауымы арасында есімі аңызға айналған ғалым-ұстаз,
марқұм Құдайберген Жаңабергенұлының әр
сзінен тәлімі мол ғибрат алар едік. «Ұлылық –
қарапайымдылықта» деген қағидатты берік ұстанған
Құдайберген Жаңабергенұлы мір атты ұлы кштің
қиыншылығын жеңе біліп, ғылым шыңында да кп
жетістікке жетті. Талай марапатқа бленді. Нағыз
ұстазға тән негелі тұлға болды.
«Ел үшін тккен тер текке кетпейді, ол зіңе абырой болып оралады» деген бұрынғылардың сзі бекер емес екен. Құдайберген Жаңабергенұлының әр
ісі – үлгі, мірі – негелі болды. Ғылымдағы табанды
еңбектің арқасында физика-математика ғылымының
кандидаты, педагогика ғылымының докторы, профессор, академик атанды. Ы.Алтынсарин атындағы
бірінші сыйлықтың иегері, КСРО ағарту ісінің үздігі белгілерімен
марапатталды.
Құдайберген Жаңабергенұлының мір жолы оңай болған жоқ.
Жаңақорған қонысында орта мектепті үздік бітіргенімен, «халық
жауының баласы» деген айыппен «Алтын медаль» берілмеді.

Қаршадайынан тағдыр тауқыметін тартты. Озат
оқушы болса да, сол кездегі қоғамдық ұйым –
комсомолға қабылдамады. Жастайынан саяси
жүйенің зардабын кріп скен, талай-талай арпалыс
толқынын кешкен Құдайберген Жаңабергенұлын
қатал мір ерте есейтті. Тағдыр толқынымен алысып скен алғыр азамат мір-зенде кездескен
қиындықтарды нар жігітше ктере білді.
Бейнетінің зейнетін крер шақта есіл ердің
жүрегі сыр бере бастады. &мірінің соңғы жылдарында сырқатқа шалдықты. Жүрегі ашық, жаны
таза үлгілі ісімен ел алдында азаматтық борышын
жауапкершілікпен орындап, қоғам, уақыт, халық
алдындағы перзенттік борышын риясыз теген
Құдайберген Жаңабергенұлы ұстаздар қауымының
абызы, қоғамның ұстазы бола білді. Халқымызда
«Бір кісі жаққан отқа мың кісі жылынады» деген сз бар. Құдайберген
Жаңабергенұлының берген отына жылынған, айтқан ілімін бойына
сіңірген талай шәкірті осы күні сол жылуды згеге де сыйлап жүр.

Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері
Қабдеш ЖҰМАДІЛОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты жұбайына, балаларына, туыстарына қазаның арты қайырлы
болсын деп қайғырып кңіл айтамыз. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, алды – бейіш,
арты – ырыс болсын.
4біковтер әулеті атынан Мәсәлім 4бікұлы
ШҚО Үшбиік ауылы

Қайрат САЙДНАСИМОВ
«Қазақ газеттері» ЖШС-і және Серіктестікке
қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары Шымкент қалалық мәслихатының депутаты, баспасз
жанашыры Қанатбек Балтабайұлы Досалиевке
анасы
Ақлима ЖАЙЫНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасына, туғантуыстарына қайғыларына ортақтасып кңіл айтады.
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яулы ару Роза Бағланова талантты тұлға еді! Роза Бағланова ер еді! Роза
Бағланова қайраткер еді! Халқы үшін жүрегін суырып беруге дайын
тұратын қаһарман еді! Роза Бағланова қарапайым халықтың арасында
қарапайым еді, ханшайым болатын жерде ханшайым еді!
Роза Бағлановаға ер азаматтар түгілі, әйелдердің өзі ғашық болатын.
Мен де өмір бойы Роза апайдың сұлулығына, ешкімге ұқсамайтын
даусына, жүріс-тұрысына, сөйлеген сөзіне, киген киіміне тәнті болушы
едім. Соғыстан кейінгі жылдары Роза апайдың біздің шаһарымызға
келуі біз үшін үлкен оқиға болатын. Қанша күн концерт болса, сонша
күн біз мектепті ұмытатынбыз. Роза апайдың құдіреті соншалықты, ол
кісі қанша күн болса, сонша күн біз бір жұмақтың ішіне кіріп кеткендей ғұмыр кешіп, құрбыларымызбен жиылып алып, апайымыздың
сахнадағы ерке қылықтарын, әндерін жарыса әңгімелейтінбіз. Роза
апай тоқтаған кішкене ғана қонақүйдің жан-жағына жасырынып,
далаға шығуын күтетінбіз. Сол кездегі ауданның басшылары апайдың
жанына ешкімді жолатпайтын. Менің әкем сол ауданның прокуроры болатын, кешкісін жұмыстан қайтқан әкеме: «Көке, Роза апайды қонаққа
шақыршы, жақыннан көргім келеді» деп, өтініш жасадым. Ертеңіне
жол жүрейін деп отырған Роза апайды әкем қонаққа алып келді. Роза
апай аппақ өңі нұрланып, менің көзіме сахнадағы бейнесінен де әдемі
болып көрінді. Төргі бөлмеге өте беріп, аппақ, сүйріктей саусақтарымен
басымнан сипап, «Қандай сүйкімді ең, бақытты бол, жаным» дегенде жүрегімнің аузымнан шығып кетердей тулағанын осы күнге шейін
ұмытқан жоқпын.

¤¦®¥®

«МӘҢГІЛІК ЕЛ»
ҚАҚПАСЫ

Â¹½³¿¼Ì¶µL

«Мәңгілік ел» қақпасы – Қазақстан тәуелсіздігінің жиырма
жылдық мерейтойына орай тұрғызылған көрнекті сәулеттік
құрылым. Әлемдегі санаулы қалаларға тән сәулеттік туынды
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы бойынша бой
көтерді.
«Мәңгілік ел» сәулеттік-монументалды туындысы
әсем де еңселі ерекшелігімен кз тартады. Құрылымның
биіктігі жиырма метр. Бұл Қазақстан Тәуелсіздігінің жиырма жылдығын білдіреді. Тұғырларда қазақ ұлтының
менталитетін бейнелейтін бедерлі мүсіндер орналасқан.
Арканың сол жағында халық парасаттылығы мен рухани
байлығының белгісі, даналықтың символы – Ақсақал
мүсіні бедерленген. Қазақ ұғымында ақсақал кпті крген
данышпан, пайым-парасат пен ақылгй ретінде ерекше
мәнге ие. Ал арканың оң жағында әйелдің, яғни ошақтың
қамқоршысы – ананың мүсіні орналасқан. 1йел-ана ұғымы
қазақ халқында отанасы, отбасының ұйытқысы ретінде
құрметтеледі. 1р мүсіннің жоғарғы жағында Елтаңба
бейнеленген. Ал триумфальды арканың маңдай блігінің
жоғарғы жағында мағыналық мәні зор «Мәңгілік ел» деген
жазу бар. Бұл қазақ халқының болашағы мәңгілік дегенді
білдіріп тұр. Қабырғалары қазақтың ұлттық рнектерімен
безендірілген. Сондай-ақ қазақ жауынгерінің бес қаруының
бірі – қалқан орналасқан. Қалқан – қауіп-қатердің қорғаны,
тұрақтылық пен жеңістің белгісі. Нысанның екі жағында
«Тайқазан» мүсіні орналасқан. «Тайқазан» тоқшылық пен
қонақжайлықты білдіреді.
Арка ішіне ктерілу кезінде баспалдақтар бойында
келушілерге қала тарихын баяндайтын пейзаж, репортаж
және жанрлық фотосуреттер орналастырылған.
«Мәңгілік ел» қақпасы 2017 жылдың 11 мамырында
ашылды. Триумфальды аркадан крермендер қаланың және
астананың тарихымен таныса алады. Мерзімді крмелер
залына барып, бақылау палубасына ктерілмес бұрын
крермен жауынгерлер мүсінінің салтанатты бейнелерін тамашалайды. Бұл жерде үнемі «Ақмола-Целиноград-АқмолаАстана қаласының тарихы» және «Қазіргі Астана» тұрақты
фотокрмелері тіп тұрады. Сондай-ақ «Мультимедиялық
астана», «1лемнің салтанатты аркалары», «Қала тарихы», «Қазіргі Астана» және «Астананың тарихи-мәдени
мұрасы» материалдары топталған бес сенсорлық ақпараттық
дүңгіршектер бар. «Мәңгілік ел» қақпасына барғанда сіз
тек мәдениетті ғана емес, сонымен бірге Қазақстанның
жаңа тарихымен танысасыз. Қазақстан Республикасының
қалыптасуының бүкіл тарихы және қазақ халқының мұрасы
салтанатты монумент идеясына енген.
Нұр-Сұлтандағы «Мәңгілік ел» қақпасы – бұл Елорданың
әрбір тұрғыны мен қонағы үшін міндетті түрде баруға
тұрарлық сәулет нерінің жетістіктерінің бірі.

«Мен соғысты көрдім. Алайда Аралда болып
жатқан жағдайды бір ауыз сөзбен тоқтату
мүмкін емес. Соғысты тоқтатуға болады,
атом бомбасын тоқтатуға болады, аспандағы
ұшақты тоқтатуға болады, бірақ мұны
тоқтату мүмкін емес. Біз мұнда айтып жатырмыз, ал анда табиғат өз дегенін жасап жатыр. Біздің «ұлы ғалымдарымыз» тұтас ұлтты
жатырында өлтіріп жатыр. Ұлтты өлтіріп
жатқан ғалымдар туралы не айтуға болады?
(Қол шапалақтау). Басқа уақыт болса, біз мұны
зиянкестік дейтін едік, ал егер ол зиянкестер
КСРО академиктері, Социалистік Еңбек Ерлері,
екі, үш мәрте лауреаттары болса, не дейміз?
Қараңызшы, қазақ елінің жерінде не бар: Семейде
– полигон, Байқоңырда – космодром, Аралда – у.
Сонда қазақтар қайда барып өмір сүруі керек?
Егер бұл жағдай шетелде, Америкада болса, олар
тұтас ұлтты өлтіріп жатыр деп айғайлайтын
еді» деген тұсына келгенде Роза Бағланованың
сөзі мінбеде емес, Арал жерінен түсірілген

бейнекөріністермен сүйемелденеді. Оның сөзі
кадр сыртында қалып, кадрда жал-жал құмның
ішіндегі жалғыз ауылдың жатаған үйлері мен
аптап ыстықта ойнап жүрген балалар көрінеді.
Бірер секунд қана пайда болған Аралдағы осы
ауыл көрінісінен кейін қайтадан мінбеде тұрған
әнші көрініп, сұқ саусағын көтеріп шамырқана
сөйлеген қайсар қыздың жан шырылы былай
жалғасады: «Мен ол жерлерде болдым. Маған оны
көру өте ауыр болды. Нәрестелердің көзі жоқ,
таңдайсыз туылып жатыр, басында шашы жоқ,
аяғы, қолы жоқ балалар туылып жатыр. Бұл не
сұмдық? Кімнен сұрауымыз керек? Кімге барып
айтуымыз керек? Тұтас ұлттың жан азабын,
қайғысын, қасіретін естірту үшін, бізді тыңдау
үшін қандай тиісті орындарға дейін баруымыз
керек?».
Роза Бағланова,
«Арал туралы реквием»
деректі фильмінен

Ш

ынында сол кездегі қыздардың тәрбиелі де на мысшыл болуы, табиғи
сұлулықтарын сақтай білгендері, сахнада
тұрып-ақ Роза апамыздың барлық әйел
адамға үлгі бола білгенінен екен.
Тоқсаныншы жылдары жиын да, той
да кп болатын. Сондай бір жиында
Нұрсұлтан 1бішұлымен сйлесіп тұр ем,
жанымызға күндей жайнап, Роза апай
келді.
Нұрсұлтан 1бішұлы күлімсіреп:
– Роза Тәжібайқызы, Бибі-Ананы
білетін шығарсыз, – деді.
– Жаным-ай, мен сенің «Я завидую
только Матери Терезе» деген мақалаңды
оқыған адаммын. Нұрсұлтан 1бішұлы,
жау шапқанда да, ел басына күн туғанда
да қолтығынан сүйейтін қыздарымен
мақтана алатын қазақпыз ғой, міне, соның
айғағы мына тұрған ханшайымға лайық
Бибі-Ана! – Роза апайдың әрбір сзі тасқа
басқандай, әдемі үні ерекше, тура сахнада
ән салып тұрғандай еді.
Сол күннен бастап Роза апаймен жиі
хабарласып тұратын болдық. Кездескен
сайын «Айналайын, сен енді кпбалалы
анасың ғой, балалар қалай, жағдайлары
қандай?» деп тұратын.
Республикалық мәдениет сарайының
алдына наурызға арнап бірнеше киіз үй
тіктіріп жатқанымызды айтып, апайды да шақырдым. Апайдың шақырған
жерге кешікпей келетінін білетін едім,
сондықтан зім жарты сағат бұрын келіп,
бірнеше қазанда дайындалып жатқан
тамақтарды тексере жүріп, сағатыма қарап
қоямын. Бес минут қалғанда автоклігінен
түсіп жатқан апайды қалың жұртшылық
қоршап алды.
Үнемі «Айналайын, жаным» деп сйлейтін апамыз жұртшылықтың барлығын
айналып, толғанып, киіз үйдің алдында
тұрған менің жаныма келіп:
– Бибіш, наурызың құтты болсын жаным, – деді.
– Трлетіңіз, трлетіңіз – деп қауқылдасқан жігіттер, апайды трге отырғызды.
Сыймай қалған жұрт есіктен сығалап,

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

«ӨМІРІН ӨЛЕҢМЕН
ӨРНЕКТЕГЕН»
Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасспірімдер
кітапханасында ақын Амантай &тегеновтың 70 жылдығына
арналған «&мірін леңмен рнектеген» атты онлайн
поэзия сағаты болып тті. А.&тегенов тек ақын ғана емес,
сонымен бірге белгілі аудармашы да болды. Ұлы Абайдың,
Махамбеттің, Фариза Оңғарсынованың, Қадыр Мырза1лінің, 1біш Кекілбаевтың, 1бдіжәміл Нұрпейісовтің, сонымен қоса басқа да ақын-жазушылардың шығармаларын
орыс тіліне аударған. Ақтбе қаласындағы №3 орта мектептің
оқушылары Алина Амирова мен Алина Кожаниязова
тікелей байланысқа шығып ақын леңдерін жатқа оқыды.
Айтуларынша олар бала күндерінен ақын шығармаларымен
таныс. Кеште абзал азаматтың кзі тірісінде жасаған
жақсылығы да айтылды.
Гүлнара М4ЛІК,
Сағи Жиенбаев атындағы
облыстық жас=спірімдер
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апайдың әдемі де сиқырлы үнімен айтып
отырған әңгімелерін тыңдап, тым-тырыс
тұрғандары осы күнге шейін есімде.
Роза апай бірде: «Жаным, сенің
самолетың болады» дегеніне әбден күлген
мен: «Бір машинасы жоқ адамға самолет
қайдан келеді екен» дедім. Сүйріктей сұқ
саусағын жоғары ктеріп, «Болады, жаным, болады» деді. Отбасымда апайдың
ұлағатты сздерін үнемі айтып отырамын.
Роза апай Желтоқсанды, Аралды,
Семей полигонын әңгімелегенде бота
кзінен бұршақтап жас тгілетін.
Апайдың «Ішкі жан дүниесі таза, адал,
қайырымдылығы мол әйел қартайғанда да
сұлулығын жоғалтпайды» дейтінін бір мен
ғана естімеген болармын.
Телеарналарға бізді жиі шақырады ғой,
денсаулығым жарай бермейтін мен барлық
шақыруға бара алмаймын. Бір күні «Айтуға
оңай» деген бағдарламаның қасқамаңдай
жүргізушісі марқұм Бейсен Құранбек
хабарласты. Бейсенді зім сыйлайтынмын, сондықтан «Жақын арада шығатын
жобаларыңды оқып берші» дедім. Тыңдап
отырып, «Аман болсам, Роза апай туралы
жобаңа барамын, міндетті түрде барамын»
дедім.
Соғыста қардай жауған оқтан қаймықпай, танктың үстіне шығып әсем әнін
шырқаған, соғыстан кейін атарбамен елді
аралап, жаралы жұртшылықтың кңілін
аулаған, зінің ерекшелігімен елдің
таңдайын қақтырып, жастарға үлгі бола
білген, Арал мен Семей полигонының
қасіретін, ле-лгенше баратын жерге
барып, айтатын жерде айтқан апамызға
арнап Нұр-Сұлтанның, Алматының,
Қазақстанның бар аймағының кез келген
кшесінде ескерткіш қойылса, ешкім
қарсы бола алмас еді. Себебі зінің еліне,
жеріне нағыз еңбегі сіңген бір адам болса,
ол – Роза Бағланова дер едім.
«Біздің қай айтқанымыз болып жатыр?» деп жүргенімізде Роза Бағланованы
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының мәңгі есте қалдыру туралы жасап
жатқан ұсынысына жүрегіміз жарыла
қуанып жатырмыз.
Бәрінен бұрын, қазақтың қаһарман
қызы Роза Бағлановаға Республика
Сарайының аты берілсе, Роза апаның әдемі
үні осы күнге шейін құлақтарынан кетпей,
аңсап, сағынып жүрген жұртшылық үшін
теңдесі жоқ сыйлық болар еді.
Уақыт тіп жатыр, талай жақсылармен,
жайсаңдармен кездесіп келеміз, бірақ
Роза апайдың орнын толтыратын, оны
жоқтатпайтын адамды мен әзірше
кездестірген жоқпын...
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