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Биыл Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 
жыл толады. Халқымыздың 
ұлы перзентінің мерейтойын 
лайықты атап өту үшін 
арнайы құрылған комиссия 
дайындық жұмыстарын 
бастап кетті. Мемлекет 
көлемінде және халықаралық 
деңгейде ауқымды іс-шаралар 
ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Бірақ мұның бәрі той 
тойлау үшін емес, ой-өрісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан 
дамуымыз үшін өткізілмек.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың 
жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 
аудармашы, композитор ретінде ел 
тарихында өшпес із қалдырғаны 
сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөз
дерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, 
тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, 
діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, 
кейін Абай әлемі деген бірегей 
құбылыс ретінде бағаланды.

Өткен жылы Абайдың шығар мала
ры нан үзінді оқу эстафетасы өтті. 
Ләйлім атты оқушы қыз ұсынған бұл 
елдік шараға мен де қатысып, қолдау 
көрсеттім. Мектеп оқу шыларынан 
ел азаматтарына, тіпті әлем дік 
деңгейдегі танымал тұлғаларға дейін 
зор қызығушылық танытып, лезде 
іліп әкеткен бұл бастама бірнеше айға 
ұласты.

Соның арқасында бүкіл Қазақстан 
Абай мұрасын тағы бір зерделеп 

Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан

шықты. Бұл – Абайға деген құрмет әрі 
ұрпақты тәрбиелеудің тиімді тәсілі. 
Абай жырларын оқу челленджі биыл, 
ақын мерейтойы тұсында жаңаша 
жанданады деп сенемін.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық 
сананы қайта түлетудің маңыздылығы 
туралы айтты. Ұлттық сананы сақтау 
және оны заман талабына бейімдеу 

мемлекеттік маңызы бар мәселеге 
айналды. Өйткені сананы жаңғырту 
арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың 
серпінмен дамуына жол ашамыз.

Осы орайда Абай мұрасының 
тигізер пайдасы зор деп есептеймін. 
Ұлы ақынның шығармалары бүгін де 
өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың 
ойтұжырымдары баршамызға қашан
да рухани азық бола алады.

Сондықтан ұлтымызды жаңғырту 

ісінде оның еңбектерін басшылыққа 
алып, ұтымды пайдалану жайын тағы 
бір мәрте ой елегінен өткізген жөн.

Мен бұл мақалада Абай 
сөзінің бүгінгі заманымыз үшін 
көкейкестілігі, ақын шығармаларынан 
халқымыз қандай тағылым алуға тиіс 
екендігі жөнінде жұртшылықпен ой 
бөліскім келеді.

2-3-бет. 

4-бет. 

Бәрін айтып 
кеткен ғой
Абай ақын
Ұққан жанға нұр болып таралатын,
Бәрін айтып кетіпті Абай ақын.
Неден қашық, неге асық

болу жайлы,
Ұрпақтарға қалдырған аманатын.

Бес нәрсені есіңе салады ақын,
Талап, еңбек, рахым, ой, қанағатың.
Соларға асық, соларға ұмтыл дейді,
Өн бойыңа өнеге таралатын.

Барлығы да талаптан басталады,
Онсыз міндет қоймайсың асқаралы.
Онсыз мүлдем алдыңнан 

ашылмайды,
Мына тылсым дүниенің

тас қамалы.

Қай кезде де еңбектің жөні басқа,
Еңбекпенен жаралған бәрі баста.
Еш мұратқа еңбексіз

жете алмайсың,
Еңбексіз еш тимейді ерін асқа.

Іс бола ма әуелі ойлап алмай,
Тереңіне боласың бойлағандай.
Қай кезде де ой жолдас, ойың серік,
Ой әр іске берілген жолдамаңдай.

Жан жылуың рахым, шапағатың,
Өзгелерге мейірім, махаббатың.
Қанағаттың қашанда орны бөлек,
Бақ пен ырыс, байлыққа апаратын.

Қою жайлы тағы ақын тіл қатқанды,
Өтірікті, өсекті, құр мақтанды.
Еріншектік, босқа мал шашуды да,
Сырттай айтқан сыпсың сөз,  

сырғақтауды.
                      
Өтіріктің, өсектің, мақтаныштың,
Қай кезде де жаныңа батқаны шын.
Ажарлы ғой әр адам қай кезде де,
Адал айтып, адал дәм

татқаны үшін.

Еріншектік ерге сор, мін емес пе?
Қашық болар бес істің бірі емес пе?

Бос мал шашу, мақтаныш
неге керек,

Құрғақ ақыл, мәз болып құр елеске.

Бәрін айтып кеткен ғой Абай ақын,
Қашық болар істің де қадап атын.
Адал өсіп, өнсін деп адал жүріп,
Ұрпағына қалдырған аманатын.

Үш пірім
Бас иген байтақ әлемім,
Теріскей, күнгей, түстігім.
Бас иген және бар елім,
Бар менің дара үш пірім.

Даналық ойдың төрінде,
Ту болып тұрар құламай.
Жарқырап жырдың көгінде,
Толықсып, толқып туар Ай,
Бірінші, пірім, бұл – Абай.

Атағы таудай тым биік,
Жанары жарқын тұнған нұр.
Алатын күнде бір құйып,
Ағыл да тегіл жыр жаңбыр,
Екінші пірім, бұл – Жамбыл.

Аңыздан артық ақиқат,
Қиялдан озған шындық бар.
Бар сөзін тыңдап, мақұлдап,
Бас иген мұхит, құрлықтар
Үшінші пірім, бұл – Мұхтар.

Өмірден қанша сыр ұғам,
Сыбағам қанша тіріде.
Қиналған кезде сыйынам,
Киелі осы үш піріме.

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.
Қызылорда.
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Алдымен Аралдың Ақирек 
ауылдық округінде өткен 
кездесуде  ақбайлықтар бір
неше мәселе көтерді. Со
лар дың бірі – ауыл маңын
дағы «Приарал», «Бек назар» 
«Қайролла» су канал да рын 
тазалауға қаржы бөлу. Егін
шілікпен етене айна лысатын 
тұрғындар «ауыл маңындағы 
арықтар таза ланып, гидро
техникалық құрылғылар күр
делі жөн деу ден өтсе, осы су 
жүйесі арқылы су тартылса» 
деген өтініштерін айтты.

Өз кезегінде аймақ бас
шысы айтылған ұсы ныс
тардың барлығы аяқсыз қал
майтынын жеткізді. Тиісті 
басқармаға жүктеп, аталған 
ұсынысқа қатысты жұмыс 
істеуге тапсырма берді.

Қуанышбек Ысқақов әрі 
қарай Қазалы ауда нын дағы 
«Майдакөл», «Ү.Түктібаев», 
«Қожабақы», «Боз көл» ауыл
дарында болып, жұрт шылық 
жағдайымен танысты. Аталған 
елді мекендердің тұрғындары 
балабақша мен клуб үйін 
жаңартуды сұрайды.

– Біз өткен екі күндік са
парымызда барған ауылдарға 
мемлекеттікжеке меншік әріп
тестік жайын да айтып келеміз. 
Осы бағдарлама негізінде 
сіздер сұраған ғимараттарды 
жаңадан тұрғызуға мол 
мүмкіндік бар. Ол үшін не 
істейміз? Көбінекөп мұндай 
шаруаға ел азаматтарын, өз 
туған топырағынан шыққан 
кәсіпкер азаматтарды тарту 
қажет. Ондай ықыласты адам 

болса, мемлекеттікжеке мен
шік әріптестік негізінде жарты 
жыл ішінде клуб, емхана, 
спорттық кешендер, балабақша 
да оңай тұрғызар едік. Әрі бұл 
игілікті іс кәсіпкердің өзіне де, 
елге де, Үкіметке де пайдалы, 
56 жыл көлемінде кәсіпкер 
шығындаған барлық қаржыны 
мемлекет толық өтейді. Соны
мен қатар, оған қосымша мем
лекеттік тапсырыстар алу ға да 
мүмкіндік туады.

Мұндай құрылыстарды 
мем  лекеттің бюджетінен іс
тей тін болсақ,  көп уақыт ке
тетіні анық. Жобасметалық 
құжаттарын дайындаудан 
бө  лек, тендер өткізу, қорғау 
жұ   мыстары, т.б. шаруалар 
жыл аяғына дейін созылып 
ке  тетін жағдайлар болады. 
Ал мемлекеттікжекеменшік 
әріп  тестік негізінде жұмыс 
жа саудың тиімділігі осында. 
Ауыл әкімдері инвестор тауып, 
осындай мүмкіндіктерді қарас
тырғаны дұрыс, – деді аймақ 
басшысы.

САПАР

Шалғайдағы ауылдың 
мәселесі шет қалмайды

ДҮБІРЛІ ДҮНИЕ 

Көп ұзамай Иран бас
шылығы жауап ретінде 
Ирактағы АҚШтың әскери 
базасының біршама бөлігін 
қиратып, осы шабуыл 
нәти  жесінде 80 адамның 
өлгенін жария етті. Әзірге 
Вашингтон бұл деректі 
жоққа шығарып отыр. 
Иран американ базаларына 
20 баллистикалық зымыран 
жіберген. Иран Президенті 
Аятолла Хаменеи американ 
әскерлерінің кетуін талап 
еткен. 

Әлем жұртшылығы екі 
мемлекет арасындағы жан
жалдың әлемдік ауқымдағы 
соғыс өртін тудыруы мүм
кін деген қауіпті де жоққа 
шығармады. Бірақ екі жақ 
бірбіріне ауыз екі доқ 
көрсетуден әріге бар мады. 
АҚШ пре зи денті Дональд 
Трамп Иранмен соғыс тың 
болмайтынын, бірақ ол 
санкциямен ауыз дық та ла
ты нын мәлімдеді. Сондай
ақ, Америка басшылығы 
Иран ның ядролық қаруды 
иемденуге жол бермейтінін 
еске салды. 

Болған оқиғаға әлемнің 
бірқатар белді мемлекеттері 
өз ұстанымын білдіріп, екі 
жақты мәмілеге ша қырды. 
Ұлыбритания қауіп сіздік 
ша раларын ойлас тырып, өз 
азаматтарын Иран  нан кері 
шақырып алды. Екіжақты 
соғыстың бас талу мүм
кіндігін бол дыр мас үшін 
британ сарап шылары 

Иранға аттан дырылды. 
Бірқатар америкалық 

бұқа ралық ақпарат құрал
дары Ирактың АҚШты 
зымыран шабуылы жөнінде 
алдын ала ескерткенін 
мәлімдеді. Бұл өз кезегінде 
зымыран шабуылының 
зар  даптары мейлінше аз 
болуына негіз қалаған сы
ңай лы. Бұл туралы Ирактың 
сыртқы істер министрі 
Мохаммад Джавад Зариф 
хабардар еткені туралы 
айтылады. Қалай болғанда 
да үлкен саясатта барлығы 
да болуы мүмкін. Біреулер 
жанжалдан өзіне ұпай 
жинайды. Екіншілері де 
қалыс қалмай өз мүддесін 
қорғағысы келеді. 

Әзірге жағдай әлем 
жұрт шылығы қауіп тен
ген дей күрделі сипат 
ала қойған жоқ. АҚШ 
жағдайды тұрақтандыру 
үшін Иранмен келіссөздер 
жүргізуге дайын еке нін 
мәлімдеді. Таяу Шы ғыс
тағы жағдайдың қан  ша
лықты тұрақты болуы 
алдағы уақытта осы өңір
дегі мүдделері то ғысқан 
бірнеше елдердің қадам да
рына бай ланысты болады. 

Соңғы деректер бо
йын ша аталған жанжал 
салдарынан әлемдік мұ
най нарығындағы баға 
ә дегеннен 4 процентке 
өскен.

«СБ» саясат.

Таяу Шығыс: 
шиеленіске
әлем алаңдаулы

Ұзақ жылдардан бері АҚШ пен Иран 
арасындағы саяси текетірес соңғы уа қытта 
біршама бәсеңсіген сыңайлы еді. Өткен 
аптада Иракта ирандық белгілі тұлға Касем 
Сүлейманидің әріптестерімен бірге АҚШ-тың 
зымырандарының дәл атқылауынан өлтірілуі 
Иранда жұртшылық наразылығын тудырып, екі 
ел арасындағы жағдайды мүлдем ушықтырып 
жіберді. Иранда қайғылы оқиғаға байланысты 
үш қаралы күн жарияланды. Тегеранда АҚШ 
саясатына қарсы мың даған адам қатысқан шеру-
лер өтті.

Облыс әкімі Қуанышбек Ысқақовтың Арал 
ауданында өткен екі күндік сапарының соңы шеткі 
ауылдың бірі – Ақбай елді мекені болды.  Бұдан бөлек, 
үшінші күнгі халықпен кездесудің басым бөлігі Қазалы 
ауданының ауылдарында жалғасты.

Ержан ҚОЖАСОВ.
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Ұлттық 
болмыстың 
үлгісі
Жаңғыру – өткеннен қол 

үзіп, тек жаңа құндылықтарға 
жол ашу деген сөз емес.

Шын мәнінде, бұл – ұлттық 
мұра ларымызды бүгінгі оң 
үрдістермен үйлестіре дамы
туды көздейтін құбылыс. Бұл 
ретте, біз Абайды айналып өте 
алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл 
осыдан бір ғасырдан астам 
уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, 
жаңаруға, жаңа өмірге бейім 
болуға шақырған.

Елбасымыздың: «Заманалар 
ауысып, дүние дидары өзгерсе 
де, халқымыздың Абайға көңілі 
айнымайды, қайта уақыт өткен 
сайын оның ұлылығының 
тың қырларын ашып, жаңа 
сырларына қаныға түседі.

Абай өзінің туған халқымен 
мәңгібақи бірге жасайды, 
ғасыр лар бойы Қазақ елін, қаза
ғын биіктерге, асқар асуларға 
шақыра береді» деген өнегелі 
сөзі ақын мұрасының мәңгілік 
өсиет ретінде бағаланатынын 
айқын аңғартады.

Абайдың шығармаларына 
зер салсақ, оның үнемі елдің 
алға жылжуына, өсіпөр
кен деуіне шын ниетімен 
тілеулес болғанын, осы идея ны 
барынша дәріптегенін байқай
мыз. Ал ілгерілеудің негізі 
білім мен ғылымда екенін 
анық білеміз. Абай қазақтың 
дамылсыз оқыпүйренгенін бар 
жантәнімен қалады. «Ғылым 
таппай мақтанба» деп, білімді 
игермейінше, биіктердің бағы
на қоймайтынын айтты. Ол «Біз 
ғылымды сатып мал іздемек 
емеспіз» деп тұжырымдап, 
ке рісінше, ел дәулетті бо л
уы үшін ғылымды игеру ке
рек тігіне назар аударды. Ұлы 
Абайдың «Пайда ойлама, ар 
ойла, Талап қыл артық білуге» 
деген өнегелі өсиетін де осы 
тұрғыдан ұғынуымыз қажет.

Бұл тұжырымдар қазір де 
аса өзекті. Тіпті бұрынғыдан 
да зор маңызға ие болып 
отыр. Себебі ХХІ ғасырдағы 
ғылымның мақсаты биікке 
ұмтылу, алысқа құлаш сермеу 
екенін көріп отырмыз.

Ал біздің міндетіміз – осы 
ілгері көшке ілесіп қана қой
май, алдыңғы қатардан орын 
алу.

Ол үшін, ең алдымен, 
білім беру саласын заманға 
сай дамытуымыз керек. Сол 
мақ  сатта ауқымды жұ мыс
тар атқарылғанымен, отан дық 
білім беру ісінде әлі де олқы 
тұстар бар. Оны же тіл діру 
жолдарын сайлау ал дын дағы 
бағдарламамда және өт кен 
жылғы тамыз кон фе рен  ция
сында нақты атап көр сеттім.

«Педагог мәртебесі туралы» 
заңның қабылдануы – осы 
бағыттағы игі бастамалардың 
бірі. Бұл – сапалы білім беру 
ісін жетілдіруге арналған 
қадам. Жалпы кез келген 
қоғамда ұстаздың орны бөлек. 
Мұғалімдер білімді әрі саналы 
ұрпақ тәрбиелеу ісінде аса 
маңызды рөл атқарады. Ұстазға 
құрмет көрсетіп, қадірлеу – 
бәрі міздің міндетіміз. Сон
дықтан мемлекет мұғалім 
маман дығының мәртебесін 
көтеріп, алаңсыз жұмыс істеуі
не жағдай жасауы керек.

Абай айрықша дәріптеген 
игілікті істің бірі – тіл үйрену. 
Ақын жиырма бесінші қара 
сөзінде өзге тілдің адамға 
не беретініне тоқталып: 
«Әрбіреудің тілін, өнерін 
білген кісі оныменен бірдейлік 
дағуасына кіреді, аса арсыздана 
жалынбайды», – дейді.

Демек, өзімізден озық 
тұрған жұртпен деңгейлес болу 
үшін де оның тілін меңгерудің 
маңызы зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи 
жағдайда бәріміз ана тіліміздің 
дамуы мен дәріптелуіне назар 
аударып, оның мәртебесін 
арттыруымыз керек. Сонымен 
қатар ағылшын тілін үйренуге 
де басымдық беру қажет. 
Жастарымыз неғұрлым көп 
тілді меңгерсе, соғұрлым 
мүмкіндігі кеңейеді. Бірақ 
олардың ана тілін білуіне 

баса мән берген жөн. Өскелең 
ұрпақ, Абай айтқандай, 
ғылымды толық игерсе, өз тілін 
құрметтесе әрі шын мәнінде 
полиглот болса, ұлтымызға тек 
игілік әкелері сөзсіз.

Қазір әлем күн сайын 
емес, сағат сайын өзгеруде. 
Барлық салада жаңа міндеттер 
мен тың талаптар қойылуда. 
Ғылымдағы жаңалықтар адам
ды алға жетелейді. Ақыл
оймен ғана озатын кезең келді. 
Заман көшіне ілесіп, ілгері 
жылжу үшін біз сананың ашық
тығын қамтамасыз етуіміз 
керек. Бұл қадам өркениеттің 
озық тұстарын ұлттық мүд
демен үйлестіре білуді талап 
етеді. Мұндай кезде өзі міз
дің таптаурын, жадағай әдет
терімізден бас тартуымыз 
қажет.

Абайдың кейбір қарекет
терге көңілі толмай, «Терең ой, 
терең ғылым іздемейді, Өтірік 
пен өсекті жүндей сабап» деп 
үнемі сыни көзбен қарауының 
себебі осында.

Ақын елжұртын түрлі 
өнерді игеруге үгіттеді. Соның 
бәрі уақыттың талабы екенін ол 
анық аңғарып, ұлтына ертерек 
үн қатты. Тіпті қазір айтып 
жүрген интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру идеясы Абайдан 
бастау алды деуге болады. 
Ұлы ойшыл әр сөзімен ұлттың 
өресін өсіруді көздеді.

Сондықтан Абайды терең 

тануға баса мән бергеніміз 
жөн. Абайды тану – адамның 
өзінөзі тануы. Адамның өзін
өзі тануы және үнемі дамып 
отыруы, ғылымға, білімге 
басымдық беруі – кемелдіктің 
көрінісі. Интеллектуалды ұлт 
дегеніміз де – осы. Осыған 
орай, Абай сөзі ұрпақтың 
бағыт алатын темірқазығына 
айналуы қажет.

Абай қазақтың әр бала
сын ұлтжанды азамат етіп 
тәрбиелеуге шақырды. Оның 
мұрасы – парасатты патрио
тизмнің мектебі, елдікті 
қадірлеудің негізі. Сондықтан 
азаматтарымыздың көзі ашық 
болсын десек, Абайды оқу
дан, ақын өлеңін жаттаудан 
жалықпаған жөн.

Біз елді, ұлтты Абайша 
сүюді үйренуіміз керек. Ұлы 
ақын ұлтының кемшілігін 
қатты сынаса да, тек бір ғана 
ойды – қазағын, халқын төрге 
жетелеуді мақсат тұтты.

Абайдың мол мұрасы 
қазақ ұлтының жаңа сапасын 
қалыптастыруға қызмет етеді. 
Оның шығармаларындағы ой
тұжырымдар әрбір жастың 
бойында халқына, елі мен 
жеріне деген патриоттық 
сезімді орнықтырады. Сондық
тан хакім Абай еңбектерінің 
нәрін өскелең ұрпақтың сана
сына сіңіру және өмірлік азы
ғына айналдыру – ұлтты жаң
ғыртуға жол ашатын маңызды 
қадамның бірі.

Мемлекет ісінің 
мүдделесі
Біз егемен ел ретінде 

өсіпөркендеуіміз үшін мем
лекеттілігімізді нығай туымыз 
керек.

Заң үстемдігін және қоғам
дық тәртіпті сақтау баршаға 
ортақ міндет екенін ұғынған 
жөн. Халықтың билікке деген 
құрметі болмаса – елдігімізге 
сын. Сондықтан азаматтарға, 
әсіресе, жастарға мемлекетті 
сыйлаудың мәнмаңызын 
түсіндіру қажет. Осы ретте 
тағы да Абайдың мұрасына 
зейін қойған абзал.

Ұлы ақын өзінің шығар

маларында елдік мұратты ас
қақтатып, ұлт бірлігін биік
тетті.

Ол әділетті қоғам құру 
идеясын көтерген. Демек, 
Абайдың көзқарастары ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан қоғамы 
және оның берекебірлігі үшін 
аса құнды. Хакім Абайдың 
ұстанымдары өркениетті мем
лекет қағидаларымен үнде
седі. Заң үстемдігі, биліктің 
ашықтығы мен халық алдында 
есеп беруі жоғары деңгейде 
болып, мемлекет ісіне аза
маттық қоғам өкілдері белсене 
араласқан жағдайда ғана 
әділеттілік берік орнығады.

Менің «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» ат
ты тұжырымдамам дәл осы 
әділетті қоғам идеясын дамыту 
мақсатымен ұсынылды. Би
лік пен қоғам арасындағы 
сын дарлы диалог мемлекетке 
деген сенімді нығайта түсе
ді. Үкімет мүшелері, со
ның ішінде министрлер мен 
әкімдер мемлекеттік жә не 
қоғамдық маңызы бар мәсе
лелерге қатысты ше шім қабыл
даған кезде азамат тардың 
ұсыныстары мен тілектерін 
ескеруі керек. Мұны Абай 
меңзеген әділетті қоғам қалып
тастырудың бірденбір шарты 
деп білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес 
жоғалды, Ел сыбырды қолға 
алды» дегенді бекер айтқан 

жоқ. Елге билік жүргізетіндерге 
жұрттың көңілі толмайтынын 
да аңғартады.

«Сыбырдан басқа сыры 
жоқ, Шаруаға қыры жоқ» 
замандастарымыз көбеймес 
үшін билік халыққа әрдайым 
құлақ түріп отырғаны жөн. 
Мемлекет пен қоғам өкілдері 
түйткілді мәселелерді бірге 
талқылап, шешімін табу мақ
сатында Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесін құрдық. Кеңес 
формальды сипат алып кетпеуі 
үшін оның мүшелерімен ар
найы кездесіп, жұмысын жіті 
қадағалап отырмын.

Абай шығармаларында 
мери тократия мәселесіне де 
айрықша мән берілген. Ол 
адам ды мәртебесіне қарай 
емес, талабы мен еңбегіне қа
рап бағалаған. Ұлы ақын қазақ 
жастарына жөнжоба көрсетіп, 
бағытбағдар берген.

Қазір Қазақстанда саяси 
жаңғыру үдерісі жүріп жатыр. 
Елбасының қолдауымен би
лікке басшылардың жаңа 
буыны келе бастады. Соған 
қарамастан, елімізде түбегейлі 
саяси өзгеріс керек деген ойлар 
да жиі айтылып жатады. Бірақ 
бұл мәселе бойынша ұлттық 
мәмілеге келудің, мемлекет 
мүмкіндіктерін шынайы баға
лаудың және жүктелген міндет
ке жауапкершілікпен қараудың 
маңызы зор.

Өзгеріс деп байбалам сала
тындар еліміздің болашағын 
байыптамайды, жай ғана попу
листік идеяларға табан тірейді.

Популизм теріс тенденция 
ретінде дүниежүзілік сипат 
алды. Әлемнің түкпір
түкпірінде нақты стратегиясы 
жоқ, тек жалаң ұрандар 
арқылы билікке жеткісі 
келетін топтардың дауысы жиі 
естілуде. Осындай даңғазаға 
құмар адамдар туралы Абай: 
«Қу тілменен құтыртып, 
Кетер бір күн отыртып» дейді. 
Расында, бұл – кез келген елдің 
дамуын кенже қалдыратын, 
ұлттың бірегейлігін әлсірететін 
қауіпті үрдіс.

Бізге, Абай айтқандай, 
артық мақтанға салыну, өзгені 
қор, өзімізді зор санау, дау 

қуу әсте жараспайды. Әр 
қадамымызды анық басып, 
әлемде және елімізде болып 
жатқан оқиғаларды байыппен 
сараптай білуіміз қажет. 
Тұрақтылық пен дамуымыздың 
кепілі болған татулық пен 
бірлікті бәрінен жоғары қойған 
абзал. Мемлекет мүддесін 
көздесек, әуелі сабақтастық 
сақ талып, төгілген тер мен 
атқарған еңбектің далаға кет
пеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген 
кезде ғана барлық стратегиялық 
мақсаттарымызға қол жеткізіп, 
Қазақстанды озық дамыған 
мемлекет тердің қатарына қоса 
аламыз.

Жаңа қоғамның 
жанашыры
Жаңа Қазақстанның өзе

гін жаңа қоғам құрайтыны 
анық. Бұл ретте, ең алдымен, 
ұлтымыздың қадірқасиетін 
арт тырып, халқымыздың бә
се кеге қабілеттілігін жетіл
діруге баса мән беруіміз керек. 
Сондайақ, қоғамның дамуына 
кедергі келтіретін, берекебір
лігімізге іріткі салатын жа ғым
сыз қасиеттерден арылу қажет.

Бүгінде дүние жүзінің 
бірқатар интеллектуалдары 
клас си калық капитализм дағ
дарысқа тап болғанын ескертіп, 

оның болашағына күмәнмен 
қарайды.

Себебі әлемде бай мен 
кедейдің, білімді мен білім
сіздің, қала мен ауылдың 
арасы алшақтап кетті. Бұл үде
рістің қарқыны барған сайын 
күшейіп келеді. Бизнес тек 
пайда көздесе, білімділер бө лек 
орта қалыптастырды, әрқай
сысы өздері үшін ғана жауап
кершілік арқалайтын болды.

Қалалар тез өсіпөркендеп, 
шағын елді мекендердің дамуы 
тұралады.

Ғалымдар мұның барлығы 
әлеуметтік жауапкершіліктің 
әлсірегенінен деп есептейді.

Әлеуметтік жауапкершілік 
қайткенде орнына келеді? 
Әрине, бұл – оңай шаруа 
емес. Осы күрделі мәселенің 
шешімін Абайдың «Толық 
адам» формуласынан іздеген 
жөн. «Толық адам» деген сөз 
ағылшын тіліндегі «A man of 
integrity» түсінігіне сай келеді. 
Бұл – тек өте ілкімді, өзіне 
сенімді, ізгілік пен жақсылыққа 
ұмтылатын адамдарға ғана тән 
сипаттама. Қазір тарап жатқан 
осы ұғымды Абай сонау он 
тоғызыншы ғасырдың өзінде
ақ түсіндіріп айтты.

Адам өмірі тұтасымен түрлі 
қарымқатынастардан құра
лады. Онсыз адам қоғамнан 
бө лініп қалмақ. Ал қарым
қатынас міндетті түрде өзара 
жауапкершілікті туғызады. Бұл 
жауапкершілік қара басының 
қамын биік қоятын өзімшілдік 
араласқан кезде бұзылады. 
Сондықтан Абай: «Ақыл, 
қайрат, жүректі бірдей ұста, 
Сонда толық боласың елден 
бөлек» деп, адамға нұрлы ақыл 
мен ыстық қайраттан бөлек, 
жылы жүрек керек екенін 
айтады.

Осы үш ұғымды ол үнемі 
бірлікте қарастырады, бірақ 
алдыңғы екеуі жүрекке ба
ғынуы керек деп есептейді. 
Бұл – қазақ халқының өмірлік 
философиясы.

Осындай танымтүсінікпен 
өмір сүрген халқымыз өзі 
қиын жағдайда отырып, өзге 
ұлттарды бауырына басқан. Өзі 
асқа жарымай қиналса да, бір 
тілім нанын бөлісіп жеуді парыз 
санаған. Үнемі үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетіп, сүрінгенге 
сүйеу, жығылғанға демеу бола 
білген. Осы құндылықтарды 
дәріптеп, бүгінге жеткізу ар
қылы халқымыз өзінің ұлт 
ретінде сақталуы үшін барын 
салған.

Біз Абайдың «толық 
адам» тұжырымын қайта зер
делеуіміз керек. Бұл бағыт
та ғалымдарымыз тың зерт
теулерді қолға алуы қажет. 
«Толық адам» концепциясы, 
шындап келгенде, өміріміздің 
кез келген саласының, мемле
кетті басқару мен білім жүйе
сінің, бизнес пен отбасы инсти
туттарының негізгі тұғырына 
айналуы керек деп есептеймін.

Абай шығармашылығына 
арқау болған тақырыптың бірі 
– масыл дықпен күрес. Ақын 
үнемі уайымсыз салғырттыққа, 
ойынкүлкіге салын бай, сер
гек болуға үндейді. Оны 
ұдайы еңбек арқылы шыңдап 
отыруды құп көреді. Сонымен 
қатар орынды әрекеттің уайым
қайғыны жеңетінін дәлелдеп, 
масылдықпен күрестің психо
логиялық қырларына терең 
бойлайды. Қазір біз көп айтып 
жүрген эмоционалды интел
лектіге де сол тұста назар 
аударды. Мақтан мен масыл
дық психологиядан арылып, 
қайраттанып еңбек етуді, 
талап танып білім іздеуді 
насихаттаған.

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек 
етсең ерінбей, Тояды қарның 
тіленбей», «Тамағы тоқтық, 
Жұмысы жоқтық, Аздырар 
адам баласын», «Өзіңе сен, 
өзіңді алып шығар, Еңбегің 
мен ақылың екі жақтап» деген 
қазыналы ойлар бәрімізге 
жақсы таныс. Әр адам осы 
түйінді тұжырымдарды сана
сына берік тоқып, өзінің 
тынымсыз, адал еңбегімен 
айналасына үлгі болуы керек.

Халқымыз еңбектің қадірін 
біледі. Біз атааналарымыздың 
тылдағы ауыр еңбегі жеңіс
ке жетелеген орасан күшке 
айналғанын ұмытқан жоқ пыз. 
Қазір де қарапайым еңбек 
адамдарының үлгілі іс тері 
жетерлік. Жақында солар дың 
біразы мемлекеттік награ
далармен марапатталды.

Ең бастысы, бүгінгідей 
бейбіт кезеңде әр азамат өзінің 
еселі еңбегі еліміздің эко
номикасын ілгерілетуге тіке
лей ықпал ететінін түсінуі 
қажет.

Абай және XXI ғасырдағы

1-бет. 

Абайды өз заманындағы 
іскерліктің ұйытқысы, еңбек
қорлықтың мотиваторы деуге 
болады. Ұлы ойшыл шығар
маларында кәсіптен нәсіп 
тап  қандарды, шаруақор лық
қа үйрену дағдыларын үлгі 
етеді. Ол тұрмыс сапасын 
жақ сарту үшін еңбек етудің 
жаңа тәсілдерін меңгеруге 
шақырады. Сонымен қатар 
ақын бастамашылдықты, кә
сіптегі адалдықты жоғары 
қояды. Мысалы, өзінің онын
шы қара сөзінде «Ерінбей 
еңбек қылса, түңілмей іздесе, 
орнын тауып істесе, кім бай 
болмайды?» деп тұжырым 
жасайды.

Абайдың ойынша, табыс 
табу үшін қолөнер үйрену 
керек. Себебі «мал жұтайды, 
өнер жұтамайды» (отыз үшінші 
қара сөз). Ұлы ақынның бұл 
ойлары бүгінгі Қазақстан 
қоғамы үшін де өзекті деп са
наймын. Сондықтан біз бүгінгі 
таңда шикізатқа тәу ел  ділік 
пси хологиясынан ары луды, 
ша ғын және орта бизнесті ба
рынша өркендетуді не гізгі ба
сымдықтың бірі ре тінде бел
гілеп отырмыз.

Әлемдік 
мәдениеттің 
тұлғасы
Қазіргі өркениетті мемле

кеттердің барлығы дерлік 
шоқтығы биік тарихи тұлға
ларымен мақтана алады. 
Олар дың қатарында саясат
керлер, мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, қолбасшылар, 
ақынжазушылар, өнер және 
мәдениет майталмандары 
бар. Қазақ жұрты да біртуар 
перзенттерден кенде емес. 
Солардың ішінде Абайдың 
орны ерекше. Бірақ біз ұлы 
ойшылымызды жаһан жұртына 
лайықты деңгейде таныта 
алмай келеміз.

Мен көп жылғы дипло
матиялық қызметімде басқа 
елдердің саясаткерлерімен, 
түрлі сала мамандарымен жиі 
кез дестім. Шетелдіктермен 
адам  затқа ортақ көптеген 
түйт  кілді мәселе туралы пікір 
алмасып, ой бөлістім. Жалпы, 
олар Қазақстанның саяси және 
экономикалық же тіс тіктері 
жө нінде жақсы біледі. Ал ру
хани және мәдени құнды лық
тарымызбен жете таныс емес. 
Осы орайда «Неге қа зақ тың 
бітімболмысын, мә де    ниетін 
Абай арқылы та ныт   паймыз?» 
деген сұрақ туындайды.

Ғұлама Абай – қазақ 
топырағынан шыққан әлемдік 
деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі 
адамзат баласына ақылойдың 
жемісін сыйлады.

Абайдың ақындық қуа ты
ның терең тамырына үңілген 
зерттеушілеріміз оның қазақ 
фольклорынан, Шығыс пен 
Ба тыстың сөз өнерінен, орыс 
әдебиетінен, тарихи еңбек тер
ден сарқылмас нәр алғанын 
айтады.

Абайдың асқан ойшылдығы 
оның діни талғамтанымынан 
да айқын көрінеді. «Алланың 
өзі де рас, сөзі де рас, Рас сөз 
ешуақытта жалған бол мас» 
дейді. Бұл ойтұжы рымға 
Шығыс пен Батыс фило
софтарының еңбектерін терең 
біліп, зерттеп, зерделеп барып 
жеткені анық. Ал отыз сегізінші 
қара сөзінде Аллаға деген 
көзқарасын толық білдіреді.

Абайдың рухани өресіне 
баға берген дінтанушы фило
соф ғалымдар оның «кәміл 
мұсылман» ұғымына ерек ше 
назар аударады. «Кәміл мұ
сылман» ұғымы тек қазаққа 
ғана емес, бүкіл мұсылман әле
міне қатысты айтылса керек. 
Міне, біздің ойшыл Абай, 
хакім Абай – әлемдік деңгейде 
осы діни көзқарасы арқылы да 
биіктей беретін тұлға.

Елордада барлық діннің 
басын қосып, дәстүрлі жиын 
өткізіп келе жатқанымызды 
білесіздер. Мұндай ісшара
лардың мақсаты мен ұлы Абай 
ұстанымының арасында өзара 
үйлесімділік бар.

Ақынның барша адамзат 
баласы ның жан дүниесінің 
тазалығын сақ тауға деген ниеті 
бәрімізге ой салады.

М.Әуезовтің «Абай жолы» 
романы арқылы Абай бейне
сі көркем образ ретінде 
әлем әдебиетінде жоғары 
бағаланғаны белгілі. Бірақ 
бұл – Абайды танудың бір 
қыры ғана. Нағыз Абайды, 
ақын Абайды тану үшін оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде 
айтылған ойтұжырымдардың 
мәнмаңызы ашылуы керек. Ол 
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Қазақстан
әлемнің кең таралған негізгі 
тілдеріне барлық бояуын 
сақтай отырып аударылуы тиіс. 
Бұған біз толық қол жеткізе 
алдық деп айту қиын. Нағыз 
ұлт ақындарын өзге тілдерге 
аудару – оңай шаруа емес. 
Аудармашы да сол ойшылдың 
деңгейіндегі талант болуы 
керек. Біздің абайтанушы 
ғалым  дарымыз, тіл мамандары 
мен жанашыр азаматтар осы 
мәселеге ерекше мән бергені 
жөн.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев: «Абай – қазақ 
халқының рухани қазынасына 
өлшеусіз үлес қосқан ғұлама 
ғана емес, сонымен қатар ол 
қазақ халқының ел болуы 
жолында ұлан-ғайыр еңбек 
еткен данагер.

Абай – әлемдік деңгейдегі 
ойшылдардың қатарындағы 
ғажайып тұлға» деген бола-
тын. Шынында да, дана ақын 
шығармалары тек қазақтың ғана 
емес, бүкіл адамзат баласының 
рухани өмірін жан-жақты 
байыта алады. Өйткені Абай 
туындыларының мазмұны жал-
пы адамзаттық құнды лықтарға 
толы. Оның қара сөздері – 
әлем халықтарының ортақ 
қазынасы. Бұл – классикалық 
үлгідегі өнегелі ойлар шоғыры. 
Нақыл сөз, ғибратты сөз, 
ғақлия сөздер деп әрқилы атал-
ғанымен, бұл – ерекше жанр.

Абай өзінің қара сөздерінде 
адамзат баласына ортақ 
мұраларды дәріптей отырып, 
рухани биікке құлаш сермеп, 
алысқа қанат қаққанын көр-
сетеді. Оның қара сөздерінің 
арқауы – кісілік, мәдениет, 
ізгілік. Хакім Абайдың қара 
сөз деріне балама еңбек ізде-
сек, француз ойшылы Мон-
теньнің жазбалары ойға ора-
лады. Десек те, Монтень өз 
болмысы мен адам тұлғасы 
жөнінде көбірек ой толғаса, 
Абай қара сөздерінің басты 
мис сиясы – ойлану, өзгеге 
ой салу, мақсатты ұстанымға 
айналдыру. Демек, ұлы ойшыл-
дың қара сөздері – аса құнды 
еңбек.

Әлемдік мәдениетте Абай-
ды қаншалықты жоғары 
дәре жеде таныта алсақ, ұл-

ты мыздың да мерейін сонша-
лықты асқақтата түсеміз. Бү-
гінгі жаһандану дәуірінде, 
ақпараттық технологиялар 
заманында Абай сөзі баршаға 
ой салуы тиіс.

Дүние жүзінде ғылым 
мен білімнің түрлі салаларын 
дамытуға зор үлес қосып, бүкіл 
адамзатқа ортақ ойшыл ретінде 
танылған тұлғалар баршылық. 
Мысалы, Қытай дегенде Лао-
цзы мен Конфуций, Ресей 
де генде Достоевский мен 
Толстой, Франция дегенде 
Вольтер мен Руссо бірден ойға 
келеді. Сол сияқты ше тел-
діктердің бәрі бірдей Қазақстан 
дегенде бірден Абайдың есімін 
атайтындай дәрежеге жетуіміз 
керек. Өзге жұрт «Қазақ халқы 
– Абайдың халқы» деп бізге 
ілтипат білдіріп отырса, зор 
мәртебе болары анық.

Абайды қалай дәріптесек 
те жарасады. Оның ғибратты 
ғұмыры мен шынайы шығар-
машылығы – қазақ халқына 
ғана емес, жаһан жұртына 
да үлгі-өнеге. Абайдың адам 
мен қоғам, білім мен ғылым, 
дін мен дәстүр, табиғат пен 
қоршаған орта, мемлекет 
пен билік, тіл мен қарым-
қатынас туралы айтқан ой-
тұжырымдары ғасырлар өтсе 
де маңызын жоғалтпайды. 
Өйткені ақынның мұрасы 
– бүкіл адамзат баласының 
рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі 
асқақтай береді. Оның асыл 
сөздерін рухани байлығымыз 
ретінде жоғары ұстасақ, туған 
еліміздің әлем алдындағы 
абыройы арта берері сөзсіз.

Ең алдымен Абайды 
ұлтымыздың мәдени капиталы 
ретінде насихаттауымыз керек. 
Өркениетті елдер қазақтың 
болмыс-бітімін, мәдениеті 
мен әдебиетін, рухани өре-
сін әлемдік деңгейдегі бір-
туар перзенттерінің дәре-
жесімен, танымалдығымен 
баға лайтынын ұмытпайық. 
Сон дықтан Абайды жаңа 
Қазақ станның бренді ретінде 
әлем жұртшылығына кеңінен 
таныстыру қажет. Бұл – бүгінгі 
ұрпақтың қастерлі борышы.

Торқалы тойдың 
тағылымы
Біз ұлттық сананы жаң-

ғыртамыз және бәсекеге 
қабілетті ұлт қалыптастырамыз 
десек, Абайдың шығармаларын 
мұқият оқуымыз керек. Оның 

қоғамдағы түрлі үдерістерге 
қатысты көзқарасы бүгінгі 
Қазақстан үшін аса пайдалы. Өз 
заманының ғана емес, қазіргі 
қоғамның да бейнесін танытқан 
Абай – елдік мұраттың айнымас 
темірқазығы.

Әр қазақтың төрінде 
домбыра тұрсын деген ұғым 
қалып тасқанын бәріміз жақсы 
білеміз. Сол сияқты әр шаңы-
рақта Абайдың кітабы мен 
Мұхтар Әуезовтің «Абай 
жолы» романы тұруы керек 
деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың 
сара жолын жалғауы тиіс. 
Бұл – ұлы ақын арманының 
орындалуы. Сондықтан біз 
Абайдың ойынан да, тойынан 
да тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жыл-
дығына орай халықаралық, 
республикалық және аймақтық 
деңгейде 500-ден астам іс-шара 
ұйымдастырылады. Тамыз 
айында Семей қаласында 
ЮНЕСКО-мен бірлесіп өткі-
зі летін «Абай мұрасы және 
әлемдік руханият» атты халық-
аралық ғылыми-прак ти калық 
конференция ең басты шараға 
айналады. Сон дай-ақ, қазан 
айында Нұр-Сұлтан қаласында 
«Абай және рухани жаңғыру 
мәсе лелері» деген тақырыпта 
халық аралық конференция 
өтеді. Бұл жиындарда Абайдың 
тұл ғасы мен мұрасы жан-

жақты зерделеніп, оның шығар-
машылығын ХХІ ғасырдағы 
жаңа Қазақстанның игілігіне 
пайдалануға жол ашылады.

Маңызды жобаның бірі – 
ұлы ақынның шығармаларын 
он тілге аударып, басып 
шығару. Атап айтқанда, Абай 
еңбектері ағылшын, араб, 
жапон, испан, итальян, қытай, 
неміс, орыс, түрік, француз 
тілдеріне тәржімаланады. 
Ақынның өмірі, мұрасы, қазақ 
мәдениетін дамытудағы рөлі 
туралы бірнеше деректі фильм 
және «Абай» телесериалы 
түсіріледі.

Ақын тойынан өнер сала-
сы да тыс қалмайды. Рес-
пуб   ли калық және халық-
ара лық деңгейде театр және 
музыка фестивальдары өте-
ді. Биыл ғы бәйгелер Абай 
шы ғар  машылығына ар на ла-
ды. Әдебиет және өнер сала-
сындағы үздік шығар маларға 
берілетін мемлекеттік сыйлық 
енді «Абай атындағы мем-
лекеттік сыйлық» деп аталатын 
болады.

Абайдың тұлғасы мен 
мұрасын ұлықтау шетел дер-
де де жалғасады. Ресей дегі, 
Фран циядағы, Ұлыбри та-
ния   дағы және басқа да мем-
ле кеттердегі Қазақстанның 
ел   ші ліктері жанынан «Абай 
ор та лықтарын» құру жоспар-
ланып отыр. Бұл мәдени іс-
ша  раларды ысырап шылдыққа 
жол бермей ұйымдастыру 
қажет.

Шығыс Қазақстан об лы-
сының Ақшоқы елді меке-
ніндегі Құнанбай Өскен бай ұлы 
әулетінің қорымы абат тан-
дырылады.

Сонымен қатар Абай тұл-
ғасын жоғары дәрежеде дәріп-
теу үшін Үкімет мынадай 
шараларды қолға алуы керек 
деп есептеймін:

Семей өңірі – қазақ тари-
хындағы киелі өлкенің бірі. 
Сондықтан елдің рухани 
дамуында ерекше орны бар 
Семей қаласын тарихи орталық 
ретінде белгілеген жөн. Ұлы 
Абай мен Шәкәрімнің, Мұхтар 
Әуезовтің кіндік қаны тамған 
өңір айрықша құрметке лайық. 
Осыған орай шаһарды әлеу-
меттік-экономикалық тұрғы-
дан кешенді түрде дамы тып, 
ондағы тарихи-мәдени ны-
сан дарды жаңа талапқа сай 
жаң ғыртамыз. Үкіметке бұл 
мәсе леге байланысты тиісті 
шара лар қабылдауды тап-
сырамын.

Мерейтой жылы аясын-
да Абайдың қастерлі мекені 
– әйгілі Жидебайды абат тан-
ды рып, ұлы ақынның рухы на 
тағзым етуге келетін жұрт-
шылыққа қолайлы жағдай 
жасау қажет.

Сонымен қатар Абайдың 
«Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-
мемориалдық қорық-музейіне 
ерекше көңіл бөліп, ғылыми-
танымдық жұмыстармен айна-
лысатын орталыққа айналдыру 
керек.

Жидебайда музейге арнайы 
лайықталған «Абай мұрасы» 
атты жаңа ғимарат салу қажет.

1918 жылы Семей қала-
сында Мұхтар Әуезов пен 
Жүсіпбек Аймауытов негізін 
қалаған, 1992 жылдан бері 
қайта шыға бастаған «Абай» 
журналына мемлекет тара-
пынан қолдау көрсету керек.

Осы және басқа да ауқымды 
шаралар ұлы Абайдың рухы-
на тағзым етіп, оның мол мұ-
ра сын дәріптеу үшін өт кізіл-
мек. Ендеше, бүкіл Қа зақстан 
халқын осы игі бас тамаға 
белсене атсалысуға ша қы ра-
мын.

***

Біз Абайдың 175 жылдық 
мерейтойына қоғамдық сананы 
жаңғыртатын, бір ел, тұтас 
ұлт болып дамуымызға серпін 
беретін іс-шара ретінде зор мән 
беріп отырмыз.

Бұл тойдың тұсындағы 
басты мақсатымыз бүкіл халық-
тың ұлт ұстазы алдындағы 
өзін дік бір есеп беруі іспеттес 
болуы тиіс деп білемін. Абай 
сыны – ауыр сын, сындарлы 
сын.

Елбасы бастап, ел қостап, 
биік белестерді бағындырдық. 
Озық елулікке кіреміз деп 
мақсат қойдық, ол мақсатқа 
мерзімінен бұрын жеттік.

Озық отыздыққа қосылуды 
межеледік. Ол межеге де 
жетеміз. Сол межеге жетуге 
де бізге Абай мұрасы көмек 
бере алады. Ендігі мәселе – біз 
Абайдың көмегін түсіне алдық 
па, зерделей аламыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт 
алдындағы ұлы міндеттің 
үдесінен шығудың жолын 
іздеуге ұмтылдыруы тиіс. Әр 
азамат осы тойдың алдында 
еліміз, елдігіміз жөнінде терең 
ойланса дейміз. Абай бізге 
нені аманаттады? Абай бізден 
нені талап етті? Абай бізден 
нені күтіп еді? Абай елдің қай 
ісіне сүйініп еді? Сол сүйінген 
ісінен үйрене алдық па? Абай 
қазақтың қай ісіне күйініп еді? 
Сол күйінген ісінен жирене 
алдық па? Басқасын былай 
қойғанда, ақын айтқан бес 
асыл істі жүзеге асырып, бес 
дұшпанды бойдан қашырып 
жатырмыз ба деген ойдың 
төңірегінде толғансақ та талай 
жайға қаныға аламыз.

Абай мұрасы – біздің ұлт 
болып бірлесуімізге, ел болып 
дамуымызға жол ашатын 
қастерлі құндылық.

Жалпы, өмірдің қай сала-
сында да Абайдың ақылын 
алсақ, айтқанын істесек, ел 
ретінде еңселенеміз, мемлекет 
ретінде мұратқа жетеміз.

Абай арманы – халық 
арманы. Халық арманы мен 
ама натын орындау жолында 
аянбағанымыз абзал. Абайдың 
өсиет-өнегесі ХХІ ғасырдағы 
жаңа Қазақстанды осындай 
биіктерге жетелейді.

 
«Egemen Qazaqstan»

газеті.

Қазақстан Республика сы-
ның Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев “Абай және ХХІ ға-
сырдағы Қазақстан” мақа-
ласында Абайдың бізге берер 
ілі мін, оның шығармашылығын 
айта келе бүгінгі көкейтесті 
мәселені қозғау арқылы көп-
теген дүниені көрсеткен. Мен 
мақаланың абайтану жа йында 
айтылған ойына тоқталғым 
келеді.

Мемлекет басшысы “Абай-
ды терең та нуға баса мән 
бергеніміз жөн. Абайды тану 
– адамның өзін-өзі тануы. 
Адамның өзін-өзі тануы 
және үнемі дамып отыруы, 
ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. 
Интеллектуалды ұлт дегеніміз 
де – осы. Осыған орай, Абай 
сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет” 
деді. Абайды ұзақ уақыт 
бойы зерттедім, әлі де ізденіп 
ке лемін. Оны танып-білу бір 
жыл дың еншісіндегі дүние 
емес. Абайды оқыған сайын 
көп нәрсеге көзің жетеді. 
Бүгінгі қоғамда бәсекелестік 
орын алып, көреалмаушылық 
көбеюде, құр даңғазалық 
пен менмендік басым. Оның 
барлығы әдебиетпен терең 
сусындамағанның кесірі. Абай 
бұл туралы екі ғасыр бұрын 

айтып кеткен. Осыдан-ақ оның 
нағыз философ, данышпан 
екенін көруге болады. Мәселен, 
бір ғана “Ғылым таппай мақ-
танба” деген өлеңін алып 
қарасаң, өлеңнің әрбір жолы 
тәлім-тәрбиеге жетелейді. Сон-
дықтан ақын айтқан бес асыл 
істі меңгермеген адам толық 
адам бола алмайды. Өйт-
кені, сол асыл қасиеттердің 
азайып, бес дұшпанның көбеюі 
адамның жұтаңдануына, ын-
сап сыз болуына әкелуде. Ал, 
осының алдын алу үшін мек-
теп оқулықтарында Абай 
шы ғармаларын, сондай-ақ, 
М.Әуезовтің барлық ең-
бек   терін толығымен енгізу 
қажет. Президент “Абай орта-
лықтарын” Қазақстанның 
ел   ші   лік тері жанынан құру 
жа йын баса айтты. Мұндай ор-
талықтар әр облыс, аудан дарда, 
тіпті, мектептерден ашылса, 
жөн болар еді. Сонда ғана біз 
Абайды танып қана қоймай, 
әлемдік деңгейдегі мәртебесін 
одан сайын көтерер едік. Өсіп 
келе жатқан ұрпақ та ақын 
сөзін өзінің темір қазы ғына 
айнал дыратын болады.

Абат ЖОЛДАСОВА,
филология ғылымының 

кандидаты,
абайтанушы.

Еліміздің бас басылым «Ege-
men Qazaqstan» жария ланған 
Мемлекет бас шысы Қасым-
Жомарт Тоқаев тың «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» деп 
аталатын мақаласын қанағат 
сезіммен оқып шықтым.

Қазақстан Президенті 
мақа ла тақырыбында айты-
лып тұрғандай, біздің ғасы-
рымыздағы тәуелсіз еліміздің 
болашақ өрісіне терең ой 
жібереді. Жастарымыздың 
ғылым игеруі және өз тілін 
құрметтеуі халқымызға тек 
қана игілік әкелетінін, қазір 
ақыл-оймен озатын заман 
екенін еске салады. Осыған 
орай «... Заман көшіне ілесіп, 
ілгері жылжу үшін біз сананың 
ашықтығын қамтамасыз етуіміз 
керек. Бұл қадам өркениеттің 
озық тұстарын ұлттық 
мүддемен үйлестіре білуді 
талап етеді. Мұндай кезде 
өзіміздің таптаурын, жадағай 
әдеттерімізден бас тартуымыз 
қажет» – дейді Президент. 

Осындай биік парасатты-
лықты саралай келе халқының  
алға озып, білім қуып, өнер 
үйренуін айтумен өткен Абай 
феноменінің бүгінгі орнына 
тоқталады.

Президент мақаласында 
өткен жылы Абай шығар ма-
ларынан үзінді оқу эстафе-
та сының өткенін, оған өзі-
нің де қатысқанын тілге тиек 
етті. Шынында, ақын шығар-
маларын оқу эстафетасы бәрі-
міздің ішкі дүниемізге ерекше 
сәуле түсірген керемет бастама 
болды. 

Сонымен бірге, Қасым-
Жомарт Кемелұлы биыл Ұлы 
Абайдың 175 жылдығына мем-
лекет көлемінде және халық-
аралық деңгейде ауқымды 
іс-шаралар ұйымдастыру жос-
пар ланып отырғанын еске 
салып, «мұның бәрі той тойлау 
үшін емес, ойды кеңейтіп, 
рухани тұрғыдан дамуымыз 
үшін өткізілмек» дейді. 

Сол іс-шаралар қа та-
рында Абай шығармаларын   
ағылшын, араб, жапон, ис пан, 
итальян, қытай, неміс, орыс, 
түрік, француз тілдеріне аудару 
мәселесі де бар. Бұл дерек бізді 
ерекше қуант ты. Себебі, ұлы 
ойшы лымызды жаһан жұртына 

танытудағы тағы бір оңтайлы 
іс осы болмақ. Бұған қоса ұлы 
ақынның өмірі, мұрасы, қазақ 
мәдениетін дамытудағы рөлі 
туралы бірнеше деректі фильм 
және «Абай» телесериалы 
түсірілетіндігі де ақжолтай 
хабар болып отыр.

Осынау дүбірлі де тағылым-
ды шараға Қызылорда облыс-
тық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының да 
үлесі қомақты болмақ.

Аталған мерейтой аясында 
рес публикалық ақындар ай-
тысы, «Көзімнің қарасы» атты 
облыстық вокалистер конкурсы 
өткізіледі.

Н.Бекежанов атындағы об-

лыстық ака демиялық қазақ 
музыкалық драма театрында 
Е.Тө леубайдың «Абай» спек-
таклі, Сыр өңірінде алғаш рет 
А.Жұбанов пен Л.Хамидидің 
«Абай» операсынан үзінді 
қойылады. 

Сонымен қатар, облыс 
хал  қының Абай әлемімен 
жа  қын танысуына жағдай 
жа  сау, қолжетімділікті қам та-
масыз ету мақсатында Абай-
дың «Жидебай-Бөрілі» мем-
лекеттік қорық-музейінің 
Қы    зыл орда қаласына арнайы 
ша қырумен көшпелі көрмесі 
ұйымдастырылады.

Ұлы ақынның асыл мұрасын 
насихаттау, шығармашылығы 
арқылы жеткен ұлттық-таным-
дық тәрбиені жас ұрпақ бойына 
сіңіру мақсатында облыстағы 
барлық мәдениет, өнер және 
архив мекемелері белсенді 
атса лысып, түрлі форматтағы 
іс-шаралар мен жұмыстарды 
жүзеге асырады. Барлық аудан-
дарда Абай әндерінен концерт-
тер, конкурс-байқаулар және 
облыс кітапханаларында тақы-
рып тық көрмелер өткізіледі.

Бұл игі шаралардың басты 
мақсаты Президентіміздің өз 
ма  қа ласында айтып отыр ға-
нын дай, «Абайдың ойынан 
да, тойынан да тағылым алуға 
тиіспіз» деген қағидаға не-
гізделген. 

Мира ӘБУОВА,
облыстық мәдениет, 

архивтер және құжаттама
басқармасының 

басшысы.   

Ұлы ақын ұлағаты
ПІКІР

Ұрпақтың 
бағыт алатын 
темірқазығы

Отандық баспаларда Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халқы мыздың 
дара, дана ойшылы, ақын 
Абай Құнанбайұлы жөнінде  
«Абай және XXI ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласы 
жарық көрді. 

Абай – халқын алға 
жетелеп, өнер мен білім, 
ғылым үйренуге үндеген 
әлемдік деңгейдегі кемеңгер. 
Биік парасатымен ұлттың 
ойын, қазақ жазба өнерін 
келесі деңгейге көтерген, 
қазақ мәдениетін жаңартуды 
көздеген реформатор. Адам-
заттың ой-кеңістігін еркін 
аралап, толық адам болып 
қалыптасудың жолын айтқан 
тұлға елді ел болуға шақырған. 

Абайдың 175 жылдығына 
орай Мемлекет бас шысы 
«Халқымыздың ұлы пер-
зентінің мерейтойын ла йық-
ты атап өту үшін арнайы 
құ рылған комиссия дайын-
дық жұмыстарын бас тап 

кетті. Мемлекет көле мінде 
және халықаралық дең гейде 
ауқымды іс-шаралар ұйым-
дастыру жоспарланып отыр» 
деді.

Игі іске жастар – біз 
де өз үлесімізді қосамыз. 
Мақалада ел Президенті Абай 
сөзі ұрпақтың бағыт алар 
темірқазығы екендігін ерекше 
атап өтті. Иә, заман мен қоғам 
қанша өзгерсе де, бүгінгі буын 
Абайға жүгінгенде ғана, ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
жүрекпен іс бастағанда ғана 
туралықтан адаспайтыны анық. 

Ұлы ойшылдың әрбір 
жазбасы, әрбір сөзі ғасырлар 
өтсе де, өзінің бай құндылығын 
жоғалтпайды. Ақыл, өсиеттері 
қазақ жастарына таусылмас 
ақылдың кені және ұлттың 
руханият байлығы болып қала 
бермек.

Талғат ТІЛЕС,
облыстық «Jas Otan» 

жастар қанаты төрағасы.

Абай – дана,
Абай – дара
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Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте 
облыс әкімінің орынбасары 
Бақыт Жаханов, облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы 
Талғат Дүйсебаев мемлекеттік 
қолдауға қол жеткізудің жаңа 
тәсілдері туралы айтып берді. 
Оны алатын отбасындағы 
еңбекке жарамды азаматтарға 
жұмыс ұсынылады. Бас 
тартқан жағдайда АӘК беру 
тоқтатылады. 

– Көмек алатындар үшін 
мемлекеттік «Еңбек» бағ
дар ламасына жеңілдетілген 
тәртіппен шағын несие беру 
туралы өзгеріс енгізіліп отыр. 
Биыл облыста 22 мыңнан 
астам адамды еңбекпен қамту 
көзделген. Оның ішінде 
көпшілікті қысқа мерзімді 
оқыту, «Бастау» бизнес жо
басы аясында кәсіпкерлік 
негіздеріне баулу, әлеуметтік 
жұмыс орындарына, «Жастар 
тәжірибесіне» тарту сияқты 
мүмкіндіктер қарастырылған. 
Сонымен қатар, жастар 2 жылға 
дейін еңбекпен қамтылып, 
алғашқы жылдың еңбекақысы 
бюджеттен субсидияланады. 
«Ұрпақтар байланысы» жо

Бір қуанарлығы, жоғарыда 
айтылған ауылдардың көбінде 
жол қатынасы жақсарған. 
Ауыз су жүйесі әр үйге тар
тылып, көшелерге тас тө сел 
ген. Мектептер толық жаңар
тылған.

– Былтыр ерекше жыл бол
ды. Ауылымыздың іші жөн
де  ліп, 7 көшеге қиыршық тас 
төселді. Бұрынғыдай су ды 
көшедегі құбырдан та сы   ма
ймыз. Үйге тікелей тар  тылған. 
Тұрғындар саны жыл   дан
жылға артып келеді,– дей ді 
Ү.Түктібаев ауы  лының тұр  
ғыны Талғат Егем бер ді ұлы.

Аймақ басшысы Қазалы
дан 110 шақырым қа шық
тық   тағы «Қызылқұм» ау
ыл      дық окру гіне қарасты 
Кәу    кей ауылына да барды. 
Тұр      ғындармен жүздесті, ха
лық аузынан шыққан кем
кетік мәселелерге құлақ 
асты. Айта кету керек, аудан 
орталығынан Кәукейге дейін 
жол қатынасы жақсарған. Жол 
жөндеу жұмыстары барлығы 
2 миллиард теңгеден астам 
қаржыға кезеңкезеңімен іске 
асып жатыр. Республикалық 
бюджеттен қаржы бөлініп, 
1978 жылдан бері жөндеу 
көрмеген автожолға асфальт 
төселуде.

– Аудандық маңызы бар 
«ҚазалыҚожабақыБозкөл
Кәукей» автожолының Бозкөл 
мен Кәукей арасындағы 
ара лықты жөндеуге жоба
сметалық құжаттары да
йындалған болатын. Соған 
сәйкес 2018 жылы респуб
ликалық және облыстық 
бюд жеттерден жолды жақ
сартуға қаржы бөлініп, 
мердігер «Қыран» ЖШС өз 
жұмыстарын бастап кетті. 
Бұл құрылыс жұмыстары 3 
жылға жоспарланған. Жөндеу 
жұмыстарының 60 проценті 
бітті десек те болады. Биылғы 
жылдың қараша айына 
дейін жолды бітіреміз деген 
сенім бар, – дейді аудандық 
тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жол
дары бөлімінің басшысы 
Мұрат Әбсұлтанов.

Бұдан басқа, кәукейліктер 
ауылға интернет желісі 
тартылып, жаңа клуб үйі 
салынуын сұрайды. Әрі осы 
ауылдық округке қарасты 

шағын Ажар  елді мекеніне 
жарық керек. Мамандар түтін 
саны жиырмадан асатын бұл 
ауылға  күннен қуат алатын 
қондырғы орнатуға бола
тындығын айтты. Облыс әкімі 
Кәукейдегі мектеп оқушы
ларымен де кездесті. Бітіруші 
түлектерге мамандық таңдау 
мәселесіне қатысты өз ойымен 
бөлісіп, сәттілік тіледі.

Сондайақ облыс әкімі 
«Тасарық», «Бірлік», «Өркен
деу» елді мекендеріне барды. 
Ауыл ақсақалдарымен жүз
десіп, тұрғындармен еркін 
пі кірлесті. Бүгінгі таңда 
тарихы тереңде жатқан Оғыз 
мемлекетінің астанасы болған 
Жанкент шаһарының аумағы 
қоршалып, оның туристік 
әлеуетін арттыру мақсатында 
«Жанкент» стеласы ор
натылуда. Өркендеуде болған 
аймақ басшысы көне шаһар 
орнына барып, биіктігі 12 
метрлік стеламен танысты.

Облыс әкімі 10ға жуық 
ауылды орталықпен байла
ныстыратын «Қарлаң» қал
қымалы көпірінің жағдайымен 
де танысты. Біз айтып отырған 
қалқымалы көпірден «Бірлік», 
«Өркендеу», «Тасарық», «Ла
қалы», Қожабақы, «Бозкөл» 
сияқты ауыл тұрғындары 
аудан орта лығына қаты
найды. Күз және көктем мез
гілдерінде, сең жүру кезінде 

жоғарыда айтылған елді 
мекендерде жол қатынасы 
үзіліп, тұрғындар қиын 
жағдайда қалатыны белгілі. 
Осы мәселені ай тып «Қарлаң» 
учаскесіне темірбетон көпір 
салу қажет тігін тілге тиек 
еткен тұрғын дардың өтініші 
елеусіз қал мады. Ал облыс 
әкімі «Қарлаң» учаскесіне 
темірбетон көпір салу үшін 
тех никалықэкономикалық 
негіз демелері дайын екен
дігін, енді жобасметалық 
құ жаттарына қа жетті қаржы 
бөлінетінін, тиісті жұмыстар 
жүргізілетінін мәлімдеді.

– Күні кеше «Әлсейіт» 
учаскесіндегі көпірдің 
пайда лануға берілгенін 
білесіздер. Ауданға қарасты 
7 елді ме кеннің 8 мыңға 
жуық халқы  қатынайтын 
«Қарлаң» көпірінің де маңызы 
зор. Егер жаңа темірбе
тонды көпір тұрғызылса, 
ауданның экономикалық да
муына үлесі көп. Сондайақ, 
аталған көпірдің құрылысы 
«САРАТС2» жобасына да 
енгізілген. Жоба құжаттары 
қабылданса, құрылыс жұ
мыстары 20212022 жылдары 
басталады, – дейді аудандық 
тұрғын үйкоммуналдық 
шаруа шылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жол
дары бөлімінің басшысы 
Мұрат Әбсұлтанов.

Қуанышбек Ысқақовтың 
төртінші күнгі сапары Абай, 
«Құмжиек», «Ақсуат» ауыл
дарында жалғасты. Тіпті, 
Қа залыдан 110 шақырым 
алыс та жатқан шалғайдағы 
Шә кенге барып, одан әрі Шилі 
ауылында да болды. Сонымен 
қатар, Қ.Пірімов атындағы 
ауылдың тұрғыны, тыл 
ардагері, 102 жастағы Мәрзия 
Қожағұлдың үйінде болып, 
қарияға сәлем берді.

Қазалы жеріндегі осы 
сапардың соңы «Ақсуат» 
ауылы болды.

– Былтыр осы ауылдың 
екі көшесіне түнгі жарық 

шамдары орнатылды. Біз 
секілді үлкен адамға бұндай 
жағдай керекақ. Одан өзге 
жастарға саябақ салып берді. 
Елде 90 орындық балабақша 
тұрғызылуда. Бұйырса, биыл 
немерелерімізді сонда жетек
тейміз деп отырмыз. Көшелер 
асфальтталып, ауыл тіршілігі 
жылданжылға жақ сарып ке
леді. Ең шалғайдағы Шәкен, 
одан әрі Шиліге дейінгі ауыл 
арасын көлікпен аралап, ел 
тұрмысымен та нысқан аймақ 
басшысына көп рахмет, – 
дейді «Майлыбас» ауылдық 
округі ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қуаныш Рзахан.

Тым шалғайдағы ауыл
дарды аралап, халық ахуа
лымен жақын танысқан 
Қуаныш бек Ысқақов тұр ғын
дар көтерген барлық мәселе 
жіті назарда болатындығын 
жеткізді. 

– Істеліп жатқан жұмыс
тар  дың барлығы – Прези дент   
тің талабы. Біз – орын     дау 
шылармыз. Елелді аралап, 
сіздердің жағ дай ларыңызды 
өз көзімізбен көру. Көріп 
қана қоймай, кем шілік пен 
жетіспеушіліктің сал дарын 
қарау, барынша айтылған 
мәселелер бойынша жұмыс 
жүргіземіз, – деді облыс әкімі 
қазалылық тұр ғын дармен 
кездесуінде.

Міне, осылайша аймақ 

басшысы Қуанышбек 
Ысқақов Арал мен Қазалы 
өңі рінде 40қа жуық ауыл 
және маңызды нысандар жұ
мысымен танысты. Ауыл ақ
сақалдарымен пікірлесіп, 
маңызды мәсе лелерді мән 
беріп тыңдады. Ха лық айт
қан өтініштілектің бар
лығы тиісті қағазға бет теліп, 
алдағы уақытта қара ла тынын 
айтқан өңір бас шы сы ең 
алдымен, шалғай ауыл дар
дағы мәселелердің ше шімі 
шет қалмайтынын ескертті.

Қызылорда-Қазалы-Арал-
Қазалы-Қызылорда.

Шалғайдағы ауылдың 
мәселесі шет қалмайды

басы аясында бағдарлама 
қатысушысы 18 айға тұрақты 
жұмысқа орналасып, оған 
тәлімгер тағайындалады, – деді 
Б.Жаханов. 

Қаржылай көмек өз 
алдына, енді мектеп жасына 
дейінгі балаларға азықтүлік 
топтамасы мен гигиеналық 
заттар тиесілі. 

Биыл 24 мыңнан астам 
көпбалалы отбасыға мемле
кеттік жәрдемақы төлеу 
мақсатында 17 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлініп отыр. 
Облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының 
басшысы осы ретте төлеу 
тәсілі өзгерген АӘК жүйесі 
бойынша көпшілік арасында 
әлі де түсініспеушілік барын 
жеткізді. 

– Соның бірі – «Еңбек» 
кодексінің талабына сәйкес 
атаулы әлеуметтік көмек 
алушы баласы 3 жасқа толған 
соң қайта жұмысқа оралуға 
міндетті. Егер оған мүмкіндігі 
болмаса, үй жағдайында 
кәсіппен айлалысуы үшін 
«Еңбек» бағдарламасы аясында 
жеңілдетілген шағын несие 
мен қайтарымсыз гранттар 
ұсынылады, – деді Т.Дүйсебаев. 

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ЕҢБЕК АДАМЫ

Ол өзіне жүктелген 
міндетті мінсіз атқарып, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін 
өндіруде жоғары көрсеткішке 
жеткені үшін «Озат бригадир» 
номинациясын жеңіп алды. 
Бақытбек Кенжебекұлы – 
«Ақтөбе и К» шаруа қо жалы
ғындағы  тәжірибелі маманның 
бірі. Ол осы шаруашылықтағы 
№1 күріш бригадасын 
басқарады. Қарамағында 10 
күрішші бар. Б.Мұнарбаев 
диқандармен бірлесе жұмыс 
істеп, 514 гектар жерге Сыр 
маржанын егіп, соның басы
қасында өзі жүреді. Күнтүн 
демей бірлесе еңбек етудің 
нәтижесінде 68,46 центнерден 
өнім алған. «Еңкейгеннің 
еңсесін еңбек көтереді» емес 
пе? Қажыр мен талпыныстың 
арқасында оның бригадасы 
үздік атанды.

Ақтөбе ауылында жылдық 
қорытынды жиын – «Алтын 
дән» мерекесі өткенде «Ақтөбе 
и К» шаруа қожалығының 
директоры Нұрлан Іздібаев 
дала диқандарының еңбе гін 
бағалап, сыйсияпат жаса
ды. Онда жоғары көр сет кішке 
қол жеткізген №1 егіс брига
дасының бригадирі Бақытбек 
Кенжебекұлы мен оның 
ұжымына 3 млн теңге қаржы 

табыс етті.
– «Бейнетіне қарай – зей

неті» дейді. Егін жинау аяқ
талып, қамба астыққа толды. 
Жұмыла еңбек еткенде жұмыс 
өнеді, бірігіп көтерген жүк 
жеңіл. Еңбек – билік мұратқа 
жетудің жалғыз жолы, – деді 
бригадир.

Ерсін СӘДУҰЛЫ.
Қармақшы ауданы.

Жұмыстан бас 
тартса, көмектен 
қағылады

Атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) материалдық 
қиындыққа тап болған отбасы аяққа тұрып кеткенше 
ғана беріледі. Биылдан бастап ол тоқсан сайын 
тағайындалып, ай сайын төленбек. 

Назерке САНИЯЗОВА.

Жұмылған істің 
жемісі

«Диқан жерін анасындай сүйеді, жер диқанға 
баласындай иеді» демекші, биыл Сыр жағалауында 
қоныстанған Қармақшы ауданына қарасты ақтөбелік 
ағайынның егіні бітік шықты. Жаз бойы дала төсінде бел 
жазбай еңбек етіп, сол еңбектің арқасында «Алтын күзде» 
өткен жылғы межеден асып түсті. Жыл қорытындысымен 
ауылдар арасында үздіктердің қатарынан көрініп, 
былтырғыдан да мол табысқа кенелді. Мол табыс – 
халықтың несібесі. Бұл – өз нәпақасын жерден көріп 
жүрген еңбек адамының жанқиярлық жұмысының 
жемісі. Осындай мехнатты шаруаның шырайын 
кіргізіп, күріштен өнім алуда рекорд орнатқан Бақытбек 
Мұнарбаев «Алтын дән - 2019» мерекелік шарасында 
марапат биігінен көрінді.

1-бет. 
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Жалпы «көз –  көңіл айнасы», 
«екі көзің – шырағың, екі аяғың – 
пырағың» деп жатады халқымыз. 
Расында, адам баласы ақпараттың 
80 процентін көру арқылы ала
ды екен. Әйтсе де, соңғы уа қытта 
көз ауруларының белең алуы 
ойландырмай қоймайды. Ере сек
терді былай қойғанда, көзілдірік 
киген өрімдей жастарды, балаларды 
жиі кездестіретін болдық. Жасына 
жетпей жанарынан айырылған 
балалардың кейінгі өмірі қалай 
болар екен дейсің. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мәліметіне сүйенсек, 
әлемде кемінде 2,2 миллиард адам
ның көзі ауырады. Олардың  1 мил
лиардтан астамы – дер кезінде 
емдел меудің кесірінен ауруға 
шалдыққандар. Біздің елімізде де 
көз ауруларының артып отырғаны 
жиі айтылады. Әрине, сықиған 
статис тиканы санамалап, ауруға 
ұшыраған балалар мен ересектердің 
санына бас шайқап, өкініш біл
дірумен мәселе шешілмейді. Десе 
де, дүниежүзін, қала берді, рес пуб
ликаны алаңдатып отырған ауру дан 
аймағымыз да шет қал мағаны анық.

Мамандардың пікірінше, бү
гінде көз ауруларының ішінде 
«глау кома», яғни, «су қараң
ғы лық», «катаракта» (көз бұр
шағының күңгүрттенуі) және 
«мио пия» немесе «близорукость», 
яғни, жақыннан көріп, алыстан 
көр меушілік, сонымен бірге көз 
қылилығы жиі белең алуда. Бұ
лардың ішінде туабітті немесе 
тұқым қуалаушылықтан  бола тын
дары бар десек те, дәрігерлер соңғы 
кезде жүре пайда болған науқастар 
санының артып отырғанына алаң

даушылық білдіруде. Қазір көз 
ауруларын емдейтін орталық,  
клиникалар бар. Солардың бірі 
– көпбейінді облыстық ауру хана 
базасында орналасқан офталь
мо хирургия орталығы 2016 
жылы  ашылған. Онда қабылдау 
бөлмесі, глаукомалық кабинет, 
ота жасау бөлімі бар.  50 төсек
орынның 10ы күндізгі стационарға 
арналса, 20сы көз аурулар, 20
сы ақылы емдеу бөлімі. Орталық 
жетекшісі әрі облыстың штаттан 
тыс бас офтальмологы – Сәкен 
Шілмановтың айтуынша, мұнда 8 
дәрігер, 30дан астам орта және кіші 
буын медицина қызметкері жұмыс 
істейді. 

– Орталықта жылына 2000нан 
астам науқас емделеді, 17001800 
науқасқа ота жасалады. Катарактаға, 
глаукомаға,  қыли лықты түзе туге 
ота жасаймыз. Оған қоса жарақат 
алғанда көмек көрсе тіледі, көздің 
қабынуын, ақ түскенді емдейміз. 
Нау қастар аудандық, қалалық 
емха налардың көз дәрігерінің жол
дамасымен портал ар қылы келеді, 
порталмен келген науқастар тегін 
емделеді. Онан бөлек күндізгі 
стационар, ақылы емдеу бөлімі 
бар. Біздің бір үлкен жетістігіміз 
– офтальмология орталығының 
құрылуы, оның ішінде глаукома 
кабинетінің жасақ  талуы. Осыған 
қол жеткізу үшін қанша жыл 
жүгірдік. Глау кома – қазіргі кезде ең 
жиі кездесетін көз ауруы.  Қазақтар 
оны әу баста «су қараңғылық» деп 
атаған. Ол – жазылмайтын дерт. 
Сондықтан оның алдын алу, ауру 
енді басталып келе жатқаннан 
дұрыс ем қабылдау маңызды. 

Егер тағайындалған дәрідәрмегін 
уақытымен тамызып, дәрігер 
айтқан мерзімде тексеруден өтіп 
жүрсе, ондай науқастарда асқыну 
болмайды. Ал  дәріге көнбеген 
жағдайда көз қысымын түсіру үшін 
ота жасалады. Глаукомамен 3040 
жыл өмір сүріп жүрген адамдар 
бар. Бірақ ол үшін ауруды нақты 
анықтап, керек кезінде ота жасалуы 
тиіс. Оған арнайы құрылғы қажет. 
Кабинет ашуға сол кездегі облыс 
әкімі Қ.Көшербаевтың қолдауымен 
75 млн теңге бөлінді. Соның 3540 
млн теңгесіне көздің компьютерлі 
томографиясын алдық. Құрылғы 
бізге көп көмегін тигізуде, – дейді 
ол. 

Сондайақ, орталықта УДЗ 
ап параты, микроскоптар, көз ді 
суретке түсіретін, ота жа сайтын 
аппа раттар мен құралдар, лазерлік 
құрылғы бар. Мұнда келетіндердің 
80 проценті катарактамен келсе, 
онан кейінгі орында глаукома, 
сосын көз қылилығы тұр. 

Бас офтальмологтың айт
уын ша, облыста барлығы 40тан 
астам көз дәрігері офталь моло
гиялық көмек көрсетеді екен.  Олар 
аудандық, қалалық емханаларда, 
жеке клиникалар мен кабинеттерде 
жұмыс істейді. Аймақта ересектер 
көз дәрігері жеткілікті болғанымен, 
балалар көз дәрігерінің тапшылығы 
бар. 

– Аймақта балалар көз дәрігері 
тапшы, 78 маман керек. Мәселен, 
аудандар бойынша Жаңа қорған, 
Шиелі, Сырдария, Қармақшы, 
Аралда  бір ересек, бір балалар 
көз дәрігері, яғни, екі маманнан 
болса, Жалағашта бір ғана ере
сектер көз дәрігері бар, – дейді 
Сәкен Бабаомарұлы. Ал қалалық 
емханалар бойынша №1 емханаға 
балалар көз дәрігері керек болса, 
№3 емханада бір маман декреттік 
демалыста болғандықтан, бір 
дәрігер араластырып қарауда. 
Ал «Сенім» емханасында, №4, 
2 емханада балалар көз дәрігері 
мүлдем жоқ. Талапқа сәйкес 10 
мың халықтан асса, 1 балалар көз 
дәрігері болуы керек. Өкінішке 
қарай, бұл талапты орындай 
алмай отырмыз. Оның себебі не 
дегенге келейік. Өзіңіз білесіз, 
кезінде жоғары оқу орындарында 
педиатрия факультеттері жабылды. 
Соның салдарынан бүгінде ба лалар 
дәрігерлеріне тап шы лық туындап 
отыр.

Көз ауруларының алдын алу 
бағытында емханаларда скри нинг тік 
тексерулер жүр гізі леді. Сондайақ, 
үш жылжымалы авто емхана облыс 
көлемінде шалғай елді  мекендерге 
шығып, тұр ғын дарды тексерістен 
өткізеді. Онда офтальмолог ма маны 
да бар. Сондай тексерулер  аурудың 
дер кезін де анықталуына мүмкіндік 
беруде. 

Қаладағы ірі бастапқы меди
циналық санитарлық көмек көр

сету орындарының бірі – №3 
емхана 60 мыңнан астам тұрғынға 
медициналық қызмет көрсетеді. 
Мұнда көз ауруларымен тікелей 
жұмыс істеп отырған офталь молог
дәрігер – Толқын Таңатова жас 
болса да, өз ісіне төселіп қалған. 
Дәрігердің жұмысы қашан да 
қауырт. Алдын ала жазылып келетіні 
бар, шұғыл көмек қажет ететіні бар 
күнделікті жұмыс уақытында 1520 
науқасты қабыл дайды. Толқынның 
айт уынша, ере сектер арасында ка
та ракта, глаукома аурулары белең 
алып тұрса, балалар арасында мио
пия өршіп тұрған көрінеді. 

– Конъюнктивит, яғни, көздің 
дәнекер қабығының қабынуы 
да қазір маусымдық кезең бол
ған дықтан жиі орын алуда. Ол 
суықтан, вирустан болады. Бүгінде 
екінің бірі миопиямен ауырады. 
Әсіресе, бұл ауру балалар мен 
жасөспірімдер арасында белең алып 
тұр. Компьютер, ұялы телефонды 
үздіксіз қолдану салдары осыған 
итермелейді. Өзіңіз білесіз, кіш
кентай балалар ұялы телефонға, 
планшетке үйір. Атааналары бала 
тыныш болса болды деп қолына 
беріп қояды. Бір нәрсеге ұзақ 
қарап отыру көз бұлшық етінің 
жиырылуына әкеледі. Ал бұл өз 
кезегінде көздің көру қабілетін 
нашарлатады. Сол себепті бізге 
келетін балалардың көбісі алыстан 
көрмеушілікке ұшырап жатады, – 
дейді ол. 

Былтыр дәрігер қарауында 13041 
адам болса, оның нақты аурулармен 
келгені – 8386. Оның ішінде  7670і 
ересек, 213і жасөспірім, 503і бала. 
Ал 2018 жылы 13865 адамның 
аурулармен кел гені 6048. Оның 
4186сы ересек, 326сы жасөспірім 
болса, 968і бала. Ал былтыр 
диспансерлік есепте тұратындар 
саны 304ті құраған. 

Емханада көз ауруларына 
ал ғашқы көмек көрсетуге ар
нал ған құрылғылар бар. Атап 
айтқанда, ең қажетті деген көз 
қысымын анықтауға арналған 
бесконтактная тонометрия, авто
рефак токератометрия аппарат
тары ауруды анықтауға мүмкіндік 
беруде.

Әйтсе де, дәрігер ба ла лар көз 
ауруын емдеуде қиын дықтың бар 
екенін жасырмады. Әсіресе, бала
ларға консервативті, яки, сүйе
мелдеуші ем жасауда жатып 
емделетін орынның болмауы 

біршама кедергі келтіреді екен. 
Нақтырақ айтқанда, консервативті 
емде көз тамырына ине шаншу, 
арнайы аппараттар арқылы ем
шара жасалады. Дәрігердің сөзінше, 
балалардың осы емді жатып алуына 
бізде жағдай жоқ, арнайы төсек
орын қарастырылмаған. Бұл орайда 
науқас «Шырақ» жеке клиникасына 
жіберіліп, сол жерде тек аппаратпен  
ғана емін алады екен. Сондықтан 
біздегі мамандар әзірге амбулаторлы 
ем беруге ғана мүмкіндіктері бар, 
яғни, науқасқа ішуге дәрі беріп, 
көзілдірік тағайындап  жібереді. 
Көз өте нәзік болған дықтан, ине 
шаншуға балалар көз дәрігерінің 
ғана құқы бар, өйткені қауіпті. 
Ересектердің өзіне де көз дәрігері 
ғана ине шаншуы керек. Өткен 
жылға дейін балалар консервативті 
ем алуға Алматы қаласына жіберіліп 
келсе,  ол да тоқтатылған секілді. 

Бас офталь молог С.Шілманов 
бала лар ауру ханасында ар
найы «бала лар дың көру қабі
летін қорғау» кабинетінің 
жұмыс істейтінін, сонымен бірге 
облыстық перинаталдық орта
лығында ретинальды камера 
аталатын құрылғының бар екенін 
айтты. Ол жаңа туған балалардың 
көру қабілетін тексереді. Сондай
ақ, облыстық балалар ауру хана
сынан көз ауруымен ауыратын 
жеткіншектердің жатып ем алуына 
арналған 5 төсекорын ашуға ұсыныс 
беріліп жатқанын алға тартты.

Аймақта көз ауруларын 
емдейтін біршама орындардың 
бар екенін айттық. Солардың 
ішінде мемлекеттік тапсырыс негі
зінде, яғни, тегін меди ци налық 
көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде  жұмыс істейтін жеке 
кли никалар да бар. Солардың бірі 
– «Дария Мед» жеке клиникасы.  
2015 жылы ашылған. 2016 жылдан 
бері тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі негізінде  
қызмет көр сетуде. Клиника дирек
то рының орынбасары Гауһар 
Баймаханованың айтуынша, мұн
да жылына 1900 науқас ем деледі. 
Науқастар облыс дең гейінде ау
дан дар мен қаладан арнайы жол
дамамен келіп, күн дізгі стационарда 
емін алады.  Клиникада төрт 
офтальмологдәрігер жұ мыс істейді. 
Заманауи құралжабдықтармен 
жарақ талған. Негізінен ере сек терге 
көмек көрсетіледі. Жолдамадан 
бөлек, өз бетінше келіп, ақылы 
қаралатындар да бар. Олардың саны 
шамамен жылына 1500ді құрайды 
екен. Мұнда диагностикалық 
кеңес беріледі, көздің тор қабығын 
лазер мен бекіту жасалады және 
күндізгі стационарда консервативті 
ем жүргізіледі. Лазерлі хирург 
Назгүл Бекбауылованың айтуынша,  
уақыт өткен сайын көз ауруы 
жасарып жатыр. Ол әлеуметтік 
маңызы бар аурулар қатарында. 
Мысалы, глаукома бұрын 5060 
жастағылар арасында кездессе, 
қазір оған қырыққа жақындағандар 
шалдығуда. Со нымен қатар балалар 
арасында миопияның белең алып 
отырғанына алаңдаушылық біл
діреді. Жалпы, көз аурулары 
өршуінің түрлі себеп тері бар екен. 
Соның ішінде қант диабетінің белең 
алуы елеулі әсер етіп отыр. 

– Өкінішке орай, қант диа бетіне 
шалдыққан балалар да, үлкендер де 
көбейіп тұр. Ал бұл ауру адамды 
көз жанарынан айыратын қауіпті 
дерт екенін бірі білсе, бірі білмейді. 
Қант диабеті көз тамырларына әсер 
етеді. Онымен ауыратын адамның 
уақыт өте келе көз түбінде диабет 
ретинопатиясы пайда болады.  
Сонымен бірге, қазір адамның 
көбі стреспен жүреді. Стресс те 
– көзге әсер ететін факторлардың 
бірі. Сондайақ, балалар мен 
жасөспірімдер арасында миопия, 
яғни, алыстан көр меушілік белең 
алып отыр. Оған да түрлі себеп бар. 
Ең бастысы – жеткіншектеріміздің 
ұялы телефонды, планшетті, ком
пьютерді үздіксіз қолдануы. Қазір 
бесіктен белі шықпаған бала
ларға телефон беріп қоямыз. Тек 
жыламаса, мазаны алмаса болды 
дейміз. Бірақ оның зияны ертеңгі 
күні сан соқтырып жүрмесін деңіз. 
Телефонға сағаттап үңіліп отыр ған 
баланың көз бұл шық еті жиы ры лып 
қа лады. Сонан көздің көруі нашар
лайды. Біз ересектерге ем жүргіз
генімізбен, алып келген баланы 
қайтармай, тексеріп, кеңес те 
береміз, – дейді дәрігер.

Сонымен мамандар көз ауруы
ның алдын алуда, әсіресе жеткін
шектерде көз кінәратын бол дыр
мауда компьютер, ұялы телефоннан 
баланы алшақ ұстау қажеттігін, 
есесіне сала матты өмір салтын 
ұстауға баулудың маңызы зор 
екенін айтады. Қысқасы, ертеңгі 
еншіміз дұрыс болсын десек, жас
тың жанарына бүгіннен жауапты 
болғанымыз абзал секілді.

Екі көзің – шырағың
МӘМС: ӘЛЕУЕТ ПЕН ӘЛЕУМЕТ ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Әжем – тоқсанға келгенше ине сабақтап, тігін тіккен адам. 
«Ит қорыған жерге өш» демекші, кейде улап-шулап маңынан 
шықпай, мазасын алсақ  «мә, мынаны сабақтай беріңдер» деп 
қолымызға инені ұстата қояды. Сонан әлгінің көзіне жіпті 
өткізе алмай әжептәуір әбігерге түсеміз. Мұнымызды байқаған 
ол «алда тұқымың жайылғырлар-ай, жап-жас болып бір инені 
сабақтай алмай отырғанын қарашы бұлардың» деп, өзі іле сол 
жіпті ине көзінен жылт еткізетін еді. Біз қарт кісінің көргіштігіне 
таңданатынбыз. Ал мен, керісінше, жастайымнан көру қабілетім 
нашар болып, азабын бір адамдай тарттым. Әлі де сол. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Облыстық  денсаулық  сақтау  бас қар
ма сында облыс әкімінің орынбасары Бақыт 
Жахановтың төрағалық етуімен өңірлік 
көшпелі штабтың кезекті отырысы өтті. 
Жиынға ҚР Денсаулық сақтау минис трлігінің 
қоғаммен байланыс депар таментінің директоры 
Ілияс Бәкіров, «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ өкілдері, Қызылорда 
облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
мамандары мен өңірлік штабтың мүшелері, 
аймақтың медицина қызметкерлері қатысты. 
Сондайақ селекторлық байланыста ҚР 
Денсаулық сақтау вицеминистрі Қамалжан 
Надыров болды. 

– Әлеуметтік медициналық сақтан
дыруды енгізілуіне сәйкес, медициналық 
көмек ауқымының 20% ұлғаюына орай, 2020 
жылы Қызылорда облысы денсаулық сақтау 
жүйесінің бюджеті 55156594 мың тенгені 
құрап отыр, – деді ҚР Денсаулық сақтау вице
министрі Қ.Надыров. 

Ол, сондайақ, амбулаторлықемханалық 
көмектің қар жыландыру көлемі де 2020 жылға 
12% артып, 1701996 мың тенгені құрағанын 
атап өтті. Алғашқы медициналықсанитарлық 
көмектің басым қаржыландырылуы аймақ 
тұрғындарын алдын алу шараларымен қам туға 
бағытталды. Консультативтікдиагнос тикалық 
қаржыландыру көлемі 6 есеге көбейіп, 
оңалтуемдеу шараларын қаржыландыру 11 
есе артты. Амбулаторлық, дәрілік қамтуға 
тегін медициналық кепілді көмек (ТМККК) 
және МӘМС жүйесін қаржыландыру 2 есеге 
артты. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
балаларға рецепт бойынша берілетін дәрілер 
медициналық сақтандыру есебінен тегін 
болады.

 Мұнан соң министрлік өкілі І.Бәкіров 
штабтың өткен жылғы отырысында МӘМС 
жүйесін енгізу бойынша берілген тапсыр
малардың орындалу барысын баяндады. Жүйені 
енгізудегі қиындықтар туғызуы ықтимал өзекті 
мәселелерді жою бойынша тиісті тапсырмалар 
беріліп, олардың ат қарылуы жөнінде бірінші 
кезекте, меди циналық қызметкерлер каскадты 
әдістәсі лімен қайта оқытылымдардан 
өткізіліп, бағалау тесттері алынды. Оқыту 
семинарлар жалғасады.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тап
сырмасы негізінде 2019 жылдың 31 жел
тоқсанына дейінгі өткізілген медициналық 
қызметкерлердің МӘМС жүйесін білу 
деңгейіне сәйкес бағалау тест аяқталып, облыс 
бойынша қорытындысы шықты. Одан бөлек, 
өңірлік штабта берілген тапсырма негізінде 
бастапқы медициналықсанитарлық көмек 
(БМСК) көрсететін медициналық мекемелердің 
дәрігерлерін, орта буынды дәрігерлерін және де 
тіркеу орнының қызметкерлері каскад әдісімен 
қайта оқытылымдардан өткізіліп, бағалау тест 
алынды.

Жиында МӘМС жүйесінен тыс қалып қою 
қаупі бар өзектендірілмеген азаматтардың 
саны туралы дерек келтірілді. «Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры» ҚЕАҚ
ның облыс бойынша филиал директоры 
Б.Исмаханбетов 3 қаңтардағы мәлімет бо
йынша республикада өзектендірілген адам 
саны 2241934 болса (82,8%), облыста, сәй
кесінше, 90644 болып отыр (80,1%). Еліміз 
бойынша 465689, ал Қызылорда облысында  
22503 адам (2,8%) өзектендіруді қажет етеді.

Филиал директоры облыс бойынша 
2020 жылға медициналық қызметтер үшін 
орналастырылатын қаржы көлемі 55156594 
мың теңгені, оның ішінде 40612105 мың 
теңгесі ТМККК (74%), МӘМС жүйесіндегі 
медициналық қызмет үшін 14544489 мың теңге 
(26%) құрайтынын жеткізді. Өңірлік комиссия 
хаттамасы бойынша 53157904 мың теңге 
медициналық ұйымдарда орналастырылатын 
болып шешілді. Оның ішінде ТМККК – 
39373174 мың теңге, МӘМС жүйесіндегі 
медициналық қызмет үшін 13784729 мың 
теңге құрады. Ал қалған 1998689 мың теңгенің 
(ТМККК – 1238930 мың теңге, МӘМС – 
759759 мың теңге) қызметтері қосымша веб
порталда қайта жарияланып, хаттама негізінде 
орналастырылады.

Облыс бойынша 2020 жылға жос пар ланған 
консультациялықдиагнос ти калық көмектің  
КТ мен МРТ тексеру қызметіне 1243131 
мың теңге жоспарланды. Облыста 7 КТ 
аппараты мен 4 МРТ аппараты орналасқан. Ең 
жоғары жүктеме жағдайында өңірде жылына 
шамамен 133 мыңнан астам КТ қызметі және 
38 мыңнан астам МРТ қызметі көрсетіледі. 
Медициналық оңалту қызметін көрсететін 
мекеме саны 2019 жылы – 23, ал  2020  жылға  
28 болып,  5 меке меге артқан. Оның ішінде 
18 мекеме – мемлекеттік, 10 мекеме – жеке, 
ал 2і мемлекеттік туберкулезге қарсы оңалту 
мекемелері. Қазіргі уақытта медициналық 
көмектің түрлері орналастырылып, меди
циналық қызметтерді сатып алу шаралары 
аяқталды. Сатып алу шарасының нәтижесінде 
56 медициналық қызмет көрсетуші қатысты, 
оның 28і мемлекеттікжекеменшік мекеме 
(50%). 

Штаб отырысында жүйені енгізуге 
атсалушы басқа салалар өкілдері өздері 
тарапынан атқарылған жұмыстар есебін берді.

Қолжетімді 
медицина

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Қазақстанда міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 
(МӘМС) күшіне енді. Осы мақсатта 
өткен жылы ҚР ДСМ бұйрығымен 
«Өңірлердің міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруды енгізуге 
дайындығын қамтамасыз ету үшін 
жедел өзара іс-қимыл жөніндегі 
орталық штаб» құрылған болатын. 
Штаб құрамына орталық мемлекеттік 
органдар тарапынан жауапты 
қызметкерлер бекітілді.

Айнұр БАТТАЛОВА.
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…Қазақтың 
даңқты қыз
да  рының бірі 
ақын Фариза Оң
ғарсынованың 
өмірден өткеніне 
бес жылдан асты. 
Тірі болса, биыл 
желтоқсан айында 
80 жасқа толар 
еді...

Мерейтойлық датаға орай 
әр жерлерде Фариза апама 
ар налған һәм бағышталған 
кеш тер, еске алулар, дұғалы 
ас тар өткізіліп жатыр. Жұрт
тан апамды сағынған көңіл
дер дің лебізі мен аңсаған 
жү ректердің лүпілі аңқиды. 
Фа риза ақын туралы қаншама 
жан тебірентерлік пікірлер ес
тимін, көлдей мақалаларды 
оқимын. Түсінгенім, «Фариза 
кетті, талантты кісі еді, маған 
мынадай жақсылығы өтіп 
еді, бәленшеге бүйтіп еді, 
түгеншеге сүйтіп еді» деп, 
соншалықты таланттың – 
поэзия падишасының өмірден 
өткеніне «иланған» һәм өлімін 
«мойындаған» ниеттердің көп
тігі... Бірақ менің жүрегімде 
апам әлі менімен бірге, қа
сымда, күнде дастарқанымда, 
сөремде, төрімде. Осы уақытқа 
дейін солай.

...Есімде ғой апамның қайт
қан күні... қаңтардың 23і, ақ
түтек боран.... «Жазылып ке
теді»… «осы ем курсын алған 
соң бұрынғысынан жақсарады 
да, ауруханадан шығып, апам 
қайтадан қасымызда жүреді» 
деп ең соңғы күнге дейін 
ойлаппын. Олай ойламауға се
беп те жоқ емес. Ауруханаға 
бар ған сайын әдебиет пен 
өнердің жайжапсарын әңгіме 
ететін апам соңғы бір күнде
рінде ғана «Осыдан аманесен 
тұрсам, Астананың төрінде 
Мең декешке (Сатыбалдиев) 
ар нап қатырып тұрып кеш 
өткізем» деді. Сөзі нық, даусы 
ширақ. Айтса жасайтынына, 
ой ға алса, іске асыратынына 
мүлде күмән келтірмеймін. 
Оған себеп сонау жылдары – 
Ас танада әлі жастар жиналатын 
оқу орындары мен мәдени 
ошақтар тапшы уағында, рухани 
ұйымдар мен қаракөздердің тап 
бүгінгідей көбейе қоймаған ша
ғында Фариза апай өзі ұйыт
қы болып, Сұлтанмахмұт 
То  рай ғыровқа арнап кеш өткіз
ген де маңайында болдым. 
Бір неше ай бойы Сұлтан
мах мұттың кітабын қолына 
алып, қайта «сүзіп» шықты. 
Бірде үйіне барсам, диванда 
кітап оқып отыр, мен кіргенде 
көзілдірігінің астынан «келдің 
бе?» деп, бір қарады да, «Ал, не 
жаңалығың бар?» деп ықыласын 
маған аударды. Амандық
саулық сұрасып, әртүрлі әң
гімелерден соң, апамның көңіл 
күйінің «орнында» екенін 
түсіндім. Тіпті, апамның ақын 
көңілінің қанаттанып тұрғанын 
бай қадым. Оған Сұлтанмахмұт 
өлеңдерінің қатты әсер еткенін 
де ұқтым. Шай бөлмеге өтіп 
бара жатып кенет апам: «…
Кесені қолыма алып қарай 
бердім. Ішінде нақақ көзден 
жас бар ма деп»… Сұмдық 
қой!» деді. Сұлтанмахмұттың 
«Бір адамғасын» айтып, там
санып, риза болып келе жатыр. 
Сол шайдың үстінде Сұлтан
махмұтқа арнал ған кештің 
сценарийі, сөйле нетін сөз, ай
тылатын ой, оқы латын өлең… 
барлығы тал қыланды. Апамның 
сіңлісі Элео нора екеумізге дас
тарқан мәзірін тапсырды. Сонда 
Элеонора екеуміз 45 астау 
апамның соғымынан арнайы 
сыбағажіліктерімен асып апар
ғанымыз, оны тарту ретінен 
ша тасып, апамнан «сөгіс» ал
ғанымыз барды. Торайғыров 
ке шін Фариза апам өзі жүргізді. 
Сол кеште Астанадағы «мен – 
зиялының» тайлытаяғы қалмай 
қатысып, Сұлтанмахмұттың 
ру хы бір шалқыған күн болды. 
Сол кештен кейін осы елордада 
Сұлтанмахмұттың есімін айт
қан бір мұсылман көргенім 
жоқ…

Елорда демекші, астаналық 
болғанымызға да жиырма жыл
дай уақыт өтті. Сол уақы тымның 
11 жылдан астамын Фариза 
апаммен бірге өткі зіппін. Апам 
дүниеден озғалы қаншама жұрт 
ықыласы естілді. Бірі сағынған, 
бірі күрсінген, бірі жоқтаған… 
Арнайы «ес телік» кітабы да 
жарыққа шықты. Жұртшылық 
«соңғы кезде қасында көп 
жүрген Елена еді, не дер екен, 
не жазар екен?» деп күткені де 
рас. Апам қайтқан сәттен бастап 
менің телефоныма дамыл жоқ, 
телеарналар: «Фариза апайдың 
қайтқанына орай жедел хабар 
түсіріп жатырмыз, келіп сөй
леңізші» дейді. «Фариза апам 

менің анамдай ғой, анам оң 
жақта жатқанда, бетімді бояп 
алып, теледидарда «олай еді, 
бұлай еді» деп сөйлеп тұр
ғаным қалай?» деймін. Олай 
етуге дәтім де бармады. Күн
де өзіммен бірге жүретін Фа
риза апам туралы «естелік» 
жа зуға да санам мен жүрегімді 
көндіре алмадым. Тек апам 
қайтқалы өткізген кештерім 
мен концерттерімде сахнадан 
рухымен сырласып келемін. 
Кон церт демекші, Фариза 
апам менің елордадағы ең ал
ғашқы кешімнен бастап, өмі
рінің соңғы күніне дейін қол
дап, демеп өтті. 2002 жылы 
Қы зылордаға «сыймай», анығы 
«сыйдырмай», Астанаға келген 
кезімнен бастап, анамдай қам
қорлады. Алғаш келгенінде «ті
келей бастығың кім?» деп сұ
рады. «Меңжамал Әлсейітова 
деген кісі» деймін. Апам: «А, 
кәдімгі Меңжамал ма? Ол өзім
нің Меңжамалым ғой, дұрыс 
адам» деді. Меңжамалмен де 
апамның арқасында туыстай 
араласып, әлі күнге іргеміз 
алыстаған жоқ. Енді құрылған 
елордаға келгенімде есігін 
ашып күтіп отырған көкеміз 
жоқ, төрт жыл бір оқу орнының 
жатақханасында тұрдым. Оны 
да сол кездегі Білім және ғы
лым вицеминистрі Күләш 
Шәм  шидинова алып берген. 
Жа тақхананың жағдайы белгілі, 
ыстық су, асханасы жоқ, тым 
ескі. Фариза апам Парламентте 
депутат. Күн сайын жұмыс 
аяғына қарай қоңырау шалып: 
«Есіктің алдында көлік күтіп 
тұр, шық» дейді де, қоя салады. 
Апам айтқан соң, апылғұпыл 
жүгіре түссем, қызметтік көлі
гімен шопыры Құрман аға кү
тіп тұрады. Кейде көліктің 
ар  тында апам өзі отырады 
да, мен мінермінбестен кет
тік дейді. Көлік қайқаң ете 
қалып, заулай жөнеледі. Апам 
«Тыныш тық па, не жаңалық?» 
дейді, оған менің жауабымнан 
соң үнсіздік орнайды. Қайда, 
неге бара жатқанымызды мен 
сұрамаймын, ол кісі айтпайды. 
Діттеген жерге жеткеннен соң, 
бір мейрамханаға, болмаса 
бір сарайға кіреміз. Фариза 
апайды қауқылдай қоршап, 
жапырлай амандасқан жұрттан 
сәл ығысып, кейін шегінемін. 
Апам артына жалт қарайды да, 
«Қайда қалдың? Бері жүр» деп 
қасына тартады. Қаумалаған 
жұртқа «Сендер мына Ленаны 
танисыңдар ма?» дейді. Олар 
болса маған қарап, танымаса 
да «А, танимыз! Әрине!» деп 
шуласады. «Жоқ, танымаймыз» 
десе, апамнан «Осы сендер 
неге талантты жастарды біл
мей сіңдер?» деген «таяқты 
жей тін дерін» біледі. Апамның 
тұтқиылдан ілетін мінезі мен 
жұрттың «шарасыздықтан» ту
ған өтіріктеріне менің әбден 
айызым қанады. Көп болса 23 
тост отырамыз, кімнің тойы 
екенін енді түсініп келе жат
қанымда, «мен қайттым, сен 
неғыласың?» дейді апам, «мен 
де» деймін.

Кейде апамның үйіне қо
нып, таңертең жұмысқа депу
таттың көлігімен жетемін. 
Әдетте, көліктердің барлығы 
басқы кіреберіске жақындай 
алмайды, тек депутаттар мен 
министрлердің көліктеріне 
ға  на рұқсат етілген. Фариза 
апам ның айрықша нөмірлі 
көлігі қайқайып министрлік 
алдына келіп, мені мінгізіп, 
не түсіріп кетіп бара жатқаны 
әріптестерімнің біразының 
көзіне «күйік» болып, сыпсың 
әңгіме тарағаны бар. Бірде 
жатақханамнан жаяулатып, 
бо  рандатып жетем дегенше 
жұ мысқа кешігіп қалдым. Ен
тіге беттеп, лифтінің теті гін 
басып, ішке енсем, лифтіде 
министрім Шәмшә Көпбайқызы 
Беркімбаева тұр екен (ол 
кезде министрлер, әкімдер 
жұртпен аз да болса тең өмір 
сүретін). Мені тани кетіп, 

амандасып, халжағдайымды 
сұрап жатыр. Басқан нүктеме 
жеткен соң, жылы қоштасып 
түсе бастағаным сол еді, тап 
алдымнан өзімнің қызмет 
ететін департамент басшысы 
шыға келмесі бар ма? Көп 
уақыт өтпей, бастығым 
шақырып алып, сөге бастады: 
«Вы кто такая? С опозданием 
приходите на работу, еще с 
министром в одном лифте. Как 
Вам не стыдно? Понимаете! 
Где субординация?..». Боран
ның салдарынан кешіккенімді, 
министрдің лифтіде тұрғанын 
білмей қалғанымды, тіпті 
министрмен бірге жай қыз
меткер лифтіге қатар отырмасын 
деген заң жоқ екенін айтып 
түсіндіріп жатырмын, бастығым 
түсінгісі келмейді. Сөз ләмінен 
байқағаным, менің кеңселік 
тәртіпке бағына бермейтінім, 
бастық көрсе, құйрығын бұтына 
қыса жылмаңдап кететін ұры ит 
секілді өзгере қоймайтыным, 
депутаттың көлігімен «шал
қайып» жүретінім ол кісіге 
«ауыр» тиіп жүрген сияқты. 
Менің де шыдамым таусылды. 
«Мынадай жерде жұмыс іс
те меймін» деп есігін тарс 
жауып шығып кеттім. Каби
неттен сөмкемді алып, шы ға 
бергенім сол еді, ұялы теле
фоным шыр етті. Фариза 
апам! Күннің суықтығын 
айтып, тоңып қалмадым ба, 
не жа ңалығым барын сұрап 
жатыр. «Жаңалығым – жұмыс
тан кеттім» дедім. Апам «Не 
болды?» деп аңтаң. Болған 
жағдайды айтып едім, зілді 
мырс етті. Сол күні жұмысқа 
бармадым. Ертесіне де бармай, 
Астананы аралап жүрсем, 
кеше мені иттей етіп жіберген 
департамент басшысы теле
фон соғады: дауыс ырғағы 
өзгерген, пұшайман болып 
тұр. «Пожалуйста, приходите» 
деп жалынады. Не де болса, 
Фариза апамнан дүмпудің 
жеткенін және осал тимегенін 
сездім. Шынында солай болып 
шығыпты. Менің жағдайымды 
айтып министр Шәмшә Кө
байқызы Беркімбаеваға теле
фон соғыпты. «Анау, дирек
торсымағың сенімен бірге 
лиф тіге неге мінесің деп 
ұрсатын көрінеді? Бұл не 
деген ақымақтық? Баяғыда 
Мұқағалиді да өстіп өлтіріп 
еді қазақ, ол сендердің ондай 
кеңселік «тәртіптеріңе» көне 
алмайды» депті. Фариза апам 
өмірінде қатты құрметтеген, 
«Қыз ғұмыр» атты өлеңін 
арнап аялаған еліміздің 
қайраткер қыздарының бірегейі 
Шәмшә Көпбайқызы апама: 
«Министрмен бірге лифтіге 
мінбесін деген тәртіп жоқ, 
адамның бәрі бірдей ғой, апай. 
Кеңсе қызметкерлерінің кейде 
осындайы бар…» деп ақталған 
көрінеді. Айтса айтқандай, 
бірнеше рет қоңыраудан кейін 
бастығыма барып, түсінісіп, 
қайта жұмысқа кірісіп кеттім.

Осылай күнде жұмыстан 
шығып, не тойға, не кеш ке, 
болмаса, апам: «Жатақха на
дасың ғой, етті сағынған шы
ғарсың, үйге жүр» деп алып 
кетеді. Екеуденекеу бір табақ 
етті алып, әнжырымызды ай
тып, сырласып отырамыз…. 
Сондай сырласудың бірінде 
Ас танада кеш өткізгім келе
тінін айттым. Апам: «Дұрыс, 
елжұртқа Ас танаға кел
геніңді білдіруің керек» деп 
қолдау көрсетіп, ертесіне 
жұмыс кабинетінде отырып, 
Рес  публикалық Ке ден коми
тетінің басшысы Бер дібек Са
парбаевқа телефон шалды. 
«Бер дібекжан, сен өзің Қы
зылордада әкім болғаныңда 
облысыңның өнерпаздарын 
Ал маты мен Астанаға алып 
келіп, жарқыратып көрсетіп 
едің, Еленаны білесің ғой» 
деді. Бердібек аға ар жағынан 
мақұлдап жатқан болуы ке
рек, «Сол қарындасың қазір 
Астанада, елжұртқа елордаға 

келгенін білдіріп, бір кеш 
жасағысы келеді» деді. Тұт
қаның ар жағы көп сөйлеген 
жоқ, апам тұтқаны қойып 
жатып: «Шешілді, ертең ағаңа 
бар» деді. Ертесіне Бердібек аға: 
«Елена, Фариза апай айтқасын 
ғана деп ойлап қалма, сенің 
өнеріңді құрметтейтін екі адам 
болса бірі – мен, жалғыз адам 
болса, сол – менмін» деп одан 
сайын марқайтты. Астананың 
алғашқы қалыптаспаған қиын
дау жағдайына, мәдени мүм
кіндіктеріне қарамастан, кеш 
КонгрессХоллда сол кездегі 
өлшеммен жоғары деңгейде 
өтті. Оны кеш соңында жарты 
сағат сөз сөйлеген Әбіш ағаның 
«Мынау Астананың ақтүтек 
боранындай Фаризаның міне
зінен саңылау тауып, осындай 
іске мұрындық болдырған сен 
мықтысың» деп қағыта сөй
леп, жұртты күлдіріп, атап 
көрсеткені әлі есімде. Бұл 2004 
жыл болатын…

Араға оншақты жыл салып 
2011 жылы анам өмірден озып, 
өмірімде үлкен өзгеріс болды. 
Фариза апамның қамқорлығы 
мен адамгершілігін сол кезде 
сезіндім. Анаммен бірнеше 
рет дастарқандас болғаны бар, 
сонау 1992 жылы Қызылордаға 
келген сапарында үйде болып, 
папамның да көзін көргені 
бар, арнайы «көңіл асын» 
беріп, Құран бағыштады. Сол 
уақытта Фариза апамның да 
ауырып, Германиядан алғашқы 
отасын жасатып келген уақыты 
еді. Жаман ауру күннен
күнге дендеп бара жатқанын 
түсінсем де, Фариза апамның 
болмысына қарап дәмтұзы 
таусылып бара жатыр деп ойлай 
алмадым. Ауруханада жатып 
та, химиясын алғаннан кейін 
бірауық шақырған шараларға 
қатысып, сөз сөйлеп, жастарға 
қолдау көрсетуді бір сәт те 
тоқтатқан жоқ. Менің анам 
қайтқаннан кейін, көңілімнің 
түсіп жүргенін көріп: «Көптен 
бері үндемей қалдың, сенің де 
анау Роза, Мақпалдар секілді 
өз үніңді көрсететін уақытың 
келген жоқ па?» деп, кежегеміз 
кейін тартып, үмітіміз үзіле 
бастағанда алға қарай сілтеген 
сөзі әлі жадымда. Өзі жаман 
аурудың 4стадиясында жүріп, 
өкпесін сүйретіп «Алтын қыран» 
қорының Президенті, белгілі 
өнер мен әдебиеттің жанашыры 
Исламбек Салжановқа мені өз 
қолымен апарып таныстырып, 
алдағы концертіме демеуші 
болуды тапсыру үшін тек 
Фариза болып туу керек шы
ғар! Қазіргі замандағы билік
тегілердің он екі мүшесі сау, 
бәленбай шетелдің дардай 
оқуының дипломын егеленіп, 
56 тілді игергенімен, біреудің 
таланты түгілі, қалталарына 
пайда түспесе, ештеңеге селт 
етпейтінін көргенде ызадан 
жарыла жаздайсың!

Фариза апам әрбір араласқан 
адамымен тұрақты болуға 
тырысатын. Қайсыбір өнерге 
келген жастың қайдан шыққаны, 
атаанасының кім екені, жағ
дайы қалай екені апамның 
наза рынан тыс қалмайды. Ең 
алдымен сол адамның бүтін
делмей тұрған жері болса, 
бүтіндеуге, құралмай тұрғанын 
құрасуға, болмай жатқанын 
болдыруға ұмтылады. Барлық 
жан жүрегімен еліміздің түкпір
түкпірінде жүрген талант 
көрсе, соны бауырына тартады. 
Іздейді, сұрайды, тапсырады. 
Қазір әлем мейірімді ананың 
символы деп мать Терезаны 
әулие тұтады. Соңғы кезде 
ол кісінің де (қара жер хабар 
бермесін) әртүрлі даулы 
әрекеттері баспасөз беттерінде 
жариялана бастады. Тіпті, мать 
Терезаны айтпайақ, туған 
балаларынан безініп, тастап 
кетіп жүрген көкек әке мен 
аналардың көбейіп кеткені 
біздің қоғамды алаңдатып 
отырғанда, ағасының тоғыз ба
ласын өз баласындай тәрбиелеп, 

асырапбаққан Фариза апамның 
кеңдігі мен адамгершілігіне 
тең келетін тұлғаны көргенім 
жоқ. Бұл биіктік пен парасат 
біздің қазақ қыздарына ғана 
тән болса керек! Ұлы адамның 
тәрбиесін алған балаларының 
да апам қайтқалы жарғақ 
құлақтары жастыққа тимей, 
апамның барлық шаруаларына 
баскөз болып, Фариза апамның 
қалдырған өнегесін лайықты 
жалғап келе жатқанына 
сүйсінемін.

Сонау жылы Иманғали Нұр
ғалиұлы Тасмағамбетов Атырау 
облысының әкімі болып тұр
ғанда Фариза апамның 60 жыл
дық мерейтойы өтті. Шераға 
– Шерхан Мұртаза бастаған 
жиында Алтынбек Сәрсенбаев, 
Нұрлан Балғымбаев, Заманбек 
Нұрқаділовтердің қатысқаны 
қандай сәндісалтанатты еді?! 
Облыс әкімі апама көлік мін
гізді. Той соңында Фариза 
апам барлық атсалысқан аза
маттардың басын қосып, дас
тарқан жайып, қызметтеріне 
рахметін айтып, құрмет көр
сетті, мінген көлігін «Соңымнан 
еріп келе жатқан талантты 
қыз, аулыңа жаяу қайтпа» деп 
маған мінгізді. Жұрт разы 
болды. Иманғали Нұрғалиұлы 
«Жігіттер, мына көлікке жоғары 
білімі бар шопыр табыңдар, 
көлігіміз Атырауға қайтып 
келсін» деп қалжыңдады. 
Апам ның еразаматтардан ар
тық осындай кеңдігі мен биік 
парасатын көре алмайтындар 
да көп болды. Біреулер «Фа
риза облыс мінгізген көлігін 
менсінбей, Еленаға бере са
лыпты» десе, біздің қызыл
ордалықтар, «Елена барып, 
Фа  ризаның көлігін сатып 
алып, «мінгізді» деп айтып 
жүр» деп күңкілдеді. Фариза 
апам адамдардың бойындағы 
көреалмаушылықты, талантты 
бағаламаушылықты, әйелдерді, 
қыздарды төмендетуді, аз 
қазақтың руға, жүзге, жерге 
бөлінгенін қатты жек көрді. 
Менің алғаш кешімді бастан
аяқ өткізген Бердібек ағаның 
ісіне разы болып, «Жалпы, анау 
руласым, мынау туысым деп 
бөліну – сандырақ. Азаматтық, 
адамдық деген ешқашан руға, 
жерге бөлінбейді» дейтін.

Жалпы, өмірде Фариза 
апам ның сырлас ең жақын екі 
құрбысы болды. Оның бірі 
– Өскеменде тұратын білім 
саласының қайраткері Жә
зира Ақатайқызы, екіншісі – 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Ғайникен Айдарханқызы Биба
тырова. Фариза апам «Ертең мен 
өлгесін, менің дұшпандарым 
менен ала алмаған ақысын сенен 
алады. Сені тірідей жейді» деп 
ескертіп кетіп еді, осы күні сол 
сөздің дөп айтылғаны күнде 
дәлелденіп жүр.

Депутаттық мерзімі аяқтал
ған соң да, апам қарап отырған 
жоқ. Әрбір өсіп келе жатқан 
талантты жасқа мейірімін 
төге алды. Менің және Азамат 
Есалы, Бауыржан Қарағыз 
сияқты жас ақындардың Ас
танадан пәтер алуына тікелей 
септігі тиді. Апама көптеген 
шағым айта келген қарапайым 
жұрттың баласын бақшаға 
ор наластыру, оқуға түсіру, 
жұмысқа тұрғызу, тіпті ауыр 
қылмыс жасап істі болған 
жастардың түрмеден шығуына 
да ықпал еткеніне өзім куәмін. 
Фариза апам барда Астанада 
шығармашылық жастардың 
«Шабыт» фестивалі өтетін 
еді де, әр аймақтағы талантты 
жастардың басы қосылып, 
мәресәре болатын. Соңғы 
кезде аталған фестивальдан 
«Әдебиет» номинациясын алып 
тастағанынанақ апамның орны 
ойсырап тұрғанын көремін.

Ақмола астана болғалы әр 
қиырдан талантты көптеген 
жастың солай қарай ағылған 
кезі. Жаңа астанада әдеби 
орта қалыптасып үлгермеген 
шақ. Жастардың барлығы 
апайды айналшықтайды. Талай 
жақсы, жас қызжігіттердің 
ішінде Фариза апам мені, 
жұртқа сүйкімді көрінетін анау 
айтқан «жібектей» мінезім мен 
«жіптіктей» құлқым болмаса 
да, айрықша жақын тұтты. 
Менің азғантай талантымды 
бағалағаны болар. Кейде сөй
лесіп отырғанда менен «Осы 
сен бәленшені танисың ба?» 
деп жоғарыда отырған бір 
лауа зымды кісі туралы сұрай
ды. «Соны қандай адам деп 
ойлайсың?» дейді. Мен өз 
пайымымды айтсам, кейде шегі 
қатып күледі, бірде үндемей 
ойланып қалады. Апам неге 
менен біреулер туралы пікірімді 
сұрайды деп ойлайтынмын. 
Қазір сол кезде апамның әрбір 
ел басқарған адамдардың 
сапасына, деңгейіне өзінше баға 
беретінін, оны тануға, түсінуге 
ұмтылатынын түсініп жүрмін. 
Сонда менің пікірім арқылы – 
деңгейімді танығысы келіп және 
өзінің пайымына нақтылық 
іздейтінін осы күні сезінемін. 

Фариза апамдай адамды танып, 
бағалай білетін көрегендікті 
ешкімнен көргенім жоқ. 
Бүгінде ел басқарып жүрген 
есті деген ағаларымыздың өзі 
сыртымыздан айтылған өсек 
сөзге еріп, қарадай қыйтиып, 
сәлемге жарамай қалғанын 
көргенде, ешкімнің сөзіне 
ермейтін, әділдікті қақ жарып, 
құдайшылығын айтатын Фариза 
апамды жоқтаған кеудем ұли 
жөнеледі…

Бірде дастарқан басында 
халқымыздың әйгілі әншісі 
Ро за Бағланова туралы әңгі ме 
болды. Фариза апай онша мән 
бере қойған жоқ. Кейбір заман
дастары Роза Тәжібай қызының 
сахнадағы еркелігін, болмысын 
келеке ететінін естіп жүретін 
едік. Әдеттегідей, «Бағланова 
туралы не ойлайсың?» деді. 
Мен жастайымнан Роза Тә
жібайқызын пір тұтып, әнші
лігіне тамсанып келе жатқа
ным нан бұрын, оның кешегі 
Желтоқсан оқиғасында билік 
мінберінде емес, алаңдағы жас
тардың ортасына барып, әрбір 
қызжігіттің қолынан ұстап, 
жылап тұрып: «Айналайын, 
үйіңе қайт. Қазір сендерді 
мыналар қырып тастайды 
ғой, аналарың аңырап қалады 
ғой» деп шапшағын бойымен 
жан ұшыра жалынып, еңіреп 
жүргенін көзімен көргендерден 
естігенімді айтып, Роза апай
ды Үлкен адам деп бағалай
тынымды жеткіздім. Апам: 
«Әбіш те осыны айтып еді» деді 
де, үндемей қалды. Арада бір
екі ай өткен соң, бір күні Фариза 
апам: «Мен жалпы, кісіге 
көз қарасымды өзгертпейтін 
едім, бі рақ сен менің Роза 
Бағ лановаға көзқарасым мен 
пікірімді 180 градусқа өзгерт
тің. Өткендегіден бері сенің 
сөздеріңді ойланып жүрдім. 
Роза апай шынында Ұлы адам 
екен» деді. Бұл апамның әбден 
көзі жетпей, көңілі иланбайтын, 
нақты дәлел болмаса, «қашқанға 
да, қуғанға да серік» күнде 
көріп жүрген аумалытөкпелі 
бисымақтардай емес, адам 
құнын ақылмен пайымдайтын 
салиқалы жан екендігінің бір 
белгісі еді...

Фариза апамның «Аяғыңа 
жыртық туфли киіп жүрсең 
де, халықтың сөзін сөйлеп 
жүріңдер» деген сөзі санам
да жатталып қалды. Өз хал
қын осылай сүйген ақынның 
болмысы мен шығарма шылы
ғына халықтың да махаббаты 
артпаса, кеміген емес және 
Фариза апа алыстаған сайын ол 
махаббат ғасырлардан ғасыр 
ларға жалғасып, күшейе түсе
тініне сенемін.

Фариза апаммен әрбір өт
кізген уақытым қалған өмірімнің 
компасына айналғандай. Кейде 
бір шаруаларды «қалай етсем 
екен?» деп ойлай қалсам, 
көз алдыма Фариза апамның 
бейнесі орнай кетеді. Онымен 
іштей ақылдасам, мақұлдасам… 
Соңғы күндерінде қоғамдағы 
келеңсіздіктерге қатты алаң
дады. «Біздің осы уақытқа дейін 
айтып, жазып жүргеніміздің 
бәрі «теріс» болып шықты ғой, 
еңбегіміздің бәрі зая кетті» деп, 
қоғамда арсыздықтың көбейіп, 
адамшылықтың төмендеп 
кет  кеніне күйінетін. Әсіресе 
таланты жоқ, бір өлермендердің 
шын таланттарды басып
жаншып төрге ұмтылғанын 
қабылдай алмады. Кейде мен: 
«Апа, қайтесіз, өмір деген 
қыпқысқа дүние, оларды да 
Құдай жаратты ғой» десем, 
«Сен «кешіру» керек дейсің, 
өмірде кешірілмейтін дүниелер 
болады» деп бірақ кесетін. 
Апам қайтқанда белгілі жур
налист Серік АббасШах 
«Фа ризалардың дәуірі бітіп, 
Гогалардың дәурені бас тал
ды» деп жазып еді, әлеумет
тік желіде. Осы күні «кеші
рілмейтін жағдайларды» жиі 
көріп, күнде «жеңіліп», сәт 
сайын «өліп» жүрміз.

…21 қаңтар. Түс әлетінде 
ауруханаға соқтым. Төсегінде 
түрлі газетжурналдар. Көзіл
ді рігін киіп алып, әдеттегідей 
кроссворд шешіп, қағазға тел
міріп жатыр. Ұзақ отырмадым. 
Түнде апамды түсімде көрге
німді айттым. Апам бір жылы 
жымиып қарады да, үнсіз 
қалды. Әшейінде өзі «бүгін 
не түс көрдің?» деп сұрайтын. 
Мен кейде түс көріп, оны бол
жап, соларым дұрыс келіп оты
ратынын білетін. Бірекі күнде 
шығатынын айтты. Есіктен 
шығып бара жатып, артыма 
қайта бұрылып қарадым. Апам
ның ауру әбден шаршатқан 
кө зімен қиыла да  қимай қа
рағанын көрдім. Жүрегім солқ 
етті… Сол қараған жанары әлі 
көз алдымнан кетер емес…

 
Елена ӘБДІХАЛЫҚОВА,

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері.

“Egemen Qazaqstan”.

Фариза апа
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Жуырда Ресейдің 
мемлекет және қоғам 
қайраткері Сергей Бабурин 
әлеуметтік желіде Кеңес 
Одағы құлап, дүниенің 
астаң-кестеңі шығып 
жатқан дәуірде, яғни 
1993 жылы қабылдаған 
Ресей Конституциясы 
өздерін-өздері құртуға 
бейімделген еді дегенді 
ашына айтты. Саясаткердің 
пайымдауынша, сол 
кездегі саяси оқиғалардың 
жылдам өрбігені 
соншалық, мақсаттың, 
идеяның жоқтығынан, 
бар мен жоқты бағалай 
білмеушіліктің, ең 
сорақысы – біздің 
қасіретімізге айналған 
немкеттіліктің, эгоизмнің 
салдарынан тұтас 
мемлекет жоғалып кете 
жаздады. Конституция 
тұжырымдарында 
социализм ұғымы алынып 
тасталды, ал оның орнына 
жаңа қоғамның бет-бейнесін 
айқындайтын капитализм 
дегенді жазуға ұяттары 
жібермеді. Ел өмірінде 
алмағайып, болашағы 
бұлыңғыр дәуір басталды.

Иә, Ресей осындай қиын 
уақытты басынан өткерді. 

«Ойды ой қозғайды» демекші, 
ортақ шекпеннен шыққан соң бізге 
де сол дәуір оңай болмағанын атап 
өткім келді. Талай тар жол, тайғақ 
кешуді басынан өткерді. Жұбан 
Молдағалиев айтпақшы, «мың 
өліп, мың тірілген» қазақтың қазір 
әлемдік бәсекеде әлі арпаласып 
жатқан сыңайы бар.

Өмір пәлсафасы бойынша тірі 
адам тіршілігін жасайды. Бірақ, 
біздің пайымдауымызша, жүре
гінде иманы, санасында ұяты бар 
адамдар қазір қоғамда барлығынан 
бұрын немкеттіліктің, эгоизмнің 
микробтары ұялап жатқанын, 
барлығы үшін мұның қаншалықты 
қасірет әкелетінін жиі айтатын 
болды. Шындығында, меніңше, 
қазір бұл коррупциядан да қауіп
ті құбылысқа айналған сыңайлы. 
Кейде орынды сұрақ туындайды. 
Бұл дерт бізге қайдан келді? Осы 
сұраққа жауап табу мен үшін 
күрделі, сон дықтан оны оқыр
мандардың өз пайымына қал
дырып, айтар ойымның сабақ тас
тығын жалғас тыруды жөн көрдім. 

Сауатты оқырман Нобель 
сый  лығының лауреаты, атақты 
«Тынық Дон» романының авторы 
Михаил Шолохов есімінен хабар
дар деп ойлаймын. Сол Шолохов 
өткен ғасырдың 30шы жылдары 
есімі Сталинге белгісіздеу бол
са да хат жазады. Өзінің Дон 
өлке сіндегі ауданда кәмпескенің 
озбырлықпен жүргізіліп жатқа
нын, оның басықасында жүрген 
рай комның хатшысын, НКВД 
бас тығын әшкерелеп жазады. 
Тап жауларымен күрестің сол 
уақытта қаншалықты өрістеп тұр
ғанын ескерсек, Шолохов өміріне 
де қауіп төнген. Себебі Сталин 
хаттағы фактілерді тексеруге 
Мәскеуде арнайы комиссия құрған 
еді. Тексеру бойынша Кеңес өкі
метінің жергілікті жердегі өкіл
дері қатаң жазаланады. Бірақ 
Ми хаил Шолоховқа да оңай соқ
пайды. Өміріне қауіп төнгенін 
біліп, Мәскеуге келеді. Сталинге 
кіреді. Сталин: 

– Көп былықтардың бетін аш
тың. Жауың көбейді. Жеке өмірің 
үшін қорықпайсың ба? – деп 
сауал қойғанда жазушы:

– Сталин жолдас қорғайды 
деген ниетпен алдыңызға келіп 
отыр ған жоқпын ба? – деп жауап 
береді. 

Сталин табиғатынан ойын бүк
песіз айтатынды құрметтейтін. 
Шо лохов қоғамдағы теріс құбы
лыс қа, қылмысқа немкеттілік 
та ныт пады. Көсем де мәрттік 
та  нытып, астанада қалуына кө
мек теседі. Куәгерлердің айту
ын ша, кейін Шолохов елінде 
тұ  рақ тап қалады. Бірнеше бел
гілі шығармалар жазады. Әлем 
таны ған жазушы атанады. Ста
лин жазушыны сырттай бақылап, 
соғыстан кейін өзінің қабыл дауы
на шақырады. Халжағдайын сұ
рас қан соң көсем өзіне тән ба
йыпты сауалын көлденең тартып:

– Сізді көп ішеді дейді ғой. 
Бұған не айтасыз? – дейді.

Шолохов іркілместен: «Қыз
ғаныш пен іштарлыққа толы 
мына ит өмірден қалай ішпейсіз, 
Сталин жолдас?! – деп жауап 
беріпті. 

Сталин қабылдауына ша
қыр  ған жазушыға еш жауап қат
пастан үнсіз шығарып салған 
көрінеді. Қаншалықты қажет 
болды? Не үшін шақырды, бұл 
көсемнің өзіне ғана мәлім. Ста
лин талай адамдарға өздері күт
пеген сауалдар қойған. Олар
дың жауаптарын тыңдаған 
им пе рияның бірінші басшысы 
Кеңес Одағының алғашқы жыл да
рын дағы науқандық шара лар дың 
қан шалықты деңгейде және қалай 
жүріп жатқанын НКВД, атқарушы 
билік арқылы ғана емес, басқа, 
тіпті қарапайым көздерден де 
біліп отырған. Өйткені ол – үлкен 
елді, халықты билеген тұлға. 
Оған Шолохов сияқты талантты 
жазушының араққа салынғаны 
түк емес, ол барлығын білгісі 
келеді, ынтызар. Ет пен сүйектен 
жаралған пенде ретінде әр 
нәрсеге қызығушылығы және бар. 
Биліктегі өзіне бағыныштыдан 
гөрі сезімнің адамдарымен сөй
лескісі, ой бөліскісі келеді. 

Қасым Қайсенов – жаужүрек 
партизан жазушы. Соғыс аяқ
талар сәтте Украин пар ти занда
рының атақты қолбасшысы Си
дор Ковпак: «Вася (украиндар 
Қа сымды осылай атайтын), сен 
жақсы соғыстың. Елге қайтуыңа 
болады. Бірақ әзірге Киевте бейбіт 
өмірге бейімделе тұр. Кейін 
өзім шығарып саламын» дейді. 
Ковпак Қасым партизан ақын 
Жұмағали Саинмен Алматыға 
жүргелі тұрғанда арнайы жазы
лып, мөрмен ашылмастай етіп 
желімденген хат тапсырады. «Қа
зақстан Компартиясының бірінші 
хатшысы  Жұмабай Шаях
метовке!»  дейді. Тәртіп бойынша 
хатты ешкімнің оқуға құқы жоқ. 

Қасымға Ковпактың «жақсы 
соғыстың» деп айтуы тегін емес. 
Ол – барлаушылардың арнайы 
мектебінде оқыған, жекпежекте 
талай немістің көзін жойған, 
ештеңеден тайсалмаған батыр. 
Ал ондайлардың көпшілігі бейбіт 
өмірге бірден сіңісіп кете алмайды. 
Ашушаң келеді. Бұзақылығы 
ештеңе етпейді, кездейсоқтықтан 
ауыр қылмысқа баруы да мүмкін. 
Ал бейбіт өмірде заң ондайларды 
кешірмейді. Ковпак осынысын 
біліп, батыр тағдырына немкетті 
қарамағандықтан, Шаяхметовке 
арнайы хат жазып отыр. 

Ендігі қызықты қараңыз. 
Қасым Алматыға келіп отбасына 
қосылып, пәтер жалдап тұрады. 
Соғыстан кейін елдің жағдайы 
әлі ауыр. Нәпақа табатын жұ
мыстың көзі тағы көрінбейді. 
Азықтүлік кәртешкемен бе
ріледі. Партизан бейбіт өмірге 
бейім делмегендіктен үйінде еті
гін, партупейін шешпей, атыжөні 
жа зылып берілген тапаншасын 
жастанып ұйықтайды екен. 
Жұмағали: «Әй Қасым, әлгі хатты 
Шаяхметовке кіріп, тапсыр дың 
ба?» деп сұрайды кейінірек.

– Әлі бара алмай жатырмын, 

ол кісі кім өзі? – дейді нақтылап 
алғысы келіп. – Военком ба? 
Сауаттылау Жұмағали ағасы кү
ліп: «Ол – үлкен бастық. Воен
комсаенкомдарыңды бір шы
бықпен қуатын бастық» – дейді. 

Қасымның ЦКның үйіне кір
гені де қызық хикая. Алды мен 
ауыздағы милициямен шата са ды. 
Милицияға Қасым: «Саған та пан
шамды бермеймін. Кім сің сен?» 
– деп жағасынан алуға ұм тылады. 

Қасынан өтіп бара жатқан 
ЦКның иманжүзді қызметкері 
олардың үстінен түседі. Прези
диум төрағасы Әбдісәмит Қазақ
баевқа, ол Шаяхметовке алып 
ба  рады. Қасым бір аптаның ішін
де ЦКның жер бөліміне жұ мыс
қа орналасады, азықтүлік кәр
тешкесін алады. Бірақ, жұмыс тың 
барысына қаныға алмай каби не
тінде күнұзақ зеріккенде та пан
шасын бөлшектеп тастап, майлап 
отырады екен. Мұны естіген 
Қазақбаев:

– Шырақ, соғыс бітті. Сен 
мұныңды қой енді. Портупейіңді, 
тапаншаңды үйіңе қалдырып 
кет. Үкімет үйіне бұлай келуге 
болмайды, – деп сыпайы ғана 
ескерту жасайды.

Қойшы, әйтеуір, Қасымға олар 
кейін де көп көмектесіп, талай 
пәледен алып қалады. Төрт жыл 
соғыста болып, жауын бауыздап, 
сөзге келместен тұмсығынан пе
ріп жіберіп сұлататын 26 жасар 
жігітте қандай ақыл болсын, 
осынысын білгендер қамқор лық 
жасайды. «Шырақ» деген қа
зақтың тамаша сөзімен жұба тады. 
Мұндайды қазіргілер «бұрын
ғының адамдарыай!» деп риза
шылығын білдірер еді.

Өткен ғасырдың 6070 жыл
дары болуы керек, компар тияның 
бейнелеп айтқанда, қылышынан 
қаны тамып тұрған кезі. Бұл аға 
буыннан естіген әңгімем еді. 
Әңгіменің аты әңгіме, дегенде, 
оның жайжапсарын Д.Қонаевтың 
естелігінен оқығанымның жөні 
тіпті бөлек. Қонаев Қазақстанның 
бірінші басшысы, екінші хатшы 
– Мәскеудің қамқорлығындағы 
Ми  хаил Соломенцев. Сол Соло
менцев ұлттық кадрларға қам
шысын батырғаны былай тұрсын, 
ма сай рағаны соншалық, орайы 
келгенде қызкеліншектермен ой
ынсауық құруды дағдыға ай нал
дырып алған. Қазақтың жігіттері 
намыс қой. Есесін жі бер мейді. 
Бол ған сорақылықты ай  нытпай 
ұс тайтын дәлелдермен бі рінші 
хат шыға жеткізеді. Жет кізіп қой
май шара көруін сұрайды. Қо наев 
оқиғаны Брежневке жеткізеді. 

– Осылай да осылай, Леонид 
Ильич, Соломенцев иесі бар 
гүлді иемденгісі келген. Масқара 
болғанда қылмыс үстінде қолға 
түскен, – дейді оқиғаның мән
жайынан хабардар етіп. Үнсіз 
тыңдаған Брежнев:

– Соломенцевтің қылығынан 
социализмге пәлендей зиян келе 
қоймас, оны маған жіберіңдер. 
Тағдырын өзім шешемін, – дейді. 

Қонаев оны Қазақстаннан 
осын дай масқаралықпен аласта
тып жіберген еді. Кейін сол Соло
менцев Желтоқсан оқиғасына бай
ланысты Қазақстанды тексеретін 

комиссияның құрамында болды. 
Бұл енді Горбачев билік құрған 
кезең еді. Тексерді. Тырнақ ас
тынан кір тапты. Бірақ кейін гі 
тарих Желтоқсанға әділ бағасын 
берді. Қазақ тарихында Қонаев
тың адами қасиеті, ізгілігі, пара
саттылығы қалды. Себебі ол еш
нәрсеге бейжай қарамайтын, 
нем  кеттіліктен ада мемлекеттік 
тұл ға еді. 

Өткен ғасырдың 7080 жылда
ры кемелденген социализм дәуі
рін де  Кавказ, Орта Азия рес
пуб ликалары коррупцияның өріс 
алуымен ерекшеленген еді. Бреж
нев қайтыс болғаннан кейін би
лікке келген Юрий Андропов өзі
нің бұрынғы қызметі бойынша ең 
сенімді деген әріптестерін жинап 
алып: «Шпиондар мен тыңшылар 
сәл уақыт серуендей тұрсын, қазір 
мемлекетке одан да қауіпті жаулар 
зиян тигізбекші» деп оларға нақты 
бағытбағдар бойынша тапсырма 
берген көрінеді. Мен бұл әңгімені 
ойдан шығарғаным жоқ, өзім 
тапжылмай іздеп жүріп көретін 
«Россия» телеарнасының деректі 
фильмдер сериясынан берілген 
сұхбаттан тамашаладым.

Бүгінгі аға буын немкетті
лікті, самарқаулықты, эгоизм
ді, қоғамдағы басқа да келеңсіз
діктерді капитализмнен көрсе, 
қазіргі буын оның себепсалдарын 
мүлдем білмейді. Ал не нәрсенің, 
айталық, қауіпті дерттің диагнозы 
дұрыс қойылмаса, одан қоғам 
сауықпайды. Қайта ауруына ауру 
қосып алады. Ең қорқыныштысы 
осы. 

Мен өзім болмасам да ақ
парат жүйесінен Скандинавия ел
деріндегі адамдар үшін жасалған 
ізгіліктің түптамырының қайда 
жатқанын білмей қиналамын. 
Ал Финляндияда капиталистік 
қоғам. Бәлкім еңбекқорлықтан, 
мә дениеттіліктен, әлде басқалай 
себептерден шығар? Мүмкін пат
риотизмінен болар?

19391940 жылы Кеңес Одағы 
финдермен соғыста Маннергеймді 
(қолбасшы әрі президент) жеңе 
алмады. Қызыл армияның 1 млн 
әскеріне финдердің бар болғаны 
300 мың әскері қарсы тұрды. 
Ақыры екі жақ бітімге келіп 
тынды. Ал оның сырын білу үшін 
сол халықпен етене араласып 
тұру керек шығар?!

Капитализм демекші, біз қазір 
оны қатырғанымыз жоқ. Со
нымен бірге бүгінгі әлем жұрт
шылығының оған көзқарасы да 
онша жағымды емес. Кеңес Одағы 
теңселіп жатқанда экономиканы 
нарыққа бұрып, реформаларға 
батыл кіріскен Қытай мемлекеттік 
кеңес төрағасы Дэн Сяо Пин
нен Батыс пәлсафашылары: 
«комму нистік партия мен еркін 
экономика бірбірімен қалай 
үйлеседі?» деп сауал қойғанда 
жарықтық Кон фуций ілімімен 
қаруланған төраға: «мысықтың 
түрі сары немесе қара болғаны 
маңызды емес, әңгіме оның 
қаншалықты тышқан аулай 
алатын қабілетіне байланысты» 
деп жауап берген екен. 

Қалай ойлайсыз, тамаша 
жауап қой. Ендеше барлығы өзі
мізге байланыстыау деймін...

Мысықтың 
түсі маңызды емес
тышқан ауласа болды 

ОЙТОЛҒАҚ

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ.

Ғасырдан ас там тарихында Қ.Мұ хамеджанов атын
дағы №1 мек тепгим на зия сын 27 ди  рек тор басқарып, 
мә уелі жыл да ры  мен ел есінде жүр ген ардагерұстаз
дардың өмір лерінің өзі дас танға айналды. Ұстаздар 
қауым ының  айтар ақылы да, көр се тер үлгісі де,  біл
сем, үй ренсем де  ген жандарға же тіпарты лады. Қа ла 
мек тептерінің қа  ра   шаңы рағында бірбірімен әріп тес, 
за мандас бо лып 19851998 жыл дар аралығында  Д.Сә
дуа қасова, К.Бектасова, Л.Си дорова, Т.Мұқанова, 
А.Ома шева, К.Сәдуа қас о ва, А.Абыкова, Ф.Дә уіт   баева, 
К.Мұсаева, Д.Ах ме това, К.Төлеу ова, С.Де месінова, 
Ш.Пре нова, Р.Ителгиева, С.Нұр  мы шева, Д.Тор ғаева, 
Б.Мұс такұлова, Ә.Өмір   баева, Т.Қалауова, К.Кө  шер
баева, О.Ты ныс  бекова, Д.Ома рова, Ж.Жамқорова, 
З.Бер    ді баева, С.Са риев, А.Ра шева, Ү.Өтеп бер  генова, 
О.Қайнар баева, К.Елеу сізова, Б.Мар ханбетова, Г.Кен
шубаева сияқты бі лікті ұстаздар еңбек етті. 

Бүгінгі әңгімеміз ар дақ ты  ұс таздардың бі рі Аман
күл Абық қызы жа йында болмақ. Оның да бұл пәниден 
бақиға аттанғанына бір жылдың жүзі болыпты. Аяулы 
ана, адал жар, парасатты ұстаз, қамқоршы әже ата
нып тағылымды өмір сүр ген Аманкүл апай жайлы 
айтар әңгіме, шер тер сыр мол. Оның мектепте өткен 
әр сабағы – бір шежіре, ұстаздық еңбек жолындағы 
алуан шәкірттің сан қилы тағдырына алаңдай жүріп, 
білім беруі – жазылмаған жырдастан. Ол алдын дағы 
шә кірттерін өз ба ла ларындай аялап, бо лашаққа батыл 
қадам жа сау ларына шынайы қам қорлық көр сете білді. 
Көзкөрген әріп тестері ерекше ықыласпен еске алып, 
мәнді де мағыналы ғұмырын кейінгі толқын жастарға 
үлгіөнеге етіп отырады.

А.Абыққызы 1942 жыл дың 29 желтоқ са нында  
Сырдария ауда ны   ның Киров ауылын да дү ниеге келген. 
1960 жы лы мектеп бітірісі мен Қызылорда қала сын
дағы мем ле кеттік педа гогикалық инсти  туттың физика
мате матика фа культетіне оқуға түседі. Оқу ор нын 
1965 жылы бітіріп, осы жылы «1 Май» мектебіне өз 
мамандығы бойынша жұмысқа орна ласады. Саналы 
ғұмырын балалардың санасына сәуле шашуға, білікті 
ұр пақ тәрбиелеуге ар нады.  1998 жылы өзі ең бек жолын 
бастаған мек тептен зейнетке шық ты. Досжаран, 
құрбықұр дас, шәкірттердің ұс   тазға деген көңілдері 
ерек ше, өзі де жаны жай саң жан еді.

– Ұстаздың міндеті – үйрету, шәкірттің міндеті 
– үйрену. Кім үйрете білсе – ұстаз, кім үйрене білсе 
– шәкірт. Аманкүлмен сту дент кезден бірге жүрдік. 
Жүзінен шуақ шашқан,  бұйра шашты, қа рато ры ның 
әдемісі. Мінезі сал мақты, өзі жарасымды да сәнді 
киінетін. Жақсы адам күн сияқты айнала сына нұрын 
шашып тұр са, оның сәулесі түскен адам ның жанын 
жады ратып, кө ңілін көтеріп, із гілік шуағына шо мыл 
тады. Бойындағы асыл қа сиеттері қанмен беріл ген. Тек
тілігімен ерекше ленетін Аманкүл өзі түс кен Тлеулиев 
әулетінің қадірлі келіні бола білді. Ал Қ.Мұ хамеджанов 
атын   дағы №1 мектепгим  назияның тарихында қаншама 
білікті ұстаз болса, Аманкүл солардың бірегейі еді, – 
дейді  құр бысы әрі жеңгесі, зей неткер ұстаз Шәкизада 
Пренова.

Мұғалімдік – маман дық десек, ұстаздық – қасиет.  
Осындай ұлы қа  сиеттің иесі атанған Аман күл апай 
жайлы ес телік жетерлік. Бі лім ді, мінезі тұйық, көп 
сөй  лемейтін, сабыр лы, сал  мақты, кішіпейіл ді гі 
мен ерекшеленетін ұс  тазана мектепте де, от басында 
да бірқалыпты ұс танымымен сыйлы бол ды. Үнемі 
шәкірттерін бірінші орынға қойып, олардың білімді 
толық қан ды игеруіне күш са латын. Оқушылар мен 
ұжым арасындағы жауап кершілікті сезіне білетін. 
Сондықтан болар, апай оқытқан, одан білім алған 
оқушы сайыстардан жүл десіз қалған емес. Өмірде де 
жетістікке ұмтылды. Ұстаз еңбегі де ескерусіз қалмай 
әр жылдары қала, облыс, рес публика кө ле мінде еленіп, 
марапат төрінен көрінді. 

Аманкүл апай дос тыққа да берік, бірсөзді, сый
ластықты сақ тай білетін. Тілеулі есім ді қыз бен мектеп 
қабыр ға сынан басталған достығы өмірінің соңына 
дейін жалғасқан. Сондайақ, об лыстық білім бөлі мінің 
бастығы Әли Мүсі лімовпен, институт қабыр ғасынан 
бірге келе жатқан Ша кизада Преновмен, №1 мектеп
гимназия ди ректоры болған Дина Сә дуқызы, бастауыш 
сынып мұ ғалімі Тиышкүл Қа лауовамен дос тығы ел ара
сында өнеге ретінде жиі айтылады. Бұған барлық жұрт 
қызыға қарайтын. 

Отбасы жарастығы да көпке үлгі. Жұбайы Иран 
екеуі үш қыз, екі ұл тәрбиелеп, халқына сый лы азамат 
етіп өсірді. Бү гінде ұлқыз дары жоғары білімді, маман
дық иеле рі. Балаларының бәрі Мәс кеу қаласында білім 
алды. Қа зіргі уақытта 3 қызы Алматы қа ла сында, 
ұлдарының бірі НұрСұлтанда, екіншісі Қызылорда 
қаласында ең   бек етіп жүр. Бере ке лі, бірлігі, ынтымағы 
жарасқан от ба  сында атаанасынан та ғылым алып өскен 
ба лалары да көптің батасын алған. Олардан өр біген  он 
шақты неме релері де ер жетіп келеді.

Гүлшім КІШКЕНБАЕВА,
Қ.Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-

гимназияның кәсіподақ комитетінің төрайымы.

«Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан» 
деп Ұлы Абай атамыз айтқандай,  мұғалім – 
қоғамдағы басты тұлға. Диқан күздегі қамба 
толы астығымен, шопан өрістегі отарымен 
еңбегін көрсетсе, ұстаз еңбегі шәкірттерінің 
жеткен биіктерімен, адамдық қасиеттерімен 
өлшенеді. 

Шәкірт 
бақытын 
аялаған
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Газет редакцияның компьютер орталығында қатталып, 
“Сыр медиа” ЖШС өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Әділжан ҮМБЕТ.
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Сатылады
• "Мағжан и К" ЖШС күріш тұқымының Элита 

(258 тг) және І репродукциялы (224 тг) "Янтарь", 
"Лидер" сорттарын  ұсынады. Тұқымдар 40 кг қапта 
шығарылады. Байланыс тел.: 8-705-706-70-00, 
8-701-512-00-86. E-MAIL: AIZHAN@ABZAL.ORG

•  "Мағжан и К" ЖШС жоңышқа тұқымының 
ІІІ репродукция лы "Жетісулық жергілікті" сортын 
ұсынады (1 кг бағасы 1200 тг). Тұқымдар 50 кг қапта 
шығарылады. Байланыс тел.: 8-705-706-70-00, 
8-701-512-00-86. E-MAIL: AIZHAN@ABZAL.ORG                                                                                               
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Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы мен Қызылорда облыстық 
Н.Бекежанов атындағы академиялық қазақ музыкалық 
драма театрының ұжымы Сырдария ауданының әкімі 
Рүстемов Руслан Рүстемұлына анасы

Сара Аяғанованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

***
«Қазақстан» Республикалық Телерадиокорпо ра ция

сы» АҚ Қызылорда облыстық филиалы («QYZYLORDA» 
телеарнасы) ұжымы Сырдария ауданының әкімі Рүстемов 
Руслан Рүстемұлына анасы

Аяғанова  Сара  Ембергенқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

***
«Қазақстан» Республикалық Телерадиокорпора ция

сы» АҚ Қызылорда облыстық филиалы ұжымы «QYZY
LORDA» телеарнасының редакторы Башарова Гүлшара 
Есенбекқызына анасы

Тынымкүлдің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ басшылығы 

Сырдария ауданының әкімі Рүстемов Руслан Рүстемұлына 
анасы

Сара Аяғанованың
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл қосын білдіреді.

Осы бағдарлама аясында фито
санитариялық қауіпсіздік са ла сы 
жөнінде бірқатар мәсе лелер көтерілді. 
Фито сани тариялық қауіп сіз дікті қам
тамасыз ету мақсатында бір қатар 
талаптар, мем лекеттік қыз меттер 
көрсету тәртібі, каран тиндік және 
аса қауіпті зиянды орга низм дермен 
күресу әдістері мен тәсілдемелері 
туралы түсіндіру жұмыстарын жүр гізу 
жолымен қолайлы фито санитариялық 
ах уал ды сақ тауға ауыл шар уашылығы 
тауар өндірушілерін (АШТӨ) ын
таландыру жөніндегі шаралар кешені 
әзірленуде.

Үйірлі және саяқ шегірт келер 
экономикалық зиянды шегінен асқан 
жағдайда, сонымен қатар, жоғары 
фито санитариялық  қа уіп төндіретін 
карантиндік объек   тілерге жататын 
оң түстік амери калық қызанақ күйесі, 
жеміс ағаштарының бактериялық 
кү йі гі, қауын шыбыны, мем ле кет
тік бо салқы жердегі каран тиндік 
арамшөптерге қарсы күрес жөніндегі 
ісшараларды қар жы ландыру мем
лекет тара пынан жүргізіледі.

Ауыл шаруашылығы та уар 
өндірушілері өз аумақ тарында эконо
микалық зиян ды шегінен асқан 
аса қауіпті зиянды орга низм дер 
– зиянды бақашық, астықтың сұр 
көбелегі, гес сен шыбыны, астық қо
ңыздары, мақта көбелегі, өрмекші 
кене, сар шұнақтар, тышқан тәрізді 
кеміргіштер, колорадо қоңызы. Ал 
дәнді дақылдардың аурулары – тат 

және септориоз. Зиянды организмдер 
– шалғын көбелегі, бидай трипсі, 
жағалау шыбыны, карадрина. Қалған 
ка ран тиндік объектілер бо йынша, 
химиялық өңдеу жұмыстарына қол
дануға сатып алынған пести цид  тердің 
құнының 50% мөлшерін суб си диялау 
қарас тырылуда.

Аса қауіпті зиянды орга низмдер 
мен карантиндік объек тілердің бекі
тілген тізімін Ауыл шаруашылығы 
минис трі нің «Өздеріне қатысты өсім
діктер каран тині жөніндегі ісшаралар 
белгіленетін және жүзеге асырылатын 
карантинді объек  тілер мен бөтен текті 
түр   лердің тізбесін және аса қауiптi 
зиянды организмдер тiзбесiн бекiту 
туралы» бұйры ғынан, зиянды орга
низм дердің тізбесін Үкі меттің «Қарсы 
күрес жүргізу бюджет қаражаты 
есебінен жү зеге асырылатын зиянды 
орга низмдер тізбесін және Зиянды 
организмдерге қар сы күрес жөнін
дегі ісшара ларды жүргізу ережесін 
бекіту туралы» Қау лы сы нан қа рауға 
болатынын хабарлаймыз. 

Н.АРЫСТАНОВ,
облыстық аумақтық 

инспекцияның өсімдіктер 
карантині және ФББ жөніндегі 

мемлекеттік инспекция бөлімінің 
басшысы,

Е.ТАЛПАҚОВ,
өсімдіктерді қорғау жөніндегі 

мемлекеттік инспекция бөлімінің 
басшысы.

Субсидия 
беріле ме?

АПЫРАЙ-Ә!

ТІЛСІЗ ЖАУ

Үшінші рет өткен фестивальға елі
міз дің Назарбаев Зият керлік мек теп
терінің 100ге жуық педагогі қатысты. 
Үш күнге созылған шарада қатысушылар 
математика пәнін оқытудағы өзекті 
мәселелер аясында 20 тақырыптық 
семи нарда тәжірибе алмасып, оқушы
лардың білім деңгейін арттырудағы тың 
идеяларымен бөлісті.

Сондайақ, фестиваль барысында қаты
сушылар арнайы өткізілген олимпиадада 
күрделі есептерді шығару арқылы 
логикалық қабілеттерімен сынға түсті. 
Нәтижесінде қызылордалық С.Бәймен 
жоғары ұпай жинап, үздік үштіктің 
қатарынан көріне білді. Олимпиаданың 
үшінші орын иегері атанған жас математик 
бұл фестивальдің барлық педагогтар үшін 
озық тәжірибе алмасу алаңы болғанын 
айтты.

– Басқа мұғалімдердің жұмыстарын 
көріп, өзіміздің тәжірибемізбен де бөлісу 
мүмкіндігін алдық. Заманауи білім 
беруде қажетті оқыту әдістемелері мен 
математика пәніне деген қызығушылықты 
арттыратын тәсілдер қарастырылған 
семинарларда барлық қатысқан ұстаздар 
алдағы жұмыстарын жандандыруға жаңа 
идеялар мен мотивациялар алды деп 
ойлаймын, – деді ол.

«СБ» ақпарат.

Олжалы 
оралды

Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
математика пәні мұғалімдерінің 
фестивалінде Қызылордадағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
мұғалімі Сәбит Бәймен 
біліктілігімен ерекшеленіп, 
олимпиаданың 3-орын иегері 
атанды. Әдетте, мұндай келеңсіз көрі

ністер Жаңа жыл қарсаңында жиі 
бай қалып қалады. Осыған орай 
мамандар сол уақытта көптеген 
жұмыстарды жүзеге асырды. 
Ал дымен жергілікті атқарушы 
орган дармен бірлесе отырып 
мәденикөпшілік ісшаралары 
өтетін 474 нысанның тізімі 
анықталды. Олар дың қатарында 
353 білім беру, 3 денсаулық 
сақтау, 55 мәдениет үйі мен клуб, 
3 спорт кешені, 4 ойынсауық 
орталығы және өзге де мекемелер 
бар.

Облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің басқарма бас
шысы Бақтияр Тұрмановтың 
айтуынша, 2019 жылдың 1028 
желтоқсан аралығында есепке 
алынған мәденикөпшілік іс
шаралар болатын нысан дарға 
комиссиялық қарау шарасы 
жүргізілді. Онда алғашқы өрт 
сөн діру құралдарының жұмысқа 
жарамдылығы, шыршаның 
электр гирляндасымен, иллю ми

на циямен қауіпсіз безендірілуіне 
баса назар аударылды. Шара 
барысында өрт қауіпсіздігі 
талаптарының бұзу шы лықтары 
анық талып, олардың барлығы 
жедел қалпына келтірілді. 

– Сондайақ, мерекелік іс
шара ларды өткізу кезінде талапқа 
сай келмейтін пиротехникалық 
бұ йымдарды пайдалануға жол 
бермеу  мақсатында тиісті жұ

мыстар жүргізілді. Бұл бағытта 
об лыстық полиция департаменті 
қызметкерлерімен бірлескен 
түрде қажетті ісшаралар атқа 
рылды. Өрт қауіпсіздігі талап
тарына сай келмейтін пиро
техникалық  бұ йым дар ды 
са туға рұқсаты жоқ жағ дай
ларды анықтауға назар ау да
рылды. Көптеген олқы лық тар 
анықталды. Оларға 16 хат тама 
тол тырылып, 785 дана пиро тех
ни калық өнім тәркіленді, – деді 
Бақтияр Тұрманов. 

Жыл басынан бері 6 өрт оқи
ғасына жол берілген. Оның 
ішінде бір автокөлік отқа 
оранған. Қалған оқиғалар тұрғын 
үйлерде болды. Айта кетерлігі, 
былтыр облыс аумағында 538 
өрт оқиғасы тіркелген. Ол 2018 
жылмен салыс тырғанда біршама 
көп. Өрт оқиға сының басым 
бөлігі Қызылорда қаласының 
үлесіне тиеді. 

Сыр өңірінде автокөліктердің 
өртену жағдайы да жиі кездеседі. 
Былтыр мұндай 100ден астам 
дерек тіркелген. Биылғы жылдың 
алғашқы онкүндігінде екі көлік 
өртенді. Оның бірі Қызылорда 
қаласындағы Қ.Ерімбет көше
сіндегі тұрғын үй дің ауласында 
болса, екіншісінде Шиелі ауданы 
Тартоғай елді мекені тұсындағы 
«ШымкентСамара» тас жо лы
ның бойында Өзбекстанға бет 
алған көлік отқа оранды.

Қауіпсіздік 
баршаға ортақ

Төтеннен шыққан өрт елеулі шығын алып келеді. 
Тұрғындар кейде қауіпсіздік шараларына назар аудара 
бермейтіні рас. Мұндай немқұрайлы көзқарас орны толмас 
жағдайға әкелуі әбден мүмкін. Сондықтан қай уақытта сақтық 
шарасына назар аудару  – әрбір азаматтың негізгі міндеті 
болуы тиіс. Осы бағытта облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің мамандары тиісті іс-шараларды жүзеге 
асырып келеді.
Әділжан ҮМБЕТ.

Үйретері көп
Райхан Наукеев шаһардағы №235 

орта мектепте жұмыс істейді. Дене 
шынықтыру пәнінен сабақ беретін 
ұстаз қосымша ретінде асық ойынын 
алып жүргеніне 78 жылдың жүзі 
болды. Тіпті республика бойынша 
алғашқылар қатарында ұлттық 
құндылықты дәріптеуді қолға алған. 
Осы күні облыстық асық федерациясы 
президентінің міндетін атқаруда. 
Бүгінде «Райханның шәкір тімін» 
дегендер республикалық сайыс тарда 
ат оздырып жүр. Атадан балаға мұра 
болған ұлттық ойын ойнай білгенге 
тамаша жаттығу деседі.

– Асық – шеберлікке, ептілікке, 
дәлдікке тәрбиелейді. Ойыннан ұту 
үшін ортадағы асықты көздейсіз. Ал 
ату үшін икемделесіз. Ебіңіз жобаға 
келіп, табан, сан бұлшық еттері 
шынығады. Әрі логикаңыз жоғары 
деңгейде дамиды. Түптеп келгенде 
жанжақты дамуыңызға әкеледі. 
Бұрын асықтан аралдықтардың 
алдына шығатындар жоқ еді. 
Қазір қазалылықтар алда келеді. 
Қызылордалықтар да оңай шағылар 
жаңғақ емес еді, қармақшылықтар 
ұтып кетті. Сөйтіп, құрамаға талай 
мықтылар іріктеліп жатыр. Осы 
секілді қазір бұл ойынға шындап 
кіріскендер көп. Дегенмен, қазақтың 
әр баласы құлшына ойнайтын 
жағдайға жеткізсек деген мақсат 
бар. Яғни, тек жарыспен шектелуге 
болмайды, – дейді ол. 

Рухани жаңғыруды алдымызға 
мақсат еткенде әрбір үйдің төрінде 
үкілі домбыра ілулі тұрса деп 
армандағанымыз анық. Енді асық та 
әр баланың алақанында жүрсе ғой. 
Қыздар ойнап жүрген бесасық баяғы 
бестастың орнын басты. Алақанға 

массаж болады әрі қарамай да қағып 
алып үйренеді. Міне, мәселе қайда 
жатыр. Ал ер балалар бестабанды 
ойнап жүр. Ханталапайдың да 
ерекшелігі көп. Білек пен шынтақты 
жаттықтырады.

Облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасы да спортың 
бұл түріне көп көңіл бөліп келеді. 
Қазақстанның басқа өңірлерінде 
болатын сайыстарға барушыларға 
қаржылай көмек беріп жүр. Жалағаш 
пен Қызылордада арнайы клуб, үйірме 
жұмыс істейді. Ұлттық ойынның 
ұлттық құндылық екенін ұғынғанымыз 
ғой. Бұрындары ортаға бас табақ келіп, 
етке қол салғанда асық жілікті кім 
ұстағанын, асығын кімге беретінін 
ет аңдыған мысықтай кірпік қақпай 
күзетуші едік. Асық қолына тиген бала 
зып еткізіп қалтасына сала қоятын. 
Сосын мақтануын жалғайды. Қазір де 
осы әдет жанымызға серік болсашы...

– Асық жинауды әдетке 
айналдырғанмын. Мені қуан та тыны, 
қазір тойтомалақта асықты сол 

жердегі келіндер алып үлгіреді. Бұл – 
асық жинап жүр деген сөз. Үйдегі ер 
бала асық ойнап үйренсе, мектепке 
бармаған баланың санауды да біледі 
дегені ғой. Өйткені, әр күн сайын 
өз асығын түгендеп, қосылғанын 
санайды. Бұрынғы құрмет пен дағды 
қайта оралса, керемет болар еді, – 
дейді жаттықтырушы.

Бала күнімізде аналарымыз киіз 
басар жүн бояп жатса, дереу асықты 
соның арасына салып жібереміз. 

Қойдың жүнімен бірге асық та жаңа 
түрге еніп шыға келеді. Міне, мектепке 
бармаған балаңыздың өзі осылайша 
түс ажырататын алғыр болып шығады. 
Әйтпесе, бұрындары баласын жіберер 
балабақшасы жоқ, бұзық болса, 
бұрышқа тұрғызар үйінің бұрышы жоқ 
дөңгелек киіз үйде өскен қазақ емеспіз 
бе?! Олар қалай алғыр болды дегенде 
дала пәлсапасы осылай ойға оралады.

Қырағы Хамит
– Жүрсеңші, Хамиттікіне барайық, 

– деді көрші Қазыбек.
Балалармен асық ойнап ұтылып 

қалған. «Баламысың» деген ғой, 
айналаны басына көшіре айғайлап 
жылаған соң әжептәуір үлкендер 
Пәшен әжейден қорқып тайып тұрған. 
Енді үйге құралақан барғысы келмеді. 
Ал бірер жас үлкен Хамит асық 
сатады. Ағы керек пе, көгі ме, әлде 
сарысы ма – бәрі табылады. Әжейдің 
зейнетақыдан тығып берген 200 
теңгенің ұшын шығарды. Оған 100 

асық түседі. Екеуміз ентелей кірдік. 
Хамит мыңдаған асықтың ортасында 
отыр.

– Неше асық аласың?
– Маған жүз асық бер.
– Қалағаныңды ал. Санынан 

жаңылыспасаң болғаны...
Екеуміз қалтамызды толтырып 

алдық. Ал Хамит берген асық тарына 
қимастықпен қарады да:

– Қане, бір қол ойнап жіберейік 
те. Тіпті асығыңды екі еселеп әкетуің 
мүмкін ғой, – деді.

Қазыбек шеңбер сыза бастады. 
Сырттай қарап тұрып, мен де кірісіп 
кеттім. Ойнаған үстіне ойнай түстік. 
Қазыбек ұта бастады. Бірнеше сағат 
өтті. Қазыбек екеуміздің қорымыз азая 
түсті. Ал Хамиттің мергендігі нығая 
бастады.

Кеш қарайды. Көл жағасымен 
басымыз салбырап қайтып ке
леміз. Әлгі жүз асыққа қоса менің 
қалтамдағы елу шақтысы да Хамиттің 
қолында қалды. Сол үшін қатты 
қапаланған едім. Қарап отырсам, жай 
әншейін екен ғой. Бірақ асық ойнау 
алдыңғы кезекте тұратын.

Ұлттық ойын 
ұмытылмаса игі...
Осыдан біраз уақыт бұрын атырау

лық ақын Асантемір Қаршыға ұлының 
шығармашылық кешіне Сырдан 
Оңталап Нұрмаханов, Дәуір жан 
Елубаев, Елубай Әуезов тәрізді ақын
қаламгерлер жолға шықты. Сонда 
әуежайда тұрған оларға бір қалта асық 
беріп, Алматыға ала баруын өтінген 
азаматтың ұлттық құн дылыққа деген 
құрметіне разы болдық.

Расымен, асыққа құмартып өскен 
толқынның соңы біз секілдіміз. 
Өйткені, 90жылдары өмір есігін 
ашқан бізден кейінгілер асық ойнауға 
асыққан жоқ. Асыр сап ләңгі де 
теппеді. Мұз үстінде бірдіекілі 
болмаса, доптаяқпен асыр салмады. 
Қысқасы, бүгінгі қазақ баласы 
ұлттық құндылықтан ажырап барады. 
Өзгеге мін таққыш біз бұл үшін 
кімді кінәлаймыз? Осының бәрін 
бір смартфонның ішіне сыйдырып, 
баланы жылы пештің түбіне тығып 
қойған қоғамды ма?! Бәлки, өзімізден 
шығар, ә?! Сіз қалай ойлайсыз?..

Қой асығы демеңіз...
«Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар» деуші еді... 

Қазір керісінше келген секілді. Асық ойнайтын бала таппай 
жүрміз, егер оған бейім болса, епті әрі мерген болар еді. Ал 
қалталылардың көшін футболшылар бастап тұр. Доп тепкеніңіз 
табысты болады да шығады. Бәлки, ата-бабамыз «...бәрінен де 
қой бағып, көтен жеген озар» деп баласының шаруаға бейім 
болғанын қалаған шығар?! Қалай десек те, қазақ үшін асық 
айып емес.
Дәулет ҚЫРДАН.

Жарамсыз деп есептелсін
Алтынбек Бекзат Мәуленұлының атына "Қызылорда 

облысы бойынша Ұлттық оқуклиникалық орталығы" 
ЖШСда "Мейірбике ісі" мамандығы бойынша "Жалпы 
мейірбикелік технологиялар" циклы бойынша 2018 
жылдың 1229 наурыз аралығында (108 сағат) біліктілігін 
арттырудан өткені үшін 2018 жылдың 29 наурызында 
берілген №228 біліктілігін арттырғаны туралы куәлігінің 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Қазақстан Республикасы Үкі метінің 2016 жылғы 29 жел тоқ сандағы 
№894 қаулысымен «Қазақстан Республикасының агро өнеркәсіптік 
кешенін да мы ту дың 2017-2021 жыл дарға ар налған мемлекеттік бағ дар-
ламасы» бекітілген болатын.


