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«Жігіт қадірі өнерімен 
өлшенер», бұл күннің өнері – 
жаңа, заманауи технология, 
ақылды құрал-жабдықтар, 
техника жетістіктері. Иə, осы 

дəуірге дейін де адамзат бір та-
рихи дəуірден келесі тарихи 
дəуірге жаңалықтар мен инно-
вациялар арқылы өтті, қоғам 
дамыды, адамдардың сан алуан 

Пейіл мен бейім

ҚАЗАҚТЫҢ 
«HOMO-FABER»-і, 
ҚАЙДАСЫҢ?

Дина ИМАМБАЕВА

1973 жылы Алматы об-
лысында туған.  Қазақтың 
Мемлекеттік қыздар педагогика-
лық университетін  бітірген. 
Əлеуметтік ғылымдар магистрі. 
Қазіргі уақытта «Дегдар» қоғамдық келісімді қолдау 
қорында «Til-audit.kz» сайтының редакторы болып қызмет 
атқарады. 

Егер біз дəл қазір озық технологияның жалына жарма-
сып үлгермесек, біздің ресурстарымыз бен территориямыз-
ды басқалар келіп басқарып, біздің қолымыздан келмегенді 
солар жасайтын болады. 

немесе интеллектуалдық ұлт қалыптастыру 
не үшін керек
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қажеттіліктерін қанағаттандырудың түр-түрі 
ойлап табылды. «Homo Sapiens»-тің ақыл-ой 
мүмкіндіктеріне адамзаттың тұрмыс-тіршілігі 
куə.

Ал, бүгінгі техногенді өркениетте 
жаңа адам – ең алдымен шығармашыл 
тұлға, ол бүгінгі жəне болашақ əлемнің 
қожайыны. Ол – «Homo faber» (латынша – 
«білікті адам»), дүниені құрал-саймандардың 
көмегімен басқарып, бақылап отыратын адам.  
Шығармашылық эволюция нəтижесінде адам 
интеллекті жасанды нысандарды ойлап тау-
ып, оларды өндірісте қолданады жəне үнемі 
жетілдіріп, түрлендіріп отыруға қабілетті. 
«Homo faber»  басты қажеттілігі тұтынуға 
негізделген, уақытын ойын-сауықпен, əзіл-
қалжыңмен өткізуге құмар адамға –  «Homo 
ludens»-ке қарама-қарсы  тұлға. Əлем осын-
дай адамдардың əрекетімен жаңарады, өзін-өзі 
жетілдіреді, дамиды, құлдыраудан құтылады, 
өзін-өзі сақтап қалады.  

Адам қоғам мүшесі ретінде икемді, 
жұмылғыш, өзгерістерге қабілетті бо-
луы керек. Бұл оның білім деңгейімен, 
біліктілігімен, қайта оқуға қабілетімен, 
шығармашылдығымен өлшенеді.  Осын-
дай мəдениет «білікті адамды» алып келеді. 
Адамдар жаңа идеяларға зерек болған сайын, 
өмірдің барлық саласында жаңалықтарды іске 
асыруға даяр тұрады. Яғни,  «инновациялық 
адам» дегеніміз – білікті, жігерлі, іскер, 
тапқыр, ұжыммен жұмыс істеуге бейім жəне 
үздіксіз білім алуға дайын адам. Мұндай адам-
дарды қоғам да, мемлекет те қолдауы тиіс. 
Жаңашыл, өнертапқыш адамдарға жол ашу 
елді, мемлекетті дамытады, алға сүйрейді. 

Дəл осы ғылымның дамуы, ғалымдардың 
еңбектері озық елдердің экономикалық өсіміне, 
əл-ауқатының жоғары болуына əсер етті. Жал-
пы, экономиканың кемелденуі техникалық 
прогреске тəуелді жəне ол үшін адамдардың 

мінез-құлқында ғана емес, мемлекеттік 
деңгейде де идеологиялық өзгерістер жүруі 
шарт. Айталық, еңбекке көзқарасты өзгерту, 
адал еңбекті дəріптеу, жаңа технологиялар 
мен ғылыми жаңалықтарды барынша жыл-
дам игеруге құштарлық, осының бəрі тиісінше 
өндірістің, халықтың əлі-ауқатының өсуіне 
алып келеді.

Ұлттық экономиканың  табысқа жетуі 
ғылым мен білім нəтижелеріне тəуелді 
екендігіне дамыған елдер тəжірибесіне 
қарап көз жеткізу қиын емес. Жаңа дəуірде 
инновациялар мен жаңалықтардан бас тар-
ту ел болашағына төнген қатер.Бұны сонау 
ХХ ғасыр басында-ақ Алаш зиялылары ай-
тып кеткен, айталық, ірі саяси қайраткер 
Смағұл Сəдуақасов VI партконференция-
да Қазақстан индустриясының шикізаттық 
бағытта болуын қолдаған Ф.Голощекинге 
қарсы шықты. Ол: «Өнеркəсіп мəселесі — 
қазақ кедейінің тағдыры, қазақстандық ке-
дей тағдыры ауылмен ғана емес, қаламен де 
байланысты», - деп дəлелді пікірлер айтып, 
республика өнеркəсібін экономикалық сара 
жолмен дамытуға шақырған еді. Алайда, 
ұлт зиялыларының мұндай батыл пікірлері 
мүлдем ескерілмегені мəлім. 

Қазіргі күні де Қазақстанда экономи-
каны əртараптандыру бағдарламалары өз 
нəтижесін бере қойған жоқ. Сондықтан да 
V жəне VI технологиялық укладты қалып-
тастыру міндеттері өзекті күйінде қалып 
отыр. Өйткені, Қазақстанның өнеркəсіп 
саласында қалыптасқан жағдай негізінен 
ІІІ технологиялық укладқа сəйкес келеді – 
құрылыс материалдары өнеркəсібі, қара ме-
таллургия, металл өңдеу, ағаш өңдеу жəне т.б. 
(60%). 38% - IV уклад, ал ең жоғары V жəне 
VI технологиялық укладтар – 4%. Жоғары 
технологиялық дамуды білдіретін VI уклад 
бізде жоққа тəн (0,1%).Еліміздегі өндірістің 
техникалық деңгейі батыс елдерінен кемінде 
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50 жылға артта қалған, мұның өзі ел эконо-
микасы үшін ғана емес, егемендік үшін де  
қауіпті. 

Осы тектес проблемаларды шешудің 
бірден бір жолы – жаңа технологияларға иек 
арту. Өнеркəсіптік төңкерісті бастан кешкен 
елдердің бəрі осы жолдан өтті. Олар қазір VI-
укладта өмір сүріп жатыр. 

Əрине, елімізде өнеркəсіпті дамытуға 
көп көңіл бөлінуде, инновациялар тақырыбы 
Елбасының назарынан еш түскен емес. Мы-
салы, «Инновациялық Қазақстан-2020» Фо-
румында Президент Н.Назарбаев «2020 жылы 
Қазақстан инновациялық типте жұмыс істейтін 
мемлекеттің барлық белгілері мен атрибут-
тарына ие болуы тиіс» деп атап көрсетті. Бұл 
үшін біршама жұмыстар атқарылып та жатыр. 

Айталық, Қазақстанда экспортқа 
шығатын өнімдер арасында шикізаттық емес 
өнімнің үлесін 70%-ға дейін арттыру міндеті 
қойылған. Бірақ, бұл міндетке қалай қол 
жеткіземіз? Соның бір жолы – шағын жəне 
орта бизнес. Еліміз үшін басым бағыттар: 
ғарыш, энергетика, биотехнологиялар, химия, 
телекоммуникация жəне байланыс саласы. 
Осы салаларда Қазақстанға өзге елдерде жоқ 
немесе əлемдік бəсекеге қабілетті тауарлар 
мен қызметтер шығаруға бағыт ұстауы тиіс. 

Осындай талаптарға қарамастан, 
Қазақстан кəсіпорындарының инновациялық 
белсенділігі шет елдермен салыстырғанда 
тым төмен – 4,3%. Индустрияландыру 
бағдарламасы аясында ашылған 770 кəсіпорын 
«мынау Қазақстанның бренді, инновациялық 
өнім» дейтін атқа лайық бір де бір өнім бере 
алмай отыр.    Салыстыратын болсақ, АҚШ-
та инновациялық белсенді кəсіпорындардың 
үлесі – 50%, Түркияда – 33%, Венгрияда – 
47%, Ресейде – 9,1%, Эстонияда- 36%. 

Осындай артта қалушылықтың басты 
себебі елімізде  ғылымға жеткілікті көңіл 
бөлінбеуіне келіп тіреледі.  Ғалымдар, нарыққа 

озық идеялар ұсынатын талантты адамдар бар 
болғанымен, оларды пайдаланудың, идеяла-
рын жүзеге асырудың дұрыс тетіктері іске 
қосылмаған. Оның айқын бір дəлелі – əлемдік 
нарықтағы ғылымиқамтымды өнімнің 
қазақстандық үлесі нөлге тең. Айталық, 
Еуроодақ елдерінде – 35%, АҚШ – 25%, Жа-
пония – 11%, Сингапур – 7%, Оңтүстік Ко-
рея – 4%. Дəл осы ғылымиқамтымды өнімнің 
əлемдік нарықтағы үлесі сол елдегі ғылыми-
техникалық саланың қай деңгейде екенін 
көрсететін басты көрсеткіш.

Соңғы жылдары Қытайдың 
экономикалық əлеуеті де, саяси салмағы 
да жедел өсіп келе жатыр. Бүгінгі күні 
Қытайда өндірілген жоғары технологиялық 
өнімдердің жалпы əлемдік көлемдегі үлесі 
үш есе өсті – 8-ден 24%-ға, сөйтіп ол АҚШ-
тан кейінгі 2-орынға шықты. Халықаралық 
Интеллектуалдық меншік ұйымының ресми 
деректері бойынша, Қытайдың халықаралық 
патенттерге берген өтінімдері де 2006 жылдан 
бері үш есе өскен. 

Қазір  əлемнің ең ірі компанияларының 
рейтингінде Қытайдың 70 компаниясы 
тұр, ал 2002 жылы олар небары 11 болған.  
Қытайдың осындай табысқа жетуінің бірнеше 
себептері бар, мысалы, - арзан жұмыс күші, 
ұлттық кəсіпорындарды қолдау, юаньнің 
тұрақтылығы, мемлекеттің күшті компания-
ларды дамыту стратегиясы жəне т.б. Пекиннің 
инновациялық саясатын шетелдік сарапшылар 
«прагматикалық техно-ұлтшылдық» деп атай-
ды. Соның бір дəлелі, таяуда қытай юані дол-
лармен тең дəрежеде əлемдік валюталардың 
бірі болатыны туралы ақпарат тарады. 

«Инновациясы жоқ елдің болашағы 
жоқ» дейді Свен-Тор Хольм, – атақты «Ideon» 
ғылыми паркінің негізін қалаушы, «Technology 
Transfer Foundation» компаниясының 
атқарушы директоры. Жалпы, инновациялық 

Дина ИМАМБАЕВА. «Қазақтың «HOMO-FABER»-і, қайдасың?»
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өнім дегеніміз не? Мұндай өнім атағына ие 
болу үшін бірнеше шарт қойылады: ол өнім 
елде бірінші рет сериялы түрде шығарылуы, 
сапалық жағынан жақсартылуы, отандық па-
тенттер мен өнертабыстар негізінде өндірілуі 
міндетті. Сонда ғана оны инновациялық өнім 
деп атайды. Сонымен бірге өнімді шығару 
мерзімі үш жыл ғана инновациялық деп ата-
лады. Ары қарай бұл өнім жаңғыртылып, 
жаңарып отыруы тиіс. Ал мұндай өнімді, та-
уар түрін ғалымдар, жаңашыл адамдар жасай-
тыны белгілі. 

Дүние жүзі бойынша көшбасшы ком-
паниялар тобында тұрған Toyota Motor (Жа-
пония), Microsoft (АҚШ), GlaxoSmithKline 
(Ұлыбритания), Siemens AG (Германия), 
Ford Motor (АҚШ), Sanofi -Aventis (Фран-
ция), Intel (АҚШ), Volkswagen (Германия), 
Nokia (Финляндия), IBM (АҚШ), Matsushita 
Electric (Жапония), Nissan Motor (Жапо-
ния) бұл жетістікке ғылым мен инновация 
жетістіктерін қолдану жəне оған ірі қаражат 
бөлудің арқасында ғана жетті. Бұл көрсеткіш 
осы елдердің даму деңгейін де білдіреді. 
Яғни, ХХІ ғасырда əлем елдерінің даму 
деңгейін айқындайтын бірден бір өлшем –  
ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін 
қолдану, ғылым мен білімді көтеру. Бұдан 
былай дүние жүзіндегі бүкіл мемлекеттер 
экономикалық өсім көрсеткіштерінің жоғары-
төмендігіне қарай бөлінеді. Бұл көрсеткішке 
ілесе алмағандар ұлт, мемлекет ретінде жой-
ылады. Бұрынғыдай көш соңында ілесіп жүру 
бұл заманға тəн емес. 

Мысалы, АҚШ-та жылына екі жүз 
мыңға жуық өнертабысқа патент алынады. Бұл 
инновациялардың іске асу қарқыны қандай 
екенін көрсетеді. Ал, Қазақстанда өнертабысқа 
берілген өтінімдер көлемі: 2011 жылы – 1600, 
2012 жылы – 1468 өтінім, ал 2013 жылы – 2036. 
Бұл дамыған елдермен салыстырғанда ондаған 

есе аз. Қазақстандағы ғылыми-зерттеу, 
конструкторлық мекемелерде 20 мыңға жуық 
адам жұмыс істейді (Германияда 4 млн-ға тар-
та адам, Жапонияда – 5 млн адам осы салаға 
қамтылған). Ғылыми-зерттеу институттары-
на қолдау көрсетудің орнына жылдан жылға 
олардың бюджеттері мен қызметкерлерін 
қысқарту белең алып барады. Еліміз үшін бұл 
үрдістің салдары ауыр болмақ.   

Қолдау жоқ жерде талпыныс та төмен. 
Қазір бізде заманауи білікті мамандар, өнімді 
сатуды жəне ұсынуды білетін менеджерлер аз. 
Сапалы адами капиталға ие болу үшін, əсіресе, 
мамандар – адам капиталы үлкен рөл атқарады. 
Яғни,  инновацияларды барлық салаға енгізу 
үшін басты мəселе – адамдардың құзыреттілігі, 
шығармашылық жəне іскерлік қуаты болуы. 
Сонда ғана инновациялар мен білім ақшаға ай-
налады. Ол үшін ғылымға ақша салу керек, ол 
ақша білімге айналады. Идеялардың іске асуы 
дегеніміз осы. Оған мемлекеттен бастап, биз-
нес саласы, ғылыми ұйымдар, оқу орындары, 
инновациялық-технологиялық компаниялар, 
жекелеген адамдар түгелдей қатысуы керек. 
Сонда ғана инновациялық жүйе қалыптасып, 
оның қызметі үйлесімді дамиды.Осы ретте 
жастарға жүктелетін міндет жүгі ерекше ауыр 
екені байқалады. 

Жаңа экономика шығармашылық пен 
білімге негізделеді. Міне, сондықтан да ҚР 
Президенті Н.Назарбаев интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру идеясын ұсынуы тегін емес. 
Адам капиталы – өсімнің басты негізі.Қазір 
бізде креативті топты – шығармашылық 
адамдарын көтермелеу, ынталандыру аса 
өзектіленіп отыр. Олардың білімдерін ел үшін 
пайдалану, ғылым мен өндіріс арасындағы 
байланысты жандандыру сонда іске аса-
ды. Əсіресе, жастарды инженер-техник 
мамандығына, озық технологияны меңгеруге 
тарту қажет. 

Күні бүгінге дейін  экономикамыз 



5

біржақты дамып келеді. Экономиканың тек 
шикізатқа бағдарлануының зардабы қандай 
екеніне бүгінгі дағдарыс дəлел. Əлі күнге 
дейін экспорттың 90%-ын сол мұнай мен газ, 
пайдалы қазбалар алып отыр. Бүкіл бюд-
жет саласы шикізат сатудан түсетін қаржыға 
тəуелді. Ал, шикізат нарығын əлемдік сұраныс 
пен баға билейді, бұл бағаның күннен- 
күнге құлдырауы біздің экономикамыздың 
одан əрі бəсеңдемесе, жуық арада көтеріле 
қоймайтынына анық дəлел. Тіпті, мұнайлы 
елде отырып, мұнай шикізатынан жасалатын 
полимерлерді, пластмасса, каучук, тұрмыстық 
химияны, гигиеналық заттарды шетелден 
дайын күйінде сатып аламыз. Міне, біздің 
əртараптандырылған экономикамыздың жай-
күйі осындай. 

Шикізаттық бағыттан бас тартудың 
өзекті екенінің бір дəлелі ретінде мына цифр-
ларды келтірейік:

- 1 кг шикі мұнайды сатудан 20-25 дол-
лар пайда түседі; 

- Тұрмыстық техниканың бір килогра-
мы – 50 доллар;

- 1 кг авиациялық техника – 500 доллар;
- Ал, информатика мен электроникадағы 

1  кг ғылыми өнімнен 5000 долларға дейін пай-
да табуға болады (!).  

Осы ретте академик Аманжол Қошанов 
«Егер де ұлттық экономика инновациялық 
дамудың қазіргі қарқынымен жүре беретін 
болса, онда еліміз инновациялық үдерістердің 
сыртында қалады, ұлттық бəсекеге 
қабілеттілік қасиетінен мүлдем  айрыла-
ды» деп, дабыл қаққан болатын. Ғалымның 
бұл алаңдаушылығы негізсіз емес.Ешқандай 
шетелдік инвестор, сарапшы, ақылшы 
Қазақстанда инновацияның дамуына мүдделі 
емес, өйткені оларға бəсекелес қажет емес, 
керісінше, олардың дайын тауарын алатын 
нарық ретінде қажетпіз.  Міне, бұл біздің ел 
үшін инновацияларға негізделген экономика 

құрудан артық жол жоқ екенін тағы бір рет 
дəлелдейді.

Шетелден дайын технологияларды 
көшіре бермей, оларды өз бетімен жасауға 
деген шығармашылық қабілеттері бар адам-
дарды қолдап-қолпаштайтын, насихаттай-
тын, үлгі ететін, идеяларын іске асыратын 
кез келді. Қазақстанда қазір озық техноло-
гияларды қолданатын салалар белгілі, олар: 
ақылды индустрия, ақылды қала, өмір эко-
логиясы, электронды коммерция мен ме-
диа жəне т.б. Міне, жастар осы салаларға 
бет бұруы тиіс, олардан сапалы білім алуға 
ұмтылу, техникалық мамандықтарды игеру 
талап етіледі.Бұған біздің адами əлеуетіміз 
жеткілікті, қазақ қашаннан талантты, да-
рынды халық. Жастарымыз қазіргі ғаламдық 
жағдайларға бейімделуі керек. Жəне де ол 
жастардың тəрбиесі, дүниетанымы, тілі мен 
ділі қазақы болуы, ұлтшыл (осы сөзді айту-
дан қорықпайықшы), отаншыл, мемлекетшіл 
болуы құба-құп. Сонда біртіндеп қазақтың 
шығармашыл, инноватор, зияткер ұл-қыздары 
өсіп шығып, ұлттық мемлекетті, ұлттық эко-
номиканы аяғынан нық тұрғызары сөзсіз. 
Өйткені, инновацияларда адами фактор 
маңызды деп жоғарыда айтылды.

«Ең қиын жолды таңдаңыз – сонда сізде 
бəсекелес болмайды» деген екен Шарль де 
Голль. Бүгінгі жастардың кумирі рок- поп му-
зыка жұлдыздары емес, Билл Гейтс, Уоррен 
Баффет, Джек Ма, Марк Цукерберг, өзіміздің 
Марғұлан Сейсембаев, Ахметбек Нұрсила, 
Бауыржан Оспанов, Мейірбек Жұмабеков 
сияқты кəсіпкер азаматтар болуы тиіс. 
Олардың бəрі бүгінгі табысына адал еңбекпен, 
маңдай термен, жеке тəжірибесімен жеткен. 
Еліктесек те осындай адамдарға еліктейік.
Мемлекет маған не береді деп күтіп отыра 
бермей, мейлінше өзін-өзі танытып, талпын-
са, тұлғалық қабілеттерін іске асырып, талмай 
ізденсе, нəтиже болары анық.

Дина ИМАМБАЕВА. «Қазақтың «HOMO-FABER»-і, қайдасың?»
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Аударма

Шынар ƏБІЛДƏ

Алматы облысы, Жамбыл 
ауданы, Мəтібұлақ ауылында 
туған. Əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті журналистика 
факультетінің түлегі. 

«Доживем до понедельника», «Астана ақшамы», 
«Денсаулық əлемі» басылымдарында тілші қызметін 
атқарған. Қазір «Азия-Информ» баспасында редактор. 

Біз Шынардың жаңа аудармаларының бірін 
оқырмандарға ұсынғанды жөн көрдік.

БЕСКЕМПІР
КІРІСПЕ

Мен бұл əңгімелер топтамасын 
«Бескемпір» деп атадым. Бұл қазақ фолькло-
ры мен топонимикасында кең таралған ұғым. 
Мəселе мынада (мұны баяғыда академик 
Ə.Марғұлан немесе академик А.Қоңыратбаев 
дəлелдеп кеткен), «кемпір» деген қазақ сөзінің 
этимологиясы – «кам пір» деген сөзден шыққан, 
мұндағы «кам» сөзі «бақсы» деген мағынаны 
берсе, «пір» сөзі «рухани ұстаз, тылсым 
жебеуші» деген мағына берген екен. Яғни, о 
баста «кемпір» сөзі табиғи күштердің тылсым 
жебеушісі кəрі əйел бейнесінде сипатталғанын 
көрсетеді. Содан кейін барып оның мағынасы 
бізге таныс ұғымға ауысқан. 

Егер үндіеуропалықтарда жасын жа-
саушы – еркек құдай Зевс немесе Тор болса, 
түркілерде ол «кемпір», «найзағай-əже» болып 

келген. Түркілік аңыздардың ерекшелігі осында. 
Олардың матриархалды мінезін С.Қоңдыбай ке-
реметтей сипаттап берген. Түркілер – аңшылар, 
мал баққыш, жауынгер халық болған. Олар 
өз аналарына бағынған. Осыдан шығатыны, 
Бескемпір – ежелгі құдірет сағанасының атау-
ын білдіреді. 

Бұл аңыздың қалдығы ретінде бала 
тоқтамаған үйдің жаңа туған нəрестесін үш 
немесе бес кемпірдің бұтынан өткізу салты 
болғанын айтуымыз керек. Қазір бұл салтты 
ажалды адастыру үшін жасалған деп айтып 
жүр. Бастапқы мағынасы – шақалақ «табиғат 
күштерінің жебеушісінен» туады деуінен. 
Солардың күш-қуатын сіңіреді делінеді. 
Қазақтың маңдай алды тұңғыш Олимпияда 
чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің тегі осын-
дайдан шыққан.  

Алматыға келген қазақ əжелері өздерін 

Зира НАУРЫЗБАЕВА
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Зира НАУРЫЗБАЕВА. «Бескемпір»

күн құдайы сезінбеді немесе бəйбішелік-
матриархат құрмады. Бірақ өмірлерінің соңғы 
күндері қалалық қалыпқа икемделумен өрілді. 
Кейде тіршілік күйбеңімен олардың өткен өмірі 
ұмыт қала ма деп қорқамын. Олардың аттарын 
ішімнен қайталап қоям. Дұрысында лақап ат-
тары ғой. Олар бір-бірін  шын аттарымен си-
рек атайтын. Бұл да ата дəстүрге зор құрметтің 
белгісі еді. Астарқан шеше, Сары кемпір, 
Өскемен кемпір, Офицердің кемпірі. Біздің 
əжемізден бұрын қайтып кеткендері онша 
есімде қалмапты. Əжемнің тірі күнінде олар 
мен үшін тек соның құрбылары ғана болып-
ты. Əжем қайтыс болған соң тірі қалғандарын 
құдайы шайға шақыратын болдым. Олар біздің 
қайғыны шын түсінетін алыптар еді. Басымызға 
түскен азалы күндерде аялы алақандарымен 
жылу сеуіп,  қасымнан табылған əжемнің адал 
достары еді. Ең соңғысы көз жұмған күні – өте 
пысық, мақтансүйгіш Офицердің кемпірі (мен 
оның шын атын біліп үлгерген едім, Нұрғаным), 
- олардың əлеміне есік жабылды.

Няня-апа

Няня-апа – мені үш айлығымнан баққан 
апаны осылай атап кеткен едік. (Ол заманда бала 
бағуға берілетін декреттік демалыс небəрі үш ай 
ғана еді). Мен үш жасқа келіп, балабақшағадағы 
кезегім жеткенше сол кісі бақты. Алматыдан ол 
кезде қазақтың əжесін табу қиынның қиыны 
еді. Сондықтан Ғылым академиясына қарасты 
математика институтының қызметкерлері оның 
аяғын жерге тигізбей, қолдан қолға өткізетін.  

Няня-апаның шын атын білмей-ақ 
өттім. «Мир» деген кинотеатрдың жанын-
да жекеменшік үйі болған. Ес білгелі оның 
аядай ғана бау-бақшасында асыр салып, 
шапқылап өскенімді білем. Ол екеуміз самау-
рын қайнатуға бақшадан кепкен бұтақтар жи-
найтынбыз. Кішкентай кезімде шайды ұрттап 
көріп, оның алма не шие ағашының бұтағымен 
қайнағанын айтып беретінмін. Шайды кішкене 

дөңгелек үстелде – жозыда ішетінбіз. Отырғыш 
орындығымыз да қызық болатын. Кескен то-
марлар сияқты кеспелтек  ағаштарды отырғыш 
қылатынбыз. Əрине, бетіне көпшік төсейтінбіз. 
Бірақ мен томарларды жығып алып, оларды 
арлы-берлі домалатқанды жақсы көруші едім. 
Менің ең жақсы көретін ойыншықтарым солар 
болған шығар. 

Осы отырғыштардың пайда болуы мен 
үшін көп жыл бойы құпия болып келген еді. Он-
дай орындықты ешбір жерден көрген емеспін. 
Мектеп кезінде бізді АХБК-ға (Алматы мақта-
мата комбинаты) экскурсияға апарды. Станок-
тарда оралған белдектер айналып тұрды. Жіп 
жинайтын белдек екен. Мүмкін осы белдектің 
орнына томардай катушкалар қолданған шығар 
деген ой кетті. Біздің Няня-апаның қолына со-
лар істен шыққан соң тиген болар?...

Біз екеуміз сағаттап шай ішетінбіз. Қатты 
қылып пісірген ши бауырсақ, тəттілерді мол 
салып дастархан жайылатын. Няня-апа маған 
неше түрлі əңгімелер айтып беретін. Оны мен 
түсінемін бе, жоқ па, оған басын аса қатыра 
бермейтін. Мен кейіндеу Инаят-хан сопыдан 
оқыдым, егер баланы түрлі аңыздар айтып, 
өмірлік əңгіме айтып тəрбиелесе, сол жақсы 
екен. 

Няня-апаның қап-қара, əжім басқан 
қолдары күміс білезіктерге толы еді. Əр 
саусағына екіден-үштен ірі-ірі жүзіктер 
тағатын. Няня-апа кесесін қолына алғанда 
мен оның бар байлығына қарап отыра-
мын. Шайдан кейін оның саусақтарындағы 
жүзіктерін айналдырғанды жақсы көруші 
ем. Ол маған бəрін көрсететін: «Көрдің бе, 
жүзіктер шешілмейді, етіме бітіп кеткен. Мен 
өлген соң етім өзі езіліп түсіп қалады. Сол кез-
де жүзіктерді шешуге болады. Мына жүзікті 
саған мирас қып кетем» - дейтін. Осы айтқаны 
есімді шығаратын. Сол кезде ме екен, əлде одан 
көп кейін бе, ойша табытқа, я қабірге түскен 
адамның еті сылынған сүйектерінен жүзікті 
алып маған беретіндерін елестетуші едім. 
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Бірде немерелес студент əпкем 
саусағындағы жүзігін шешіп, біздің 
қолжуғыштың үстіне қалдырып кетіпті. Ол 
менің бас бармағыма да үлкен еді. Бірақ мен 
оны киіп алдым. Саусағымды қайта-қайта 
бүгіп жүрдім. Сақинам түсіп қалмасын дегенім 
ғой. Сөйтіп, аулаға ойнауға шықтым. Ойнаған 
кезде сақинаны мүлде естен шығарыппын. Бір 
кезде есіме түсіп кетті. «Жоғалттым» деп шо-
шып кеттім. Бірақ ол саусағымда екен. Деген-
мен, саусағым күп болып ісіп кетіпті. Сақинаны 
шеше алмай əлектендім. Үлкендерге айтуыма 
тура келді. Сосын мені мына нəрсе шошытты. 
Мен қабірде жатыр екем, сүйектерім ағарып 
кеткен, саусағымдағы сақинаны əзер деген-
де шешіп алып жатыр екен деймін... Əпкем 
саусағымды жақсылап көпіршітіп сабында-
ды да сақинаны суырып алды. Бірақ қазір мен 
тіпті неке жүзігін де таға алмаймын. Бала күнгі 
үрейден сондай фобия қалыптасып қалыпты.  

Няня-апа мен балабақшаға барған соң да 
біздің отбасымен араласып тұрды. Бұл кезде 
Алматыға көшіп келген менің Əжем жасы үлкен 
Няня-апаны қатты сыйлайтын. Əжем айтып 
берген, Няня-апа осы Алматының жергілікті 
тұрғыны екен. Арқасы бар кісі дейтін. Сол үшін 
басқа адамдарға көмек керек болған кезде оны 
шақыртып, алып кетіп жататын. Бұл сөздерді 
мен бала күнімде онша түсіне қоймаппын. 
Білетінім Няня-апаның жүргізуші болып 
істейтін ұлы қатты ішетін. Сондықтан ылғи 
ашулы болатын. Соның кесірінен апам мені 
енді өзінің үйіне алып кете алмайтын болған. 

Жасым он бірге толған шақта Жандосов 
көшесінен КазГУ-град жаққа көшіп келдік. 
Біраз уақыттан кейін Няня-апаның үйін ысы-
рып тастады. Баласы екеуіне Таугүл деген жаңа 
ықшамауданнан пəтер берді. Ол бізге келуін 
күн өткен сайын сирете берді. Үш-төрт жылда 
бір келетін болды. Оның қонаққа келуі өзінше 
ерекше еді. Ол үйінің жанындағы аялдамадан 
кез келген автобусқа отыра  салатын. Өзіне 
ұнаған аялдамадан түседі де, көзіне түскен 

ел-жұрттан мені сұрайтын. Біздің үйге келген 
соң ұрысып отыратын. «Қазіргінің баласы не 
деген ақымақ боп кеткен? Ештеңе білмейді. 
Мен олардан Зира қайда тұрады деп сұрасам, 
иықтарын қиқаңдатады. Сөйтіп көше жағалап 
жүре бердім. Əйтеуір, бір бала есіне түсірді. 
Алтайдың əпкесінің аты солай емес пе еді деп... 
Сені қалай танымайды бұ жұрт? А? Неге олар 
сені танымайды?»

Осындай сұрақтардан кейін өзімді 
кəдімгідей айыпты сезініп қалатынмын. Өзімді 
бағып-қаққан апамның үмітін ақтай алмағандай 
күй кешетінмін. Қаланың əрбір иті танитын 
атақты адам бола алмағаныма қысылатынмын. 
Оның бала күнінен бері қала іргесін қарыштап 
кеңге салғанын ол, сірə, түсінбей-ақ кетті. 
Мүмкін, ол өз ауданынан арыға аяқ басып 
көрмеген де шығар, кім білсін... Қазір ойлап 
қарасам, ол біздің үйге шыққан сайын жете 
бермеген секілді. Няня-апаның немерелері мен 
менен кейінгі баққан балалар да мен туралы 
ертегіні тыңдап өскен болар, бəлкім, мені жек 
көріп өскен де шығар?

Соңғы келіп-кеткендері тіпті бір түрлі 
болған. Ол біресе тозып кеткен еркектің пид-
жагын киіп келді. Балалары үйде қамап қойып, 
бар киімін тығып тастапты-мыс. Əрең қашып 
шықтым деп келгені бар. Бірде қатты жүдеп-
жадап, қажып келді. Суық суды мұздатқышқа 
суытып беруді сұрады. Тамақ пен шай жүрмей 
қалды деген. Сол жолы саусақтарында жүзік те, 
сақина да болмады. Соған қарағанда шешудің 
жолын тапқан сынды. Мен оны ақырғы рет 
көріп тұрған шығармын деп жаман ойлағам. 
Бірақ содан кейін екі жылдан соң тағы келді. 
Толысып, көңілді боп кетіпті. Əжемнен екі қаз 
сатып алуға қарыз  ақша алды. Бізді қонаққа 
шақырды. Неге қаз алғысы келгені, неге сонша 
жылдан соң бізді қонаққа шықырғысы келгенін 
сол күйі ешбіріміз түсіне алмадық.  

Мен оны сол жолы шығарып салдым. 
Тоқсаныншы жылдардың бас кезі. Тимирязев 
көшесінен тоқтаусыз зуылдап көлік ағылып жат-
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ты. Бізге сол кездің өзінде солай көрінетін. Ня-
ня-апа бағдаршамнан өтуге құлықты болмады. 
Жан-жағына қарамастан көшені көлденеңінен 
кесіп өтті. Мен оны қолтықтап келе жатқанмын. 
Көлік қағып кетпесін деп бірде тоқтап, бірде 
жүріп келем. Басына қатарынан үш жаулық 
тағып алған. Тоғыз қабатталған орамалдан 
ол жақсы ести де қоймайтын. Арғы беттегі 
тротуарға жеткен соң мен одан сұрадым: «Ня-
ня-апа, сіз көліктен қорықпайсыз ба?» «Олар 
менен қорқады, қарағым» деді де маған ақыл 
айта бастады: «Күйеуге шығасың ба? Дұрыс, 
керек емес,олардың бəрі оңбаған». Сол сəтте ав-
тобус келіп қалды да, ол мініп кетті. 

Үйге оралған соң Əжеме Няня-апамның 
ақылын айтып бердім. Шөбере армандайтын 
Əжем алғаш рет оған ашуланып былай деді: 
«Алжыған қақпас, бəрі оңбаған дегені несі? 
Қаздарына шақырсыншы, мен оған айтарымды 
айтып қалармын». Бірақ содан кейін Няня-апа-
ны көрмедік. Өзімнің де Əжем сəл уақыттан соң 
бақилық болды...

Мафруза-шеше

«Түн жарымында диванның ішінде 
жарығы жанады. Ортасы ашылады да ішінен 
адамжегіш жалмауыз-кемпір шығады. Ди-
ванда ұйықтап жатқан адамды өзімен бірге 
алып кетеді екен». Ольга əңгімесін осылай 
тəмамдады. Содан соң сіңлім екеуміз иықтасып 
үйге қайттық. Қара көлеңке аула да, кіреберіс 
те артта қалды. Үйдің іші жап-жарық. Кісі көп. 
Үрейіміз де сейіле бастады. Үһ дегенім сол 
еді, бүгін диванға мен жататынымды білдім. 
Жалғыз!    

Біздің отбасымыз алты адамнан тұрады. 
Сол заманға лайықты «Хрущовкада» тəп-тəуір 
екі бөлмелі пəтеріміз болды. Оны Академия 
өзінің жас қызметкерлеріне арнап тұрғызған. 
Біздің үйде қонақ қонбау сирек құбылыс еді.  

Мысалы бір күні анам артық болмас деп 
келімді-кетімді туыстарға арнап жерге бес-

алты адамға қосымша төсек салып қойды. Со-
сын əкем екеуі оларды күтіп алуға əуежайға 
кетіп қалды. Түн ішінде келсе, барлық орын 
бос емес екенін көреді. Тағы да төсек салады. 
Бұның сырын таңертең  ғана біледі. Студент 
туысымыз түнде артық қыдырып қойып, түнгі 
он бірден кейін оларды жатақханаға кіргізбей 
қойған соң достарымен біздің үйге қонған 
екен. Ол заман үшін бұндай қонақжайлылық 
қалыпты еді. Ол кезде Алматыда үйі бар қазақ 
сирек-тұғын. Ал, ағайынгершілік берік бола-
тын. Жағдайға қарай біз сияқты балаларға кей-
де жатын бөлменің жеріне төсек салынса, бірде 
залдағы биік үстелдің астына салып беретін. 
Сыймай жатсақ, асүйге де жата кететінбіз. 
Жаздыгүні, абитуриенттер келе бастаған кезде 
біздерді балконға шығаратын. Əкем бізге арнап 
көрпелерден ыңғайлы лашық жасап беретін. 
Ер кісілер аулаға жиналмалы төсектерді алып 
шығып ұйықтайтын. Балаларға арналған ашық 
күркелердегі сəкілерге де жата кететін. Оңай ма, 
бес-алты абитуриент бір топ жанкүйерлерімен 
топырлайды.  

Сол күні қонақтар көп емес-ті. Қонуға 
əжемнің жерлесі Мафруза-шеше ғана қалған. 
Күні бойы əңгімелесіп, айыздары қанбаған 
соң жата-жастана сөйлеспекші. Содан соң 
қиын реттіліктің ұшы мені залдағы диванға 
жатқызуды шешеді. Екі құрбы диванның 
тұсына жерге жатпақшы екен.   

Диванда жатып алып екі апаның 
шежірелерін тыңдап жаттым. Қарабаладан 
– Бекболат, Бекболаттан – Самат, Саматтан – 
Мырзахмет. Əрегідік үй сыртында сықырлап 
көліктер өтіп бара жатады. Көліктің жарығы 
үйдің төбесінен сырғып өтеді. Қорыққанымнан 
көз іле алмадым. Ақыры диван-кітап ашы-
ла қалса, адамжегіш жалмауыздың алдынан 
аппақ, толған торсықтай, жұпар иісті Мафру-
за-шеше шыға келеді де, ол мен сияқты тері-
тарамысына ілінген арық қызға қарай қоймас, 
оның үстіне диван ашылғанда мен оның ар 
жағында қап кетемін ғой деп өзімді өзім алдау-

Зира НАУРЫЗБАЕВА. «Бескемпір»
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сыраттым. Ішімнен осыны қайталап, су жаңа 
көрпеге бастан-аяқ оранып, кемпірлердің сыбы-
ра елітіп ұйықтап кетіппін.

Үстімдегі көрпемді біреу жайлап, бірақ 
үздіксіз тартқылап жатыр. Түн тыныштығында 
тек ауыр тыныстаған адамның дем алысы ғана 
естіліп тұр. Қорыққанымнан жүрегім зəр түбіне 
кетті. Бастырылып қалғандықтан қимылдамақ 
түгілі, дауысым да шықпай қалды. Үстімдегі 
көрпе баяу жылжып сыпырылып түсіп барады... 
Бір кезде жерден зор тұлғалы, қап-қара бірдеңе 
көтеріліп, менің құлақ түбіме сыбыр етті:  

– Көрпемізді ауыстырайық, менікі тым 
ауыр екен, тынысым тарылып барады, жүрегімді 
басып тастады, ұйықтай алар емеспін. 

Сөйтсем, ол Мафруза-шеше екен!
Таңертең кемпірлер шайға тойып алды. 

Қоштасқанша тағы біраз сөйлесті. Сөйтіп, 
қонақ апамыз таксимен өз үйіне кетті. Содан 
кейін барып Əжеме түндегі жағдайды мəлім 
еттім. Əрине, қорқынышым мен ішкі есебім ту-
ралы бүгіп қалдым. Əжем ұзақ күлген еді. 

– Ой, ерке кемпір. Кеше оған немерелеріме 
жасаған көрпелерімді көрсеткем. Ол түнде 
соның біреуін маған жапшы деген. Мен оған 
болмайды дегем. Көрпені немерелеріме ар-
нап жасадым деп. Менің көзімнің ілінгенін 
күткен ғой. Өзінікін жасапты-ау ақыры... Өмір-
бақи ерке болып өткен адам ғой. Əкесі əбден 
еркелетіп өсірді. Содан соң күйеуі де сөйтті. 
Күйеуі соғыста қайтыс болған соң өзінің егізі, 
сыңар-бауырының қолына көшті. Ол бауы-
ры үлкен бастық еді. Өзін қатты жақсы көрді. 
Мейлінше еркелетіп бақты. Қалағанын жа-
сайтын. Енді, міне, Жəкен еркелетіп отыр. Ой, 
еріккен кемпір-ай...

Түнгі үрейдің себебі менің жаңа көрпем 
болып шықты. Бір жыл бұрын Əжем ауылға 
бір түк түйенің мамығына (жүні емес!) тапсы-
рыс берген еді. Сол қолына тие салысымен өзі 
жаңалап жуып шықты. Кептірді. Қайтып түтіп 
шықты. Одан сабады. Анама көрпенің тысына 
шəйі матаның қызғылты мен көкпеңбегінен, 

астарына майда өрнегі бар сары түсті шыт ал-
дыртты. Мамық шашылып кетпеуі үшін ақ 
дəкеден көп алғызды. Содан кейін ғана барып 
көрпе тігуге кірісті. Жерге ескі жайманы жайды. 
Үстіне ақ дəкені төседі. Дəкенің бетіне бірдей 
қылып мамықты салып шықты. Оның үстіне 
тағы да дəке жапты. Сосын бипаздап көктеп 
шықты. Дайын тысқа көктелген мамықты 
салып, сыртынан тағы бір рет көктеді. Жай 
көктеп шыға салмады. Əдемілеп əдіптеп, əр 
көрпеге бөлек-бөлек өрнек салып көктеді. Көзі 
əбден талған кезде көмекке бізді шақыратын. 
Бірнеше тебенге біздің бойымызбен бірдей етіп 
жібек жіптен сабақтап беруімізді сұрайтын. 
Əр өрнегін əжем ерекше ыждаһаттылықпен, 
естілер-естілмес бірдеңелерді күбірлеп жүріп 
тігіп шығатын. Сөйтіп неше күн отырғанын 
білмеймін. Тамақ жасауға ғана үзіліс жасайды. 
Содан кейін жерге қадалған күйі арқасын тіп-
тік ұстап, аяғын көсіп отырып, алдына көрпесін 
алатын. Əр көрпені көктеуге бір ай уақыттан 
жұмсады. Екі ұл немересіне көкпеңбек тысты, 
екі қыз немересіне алқызыл түстісінен төрт 
көрпе (кейіннен кенже ініміз туған соң оған да 
арнап жасыл тысты көрпе тіккен) жасап бітірді. 

Мамықты əдейілеп ақ дəкеге салған екен. 
Көрпе жеңіл болсын деп. Əжем өлген соң жиыр-
ма бес жылдан соң маған жапқан көрпесіндегі 
дəке сетінеп, мамығы əр бұрышына ұйлығып, 
буылтықтанып кетті. Жөндеуге берейін деп 
ойлағам. Бірақ ол ойымнан тез айнып, көрпені 
өз қолыммен сөгіп, өйтіп-бүйтіп қайтып жа-
сап шықтым. Əжем сияқты нығырлап отыруға 
төзімім де, уақытым да жетпеді. Оның үстіне 
қызым жайып қойған көрпеге ары да, бері де 
домалағанды қатты жақсы көретін. Дəкенің 
орнына ішкі тыстауға үйде жатып қалған 
бөзді салдым. Көрпені асығыс-үсігіс көктедім. 
Сондықтан ол ауыр болып қалды. Бірақ қызым 
күн суық кездері əлі күнге дейін соны бар 
ықыласымен жамылады. 

Алматы ішінде қонаққа барғанда əжеме 
еріп жүру менің міндетім болды. Онымен бірге 
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Мафруза-шешенің үйіне қуана баратынмын. 
Пəтері орталықта. Кең сарайдай еді. Үйінде 
əдетте ешкім болмайтын. Оның дастарханы-
нан адамның қолы жете бермейтін бар тəтті 
табылатын. Əр шкафта жазылып алдыратын 
əдебиет сықысып тұрады. Бұлғары диванға 
жатып алып, ортағасырлық романдар мен Ко-
нан Дойлдың ғылыми қиял-ғажайыптарын 
оқимын. Ал, шеше сағат сайын өзінің керемет-
тей дəмді бауырсағын қуырып, бір уыс шоко-
лад қосып алдыңа тосып отырады. Кемпірлер 
шайды асүйде іше береді. Мафруза-шеше 
сүйікті немересіне жатар алдында «массаж» 
жасап, арқасын уқалап беретінін жыр қылып 
айтады. Əжем «массаж» деген сөзге түсінбейді. 
Шеше оған түсіндіріп əлекке түседі. Олардың 
əңгімесіне шек жоқ еді.    

Шешенің бала-шағасы не жұмыста, 
не басқа жаққа кетіп қалған боп шығады. 
Немерелері үнемі секцияда, не ата-ана-
сымен демалысқа кетіп қалады. Осындай 
сəттер мені қатты қуантатын. Үйдегі күйбең 
тіршіліктен кейде демалғың келеді. Оның 
үстіне бұл үйдің бəйбішесін – анамның сынып-
тасы Клара-апаны – өзім жақтыра бермеуші 
едім. Біздің үйге қонаққа келген сайын үй 
ішіндегі «шығармашылық ретсіздікке» ол сы-
нап қарайтын. Кіре сала бізге ақыл айтып, 
тəртіпке сала жөнеледі. Мүмкін өзінен гөрі 
жолы аса болыңқырамаған құрбысына деген 
жанашырлығын солай көрсеткісі келген болар. 
Қалай болғанда да бізге бұнысы ұнамайтын. 
Есесіне Жəкен ағаны жақсы көретінбіз. Маф-
руза-шеше сияқты ақжарқын, ақкөңіл кісі еді. 
Олардың түрлері де қатты ұқсайтын. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты 
бала көңіл өздігінше қабылдайды. Көбіне 
сол қабылдау өмірлік сипатқа ұласады. Мен 
Əжем мен шешенің жерлес екенін білуші едім. 
Анам мен Клара-апа бір сыныпта оқығанын 
да білгем. Жəкен аға Целиноградтан. Яғни, 
мүлде басқа жақтан. Жас күнінде қырсық 
мінезді Клара тəте Жəкен ағаның алыс ауыл-

дан туыстары келгенде олармен театрға бар-
май қояды. Сасып қалған Жəкен аға болашақ 
келіндеріңіз деп жақын құрбысын ертіп 
апарған екен. «Келін» туыстарға қатты ұнайды. 
Кейін той болған кезде əлем-тапырық күлкілі 
жағдайлар орын алған екен. Осыны біле тұрсам 
да Жəкен ағаны Мафруза-шешенің баласындай 
қабылдайтынмын. Ешқашан күмəн келтірген 
емеспін.  

Жəкен ағаның қызметтен бағы жан-
ды. Үй-іші де ауыз толтырып айтарлықтай 
еді. Бірақ өмірден ерте озды. Əке-шешемнің 
араластарының ортасында бірінші болып 
қайтыс болған сол кісі. Оның жаназасынан 
кейін Əжем байқаусызда: «Мафруза Жəкеннен 
бұрын кеткені сауап бопты. Қызымен сыйыспай 
қор болар еді» деді. Сол кезде ғана барып сана-
ма Жəкен аға шешенің ұлы емес, күйеу баласы 
болғаны жетті. Содан есіме мына жағдай түсіп 
кетті. Асүйде шылқыған майлы жылқының етін 
жеп отырмыз. Мафруза  шеше  əжеме Клара-
апаға шағымданып отырды. Ол үнемі борщ жа-
сайды немесе сол сияқты қаланың жеңіл-желпі, 
шөп-шалам тамақтарын пісіре береді екен. Шеше 
оларды жегісі келмейді. Ешкімге білдірмей 
жылқы етін асып жейді екен. Бір тəуірі Жəкен 
аға да етті жақсы көретін. Үш мұздатқыш-
тоңазытқышқа етті сықитып, толтырып тастай-
ды екен. Клара соған ұрысады. Бір рет қазанда 
асылып жатқан еттің үстінен түсіп, ет-петімен 
қосып қоқысқа қотара салыпты. Менің басым-
да пісіп-жетілген ойды əжем түйіндеді: «Бір рет 
шыдамай кеткен Жəкен айғай салады: Сенімен 
баяғыда ажырасып кетер ем, шешемді аяймын, 
сен оған күн көрсетпессің мына түріңмен» деді. 

Қазақтар орыстардың ене туралы анек-
доттарын қайталағанды жақсы көреді ғой. 
Бірақ шын мəнінде қазақтың күйеу балалары 
енелеріне ерекше жақын болады. Мен танитын 
біраз достарымыз енелерінің бірге тұрғанын 
қалайтынын білем. Бұның себебі қазақтың 
дəстүрінде жатса керек. Тағы бір түсіндірмесі 
былай: анасы отбасы ынтымағына ықыласты, 
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өйткені, дəстүрге жақын, сондықтан заман та-
лабына бейімделген қызына ер азаматты қалай 
сыйлау керектігін құлағына құйып отырады, 
өзі де үйдің ішінде татулықтың туы тігілгенін 
қалап тұрады. 

Айтпақшы, Мафруза-шешенің немересі 
өте байсалды жігіт болып ержетті. Бала күнінен 
радиотехникамен əуестенді. Мəскеуде сол 
саланың оқуын озат болып тəмамдады. Кейіннен 
мықты кəсіпкер атанды. Əжесін қатты жақсы 
көрді. Əжесі ұзақтау өмір сүрсе, бəлкім, ол да 
еркелетіп отырар ма еді?! Осындай тұзы жеңіл 
əйелдер кездеседі. Оларды көргенде ер адамдар 
міндетті түрде еркелеткісі келіп тұрады. 

Астарқан-шеше

Оның жарқын дауыспен «ашшшай-
тани рражими» деп Құран оқуы мен үшін 
құлаққа сіңісті болып қалды. Өйткені, біздің 
үйде мерекелік дастарқан жайылған сайын 
Құранды сол кісі оқитын. Əжем де оны өзге 
құрбыларынан бөліп, жасының үлкендігі үшін, 
Құранды жатқа білгені үшін, ауыр тағдыры 
үшін, қазақтар айтпақшы дер кезінде «тəубеге» 
келе алатындығы үшін ерекше құрметтейтін. 
Тағы да: ол Астрахань өңірінен келген, біздің 
руласымыз еді. 

Ол жай ғана жесір емес, іштен шыққан 
он үш баласында қара жерге берген көкірегі 
қайғыдан қарс айырылған шерменде ана еді. 
Ел-жұрт сыртынан «жалмауыз» - бəрін өзі жал-
мап қойды деп тілдерін безейтін. Немерелерінің 
бірінің қолында тұрды. Онысы кəрі əжесіне 
қарағысы келмеген екі əйелімен де ажырасты. 
Үшінші рет ажырасуға бел байлай алмады. Екі 
үйдің ортасында бір өзі шапқылап жүретін. 
Тоқсандағы əжесіне бір өзі ғана қарасатын. 
Кейде жүйкесі сыр беретін. Ішіп кететін. Ішкен 
кезде басына түскен қиындықтары үшін, елуге 
келіп жаңадан əке болғандығы үшін қаусаған 
кəрі əжесін кінəлайтын. Ондай кезде əжесінің 
құдайшылдығы да жынына тиетін. Əжесі оған 

лəм-мим деп жауап қатпастан əйнегі қалың 
көзілдірігінің ар жағындағы сұп-сұр көздерімен 
сүлейсопа қарап, оның жан тыныштығы үшін 
дұға қыла беретіндігін жақтырмайтын. Əрине, 
былайғы өмірде ол тамаша адам еді. Жақсы не-
мере болды. Сол немересінің қамқорлығымен 
əжесі ештеңеге кіріптарлық көрмей жүз жасқа 
таяу жасады. 

Тоқсаныншы жылдардың іші. Ол əженің 
жасы еріксіз адам өмірінің өлшемі мен тарих ту-
ралы ойлантатын. Ол Октябрь революциясына 
дейін туған. Тіпті революцияны ересек күнінде 
қарсы алған. Бойжеткен кезінде. Ол өмірінде 
Азаматтық соғысты да, коллективтендіруді де, 
Екінші дүниежүзілік соғысты да, жылымықты 
да көрді, тағы нені көргенін бір Құдай ғана 
біледі. 

Астарқан-шеше сұңғақ бойлы, сүйекті кісі 
еді. Бірақ өздігінен қимылдай алмайтын. (Бірақ 
үй шаруасын өзі атқара беретін, қамырды да 
қатқан қайыстай қара қолдарымен өзі жаятын). 
Егер немересі бір жаққа кетсе, біздің үйдегілер 
мені жұмсап, оны үйге алдыратын. Іргелес 
тұрған үйден біздікіне дейін он бес минут қана 
болатын. Қолындағы таяғын абайлап, еппен ау-
ыстырады да, үйге жеткенше маған неше түрлі 
əңгімелер айтып береді. Əжем қайтқан соң үйге 
шақырып қоймай, Жұма сайын оны үйіне іздеп 
баратын болдым. Əжеме Құран оқытушы едім. 
Терезе алдындағы биік үстелде отырамыз. Ол 
əңгіме айтып бастайды. «Сенің Əжең де сен 
құсап Жұма сайын маған келуші еді, жарықтық. 
Үйіне қайтып бара жатқан кезде аулада бұрылып 
қарап, маған қолын бұлғайтын» дейтін. Шеше 
тарамыстай тартылған қолын көтеріп, Əжемнің 
даладан қалай қол бұлғайтынын көрсетеді. 
Неге екенін Астарқан-шеше үшін осы жайт аса 
маңызды еді. Мен барған сайын осыны айтып 
қоймайтын. 

Кейде Астарқан-шеше балалық 
аңғалдығын білдіріп алатын. Бірде маған 
түнде көрген түсін айтып берді. Түсіне анасы 
еніпті. Үстіне аппақ көйлек киіп алған. Қолын 
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бұлғап, оны шақырып жатыр екен. «Бұл түсті 
қалай жорисың, айтшы?» деп менен сұрайды 
да, əңгімесін өзі жалғастырады: «Шешемнің 
түрі есімде де жоқ қой, ол өмірден жастайынан 
өтті, революцияның алдында кетті, оның бет-
жүзі санамда анық қалмапты. Бірақ сол екенін 
ішім сезеді. Мен оған ренжідім ғой. Баяғыда, 
бала күнімде, біздің ауылда шешек қаптады, 
үйдегі бар бала қынадай қырылды, тек мен 
жəне кішкентай інім ғана аман қалдық. Бір күні 
кешке анам мені ауырып жатқан інімнің аяқ 
жағына көлденеңінен жатқызды. Таңға жуық 
ол өліп қалды. Мен тірі қалдым. Шешемнің 
əлі күнге дейін сонысын кешіре алмай келем». 
Шешесі түсіне кіргеннен кейін де ол кісі біраз 
жыл аман-есен өмір сүрді.     

Сары-шеше
Ақсары келген, көк көзі кейде сарғыш 

тартып құбылып тұратын. Сүйегі ірі, толық 
кісі. Қайдан шыққанын білмейтін. Аштық 
кезінде оны Қарағандының вокзалының жаны-
нан тауып алыпты да жетімдер үйіне өткізіпті. 
Дастарқан басына жиналған кезде кінəлі адам-
ша мүлəйімсіп жымиып отырушы еді. Құлағы 
нашар еститін. Соның кесірінен көпшіліктің 
əңгімесіне араласа бермейді де. Білдей бастық 
болған ұлы ерте қайтыс болып кетті. Келіні мен 
немерелері күн көрсетпейтін. Өйткені, күйеуі 
соғыста қайтыс болған соң əмеңгерлікпен тиген 
қайнысынан тапқан балалары тұңғышы алып 
берген бір бөлмелі пəтеріне таласатын.

Мен Сары-шешені жақсы біле алмаппын. 
Бірақ неге екенін менің Əжем, сол кісі кет-
кен соң, тағы да бір атын есіме түсіре алмаған 
апа екеуі қайта-қайта түсіме кіргіштеп жүрді. 
Түсімде жаңа туған шақалақ қызыма қамқор 
болып жүретін, мені түрлі келеңсіздіктерден 
сақтандырып отырды. 

     
Өскемен-шеше

Сұңғақ бойлы, арықша келген, қараторы 
əже. Шыққан жері Шығыс Қазақстан еді. Ере-

сек ұлы екеуі тұрды. Үнемі үй шаруасынан 
қолы тимейтін, құрдас-қатарластарының оты-
рыстарына көп келе бермеуші еді. Бірде менің 
Əжем құрбыларымен қыдырып кетіп, көңілі 
түсіп қайтты. Ойланып отырып, былай деді: 
«Өскемен-кемпір күйеуі соғыста өлген соң қалай 
қиналғанын айтып берді. Ауылдың белсенділері 
оған қандай қоқан-лоққы көрсеткендерін 
айтқанда, жағамды ұстадым. Бірақ басқалары 
да оның айтқанын мақұлдады. Біздің Жымпи-
тыда жағдай олай ушықпаған еді. Егер біреуге 
қара қағаз келсе, оны пошташы емес, ауыл 
бастықтарының бірі барып естіртетін. Көңіл ай-
тып, жаназа шығаруға қол ұшын созатын. Қара 
жамылған үйге барынша көмектесіп отырушы 
еді. Білесің бе, атаң соғысқа кетпей тұрып осын-
дай ережелерді біздің ауылға өзі бекітіп кеткен 
сияқты. Бəрі адамның өзінен екен ғой». 

Əжемнің асын берген кезде бір адам 
Кеңсайдағы бейітіне ілесе барып, Құран оқып 
берсе екен деп едім. Əжеме мұның бəрі көзі 
тірісінде өте маңызды болатын. Мен титтей 
күнімнен баласының, біздің нағашымыздың ба-
сына барған барлық сапарларында Əжеме ілесіп 
жүрдім. 

Жетпісінші жылдары жəне сексеннің ба-
сында бейітке бара қалсаң, сүт пісірім уақыттан 
соң татар шал жетіп келетін. Ол қараусыз 
қалған мазарларға қарауыл еді. Туыстары 
ұмытқан марқұмдарға Құран бағыштап отыра-
тын. Əжем оны танитын. Екеуі ескі таныстарша 
жарқын амандасатын. Сосын ол Құран оқиды. 
Кейін ол Кеңсайдан төбе көрсетпейтін бол-
ды. Жастау молдалар Кеңсайдың кіреберісінде 
отырады. Шақырсаң ғана бейіт басына барып 
Құран оқып береді. Одан кейінгі молдалар 
оңай ақшаға құнығып алды. Дарбазаның ал-
дында отырып Құран оқи салатынды шығарды. 
Құранды қайда оқысаң да бəрібір дегенді уəж 
ететін болды. Əжем оларды сыйламайтын. 
Құран оқып берем деген айғайына үндемей өтіп 
кететін. Баласының басына барғанда Құранды 
өзі оқушы еді. 

Зира НАУРЫЗБАЕВА. «Бескемпір»
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Астарқан-шешені Кеңсайға апару мүмкін 
емес-ті. Оның үстіне қырсыққандай қыс қатты 
болды. Қар қалың түсті. Өзім аса жақын та-
нымайтын Өскемен-шешеге өтініш айттым. 
Ол бірден бас шұлғып, келісе кетті. Таксиім 
Кеңсайдың дарбазасының алдында қарға 
тығылып қалғаны. Ары қарай жаяу жүруге тура 
келді. Кеңседен арғы жол мүлде тазаланбапты. 
Жотаның басына қарай жүрген сайын қарға 
белшеден батып, зорға жеттік. Сексеннен асқан 
қарияны осынша қинағаныма өлердей ұялып 
барам. Бірақ Өскемен-шеше өте сабырлы екен. 
Табиғаттың алдан тосқан жайсыздығына міз 
бақпады. Кері қайтқандағы жолымыз да оңай 
болмады. Ымырт үйіріле бастады. Такси ұстай 
алмай əлекке түстім. Бастан-аяқ су болып, əбден 
қатып, иін алып жүргісіз адам тола автобусқа 
мініп, одан оны ауыстырып, үйге əзер келдік. 
Ол кісіні үйінің кіреберісіне дейін шығарып са-
лып қоштасқан сəтімде Өскемен-шешенің маған 
ерекше ыстық ықыласпен қарағанын ешқашан 
ұмытпаспын.  

Біраз уақыттан кейін ол шеше баласымен 
бірге басқа ауданға көшіп кетті де, арамыздағы 
байланысымыз күрт үзіліп қалды. 

Офицердің кемпірі

Күйеуі бар жалғыз кемпір еді. Со-
дан да «Офицердің кемпірі» атағына қалған. 
Құрбылары сияқты жесір қалуы да ықтимал еді 
ғой. Соғыс кезінде контузия алған күйеуін өліге 
балап, бауырластар қабіріне көмейін деп жатқан 
кезде қолының қимылдағанын біреу байқап 
қалыпты. Ажалы сексенінші жылдарға тап 
келді. Өзі тып-тыныш, бейқам, көлік көп жүре 
бермейтін Марков атындағы көшеде  мотоцикл 
мінген біреу қағып кетті. Шалдың балалары 
маңдайына жазылғаны сол шығар деп, жап-жас 
ингуш жігітке жандары ашып, ешқандай айып 
тақпаймыз деп арыз жазып берді.

Офицердің кемпірі өте көңілді, көп 

сөйлейтін, ашық-жарқын, тəуекелшіл, аздап 
мақтансүйгіш еді. Құрбысының бұндай мінезін  
жанында шалы бар болған соң солай шығар деп 
отыратын Əжем. Өзіме ол туғаннан осындай 
сияқтанатын. Арғыннан шыққан. Сонысын да 
мақтанышпен айтатын. Ата-анасының жолы 
болғыштығы мен қайраттылығы балаларына 
мирас болды. Бұл отбасы өзгелерінен əлдеқайда 
бақуатты еді.  

Көптеген қарт қазақтарға қарағанда 
Офицердің кемпірі тоқсаныншы жылдары 
есік қаққан нарық заманына тез бейімделді. 
Елбасының саудамен айналысу керек деген 
ұранын алғашқылардың бірі болып қабыл алып, 
сол іске бел шеше кірісті. (Жалқау ғана сауда жа-
самайды, деп айтылды-ау сол кезде). Мəселен, 
Өскемен-кемпір Əл-Фараби мен Университеттік 
көшелерінің қиылысындағы жайма базарда са-
уда жасайтын. Өзінің саудагерлігінен сұмдық 
ұялатын. Сондықтан біз бұл базарды сыртынан 
айналып өтетінбіз.

Офицердің кемпірі Никольский базарына 
шықты. Таныс біреу-міреуді байқай қалса, дау-
ыстап айғайлап, өзіне шақыра қоятын. Балала-
ры оның саудаға деген ынтасын барынша басып 
ұстауға тырысты. Саудаласпай жүру ол кісіге 
қиынға тиетін. 

Бірде қыстың күні біздің үйге кепті. Бір 
нəрсе бүлдіргенін түрі айтып тұр. «Саған күріш 
керек пе? Таяу маңда бір адаммен саудаласып 
келдім. Бағасын екі есе түсірттім. Бірақ біздің 
үйде күріш көп. Балалар қапты көрсе, дүрсе 
қоя береді. Ауыр көтеруге тыйым салып таста-
ды. Шанаңды сайла. Менің орныма сен сатып 
ал. Сен бəрібір саудаласа алмайсың ғой» деді. 
Мен шынында да күрішті өте арзан бағаға са-
тып алдым. Сөйте тұра ол тағы маған шанам-
ды сүйреуге көмектесіп қояды. Жол-жөнекей 
бала-шағасы мен немерелерінің жетістігін 
айтып, дəулетті өмірлері туралы мақтанып 
келді. Оның мақтанымпаздығы əзілмен еркін 
айтылатындықтан адамның шабына тимейтін. 
«Білесің бе, мен үлкен баламды қазы-қарта 
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үшін сатып жібергем. Қалыңдығы маған түк 
ұнамады. Бірақ құдалар Көкшетаудан  екен. 
Олар табақ-табақ етіп тартқан жылқының етін 
көргенде... Ішімнен ойладым. Балам кімді ертіп 
келсе де, ол келін маған ұнамайтыны анық, ал  
мынаны алса, соғымға көкшетаудың жылқысын 
жеп жатпаймын ба деп». Өзі сол ойына қарқ-
қарқ күледі-ай келіп...

Өзім тұрмысқа шығып, тойдан кейін оның 
ауласын кесіп өтіп бара жатқанымда жолыға 
кетті. Амандық білісіп болған соң күйеуім ту-
ралы сұрады. «Отырған қыз орнын табар деп 
қазақ бекер айтпайды» деген еді құттықтап 
болған соң. Сосын тойға шақырылмағанына 
ренішін өте ұқыпты түрде мені тілдемей, 
əкемді тілге тиек етті. «Сенің əкең оңбаған, 
мені тойға шақырмағаны несі? Əжеңмен дəмдес 
едім ғой» деді. Сасып қалдым. Асығып жүріп 
бұл кісіні шынында да шақырмаппыз. Бар 
құрдасын аттандырып болған ол кісі қазір 

Зира НАУРЫЗБАЕВА. «Бескемпір»

жалғызсырап жүрген еді. Өзі қолында тұратын 
кенже баласының үйінде емес, көбінесе үлкен 
балаларын аралап кететінді шығарған. Мен 
ыңғайсызданғанымнан міңгірлеп ақтала баста-
дым. «Құдай ақы, шеше, кешіріңіз. Кез келген 
кезде келіңіз... Сізге есігіміз əрдайым ашық 
екенін білесіз ғой...». Ол зор дауысымен сөзімді 
бөлді. «Мен саған анау-мынау проходите-за-
ходите дейтін кемпір емеспін. Маған арнайы 
шақырту керек» деп жарықшақтана шыққан 
зілді дауысына өксік тығылды. 

Сексеннен асып кеткен шағы еді. Əлгінде 
айтқан сөзіне қарамастан бір күні шақыртусыз 
біздің үйге өзі келді. Қызымды жаңа босанған 
кезім. Құттықтай келіпті. Біздің бала күнімізде 
киетіндей етіп өз қолымен тоқыған қызыл 
баскиімді қолыма ұстатты. «Көзім баяғыдай 
емес. Көрмей қалды. Бізге көзім жетпей, жібінен 
жаңылсам да тоқып бітірдім, əйтеуір. Əжеңнің 
тұңғыш шөбересі ғой. Бақытты болсын» деді.   

Айтулылар айтқан сөз

Әділ биі болмаса, 
Бірлігі кетіп ел ғаріп. 
Қадірін елі білмесе, 
Қайратты туған ер ғаріп.

Торайғыр би Едігеұлы
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Поэзия

Мергүл АСЫЛХАНОВА 

1985 жылы  Шығыс Қазақстан об-
лысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай бекетінде 
дүниеге келген.

Мектеп жасынан өлеңге құштар 
Мергүлдің өлеңдері аудандық, облыстық, 
республикалық  газет журнал беттерінде 
жарық көрген, мүшəйралардың  
жеңімпазы.  2014 жылы жас ақын қыздың  «Мерей» бас-пасынан  
«Анам аман болсыншы», 2016 жылы «Жүректегі жарық»  атты 
электронды  жыр жинақтары  жарық көрген.

Саған жазған тағдырды,
Мен кешетін шығармын

Үйрендім. ..

Жүректегі...
Түнек пе еді?
Айта алмайтын сырымсың.
Азабыма,
Жазарыма.
Жаурағандар жылынсын.

Сүйгенім бе?
Күйредім де!
Биіктен де құладым.
Жасанбадым, 
Қаша алмадым,
Күліп тұрып жыладым. 

Жолықтым да, 
Тоңып мұңға. 
Өз өртіме күйгенмін.
Соңы да осы, 
Өмір осы! 
Жұбануды үйрендім.

Менмін, сенсің ...

Үзіліп түсті ме кеудеңнен?
Сол шегің - менмін. 
Тағдырым бүтінді бөлгенмен, 
Бөлшегің - менмін. 

Жаныңды күйдіріп бара ма? 
Сол шерің - менмін. 
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Мергүл АСЫЛХАНОВА. «Саған жазған тағдырды,
    Мен кешетін шығармын»

Жетпейтін кеңістік, дала да
Өлшемің - менмін.

Шырылдап қорғайтын бөтеннен, 
Еңселің -менмін. 
Күш беріп биікке көтерген, 
Сол сенім - менмін.

Бағым боп көргенде жармастың, 
Ең сорым- Сенсің! 
Мен сүйген, сүйетін алғашқым,
Ең соңым- Сенсің!

***
Елесің ғой... Тағы, иə, күліп кеп тұр,
Бересің ғой жанымды тіліп тек құр. 
Келесің ғой.Келмейсің!Неменеге? 
Сүйем сені осынша құрып кеткір!

Бауыздайтын білдірмей мақта қандай?
Жауыздай тым жаныма жақпағандай. 

Қауыздай түн! Ойлаймын өліп-талып,
Ешкімді сенен өзге таппағандай!

Қырсық қылық етем деп күйіп тұрам.
Шын сықтырып жасымды,үйіп күмəн.
Ұрсып тұрып, үздігіп жақсы көрем,
Жек көрудің орнына сүйіп тұрам!

Жоғалам-ау тау төзім сынды міне, 
Тоналам-ау біле алмай, бірді біле.
Ораған-ау Тəңірім жүрегімді, 
Сенің тура апарып кіндігіңе.

Демеймін сенен ерек сый қалаймын,
Өгеймін! Өзгелерге шипадаймын. 
Не деймін!? Осылайша өкпелеп ап, 
Суретіңді қайтадан сипалаймын!

Бəрі де жақсы!

Тағдырым емессің. Білгенмен... 
Көнбейді жылауық жүрегім. 
Көздерім күлімдеп жүргенмен, 
Өзгеден жасырып жүдедім.
 
Өмірім есіңде бар шығар, 
Өзіңсің бағасыз деуші ем ғой.
Шығуға шақ қалған жан шығар. 
Тек түсіп кететін еңсем ғой. 

Махаббат баянсыз қайда да, 
Жаңалық болып па ол да аса. 
Бəрі де жап - жақсы,жай ғана, 
Сағынып қалғаным болмаса...

Шынайы, еркелеп бұлақтай, 
Күле алмай қалғаным болмаса, 
Өмірді ынтығып, ұнатпай,
Сүре алмай қалғаным болмаса...
Бəрі де жақсы! 



18

 *«Үркер»*№11* 2016

Жүрегім кетіп қалмасын!

Сезімнен безіп көргенмен, 
Сезгенмін күз кеп тынарын. 
Жолыма кезіккендерден, 
Өзіңді іздеп тұрамын. 

Төзімім жаншылып қанша, 
Қабақты шытса,шытпағам. 
Əуелеп əн шығып қалса,
Даусыңа ұқсатып қалам. 

Жүрегім тоңып қалғанда, 
Гүл көңіл жұлынып,құрып. 
Қараймын жолыққандарға, 
Сен бе деп бұрылып тұрып. 

Үңілем жанар біткенге, 
Жасырған көзің шығар деп. 
Басқаны барам күткенге,
Дəл осы өзің шығар деп?!

Үмітті үзбеу ме мүмкін?
Белгілі жетіп бармасым. 
Қорқамын іздеуге бір күн, 
Жүрегім кетіп қалмасын!

Болмайды! Сосын ...

Кеудеңнен титтей от алып, 
Қайғыңды жастағым келді.
Болмайды!
Сосын. ..
Қолыммен жерді қопарып,
Төңкеріп тастағым келді. 
Уақыттың заңын да бұзып, 
Қайтадан бастағым келді. 
Болмайды! 
Сосын. ..
Жанымның қанын ағызып, 
Тырмалап тастағым келді. 
Бір жылу көңілде қалып, 

Мұңымды күлкі еткім келді. 
Болмайды! 
Сосын. ..
Мəнсіз бұл өмірге налып, 
Кешірсін,бір тепкім келді!
Атыңды бір атай көріп, 
Өзіңді бек көргім келді. 
Болмайды! 
Сосын. ..
Ендеше Жұматай болып, 
Ғұмырды өткергім келді. 

Өзгені...

Əспеттеп көп теңеумен. 
Жырымды төкпелеттім. 
Өзіңе өкпелеумен, 
Өзгені өкпелеттім. 

Əніме қосып келгем,
Шаршамай тоса алғанмын. 
Өзіңе өшіккеннен, 
Өзгеден өш алғанмын.

Өтірік жылытам деп, 
Басқаны ұнатқанмын. 
Өзіңді ұмытам деп, 
Өзгені жылатқанмын.

Өксікке малынғаннан, 
Жұдырық қысып тұрмын. 
Өзіңді сағынғаннан, 
Өзгені құшып тұрдым.

Үздіксе, қылымси қап, 
Əдейі ойнап тұрдым. 
Өзгеге үміт сыйлап, 
Өзіңді ойлап тұрдым.

Жүрегім күйген,күткен,
Жасымды жай ақтырдың. 
Өзіңді сүйгендіктен, 
Өзгені аяп тұрмын...
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 Келді... 

Үйіңе барғым келді,
Ұят қой, соны ұқтым. 
Қоңырау шалғым келді,
Біртүрлі қорықтым.

Жүзіңді көргім келді, 
Болмайды алайда. 
Сағынып... Өлгім келді!
Ол бірақ оңай ма?!

Досыңнан сұрағым келді, 
Жақсы ма қалыңды...
Өкіріп жылағым келді,
Жұлмалап жанымды.

Оңаша отырғым келді, 
Көрсетпей төбемді.
Өзіңе оқығым келді, 
Сен жайлы өлеңді.

О, менің махаббатым!

Үздікпей тұрса дағы,
Өкпелеп,кектенбейсің. 
Қиянат қылса дағы,
Тіпті де жек көрмейсің.

Сезімі жанбаса да, 
Қасынан табыласың. 
Ойына алмаса да, 
Өлердей сағынасың.

Сүймеймін десе дағы, 
Сүюді үйретесің.
Билеймін десе дағы, 
Басқамен, билетесің.

Тақсырдың құлы болдым,
Жүрек деп аталатын. 
Өзіңмен ұлы болдым, 
О, менің махаббатым!

***
Тағдыр жалғап,үзді нені, 
Жанға батты сыз білем. 
Біреу маған үздігеді, 
Мен біреуге үздігем. 

Жұбаныш та табылады.
Соры артық бағынан. 
Біреу мені сағынады, 
Мен біреуді сағынам.

Сағынышым өлшенбейді, 
Жанарымның жасымен. 
Біреу мені көрсем дейді, 
Мен біреуге... расымен.

Білмесін ешкім. 
Көңілдің күрсінгенін де,
Қалғанын құр сүлдерім де, 
Өмірді кім сүргенін де...
Білмесін ешкім.
Қайғыны нұр етсем дағы, 
Бақытты мұң етсем дағы, 
Үмітті күл етсем дағы, 
Білмесін ешкім.
Пенде боп сəл қызғансам да, 
Жас келсе, тамғызбасам да, 
Жаһанда жалғыз қалсам да, 
Білмесін ешкім.
Біреу деп қайғырғанымды, 
Табанды тайдырғанымды,
Сəуледен жай қылғанымды,
Білмесін ешкім.
Білгендер оңдырмады...

Мергүл АСЫЛХАНОВА. «Саған жазған тағдырды,
    Мен кешетін шығармын»
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Республикалық мəртебесі бар Алма-
ты қаласында жыл сайын көптеген шаралар 
ұйымдастырылады. Солардың бірі – кино 
саласына қатысты бірнеше кинофестиваль-
дер: Халықаралық Еуразия мен Бастау жəне 
осы жылы бірінші рет өткізілген «Байқоңыр», 
анимациялық фильмдер фестиваліне қатысты 
ең алғашқы «Ер Төстік» жəне «Қарлығаш» 
фестивальдері жəне республикалық жастар 
кинофестивалі «Дидар». 2006 жылы құрылған 
«Дидар» байқауының мақсаты – киноинду-
стрия өкілдерінің назарын жас режиссерларға 
көңіл аударту, кəсіби кинооператорлармен, ды-
бысрежиссерларымен, сценаристармен байла-
ныс орнату болған еді. Анимациялық, көркем, 
деректі фильмдер мен музыкалық клиптер 
көрсетілетін бұл шара, өкінішке орай, қазіргі 
кезде өз қызметін тоқтатқан. 

Биыл бірінші рет өткен қазақ 
анимациясының  негізін  салушы  Əмен  
Абжанұлы Хайдаровты еске алуға 
арналған «Қарлығаш» атты республикалық 
қысқаметражды  фильмдер фестивалінің 
мақсаты –  қазіргі заманғы жəне өткен кезеңдегі 
қазақ анимациясын бір-бірімен сабақтастыру, 
шығармашылық тəжірибе алмасу, жаңа идея-
лар іздеу жəне кəсіби аниматор мамандығын 
таңдауға бағыт беру болса, ал 2011 жыл-
дан бастап келе жатқан «Ер Төстік» фильм-
дер фестивалінің мақсаты – Қазақстандағы 
анимациялық мультфильмдер аясында 
қордаланып қалған мəселелерді талқылау, 
қарау, шешу болып табылады.  Қазақстанда 
мультфильмдер көп, бірақ анимациялық фильм-
дер фестивалі аз десек те болады. 

Кинофестивальдер – кинолар үшін 
алғашқы баспалдақ, барлық көрермендерге 
жол тартар алғашқы жол. Көптеген фильмдер 
үлкен экранға шыға бермейді. Дегенмен, кино-
фестивальдер кино сүйер қауымға жаңа туын-

Фильмнің бағын кім ашады?
дыны таныстыратын, фильмнің бағын ашатын, 
режиссердің жұмысына баға беретін шара. 

Фестивальдер идеологиясының басты 
құралы - кино өндірісі арқылы ұлттық өнердің 
тұңғиығынан бастау алатын отаншылдық 
бағыттағы, сондай-ақ көрерменнің 
қызығушылығын арттырып, рух беретін 
жұмыстарды жарыққа шығару.

 Биыл бірінші рет ұйымдастырылған 
қысқаметражды фильмдердің «Байқоңыр» атты 
фестивалі 17-18 қыркүйек күндері өтті. Бұл фе-
стиваль отандық индустрияда жаңа есімдердің 
ашылуына жəне кино əлеміне алғаш қадам 
басқан жас режиссерларға өзін-өзі көрсетуге 
мүмкіндік берді, ал аталмыш шараның міндеті 
– отандастарымыз арасында қысқаметражды 
қазақ киноларын насихаттау болған. 

Екі ай ішінде конкурсқа 200 жұмыс 
ұсынылып, 40 туынды фестивальге жіберілді, 
олардың 20-сы көркем фильм, 8-і деректі жəне 
анимация жанрында 11 туынды.  Қазылар 
алқасы кəсіби кинематографистер режиссер Ра-
шид Нұгманов, кинотанушы Гүлнар Абикеева,  
аниматор-суретші  Ғали Мырзашев, директор 
Ильяс Ахмет жəне Сабина Күзенбаева. 

Кинофестиваль Алматы қаласының 
шаһары Көктөбеде, танымал режиссерлар, 
актерлар мен жас мамандардың жəне келген 
қонақтардың қатысуымен жоғарғы деңгейде 
аталып өтті.

Бас жүлдені режиссер, Т.Қ.Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының 
түлегі Шарипа Оразбаеваның «Едоки картофе-
ля» фильмі алды, бұдан басқа  Дархан Төлегенов 
«Маршрут» фильмі  «үздік режиссер»,  Алдияр 
Байракимов, Венера Кайржанова «Хлоп-топ»  
картинасы «үздік сценарий», Диас Кұлмаков 
«Аялдама» фильмі «үздік оператор», Берик 
Жаханов «Еркек» туындысы «үздік актер», 
Фариза Танаева «Əке» фильмі «үздік актриса», 
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Санат Шакиева «Комендант Ильменау» «үздік 
тəжірибелі фильм», Қымбат Тойшы «Ауыл ты-
нысы» «үздік деректі фильм» номинациялары-
мен марапатталды. 

Сонымен қатар, фестиваль 
серіктестіктері  режиссер Арнас Хабидің «Про-
зрение» мультфильмін құрмет грамотасымен 
құттықтады. Бас жүлде иеленген жеңімпаз 
24-30 қыркүйек аралығында өтетін XII-ші 
Халықаралық “Еуразия» кинофестиваліне 
қатысуға мүмкіндік алды.

Фестивальдің «Байқоңыр» деп аталуы да 
жаңа жұлдыздардың алға ұмтылып, өзінің бағы 
жануына ұмтылыс жасауы дегенді білдіреді.

Бірінші рет ұйымдастырылған бұл 
фестивальдің бастамасы жаман емес. Жақсы 
нəтижелермен жыл сайын қазақ киносына 
үлкен үлесін қосады деген сенімдеміз. 

 1998 жылы құрылып, қазіргі уақытқа 
дейін ұйымдастырылып жүрген, еліміздегі 
мəдени шаралардың бірі – XII-ші Халықаралық 
Еуразия кинофестивалі де басталып кетті.

Жыл сайын  өткізілетін бұл шараның 
ерекшелігі - ұйымдастырушылар бірінші рет 
фестиваль барысында кафелер мен саябақтар 
сияқты  20 қалалық алаңдарда көрермендерге 
еуразиялық кинолармен танысуға мүмкіндік 
жасап отыр.

Фестиваль «махаббат» тақырыбында 
өтеді: қоғамдық орындарда ұйымдастырылатын 
кино көрсетілімдер шеңберінде «Қалаға де-
ген махаббат»,  негізгі конкурстық жəне 
конкурстан тыс бағдарлама «Киноға деген 
махаббат», шеберлік сын-сағаттары, пресс-
конференциялар, дөңгелек үстелдер, кəсіби 
өнеркəсіп өкілдерімен кездесулер өткізіліп 
тұрады. 

Кинофестивальдің ашылуында Оңтүстік 
Корей режиссері Ён Сан-хоның «Поезд в Пу-
сан» фильмі көрсетілді.

Қазақстан мен Орта Азия фильмдер 
бағдарламасын қосқанда, кинофестиваль 
бағдарламасында əлемнің түкпір-түкпірінен 

жиналған 100-ден астам  жұмыстар қатысады. 
Толықметражды туындылар конкурсымен қатар 
қысқаметражды фильмдердің  де конкурсы бо-
лады. Сонымен қатар бірінші рет əр жанрдағы 
араб фильмдері көрсетіледі. Былтырғы жылғы 
дəстүр бойынша бағдарламада деректі фильмдер 
мен балаларға арналған фильмдер ұсынылады. 
Ең үздік деректі фильм Ораз Əбішев атындағы 
жүлдені, ал үздік балалар фильмі Абдулла Кар-
сакбаев атындағы жүлдені иеленеді.

Қазақ фильмдерімізден Əділхан 
Ержановтың «Чума в ауле Каратас», Жанна 
Исабаеваның «Бөпем», Игорь Пискуновтың 
«Раз в неделю» туындылары фестиваль 
бағдарламасында көрсетіледі.

Əрине, қазақ туындыларынан 3 фильмнің 
ғана көрсетілуі өкінішті-ақ. Бұл да болашақта 
айтып жүретін нəрсе. 

Ал 2011 жылдан бастап жұмыс жасайтын 
«Бастау» фестивалінің мақсаты - Халықаралық 
ынтымақтастық жəне Еуропа мен Азиядағы жас 
кинематографистердің тəжірибе алмасуы.  Қазан 
айында өткен «Бастау» кинофестивалі – кино 
саласындағы жас дарындарға жəне студенттер-
ге жол ашары хақ. Бұл фестивальге де əлемнің 
түкпір-түкпірінен келген туындылар қатысты. 

 Жыл сайын өткізілетін фестивальдер-
де кино саласындағы мамандар бас қосып, 
жаңа қазақ туындылары көрсетіліп, қазақ 
киносы дами түседі. Əр байқаудың өзінің 
мақсаты мен ерекшеліктері, бағдарламалары 
болады, өткізіліп жатқан кинофестивальдердің 
ұқсастығы жас мамандарға жəне студент-
терге ой мен пікір алмасып, тəжірибе жи-
нап,  біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Сондықтан Қазақстан үшін, кинематографистер 
мен жас мамандар үшін бұл фестивальдердің 
маңызы зор.

Фильмнің бағын кім ашады? Бізді осы 
мəселе толғандырады. 

Мария ПИЛТАН                                                              
Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 

 Өнер Академиясының 2-курс студенті.
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Айтарым бар 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ   

Қазір жұрт инженер немесе агроном болуға неге ынтықпайды? Аракідік ақшасы 
барлар шетел асып, ақшалы оқуға құмар. Оны бітіріп келгендер Астанада немесе Алма-
тыда өз мамандығына сай орналасып жатқандары кемде-кем. Осы салада шүлдірлеп, шала 
қазақтар істеп жүр. Ұлтын байлыққа белшесінен батырып жатқан біреуді көрмедім. 

   Неге бұлай?! Өткен ғасырдың 60-70 жылдары нағыз қазақ болуға тырыстық. Қазақ 
Ауыл Шаруашылығы институтының механика, агрономия, өсімдік қорғау факультетін 
бітіргендер қолды-аяққа тұрмай жанұшырып еңбек етті. Қазір агрономия мен өсімдік 
қорғау факультеттері қосылып, «СХИ мен Политех» бірігіп кетті. 60-жылдары əлгі фа-
культеттер ашылып, өсімдік қорғау өркендеп, топырақтану жаңа белеске көтеріліп еді. 
Агрономия ғылымы да аршындап дамып, алға басты. қазір бəрі біртүрлі, бір адым артқа 
шегінген секілді. айтып ешкімді жеңе алмайсың, көз бəріне куə. 

   Байқайсыз ба, қазір ешкім де инженер мен агроном болуға ынтықпайды. Күріш 
еккен баланың біліміне тəнті болған əкені көрмедік, бұрын ілім мен білім қабысып, «уче-
ник пен бригад» ауыз жаласып, жарты əлем боп жүруші еді. Біздің ауылда бəрі Пəшкен 
сияқты баласын «инженер» қылуға құмартатын, қазір трəктірі дырылдап оталып тұрған 
инженер де, тұқым күріші қап-қап боп қамбада жатқан агроном да көзден бұлбұл ұшты, 
бір белгісіз мамандық, орысша мен қазақшаның арасындағы шүлдірлеген сөздер кəсіпке 
енді. Бізге керекті қасиетті мамандықты, кезінде Хайдар Арыстанбеков уығын шаншып, 
іргесін қадап ұстап тұрған қат кəсіпті талай-талай инженер мен агроном бітіріп шығып, 
биіктерге самғады. Қазір солар қоңсы қонып, аралары қоңылтақсып қалғандай. Ауыл 
жылдары да осының қабатында желкендері желбіреп кетті. Өйткені, ауылда байланысты 
нəрсенің бəрі осы қос мамандықтың қабатында кетіп, өгей баланың күйін кешіп жүр. 

   Енді не істейміз? 
   Енді кешегі гектар-гектар күріш егіп, өсімдіктің қас-қабағына қараған агроном 

мен мəшине-трактордың түтінін будақтатып, бір ауыл – бір мекенжайды қолына ұстаған 
қос мамандық иелерінің болашағын қайта ойлау керек болар. Бұл екеуі бір үйдің егіз ба-
ласындай етене нəрсе. 

   Осыны естен шығармайықшы. 

Немесе ата-ана таңдаған кəсіп артта қалды ма?

Инженер мен агроном болуға 
неге ынтықпыз?
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Кґзќарас

Рүстем ДОСЫМҚҰЛОВ

Саясаттанушы, тіл, діл мəселесінде 
өз ой-пікірін ірікпей, ашық айтып жүрген 
белсенді жастардың бірі. 

25 жыл бұрын біз жаңа жолға түстік – 
ол тəуелсіздік жолы. Бұл жол əсте оңай жол 
емес, себебі бұл жолда біз түрлі қиындықтарға, 
сын- тегеуріндерге жолығамыз, алайда егер біз 
халқымыз бен мемлекетіміздің гүлденуін шы-
найы қаласақ, біздің тəуелсіздік жолынан басқа 
таңдар жолымыз жоқ.  Біз күш-жігерімізді 
біріктіре отырып, жолымызға кезіккен кез-
келген тосқауылдарды жеңіп, өзіміз таңдаған 
тəуелсіздік жолымен нық қадам басып 
жүретінімізге мен сенемін. 

 Менің ойымша, Үкімет жастарды 
мемлекеттік қызметке тарту, оларды басшылық 
қызметтерге тағайындау жəне осылайша 
олардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін 
жетілдіру мəселесіне аса көп назар аударулары 
керек. 

Жаһанданудың заманауи жағдайларында 
тек білікті мамандар мен дұрыс пікірлі тұлғалар 
ғана мемлекетті басқарып, еліміздің ұлттық 
мүдделерін қорғап,  ұлттық мақсаттарды іске 
асыруға өз үлестерін қосып, шыншыл жəне 
лайықты бола алады. 

ХХІ ҒАСЫРДА 
ҚАЗАҚ АУЫЛЫ ҚАНДАЙ 
БОЛУЫ КЕРЕК? 

Осыған орай, білім беру саласының 
қызметкерлері, ата-аналар, зиялы қауым 
жасөспірімдер мен жастарды ұлтжандылық ру-
хында тəрбиелеуге аса назар аударулары керек. 

Біздің жастарымыз Отанды сүю, 
мемлекеттің нығаюына үлес қосу, ұлттық 
құндылықтарды бағалау  жəне мемлекеттіліктің 
басты негіздерін құрметтеу олардың киелі па-
рызы екендігін білулері тиіс.  

Отан - бұл наны мен суы тұла бойымызға 
ақыл, сенім мен үміт отын ұялататын аймақ. 
Бір сөзбен айтқанда, Отан əрбіріміз үшін 
дүниеге алғаш келген сəттен бастап бізді ыстық 
алақанына алып, сүйіспеншілікпен тəрбиелеп, 
білім нəрімен сусындатқан, баспана, отбасына, 
жақындарымызға бақыт сыйлаған жанашыр 
жəне мейірімді анамыз болып саналады. 

Ата-бабаларымыздың қиын қыстау 
кезеңдерде Отанға адал қызмет еткендіктерін, 
оның дамуы мен халықтың өмірін жақсартуға 
өз үлестерін қосқандықтарын ешқашан естен 
шығармауымыз керек. Бұл біз үшін үлгі болып 
қалуы тиіс. Біз əрқашан мемлекетті құру жəне 
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оны басқару, əсіресе қазіргі заманауи күрделі əрі 
сезімтал жағдайларда оңай еместігін түсінуіміз 
керек. 

Енді агроөнеркəсіп (АӨК) кешенінің 
даму мүмкіндіктері жайлы сөз қозғасақ. 
Агроөнеркəсіп кешені мен оның базалық сала-
сы, яғни ауыл шаруашылығы агроөнеркəсіптік 
нарықты, өндірістік жəне экономикалық 
қауіпсіздікті, ауыл аймақтарының еңбек 
күшін қалыптастырып, ел экономикасының 
жүйе құраушы  саласы болып саналады. Ауыл 
шаруашылығы өндірісінде 7 миллионға жуық 
адам жұмыс жасайды. Бұл ауыл аймақтары 
тұрғындарының жалпы санының 40%-ын 
құрайды. Ауыл аймақтарының проблема-
лары агроөнеркəсіптік кешеннің дамуымен 
ғана шектелмейді. Ауыл, ең біріншіден, бұл 
адамдардың өмір сүретін ортасы, ал содан 
кейін ғана – өндіріс саласы. Менің ойымша, 
ауылдарда əлеуметтік, мəдени жəне руха-
ни тұрғылардан заманауи жағдайлар жасау-
биліктің ең басты мəселесі болуы керек. Дəл 
сол себепті жер, медицина, білім беру ре-
формалары, əлеуметтік қамсыздандыру ре-
формалары шаруалардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға жұмыс жасаулары қажет. Менің ой-
ымша, ауыл аймақтарының кешенді дамуы- бұл 
Қазақстандағы аймақтық саясат үшін бірден-
бір бағдар. Ауыл аймақтарында табыстың жəне 
өмір сүру сапасының жоғарылауы мемлекеттік 
саясаттың базалық басымдықтарының бірі. 
Үкіметтің, сонымен қатар барлық деңгейдегі 
билік өкілдерінің маңызды міндеттерінің 
бірі- ауыл аймақтарында жаңа жұмыс орын-
дарын құру, жас мамандарды ауылдың да-
муына үлес қосуға тарту, ауыл шаруашылық 
мекемелерін қолдау, ауылда жоғары экспорттық 
сұранысқа ие ірі жəне көп салалы тауар 
өндірісін құрастыруға ықпалдасу болу керек 
деп санаймын. Осыған байланысты, Үкіметтен 
қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар аясын-
да ауыл шаруашылығына бағытталған шаралар-
ды толық қаржыландыруларын сұраймын. Бұл 

міндеттерді іске асыру арқылы стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізу шарттары жасала-
тын болады. Стратегиялық мақсатқа мен ауыл 
шаруашылық өндірісінің тауарлығын арттыру 
жəне ішкі нарықты жоғары сападағы өніммен 
қамтамасыз етуді жатқызамын. 

2020 жылға дейінгі мерзімде АӨК 
Мемлекеттік даму бағдарламасының 
басымдықтары анықталуы керек:

Өндіріс саласында –  селекция мен тұқым 
шаруашылығын, өндірістің орналасуы мен тех-
нологиясын қамтитын, белгілі бір шамада ел 
экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін астық кешені;

Мал шаруашылығы (сүт жəне ет өндірісі) 
- елдің бəсекелестік басымдығын пайдалана-
тын жүйе құраушы саласы;

Əлеуметтік ортада  – еңбек ресурстары-
ның, сонымен қатар елдің территориялық 
бүтіндігінің сақталуының міндетті шарты 
ретінде ауыл аймақтарын тұрақты түрде дамы-
ту;

Өндірістік əлеуетті дамыту саласында 
ауыл шаруашылық мақсатындағы жер мелио-
рациясы, бос жатқан егістік жерлер мен өзге де 
ауыл шаруашылық негіздерді қолданысқа беру;

Экономика саласында  – АӨК дамытудың 
инновациялық моделіне көшу шарты ретінде 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің 
кірістілігін арттыру;

Институционалды салада – кооперация-
ларды, АӨК- дегі интеграциялық байланыс-
тарды дамыту жəне  өнімдік кешендер мен 
аймақтық кластерлерді қалыптастыру;

Ауыл шаруашылығының импорттың ор-
нын алмастыратын салаларын, оның ішінде 
көкөніс шаруашылығы мен жеміс өсіруді дамы-
ту;

Мал шаруашылығын өсімдік ақуыз 
жемшөпімен қамту;

Ауыл шаруашылық өнімдері мен азық- 
түліктерінің экологиялық таза жəне қауіпсіз 
болуы;
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Ауыл шаруашылық өнімдерінің, 
шикізаттарының жəне азық- түліктерінің 
экспортының өсуі;

Ауыл шаруашылық өндірісі мен азық- 
түлік өндірісін елдің аймақтарына рационал-
ды орналастыру есебімен өнімнің бəсекеге 
қабілеттілігін анықтайтын логистикалық 
шығындарды азайту жəне өзге факторларды 
оңтайландыру. 

Тек қана мемлекет пен ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндірушілердің біріккен күш са-
лулары – тұтынушылық, несиелік, қызмет 
көрсету, кəсіпкерлік белсенділікті жандандыру 
т.б. арқасында ауыл шаруашылығы өндірісінің 
экономикалық нəтижелілігін арттырып, 
ауылдағы өмірдің жоғары əлеуметтік стандарт-
тарына қол жеткізуге болады. 

Ауылда кооперацияларды дамытуды 
қолдаудың маңыздылығына тоқтала кеткім 
келеді. Билік тарапынан ауыл шаруашылық 
қызмет көрсетуші кооперативтерге, олардың 
құрылу деңгейіне одан əрі дамуы үшін кепілді 
мемлекеттік қөмек көрсетілуі тиіс. Билік ауыл 
шаруашылығы өнімінің нарыққа шығуы 
деңгейінде қолдау көрсетуді, ауыл шаруашылық 
өнімінің тауар өндіруішісінің тұтынушыға 
тікелей жақындатылуын кепілдендіруі керек, 
сонымен қатар заманауи нарық механизмдерін 
қалыптастыруы тиіс. 

Жергілікті билік өкілдері кəсіпорындарға 
ауылшаруашылық өнімдерін сату бойынша 
жəрмеңке мен көрмелер ұйымдастыруға да 
өз үлестерін қосуы керек, ауыл шаруашылық 
өнімдерінің көтерме нарығының тиімді 
жұмысын реттеуге тиіс. Ауылдарға мем-
лекет тарапынан қолдау көрсету тиімділігі 
ауыл аймақтарын дамытуға бағытталған 
бағдарламалы – мақсатты тəсілдерді енгізу 
арқылы қамтамасыз етіледі.

Ауыл аймақтарының əлеуметтік- 
экономикалық даму басымдықтары 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған Аумақты дамытудың 
мемлекеттік стратегиясының жаңа жобасында 

сонымен бірге əлеуметтік жəне экономикалық 
дамытудың сəйкес аумақтық стратегияла-
рын құрастыру жəне толықтыру барысында 
көрсетілуі тиіс. Заманауи қазақ ауылы инвес-
тицияларды жұмылдыру жəне кəсіпкерлік 
белсенділікті қалыптастыру үшін дамыған 
инфрақұрылым- платформаға ие болуы ке-
рек. Аграрлы нарықты кешенді дамыту, жол-
дарды, көліктерді, тұрғын- коммуналды жəне 
инженерлік салаларды дамыту оның ажырамас 
бөлігіне айналуы тиіс. Жəне бұл аталғандар 
да Үкімет пен биліктің басымдықтары болуы 
қажет. 

Ауыл аймақтарын дамыту пробле-
маларын мемлекеттің базалық функцияла-
рын жүзеге асыру тəсілі жəне өз аумақтарын 
қорғау ретінде қарастыру қажет. Бұл жерде, 
ауыл шаруашылығын өндіріске қарсы қою 
емес, жоғары технологиялар мен техниканың 
жаңалықтарымен толыққан заманауи 
өміріміздегі аграрлық саланың рөлі туралы 
айтқым келіп отыр.  

Біз түбегейлі жаңа қоғам жасаймыз- ол 
білім қоғамы. Ауылдық жерлер  адамдардың 
жұмыс істеуі мен өмір сүруінің ең жайлы ор-
тасына айналуы тиіс. Тек ауылдық жерлер 
ғана адамның толыққанды өмір сүруіне қажет 
жағымды экологиялық жағдайлар жасай ала-
ды, жеке, ыңғайлы, кең тұрғын үйлер, сапалы 
өнімдер бере алады жəне табиғатпен тікелей 
байланыс орнатуға мүмкіндік туғызады. 

Бұған тек қоғамымызда ауылдық өмірге 
деген қалыптасып қатып қалған көзқарасты 
түбірімен өзгерте отырып қана қол жеткізе ала-
мыз.   Бізге ауыл шаруашылығын дамытудың 
жаңа жобалары мен бағдарламаларын құру 
аздық етеді, сонымен қатар ауыл аймақтарының 
нақты əлеуметтік жəне экономикалық 
мəселелерінің шешімдері қажет. Ең алдымен, 
білім қоғамында көрініс табатын ауылдың жаңа 
мүмкіндіктерін түсініп алуымыз керек. 

Экономиканың аграрлық секторындағы 
инновацияларсыз тек біздің еліміз ғана емес, 
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бүкіл əлем терең дағдарысқа ұшырайды. Оның 
алдын алу үшін XXI- ғасырдың бірінші жарты-
сында тамақ өнімдерінің өндірісін екі есе арт-
тыру керек. 

Ауылдық білім беру, денсаулық сақтау, 
көлік жəне ақпараттық коммуникациялар 
жүйесі құрылмаған болса, ауыл аймағындағы 
адам əлеуеті дами алмайды. 

Қазақ ауыл аймақтарына ақпараттық 
технологиялар қысқа мерзім ішінде енгізілуі 
тиіс. Тап солардың негізінде ауыл экономи-
касын дамыта аламыз. Ақпараттық техноло-
гияларды аграр секторының басқарма жəне 
өндірістік тəжірибесіне енгізу қажет. Сапа-
лы жəне жедел ақпараттардың болмауы біздің 
өндірушілеріміздің бəсекеге қабілеттілігінің 
төмендеуіне əкеледі. Осыған байланысты, 
бізге ауыл шаруашылығының хал ахуалы, 
ауыл шаруашылық жер егістіктері, нарық 
жағдайлары, өндіріс пен ауыл шаруашылық 
өнімдерін тұтыну балансы туралы нақты же-
дел ақпарат қажет. Тек заманауи ақпараттық- 
техникалық құралдарды пайдалана отырып 
қана біз жағдайды дұрысырақ бағалап, маңызды 
шешімдер қабылдай аламыз. 

Ауылда өзгерістер катализаторы ретінде 
«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау 
қорымен» бірге банктік құрылымдар да 
қолданылуы тиіс. Тап осылар инвестициялық 
белсенділік пен оның бағытын анықтайды. 
Оларсыз ауыл экономикасының заманауи 
құрылуын елестету мүмкін емес. Банктер 
ауыл тұрғындарына несие беруді ынталан-
дыратын шараларды мемлекеттік деңгейде 
құрастырып, қабылдау керек. Несие ресурс-
тары ауыл аймағында орналасқан экономика 
жағдайы үшін қол жетімді болу керек. Ол үшін 
барлық несие ұйымдарын қамтитын ауылдық 
қаржылық- несиелік жүйе құру керек. 

Ауылдық отбасыларға жаңа техника 
мен технологияларды пайдаланудың заманауи 
негізінде өмір сүру жағдайларын жақсарту мен 
өндірісті қолға алу үшін қолжетімді несиелер 

мен қайтарымсыз ақшалай көмек көрсетілуі ке-
рек.  Ауыл аймақтарында көп балалы отбасы-
лар санының артуын экономикалық тұрғыдан 
ынталандыру қажет. Бірнеше баласы бар ауыл 
жұмысшыларына салық жеңілдіктерін жасау 
керек. 

Информатика, молекулярлы физика, 
нанотехнологиялар, генетика жəне өзге де 
осы сынды ғылымдардың жетістіктері ауыл 
шаруашылығының өндірісінде қолданылатын 
биотехнологияларға айналуы тиіс. Ауыл 
құрылысына жаңа құрылыс материалдары 
мен заманауи технологиялар қажет етіледі. 
Ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары 
биоотын өндірісінің жаңа көзіне айналуы 
тиіс. Ғылым ең алдымен, қазақ ауылдарының 
жаңа өмір сапасына қол жеткізулеріне көмек 
көрсетуге міндетті. Бұл заманауи жағдайларда 
олардың алдарында тұрған жаһандық басты 
мəселелерінің бірі. 

Енді ауылда орташа класты 
қалыптастыруға бағытталған бірнеше негізгі 
басымдықтарды атап өтсем деймін. 

Біріншіден, ауылдарда өз қызметінде 
ауылдың орташа класын қалыптастыруға 
жағдай туғызатын, шағын жəне орта бизнес 
құрылымдарының кəсіпорындары ашылуы 
тиіс. 

Екіншіден, ауылдардың территориялық 
дамуын, əлеуметтік мекемелердің, оқу 
орындарының, спорттық жəне туристік 
базалардың, кооперативтердің жаңа 
объектілерін орналастыру мəселесін ойласты-
руымыз керек. 

Үшіншіден, ауыл тұрғындарының еңбек 
етуінің басты формасы кооперация болуы 
тиіс. Ол адам өмірінің барлық жағын қамти 
алады: ауыл шаруашылық өнімін өндіру жəне 
қайта өндіру, өзара несиелендіру, тұрғын үй 
құрылысы, кəсіпкерлікті дамыту.

Сатып алулар қызметінің ұйымдарың, 
, көтерме сауда нарығында сату нүктелерін 
ашудың, ауыл шаруашылық мекемелерінің 
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фирмалық сауда желісін дамытудың маңызы 
зор. 

Төртіншіден, жас мамандарға ауыл 
кооперативтерін, шағын жəне орта кəсіп-
орындар ашуларына, сонымен қатар оларға 
ауыл тұрғындарын тартуларына бағыт- бағдар 
беруіміз керек. Мемлекет өз кезегінде жеке 
шаруашылық пен фермерлерге əділ əрі адал 
қарым- қатынас қалыптастыруы керек. 

Бесіншіден фермерлік шаруашылықты 
дамыту бойынша əлеуметтік бағыттарды жəне 
олардың орташа класты қалыптастырудағы 
рөлін ескере отырып, несие бөлуді ауыл сала-
сын қолдауға бағытталған бірден- бір оң қадам 
деп білу керек жəне осы несиелердің берілуін 
жеңілдетілуіне қалайда қол жеткізу керек. 

Тағы бір басты мəселе. Бүгінгі таңда 
ауылдық аймақтар білікті мамандарға мұқтаж. 
Ауыл шаруашылық саласындағы жоғары оқу 
орындарының түлектері тек сала маманда-
ры мен білімді азаматтар болып қана қоймай, 
сонымен қатар белсенді ұйымдастырушылқ 
қасиеттерге де ие болғандары дұрыс. Олар 
ауылға қатардағы жалданған жұмысшылар 
ретінде емес, жаңа ауыл кəсіпорындары мен 
өндірістерін құруға бастаушы ретінде барула-
ры керек.

Аграрлық мамандықтарға кəсіби дағды 
ауылдағы өмір дағдысын толықтыруы ке-
рек. Жерге, ауылға деген сүйіспеншілік, 
адамдарына деген құрмет, дамытудың тари-
хы мен мүмкіндіктерін білу, жергілікті салт- 
дəстүрлерді мойындау, бұлардың барлығы да 
ауылдық отанжандылықтың белгілері. Олар 
біздің азаматтарымыздың аяққа тік тұруына, 
кез- келген тұрғыда мəселелерін шешуге 

мүмкіндік туғызады. 
Ауылдарға қомақты инвестициялар қажет 

екендігін түсінуіміз керек, себебі тұрғындардың 
өмір сүру сапасы мен ауыл шаруашылық 
кəсіпорындарының жағдайы инвестицияларға 
байланысты. 

Инвестицияларды ауылдың əлеуметтік 
инфрақұрылымына, орташа класты дамытуға  
жұмылдыру оның материалдық базасын 
нығайтып, біртіндеп дамыған елдер стандарт-
тарын қуып жетуге мүмкіндік береді.

Бұдан бөлек, жергілікті айрықшалықтар 
мен адамның терең мотивацияларының 
есебімен ішкі резервтерді іздеуге бағытталған 
бастамаларды жан- жақты қолдау керек. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай 
келе, біздің ауыл шаруашылығымыз жоғары 
рентабельді, көп салалы, жоғары экспортқа 
əлеуетті жоғары механизмді өндірісті бо-
луы керектігін айтқым келіп отыр. Ауыл 
шаруашылығымыздың басты негізі ірі 
шаруашылықтар – агроқалашықтар болуы 
тиіс, сонымен бірге  мемлекет тарапынан көңіл 
бөлінуге тиіс қосалқы шаруашылықтарымыз 
бен ауыл шаруашылық учаскелерімізді де на-
зардан шығармауымыз керек. АӨК дамуында 
біз ауыл шаруашылық шикізаттарының қайта 
өңделу тереңдігіне аса көңіл бөлуге тиіспіз. 

Біздің ауылымыз инновациялы бо-
луы керек, онда шағын жəне орта бизнестерді 
дамытуға жағдайлар жасалып, сонымен қатар 
ауылдарымызда барлық өркениет орындары, 
атап айтқанда балабақшалар, мектептер, ауру-
ханалар жəне мəдениет ошақтары болуы қажет. 
Міне, 21 ғасырдағы қазақ ауылын мен осындай 
қалыпта көргім келеді. 

Рүстем ДОСЫМҚҰЛОВ. «ХХІ ғасырдағы қазақ ауылы қандай болуы керек?» 
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Мерей 

Ана жылы, дəлірек айтқанда, еңсені 
басқан нарық қыспағынан əлі де мойын боса-
та қоймаған алағай да бұлағай уақытта Ме-
реке Құлкеновтің туған ауылы–Қарабауға 
жол түскені бар-ды. Ұмытпасам ыбылжыған 
көктем уағы, жаңбыр суы қара жолдың кез кел-
ген тұсын кертіп, ойып, үгіп тастаған. Адым 
аштырмайды, жүріс өнбейді. Былайғы кезде 
тұйықтау, түртпектеп əрнені өзің сұрамасаң 
шешіле қоймайтын Мерекеңіз Миялыдан шыға 
бере-ақ əйелі ұл тапқандай жадырасын; екі 
көзі ескілеу мəшиненің кіршеңдеу терезесінде, 

əрекідік ұшырасатын шоқ қамысты былай 
қойғанда, қарайған қара бұтаны да (бұған дейін 
жыңғыл бұтағын көрмегендей) біз пақырға 
ежіктеп түсіндірумен келеді. Сен тыңдап 
отырсың ба, əлде түстік асты қайдан ішсек екен 
деп шоқалақ жолдан зəрезап болған көңілді не-
мен алдарқатарыңды білмей қабағың кіржиіп 
отыр ма, онымен санасатын Мереке жоқ. Бізді 
дəл бір бұрын-соңды адам аяғы баспаған құм 
ішіндегі жұмақ өлкеге жетелеп келе жатқандай. 
Айдарынан жел еседі.

Келдік, көрдік. Құдай-ау, Құлкеновтің 
аузының суы құрып айтқан Қарабауы құдды 
біздің ауыл ғой. Əр төбенің басына шашы-
рай қоныстанған жатаған үйлер; жалғыз 
көше, жалғыз монша, жалғыз дүкен, жалғыз 
клуб. Ойдан-қырдан жинап-тергендегі көзге 
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түсері осы. Жалғыз клубты жекешелендіріп 
алған əлдекім қаладан əйдіңгірдей коттедж 
саламын деп, жанталасып кірпіштерін та-
сымалдап жатқан. Мереке сірə, оған да мəн 
бермеді-ау деймін. Жүрегі алып ұшады. 
Неге бұлай? Ауылға барған сəтте біздің де 
осындай күй кешетіндігіміз рас па?! Міне, 
сексенінші жылдардың орта шенінде əдебиетке 
«мен келдім, мені көрдіңдер ме?» дегендей 
тасыраңдап емес, əдемі иба, əдемі иіріммен, 
тіпті жазған-сызғаны өз көңілінен шыққанына 
сенімді бола тұра, соның өзін əлдекімдерге 
жүрексіне ұсынып, жүрексіне жауабын күтіп 
жүруге дағдыланған менің тұстастарым–
Əлібек, Құлбек, Жұмабай, Серік, Дидахмет, 
Тұрысбек, Рақымжан, Қуандық, Жолтайлар 
да дəл осындай қазақы ауылдардан шыққан-
ды. Сол ауылдан шыққан азаматтар əдебиетке 
азды-көпті еңбек сіңіргендерін бұлдамастан, 
əкім-қаралардан сый-құрмет, биліктегілерден 
сөлкебай дəметпестен, біреудің ала жібін ат-
тамай, көкіректеп біреулердің алдарына да 
түспей, көш соңында да қалып қоймай, осы 
күндеріне шүкірлік айтып, ың-шыңсыз ал-
пыс жылдықтарын тойлап жатыр. Кеше Серік 
Асылбековтің тойы, бүгін Мерекенің... Той 
жалғаса беретін тəрізді. Лайым солай болғай.

Иə, ауыл демекші, ауыл–күллі қалам 
ұстаған ағайынның алтын бесігі. Мұнымыз 
əбден айтыла-айтыла жауыр болған сөз бо-
лар, дұрысы, ауыл бізді əдебиетке итермеле-
ген «мастер-класс», аузымызды алғаш рет 
«аққа» тигізген «аудитория». Себебі, Мереке 
секілді бəріміз де ауылдағы жалғыз моншаның, 
жалғыз дүкеннің дұрыс жұмыс істемейтіндігі 
туралы хабар жазудан бастағанбыз. Отыз жол 
мақаланың соңына тіркелген аты-жөнің–сені 
өзгелердің ортасынан ойып алып, зəу биікке 
бір-ақ секірткен секілді еді ғой. Бəлкім, сөздің 
киесі болатындығын, тасқа басылған дүниенің 
артында ап-ауыр салмақ жататындығын, ақ 
қағазға кез келген нəрсені тықпалап жаза 
берудің де абырой əпермейтіндігін сəл де бол-

са сол ауылда жүріп түсінген болармыз. Міне, 
тырнақ алды «туындыңның» тұңғыш «лабо-
раториясы» сені одан əрі қиялдауға жетелейді, 
ел ішіндегі қараулыққа, алалыққа көнбеуге 
үгіттейді, сұлулыққа шомылдырады, ақыры 
көршінің бойжеткен қызына ғашық етеді, о 
бар болғыр онжылдықты бітірер-бітірместен 
əскерден келген əлдебіреуге тұрмысқа шығады 
да кетеді. Жүрегің қан жылайды, көзіңнен үзіліп 
түскен мөлдір тамшыны да елемейсің. Көңілің 
алай-дүлей. Арғы жағыңнан əлдене лықсып 
келеді де, от-жалыны тұла-бойыңды күйдіріп-
жандырып тағат таптырмайды. Жалғызсың, 
мүлдем жалғызсың. Мазасыз ұйқысыз түндерді 
бастан кешесің, тоқал тамның төбесіне шығып 
алып, жұлдызбен тілдесетінің де осы тұс; тірі 
адамға мұң шақпастан біразға дейін томаға-
тұйық жүретінің де осы тұс. Бəріміздің ба-
сымыздан өткен осы драма біртіндеп, бірінің 
басы бар да аяғы жоқ, екіншісінің аяғы бар да 
басы жоқ, поэзияның күймелі көшіне мүлдем 
маңайламайтын өлеңсымақтар ара-кідік қағаз 
бетіне түсе бастайды. Оу, жанның рақаты осы 
екен ғой, буырқанып, бұлқынған ішкі əлемің 
субұрқаққа шомылғандай жай табады. Кейін 
есейіп ел қатарына қосыларсың, қатырма жағалы 
жейде киіп көктен түскендей ыздиып жүрерсің, 
тіпті екінің бірінің қолы жете бермейтін жұмсақ 
креслоға да жайғасып үлгерерсің, бірақ бəрібір 
бұлардың бəрі жиналып келгенде сол туған 
ауыл сыйлаған жан драмасының мөлдір бас-
тауына жете алмайды. Шерағаңның балалық 
шағымдағыдай түс көре алмадым дейтіні де 
содан болар. Ал туған топыраққа табаның 
тиген сəтте кенет əлгі суреттерге жан еніп, 
жалғыз клубтың қирап жатқандығына қарамай, 
төңірегің таныс, бейтаныс бейнелерге толып, 
дəл сондағыдай көңілің алып-ұшып керемет 
қиял əлеміне еніп кететін болсаң, Мерекешілеп  
айқұлақтанбағанда қайтпексің?!

Ауыл  əсері,  ауылдағы  елеусіз   боп   
көрінетін кісілердің өзі кейіннен мықты 
кейіпкеріңе айналып, қимас досыңдай кітаптан-
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кітапқа көшіп, сенімен бірге өмір сүруін 
жалғастыра береді. Менің тұстастарымды былай 
қойғанда ауыл тақырыбына қалам сілтемеген 
жазушы жоқ. Би-ағаңнан, Бейімбеттен бері 
қарай... Орыстар оған «деревенская проза» деп 
ат қойып, айдар тағып əлдеқашан меншіктеп 
алған.

Неге екендігін қайдам, белгілі 
қаламгер, Президент сыйлығының лауреа-
ты, республикаға еңбек сіңірген мəдениет 
қайраткері, «Жібек жел», «Таңғы самал», 
«Үрей», «Махаббат мұнарасы», «Біздің қоғам» 
секілді жинақтардың авторы, баспагер Мереке 
Құлкеновтің алпыс жылдығына орайластырып 
мақала жазу керек болғанда осы штрихтардың 
оқыс ойға оралғаны рас еді. Мейлі, одан бергі 
жерде Мереке Рақымжан Отарбаевпен бірігіп 
Махамбет өмірін айшықтаған «Бас» драма-
сын жазсын, онысы ауыз толтырып айтарлық 
жүлдеге ие болсын, «Жəңгірхан» пьесасының ав-
торы атансын, қалай дегенде де сол Қарабаудан 
қойны-қонышын тыққыштап шыққан өмірлік 
азық–əлі күнге дейін оның керек-жарағына мо-
лынан жарап-ақ келеді. Сексенінші жылдардың 
соңына таман Мерекенің «Жазушы» бас-
пасынан «Үрей» атты əңгімелер жинағы 
жарық көрді. Оннан астам көркем əңгімелері 
топтастырылған-ды. Дəл қазір республикаға 
белгілі «Өлке» баспасының құлағын ұстаған 
Мерекеге кітап шығарудың қандай қызық-
шыжығы барлығын білмеймін, ал ол кезде 
«Жазушы» баспасының аттарынан ат үркетін 
қаламгерлерінің сынынан сүрінбей өтіп, жинақ 
шығару дегеніңіз– айта қаларлықтай оқиға бо-
латын. Ол жылдары жастарды арқасын қағып, 
«Жалын» баспасына қарай жөнелтіп салатын. 
«Жазушыдан» əңгімелер жинағын шығарған 
Мерекенің аузының салымы барлығына 
іштей тілеуқор болғанымызбен, екінші 
жағынан көреалмаушылықтан емес, шынайы 
шығармашылық қызғанышпен кітапты барын-
ша індетіп, мұқият оқығандығымыз рас-ты. 
Алақандай жинаққа енген əңгімелері бізді де 

бірден баурады. Көп сөзділіктен ада, алғашқы 
эпизодтың аяғына шыға алмай, орта жолдан 
тағы бір кейіпкер бейнесін сомдауға қатысты-
қатыссыз деталдар килігіп, тектен-тек шарша-
тып бітетін ұзақ-сонар баяндау жоқтың қасы. 
Нақ, қолға ұстатқан өмірдің өзіндей, адамдардың 
елеусіз ауызеке диалогтарынан да бұрқыраған 
ауыл исі аңқып тұрады. «Жаңбырдан кейін» 
əңгімесіндегі Мəрзия кемпірді алайық. Өзінің 
күнделікті кəкір-шүкір тіршілігінен басқа 
елдік, жерлік мəселелерге онша көп бас ауыр-
та қоймайтын, сөйтіп жүріп-ақ сол ұстамды 
мінез-құлқымен айналасының қошеметіне 
бөленген əжелер оның Қарабауында да, біздің 
Көнебөгенде де толып жүр. Тіл-аузымыз тасқа, 
толып жүр дегенді бергі жағымен айтты деп 
қабылдаңыздар, əйтпесе Мерекенің Мəрзиясы 
секілді ауылға айбар болған үлкен кісілердің 
де қаралары сирексіді ғой. Біздің өзіміз алпыс-
ты алқымдаған соң о кісілерге не жорық. Сол 
Мəрзия кемпірдің үйлі-баранды болып, бой 
тіктеп келе жатқан қызы ойламаған жерден 
қайтыс болады. Алланың жазуына не шара. 
Мұндағы қам көңілділіктің жалғыз емі–уақыт. 
Қара жамылып, жылап-сықтағаннан өлген 
адам тіріліп келсе, кəні! Мəрзия да тіктеліп 
жан-жағына қарай бастайды... Бұл қалай, 
көңілді қобалжытатын тіршілік пе, əрине со-
лай, арадан сонша уақыт өтсе де əлі күнге 
дейін қызының басы қараймаған. Іші ашиды, 
өзгелер үшін  қам кірпіш моланың салынған, 
салынбағаны айта қаларлық құбылыс та бол-
мауы мүмкін. Ал ауыл адамдары үшін оның 
орны ерекше. Ауыл менталитетін, ауыл пси-
хологиясын жазулы хаттай жақсы білетін жа-
зушы Мəрзия кемпірдің жан күйзелісі, реніші 
арқылы-ақ оны биік коллизияға жеткізе 
білген. Мəрзия кемпір ренжісе күйеу баласы-
на ренжиді, соның сөлекеттеу жүріс-тұрысына 
ренжиді. Марқұмның басын қарайту–артында 
қалған тірілердің парызы. Парызды түсіне білу 
де көрегендік, əм ақылдылық. Жығылғанға 
жұдырық дегеніңіз əне, Мəрзияның өзін-өзі 
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іштей жеп, шаршап жүргендігі аз еді. Күйеу 
баласы енесінің көзін бақырайтып қойып, жас 
мүрденің топырағы құрғамай жатып əлдекімге 
үйленіп алады. Оу, шынашықтай кемпір үшін 
бұдан өткен қорлау, бұдан өткен басыну болар 
ма!

Бірақ тумысынан жаңғақтай жаратылған 
Мəрзия бүйтіп ар-намысын аяққа таптатпайды. 
Адамгершілік сезім сынға түсер сəтте табан 
астынан ширығып, найзағайдай жарқылдап 
шыға келетін мінезі бəрімізді тəнті етті. 
Жəне ауылдың қарапайым кемпірін осын-
ша жан жадыратарлық сүйіспеншілікпен су-
реттей білген Мерекеге де ризашылығымыз 
шексіз-ді. Мəрзия бейнесін жасауда қиыннан 
қиыстырып, арамтер болмай-ақ, қарапайым 
ауыл тіршілігінің де драматизмге толы 
екендігіне оқушысын сендіре білген жазушыға 
əрдайым шығармашылық сапардан олжалы 
оралғайсың дегеннен басқа не айтарсың! «Үрей» 
де, «Жарық беруші» де бір деммен оқылатын 
шымыр дүниелер. Бертінде Құлкеновтің осы 
алақандай кітабына көптеген қаламгер ағалары 
ағынан жарылып  пікірлерін білдірді. Ол бізді 
де кəдімгідей қанаттандырды.

Шерхан Мұртаза «Қазақ əдебиетіне» 
редактор болып тұрған тұста өндірдей 
жас жолбарыстардың біразы сол төңірекке 
топтасқан-ды. Олар жəй, күнделікті нəпақасын 
айырып, «сен тимесең, мен тимен бадырақ 
көздің» кебін киіп, тып-тыныш жүріп, ізетті 
жігіттер атанған жоқ. Ол тəуелсіздігіне енді ғана 
ие болған елдің қай шаруасы да аяғын нық ба-
сып, белін тіктеп кете алмай, адымдап алға жыл-
жуынан кібіртіктеуі көп, күн сайын күрмеулі 
проблемаларының алдыңнан андағайлап шыға 
келетін қиын-қыстау тұсы еді ғой. Əсіресе, елдің 
əлеуметтік жағдайы тұйыққа тірелді, рухани 
əлемнің келешегі де күңгірт тартты. Ал жанына 
жиналған жас жолбарыстарын «уақытылы жем-
деп», орынды жерінде əкелеріндей еркелетіп, 
арқаларынан қаға білетін Шерағаң оларды тар 
кабинеттің тақтай столында шегелеп ұстамай, 

мойындарына зіл батпан тақырыптар жүктеп, 
қиын-қиын жорықтарға жұмсайтын. «Қ.Ə»-нің 
сол тұста жазбаған, араласпаған мəселесі бол-
ды ма десеңші! Əдебиеттің күрделі шаруалары-
на бастап, Арал тағдырына, мұғалім беделіне, 
«Қайрат» командасындағы бірен-саран қазақ 
баласының хал-жағдайына дейін сан алуан про-
блемаларды көтеріп, нөмір сайын тынбастан 
жазып жатты. Газет беделі де биіктеді. Ал оның 
бас редакторынан ірілі-ұсақты партия басшы-
ларынан бастап, совхоз директорларына дейін 
кəдімгідей именетін, кəдімгідей сескенетін, 
түптеп келгенде  құрметтейтін.

Біздің Мереке Құлкенов досымыз да 
осындай сəттерде Шерағаңмен бірге қызмет 
істегендігін əркез мақтанышпен айтып 
жүреді. Өзінің де қаламы төселді. Өткір-
өткір публицистикалық мақалаларымен 
тоғышарлыққа қарсы ашық айқасқа шыққан 
қаламы ұшқыр, ойы жүйрік қаламгерлердің 
бірі болды. Оның «Қ.Ə»-інде жарияланған 
«Арылу», «Пысық жігіт», «Жатақханадағы 
сəбилер», «Бір сабақ жіп», «Волга» мінген ба-
лалар» деген көсемсөздері көркем əдебиет 
секілді жылдам оқылды. Өз оқырмандарын 
тапты. Мерекенің мақалаларын іздеп жүріп 
оқитын жанашырларының қарасы көбейді. Жас 
қаламгерге мұның өзі кəдімгідей абырой-бе-
дел еді. Осы публицистикалық мақалаларында 
пайдаланған элементтердің біразы кейін оның 
əдеби шығармаларынан көрініс  тапты. Пу-
блицистика ұшқыр жанр ретінде жұрттың 
көкейінен шығып, белгілі бір дəрежеде 
əдебиеттің де туын тіктеген болса ол сірə, Ме-
реке секілді жігіттердің  арқасы болар.

Шерағаң жайында, ол кісінің елге сіңірген 
еңбегі жайында майдан қыл суырғандай етіп, 
əркім-ақ айтқысы келер. Екпіндетіп, жалаула-
тып бірінен соң бірі сөз асыруға тырысар. Бұл 
да заңдылық, əрине. Мұнан бір-екі жыл бұрын 
Мереке  «Ұлттың бақыты немесе мен білетін 
Шерағаң» дейтін шап-шағын ғана мақала жаз-
ды. Мұнда шектен тыс көтермелеу де, көңілдің 
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көк дөненімен жөңкілген пафос та жоқ-ты. Шы-
мырлап шынайы жүректен шыққан қарапайым 
тіркестер: «Қазақ əдебиетінде талант қандай 
көп болса, жазғанын өзге түгілі өзі оқи алмай-
тын талантсыз халтуршиктер де мол болатын. 
Əдетте халтуршиктер топырлатып көп жаза-
ды. Шала пісті өлеңсымақ, əңгімесымақтарын 
«Қазақ əдебиетіне» əкеледі, бірақ өткізе алмай-
ды. Несін айтасыз, ол кезде басқасын айтпағанда 
талғам бар еді ғой. Талантқа қашанда құшағы 
ашық, мейірімі мол Шерағаң халтураға келген-
де мызғымас қара тас, маңайлатпайды...». Сірə, 
осы түйінге баршамыз ойланбастан қол қоятын 
болармыз.

Мерекенің өзгелерден тағы бір өзгешелігі, 
ол саналы ғұмырында мүйіздері қарағайдай-
қарағайдай өңшең сұңғыла редакторлармен 
қызметтес болды. Ең алғаш Фариза апамызға 
жолықты, санаулы уақыт ішінде «ет пен 
терінің арасында жүретін қанды іріңнен ары-
лып», сейіс баптаған арғымақтай жер тарпып, 
жұлқынып шыға келді. Ол «Пионерде» өткізген 
жылдарына да дəн риза. Мерекедей шəкірт 
тəрбиелегендігіне ақын апамыз да қуанышты 
болар. Қуанышты болатын себебі, мұнан бір-
екі жыл бұрын Астанадағы Конгресс-Холлда 
өткізген шығармашылық кешінің тізгінін Фари-
за апамыз жүрексінбестен жəне үлкен сеніммен 
Мерекенің қолына ұстатты. Кеш аса мазмұнды 
өтті. Жасыратыны жоқ, біздің шығармашылық 
кештеріміз де жаттанды стереотиптен шыға ал-
майтын болды ғой. Сол кештегі есте қаларлық 
тағы бір жаңалық, ақын апамыз зəулім сарайға 
жиналған жыр сүйер қауымды алалаған жоқ. 
«Бүйтпесе Фариза Фариза болар ма?!» деп жат-
ты көпшілік. Нөмірлеп əкім-қараларға да билет 
таратпапты. Зал қызметкерлерінің мұндайда 
дөкейлер келеді деп алдыңғы орындықтарды 
қорғаштап, шыбын қондырмайтын əдеті ғой. 
Шақыру билетінде орын көрсетілмеген соң 
кім қайда отырамын десе де ерікті. Қызық 
болды, қызық болғанда ырғалып-жырғалып, 
ыңырана қозғалып кештің басталуымен ішке 

əрең кіретін «жайсаңдар мен жақсылар» мына 
«тəртіпсіздікке» таң-тамаша болып, состиып 
тұрды да қалды. Алдыңғы қатарда ине шаншар 
орын жоқ. Кері шығып кету жəне ыңғайсыз, 
сосын бірін-бірі итерісіп, артқы жақтағы бос 
орындарға жайғасты. Міне, сөйтіп сол жолы 
бəлкім, тұңғыш рет поэзияны пір тұтатын жыр 
сүйер қауымның мерейі үстем болды. Мұны 
жиналған қауым Фариза Оңғарсынованың 
қарапайым оқырманға көрсеткен  құрметі деп 
түсінді. Өкініштісі, осы үрдістің ғұмыры тым 
қысқа болды. Келесі шығармашылық кеште 
баяғы «орын қорудың» əуейі қайта басталды. 
Бұл ессіздік пен алаңғасырлыққа не істерсіз!

Мереке үшін Мұхаңның, ақын Мұхтар 
Шахановтың да жөні бөлек. Елге адал қызмет 
істеген екі депутатты білемін дейді қаламгер 
досымыз. Оның бірі–1907 жылы май айында 
Думаның мəжілісіне Столыпинның рефор-
масына ашықтан-ашық қарсы сөйлеп, орыс 
помещиктерінің мүддесі үшін орыс шаруала-
рына қазақтың шұрайлы жерлерін алып беру 
арқылы бүтін бір халықтың құқын аяққа тап-
тады деп, патша өкіметін батыл айыптаған 
Бақытжан Қаратаев болса, екіншісі–Желтоқсан 
көтерілісіне байланысты Жоғарғы Кеңестің 
мінбесінен өз ойларын ірікпей батыл айтып, 
сол қанды оқиғаға байланысты қатып қалған 
тұжырымдардың быт-шытын шығарған арқалы 
ақынымыз Мұхтар Шаханов еді дейді. Бұған не 
алып-қосарсыз.

Бұл күнде баспа да көп, баспагер де көп. 
Ал шығып жатқан топан кітаптар одан да көп. 
Құлкенов басқаратын «Өлке» баспасы несімен 
есте қалды десек, ол алғаш рет көп томдық 
шығаруды қолға алды. Əбіш Кекілбаевтың 
көп томдығы осы «Өлке» баспасы арқылы 
ғана оқырманға жетті. Күнделікті жұмыс 
бастылықтан мұрнына су жетпей сүрнігіп 
жүретін жанның бірі осы Мереке. Сөйтіп біріне 
тартса біріне жетпейтін уақыт арасынан аракідік 
мүмкіндік тауып, іштей сілкініп, былайғы 
дүниенің бəрін ұмытып, қағазға шүйлігетіндігі 
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Қуаныш ЖИЕНБАЙ. «Қарабау мен Алматының арасы»

жəне бар. Аз жазады, аз жазғанның бəрін саз 
жазадының қатарына қосуға болмас, деген-
мен Мерекенің жазған-сызғандары көбіне-көп 
«ондыққа» дөп тиіп жатады. Жазушы Рақымжан 
Отарбаев шығармашылығы туралы жазған 
мақаласы да айтар ойының салмақтылығымен, 
нақтылығымен құнды. Рақымжанның ке-
сек турайтын тіл байлығына алғашқылардың 
бірі болып баға берген жəне сол пікірін 
ұстамдылықпен дəлелдеген де Мереке болар. 
Сондағы бір сөйлем əлі есімде. «Егер жазушы 
өзінің шығармасы арқылы адам баласын өмір 
сүру дегеніміз дүние жинап, үлде мен бүлдеге 
бөлену деген ұғымнан сақтап қала алса–ұлы 
шығарма жазғаны». Басымызды тауға да, тасқа 
да ұрып тынбай ізденіп жүрміз дегендегі түпкі 
мақсатымыз да осы емес пе екен?!

Дүние жүзінің біраз жерін аралады. 
Америка, Франция, Англияңыз одан қалған 
жоқ. Бірақ Құлкенов əсем Алматыдай жұмақ 
қаланы əлі кездестірмепті. Алматыны сұмдық 
жақсы көреді. Бұл да өзінің сөзі: «Ұлан-ғайыр 

еліміздің əр түкпірінде өмірге келіп, ес біліп, 
ат жалын тартқан əрбір таланттың өз бағын 
сынап, тағдырымен бетпе-бет келер мекені–
Алматы. Шығыс пен Батыстан, Оңтүстік 
пен Солтүстіктен құдай берген талантының 
жетегінде келіп бір-бірімен тоқайласатын жері 
де қасиетіңнен айналайын–Алматы. Алматы 
қазақ дарындары мен таланттарының рухани 
ата күлдігі. Біз жеңу мен жеңілудің, өсу мен 
өшудің, тану мен танытудың не екенін Алма-
тыда түсіндік...»

Міне, Қарабаудан басталған қасқа жол 
Атырау асып Алматыға тоқайласты. Қарабау 
мен Алматының арасын кім өлшеп көріпті. Жəне 
оның қажеті қанша! Бізге керегі, сол жолдың 
үлкен жүректі азаматтың өсу, есею, жан-жақты 
жетілу, өзін-өзі тану жолына айналғандығы. 
Біраздан бері соған куə болып келеміз,  куəгер 
бола берейік.

Қуаныш ЖИЕНБАЙ, 
жазушы.

Айтулылар айтқан сөз

Әділ бидің жері ауыртпалықтан таза, 
Әділ патшаның елі жаудан таза.

Едіге би
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Жырлайды жїрек

Нұржан САЛИМОВ

1993 жылы Батыс Қазақстан об-
лысы, Ақжайық ауданы, Базаршолан ау-
ылында дүниеге келген. Қазіргі таңда 
Астана қаласындағы Қазақ Ұлттық Өнер 
Университетінің студенті. 

27-ші қаңтар

Осы күннен шегінсек жарты ғасыр,
Атам ойнақ салыпты,шалқып асыр.
Əжем қатты қиналып,жеңілденіп,
Əкем кепті өмірге жарқын, асыл.

Туған күні əкемнің міне бүгін,
Менен басқа қуанып жүреді кім?
Бақыт тілеп құттықтау мүмкін емес,
Жабықпа деп сарнайды жүрек үнім.

Əкем мені шындыққа құмар қылған,
Күтсін деді-ау,бақыт пен нұр алдымнан.
Жақсылықты жанына жақын тұтып,
Əділдікті əрқашан тұмар қылған.

Тылсым нəрсе тығылып екі ерінге,
Мені іздепті тынымсыз кетерінде.
Қалдырғысы келді екен не өсиет?
Кетті-ау, сыры жазмыштың жетегінде!

Тиер қайғы осы ғой көңілге дөп,
Келді мүмкін айтқысы сөгілме деп.
Туған күнді баласы тойлатып жүр,
Ал,қуаныш иесі өмірде жоқ.

Жүрегімнен жылжиды жырылып жыр,
Əкесіздің азап ғой күні құрығыр,
Мен үшін ол өлген жоқ,əлі тірі,
Əділетсіз қоғамнан тығылып жүр!

Қара түнде маздаған 
əрбір шырақ -

Менің əрбір үмітім 
сені күткен...
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Жарық үміт

Жайбырақат жымиып жүрсің бе үйде,
Қамап қойып жанымды тылсым күйге?
Кей кездері үздігіп өр көңілің
Тым болмаса бір сəтке күрсінбей ме?

Тым болмаса бір сəтке егіліп пе ең?
Терезеңнен қарашы демігіп сен.
Қара түнде маздаған əрбір шырақ – 
Менің əрбір үмітім сені күткен.

Қара түнге қамалып қала жатыр,
Таң ататын кез келді қара да тұр.
Біртіндеп сөне берген шырақтардай
Үміттерім азайып бара жатыр.

Қайта жанар күн батып кеткен кезде,
Үмітімді жұлдыздан,көктен де ізде.
Жанып-өшіп тұрады ол мəңгілікке,
Тіпті мен бұл өмірден өткен кезде.

Сəбилік сəт

Өткенді ойласам өртенеді ішім,
Балалық кезім көркем еді шын.
Аңсаған шақта апарар сонда
Сиқырлы сара жол келемісің?

Оралса ойға бəрі игі едің
Тұла бойымды қариды менің,
Сағынтып барады аулымда қалған
Сəби көңілім,сəби жүрегім.

Бала көңілім гүлденгенінде,
Бағалап тіпті үлгермедім де.
Шалшыққа шомып, балшыққа батып,
Қалдың ба екен жүрген жерімде.

Алдағы таңдар тосады немен,
Өткен күн тарих жасайды менен.

Аязда тоңған күндерге қазір
Жүрегім жібіп,босайды денем.

Жағалап жарды жантайған шақта
Айналып қызығы ортайған баққа
Жалынды ұшқыр осы жасымды
Аңсармын ба екен қартайған шақта?!

Еңбектеп алда жүретін кез бар,
Бір-екі тіспен күлетін кез бар.
Өткен-кеткенге өкпелі кез бар,
Құбылма көңіл төкпелі кез бар.

Ұмытпа тағдыр тұрақтамасын,
Балалық күннің жырақтамасын.
Барлығы бала,сəби кезіңдей
Қартайып қалар бірақ та жасың.

Өткенге өкпем жоқ ала бөтен,
Тəп-тəтті шағың тоналады екен!
Сəбилік сəтің қамқорсыз,қамсыз
Қарттық боп ғана оралады екен!

Бауырмалдық

Бауырым десем өкпелейсің-ау,
Бауыр ма едік деп біз бүгін.
Бауырмалдыққа көп кедейсің-ау,
Жамылған жалғыз күз мұңын.

Тигізер мен бе жолыңа кесір,
Дұшпан көруің қинайды.
Досым деп қалсам оны да кешір,
Баяғы көңіл қимайды.

Жақсы айтуға да жыланамысың,
Ішінде адам аласы.
Асқақтап кеткен ғұлама  досым,
Төменге бір сəт қарашы.

Сен мені өзіңнен санама төмен,
Жоғары етіп те көрсетпе.

Нұржан САЛИМОВ. «Қара түнде маздаған əрбір шырақ -
        Менің əрбір үмітім сені күткен...»
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Ойлы да қырлы,ала да бөтен,
Біз жүрген қалды жол шетте.

Үмітпен тұрып үзік түндердің,
Үнімен өлең жазғансың.
Өлмейді дейтін қызық күндердің,
Қабірін қашан қазғансың?

Өзгерме достым зат емессің ғой,
Айнала салар əрнеге.
Қалпыңа орал (қателестің ғой),
Осы қалпыңнан сəл көне.

Өткен күндердің сараң да нұрлы
Еспейді қайта самалы.
Мақтамасаң да жамандауыңды
Тоқтата тұршы шамалы.

Аппақ көңілдің ауылы көшіп,
Қосылмауға тұр сұрана,
Бауырмалдықтың «бауыры» өшіп,
Арғысықалды-ау сірə да!

Мен енді сені күтпеймін...

Сөзімді аяқтадым мен,
Əдейі басында жырдың.
Сөнбеген жасындарымның,
Көрмеген ғасырларымның,
Аңсаған асылдарымның,
Жолында тосылғаным мін,
Арманнан жай аттадым мен.

Өзгеше бастап өлеңді
Өзімше күй кештім бөлек.
Сезініп сүймеспін бе деп,
Сен жайлы ой түймеспін бөлек.
Үніңе үйлестім демек,
Көңілім күймес күн келед. 
Арман ғой асқақ ол енді.

Орылып,егіліп кей мұң,
Санама сияр ма күмəн.
Тосушы ем қиял бағынан
Елеңдеп жиі алдағыдан,
Талғампаз күй арбауынан,
Шаршадым қиялдағы жан.
Мен енді сені күтпеймін.

Алданған ару

Арманнан дəру іздейді кешкен жан қайғы,
Арбалған жанын алдамшы үміті 

алдайды.
Пəк сенімінен жанына тауып жараны,
Алданған ару арманын қалай жалғайды?

Жылайды бəлкім өкініш айтып өткенге,
Жылайды бəлкім осы себеппен 

көп пенде.
Көңілін қимай,бата алмай бұрын 

жоқ деуге,
Ал,бүгін содан өртеніп жатыр от кеуде.

Жəудіреп көзі төгеді сырын,мұңын да,
Жапа шегуге лайықты емес еді шынында.
Əлсіздік мүмкін шарасыздық па 

кім білсін,
Жылады бүгін,кеше де,одан бұрын да.

Махаббат сірə,мəнді емес енді ол үшін,
Өзге арналарға бұрылды мүмкін 

жолы шын.
Жақсылықтарға қуана созып қол ұшын,
Өзгерістермен өрнектер өмір өрісін.

 *«Үркер»*№11* 2016
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Хатќа тїскен сґз

Қазақ тіліне сіңіп кеткен жат сөздер көп: 
қала, молда, шілде, ақыл, айып, əділ, əлім, əдет, 
ылаж, өмір, ар, құрбан, əкім, аспан, дұшпан, 
заңғар, құн, береке, патша, дастарқан, сабын, 
бедеу, Асан, Үсен, Сəмеке, Шайбақ, Сидақ, 
Мəмбет, Мəделі, əзіл, масқара, дəулет, апат, 
есеп, несібе, серт, əсет, ақырап, жеді, дүйсенбі, 
сəрсенбі секілді тағы талай сөздің бəрі қазақ 
тіліне жат тілдерден кірген сөздер. Бұл сөздер 
біздің тілімізге соншама сіңіп кеткен, қазақ 
халқы бұлардың жат екендігін сезбейді. Байқап 

қарасақ, жоғарғы сөздердің бəрі де қазақ тілінің 
қай заңына да көнеді, қазақтың түбір сөздерімен 
бірдей болып өзгеріп, құбылады.

***
Қазақ тіліне сіңу үшін бұлар танымастай 

болып өзгерген. Өзгергенде, бұлар қазақ тілінің 
заңдарына бағынатын болып, алдымен сингар-
монизм заңына көндігіп өзгерген. 

Өзінің заңымен өзгертпей қазақ тілі 
ішіне ешбір жат сөзді алмайды, кіргізбейді. Бұл 

«Елдің тілі 
бұзылуына 

ең алдымен 

Халел Досмұхамедов қазақ тіліндегі кірме, енген сөздер туралы

Халел ДОСМҰХАМЕДОВ:

оқығандары себеп 
болады»
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ақиқат нəрсе. Бұндай заң, əсіресе жат тілдерден 
кірген қос сөздерде айқын байқалады. Мəделі 
деген сөз Мухамедали деген сөзден, бейсенбі 
деген панжшанбе деген сөзден шыққан, осы 
сықылды көп үлгілер келтіруге болады. 

Өз сөзі қылып сіңіру үшін қазақ тілі жат 
сөздердің бірнешеуін қосып, біріктіріп, син-
гармонизм заңына бағындырып, бір сөз қылып 
жібергені бар. Мəселен «жапа тармағай» де-
ген сөз арабтың «жамған-туран-мағхн-бəрі 
ұмтылу» деген сөздерінен шыққан. Осы секілді 
үлгілер аз болмаса керек. 

***
Қара халық өте сақ болады. Тұрмысына, 

салтына, елдігіне зиян нəрселерді 
қабылдамайды. «Қара қарын» ел бұзады 
деп, жат рулардың адамдарын өте арасына 
сақтықпен кіргізгеніндей, шет сөздерді де сы-
нап, тергеп, тексеріп, екшеп, өзгертіп, өз тілінің 
əдетіне лайықтап кіргізеді. 

Сондықтан, оңаша жүрген елдің өз 
еркінде тұрғанда тілі бұзылмайды. Елдің тілін 
бұзатын, көршілес елдердің мəдениетін үлгіге 
алған мəдениетті елдердің əсері. Елдің тілі 
бұзылуына ең алдымен оқығандары себеп бо-
лады. Бұлар жат əсерлерге бағынғыш келіп, ана 
тілін өзгертуге жол басшы болады. Оқығандар 
өзіне ылайық əдебиет тілі деген тіл түзейді. 
Түзеген жаңа тілін ел ішіне жая бастайды, 
көбіне зорлап кіргізеді. Əдебиет тілі дұрыстап 
түзелмесе, қара тілдің затымен жүрмесе, 
əдебиет тілі көп бұқараға түсініксіз жат тіл бо-
лады, елге сіңбейді. Сондықтан жер жүзіндегі 
жұрттың көбі əдебиет тілін қара тілге жақын 
қылып, елге түсінікті қылуға тырысады. 

Əдебиет тілінің қаруы — баспа мен мек-
теп. Баспа мен мектеп деген адам шошынарлық 
өте қайратты қару. Баспа мен мектепте 
қолданған тіл елге ақырында сіңбей қалмайды. 

Мектеп пен баспаның тілі дұрыс тіл болса, 
елдің тілін көркейтіп, байытып, гүлдендіреді; 
мектеп пен баспада қолданған тіл шатасқан 

тіл болса, ол ел — сорлы ел. Бұндай елдің тілі 
бұзылмай қалмайды. 

***
Ауыздан кірген тамақ сіңу үшін денеге 

«өзімдік» болу үшін дене заңымен өзгеруі керек. 
Дене заңымен өзгермеген тамақ, дене заңына 
көнбеген тамақ денеге сіңбейді. «Бұратана», 
«қара қарын» болып, денеге зиян береді. Тілге 
кірген жат сөздер де сіңу үшін, тілге «өзілік» 
болуы үшін сол тілдің заңымен өзгеріп, таны-
мастай халге келуі керек. Бүйтпесе, жат сөздер 
бұралқы болып, тілдің шырқын бұзады, тілге 
зиян береді. Тілдің қорықшысы қара халық 
мұны жақсы біледі. «Жапатармағайдың» 
арабтың 3 сөзіне қандай ұқсасы бар?!

Жат сөздерді қолданғанда, тіліміздің 
заңымен өзгертіп тілімізге ылайықтап алу 
қажет. Жат сөзді өзгертпей, бұлжытпай алатын 
жер, дүниеде тіл жоқ деп айтса да болады. 

Жат сөздерді өзгертпестен алып, 
бастапқы жат қалыбымен тілге сіңіреміз деген 
— шатасқандық. Бұл жолда жүрген адамдар 
тілімізге орасан зиян келтіреді. 

Жат сөздерді өзгертпей жүргіземіз деп 
қазақтың тілін бұрағандар да, «мəдениетке 
үйретеміз, өнер шашамыз» деп арақ пен шы-
лым, жұқпалы ауру таратқандар да бір есеп. 
Арақ, шылым, аурулар адамның денесін бұзса, 
зорлықпен кіргізген жат сөздер елдің түп 
қазығы болған тілді бұзады.

Қайсысының күнəсі көп?! 
Тілімізге жат сөздер екі жақтап кіріп 

жатыр. Бірі – араб, парсы сөздері молдаға 
оқығандар, екіншілер – Аурупа сөздері, ордаға 
оқығандар арқылы. 

Онтоғызыншы  ғасырдың екінші 
бөлімінде қазақ елі отырықшы бола баста-
ды. Өзара араласуы кеміді. Көршілес отырған 
«адабияты» бар ноғай-сарттардың тілі 
отырықшы елдің арасына жайыла бастады. Осы 
ағайындар арқылы бірқатар, парсы-араб сөздері 
өзгермейінше тілімізге кіре бастады. 

 *«Үркер»*№11* 2016
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Халел ДОСМҰХАМЕДОВ. 
«Елдің тілі бұзылуына ең алдымен оқығандары себеп болады»

Көп қазаққа «шатақ» тілдің əсері жары-
тып тиген жоқ. Шатақ тілден сақтаған:

1) көшпелі салтымыз;
2) бай, ауызша айтылып жүрген ел 

əдебиеті;
3) Ыбырай Алтынсарыұлы һəм Абай 

Құнанбайұлы сияқты шын тіл қамқоры болған 
нағыз əдебиет тіліне жол салған оқымысты 
жігіттеріміз. 

***
Ұзын сөздің қысқасы, арабша, парсы-

ша сөздерді арабша, парсыша айту керек емес. 
Қазақша айту керек, қазақ тілінің заңына 
көндіріп қолдану керек. Бір сөздің ішінде жуан 
жіңішке айтылатын дыбыстар аралас келмейді. 
Сондықтан бір сөздің ішінде бір жағынан «қ», 
«ғ», екінші жағынан «к», «г», «е» дыбыстары 
кірмесін. Жуан сөздерге жіңішке жалғаулар, 
жіңішке сөздерге жуан жалғаулар жалғанбасын. 

***
Біздің қазақ-қырғыздың ішінде Аурупа 

тілдерін жақсы білетініміз аз, көбіміз білмейміз. 
Аурупа сөздері бізге орыс арқылы жалғасады. 

Сондықтан, Аурупа сөздерін орыстың 

айтуынша қолданып жүрміз. Бұл дұрыс емес, 
Аурупа сөзін асыл нұсқасынан алып, өзгертіп 
қолдану керек. 

***
Аурупа сөздерін алғанда, сөзді қазақ-

қырғыз тілінің заңымен өзгертіп, сіңуге 
қолайлап алу керек. Аурупа тілінен бізге əсері 
көп тиетін тіл — орыс тілі, орыс сөздерін 
ықтиярсыз көп қолдануға керек болатын дəуірде 
тұрмыз. Сондықтан, орыс сөздерін қолданғанда 
сақтық керек. 

***
Мектепте ана тілін жақсылап оқыған 

балаға орыс сөздерін көпке дейін дұрыстап 
сөйлеу мүмкін емес. Біздің айтайын дегеніміз 
мынау. Орысша жақсы сөйлеймін деп мақтану 
керек емес, ойлаңқырау керек. Ана тілін 
жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең 
бұл сүйініш, ана тілін білмей тұрып, орысша 
жақсы сөйлесең бұл күйініш. Өз тілін білмей 
тұрып, жат тілді еліктей беруі зор қата. Бұл 
оқығандардың есінен шықпауы керек».

 
Ташкент, 25 сəуір 1923 жыл

Айтулылар айтқан сөз

Ханда ұл болмайды,
Биде құл болмайды.

Қыдырәлі би
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Таєзым

Əбдірахман Əйтиев 1886 жылы 20 нау-
рызда Орал облысының Қараоба бо-
лысы, Сүгірбай ауылында (казіргі 

Теректі ауданы) туған. Əбдірахманның əкесі 
Əйті өте кішіпейіл, ауылға сыйлы адам болған.
Тұрмыс жағдайының ауыртпалығынан күні-
түні шаруашылықпен айналысып, еңбегімен 
күнелтіп отырған. Əбдірахман Қараоба 
болыстық бір кластық орыс-қазақ мектебін 
бітірді. Орал қаласының судьясының жанында 
алдымен аудармашы, кейін аға іс жүргізушісі 
болып істейді. Ол еңбек адамдарының қандай 
қиын жағдайда өмір сүргенін көріп, түсіне ба-
стайды. 

1916 жылғы көтеріліс Əбдірахманның 
ауылдың кедейлері арасынан шыққан  нағыз ре-
волюционер (төңкерісші) болып қалыптасуына 
негізгі себеп болды. Езушіліктен əбден 
шаршаған көпшілік қауым жаңа өмір үшін, 
өзінің құқығын қорғау үшін күресуге оя-
нып, дайын болғанына Əйтиевтің көзі жет-
кендей болды. 1917 жылы қаңтарда болыс 
Бекше Қисықовпен бірге сайлауға түсіп, 
Қараоба болысының басқарушысы болып сай-
ланды. Сол жылғы наурызда Б.Қаратаев,Д.
Күсепқалиев, Ы.Тоқберлинов,Ғ.Əлібековпен 
бірге Жайық сыртқы бөлігі азаматтық 
комитетіне төралқа мүшесі жəне хатшы болып 

сайланды. Ал 1918 жылы Орал ревкомының 
тағайындауымен Жайық сыртқы бөлігінде 
Кеңестер ұйымдастыру ісімен айналысты. 
Орал қаласындағы төңкерістен кейін Орал 
əскери үкіметінің əскери-дала соты тарапы-
нан ату жазасына кесілді, осыған байланысты 
Қараоба болысындағы Федоровка, Богдановка 
селоларында, Жымпиты ауылының түбіндегі 
Хакім Бекебасовтың үйінде жасырынып жүрді. 
1918 жылы шілдеде Жымпитыдан Темір уезіне 
өтті. Осында Ташкенттен келе жатқан Мұстафа 
Шоқаймен кездесті. 

1918 жылдың тамыз-желтоқсан 
аралығында Орал ревкомы мен Қызыл Армия 
командованиесі құрған Богдановка астыр-
тын ұйымының төралқа мүшесі, 25-Чапаев 
дивизиясының 3-бригадасының саяси бөлімінде 
жұмыс істеді. 1919 жылдың қаңтарынан 
Орал ревкомы ұлттар коллегиясының 
мүшесі жəне Қазақ атты əскер бригадасын 
ұйымдастырушылардың бірі болды.

Ə.Əйтиев 1919 жылдың басында Орал 
губерниясы төтенше  комиссиясының құпия-
оперативті бөлімінің меңгерушісі, Жайық 
сыртқы бөлігінде Кеңестер ұйымдастыру 
бюросының мүшесі. 1919 жылдың тамыз ай-
ында Чапаев дивизиясы құрамындағы Ілбішін 
ревкомының төрағасы, Ілбішін селосында ақтар 
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жойып жіберген Чапаев дивизиясынан тірі 
қалған үш адамның бірі. 

Қазақ Революциялық  комитеті құрамына 
7 адам кіргізіліп, бекітілді. Қазревком 
төрағасы болып Кеңес үкіметі «Наркомнац» 
И.В.Сталиннің орынбасары С.С.Пестковскийді 
тағайындады. Мүшелері болып Ə.Т.Жангелдин, 
С.Меңдешев жəне басқалары бекітілді. Кейін 
бұлардың қатарына Ə.Əйтиев, А.Авдеев, 
Б.Қаратаев,А.Арғыншиевтер кірді.

Қазревкомның алғашқы жəне кейінгі 
құрамына Алаш қозғалысының көрнекті 
қайраткерлері де кіргізілді. Оның ішінде 
А.Байтұрсынов, Ə.Ермеков, Б.Қаралдин, тағы 
басқалары болды.

Азамат соғысының аяқталуын тездету-
ге, Алашорда қозғалысына қатысушыларды 
амнистияға дайындап, жариялау жұмысына 
Қазревкомның көп еңбегі сіңді. Бірақ, ең басты 
жеңісі - Қазақстан Кеңестерінің Құрылтайшы 
съезін шақыруы болатын. Оның мақсаты - 
патшалықтың бөлшектеп тастаған ежелгі қазақ 
жерін қайта біріктіру негізінде Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республика орнату.

Қазревком жанында Бүкілқазақ съезін 
шақыруға дайындық  жүргізу үшін Ерек-
ше Комиссия құрылды. Оның құрамына 
Ə.Əйтиев, С.Меңдешев, В.Лукашов, Б.Қаралдин 
кірді. Комиссияға съезді шақыру жайында 
нұсқаулар жасауы жүктелді: қазақ халқына 
арнап үндеу дайындау  Ə.Əйтиевке, А.Байтұр-
сыновқа, Б.Қаралдинге, ал орысша мəтінін 
дайындау - В.Лукашевке, С.Меңдешевке жəне 
А.Петровқа тапсырылды.

1920 жылы 5 мамыр күні Қазревком 
нұсқауды бекітті. Оны Қазақстан Кеңестері 
съезіне делегаттардың сайлануымен қоса 
Ə.Əйтиевтің басшылығымен дайындаған. 
Нұсқаудың негізіне РСФСР Конституция-
сының қағидалары енгізілген. Кеңестердің 
Құрылтайшы съезінің дайындық кезінде Қазақ 
АССР-нің аумағын (территория) анықтау 
маңызды мəселеге айналды. 1919 жылдың 10 

шілдедегі РСФСР Совнаркомының  декреті 
бойынша Қазақ ревкомының қарамағына 
Торғай, Ақмола, Семей, Орал облыстары жəне 
қазақтар мекендеген Астрахан губерниясының 
бөлігі жататын. Ол кезде Торғай облысының 
Қостанай уезі Челябі облысына енгізілген, 
ал Қазақстанның оңтүстік бөлігі – Сырдария 
жəне Жетісу облыстары - Түркістан АСР-нің 
құрамында болатын.

Кеңестердің Құрылтайшы съезіне 
дайындық кезеңінде өлкеде қазақ халқын 
біріктіру үшін қозғалыс өрши бастады. Мыса-
лы, Қостанай уезін Дала өлкесінің құрамында 
қалдыруды сұрап, сонымен бірге Түркістан 
Республикасына Маңғышлақ  уезі мен Крас-
новодск уезінің екі болысын қосуын талап 
етілді. Сол сияқты, 1920 жылы тамыз айын-
да қабылданған қаулыда былай деп жазылған: 
«Дала өлкесімен этнографиялық, тарихи жəне 
экономикалық жағынан байланысқан Петро-
павл уезін Қырғыз (Қазақ) өлкесінің құрамына 
кіргізілетініне сенім білдіреміз».

1920 жылы Қазақстан облыстарының 
өкілдері қатысуымен, Əбдірахман Əйтиевтің 
басшылығымен өткен Ақтөбе конферен-
циясы Кеңес  билігін  құптай  отырып, 
бүкіл  өлкенің  облыстарын автономиялық  
кеңестік республикаға біріктіру туралы қаулы 
қабылдады.

Алайда Челябі губерниясы жергіліктілік 
тенденция көрсетіп, Қостанай уезінҚазақстанға 
қосуға қарсы болды. Сондай-ақ,1920 жылы 
25 сəуір күні Орал губерниясы Қазақстанға 
қосылуға қарсылық танытты. Екінші жағынан, 
кейбір қазақ қызметкерлері Қазақстанға Омбы 
облысын, Орта Азияны, Алтай өлкесінің Бар-
науыл уезін қосуын талап етті. Түркілер ре-
спубликасы туралы жоспарлар да болған. 
Оған қазақтар, өзбектер, татарлар, башқұрттар 
жəне басқа түркітілдес халықтар тұратын 
аумақтарды (территориялар) кіргізуді көздеген.

Қазақ АССР-ның келешегі үшін 
Қазақстан құрамына Орынбор қаласын 
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қосудың үлкен маңызы болды. Бұл мəселе 1919 
жылы 19 қыркүйек күні губком партиясының, 
губерниялық атқару комитетінің жəне 
Қазревкомның біріккен мəжілісінде көтерілді. 
Онда ВЦИК төрағасы М.И.Калининнің 
қолдауымен  Орынборды  Қазақстанға  
қосуының ұтымдылығы  туралы шешім 
қабылданған.

1920  жылы  7 шілде  күні Орынбор 
Қазақстан аймағының құрамына енгізілді, ал 
Кеңестердің Құрылтайшы съезінен кейін ол 
Қазақ АССР-ның астанасы болды.

Екі апта бойы (1920 жылы тамыз айының 
13-інен 24-іне дейін) тікелей B.И.Лениннің 
төрағалығымен Кремльде Қазақ Кеңестік ав-
тономиясы туралы жауапты қызметкерлердің 
арнайы мəжілісі өтті. Ал, Халық комисса-
риаты Кеңесі (Совнарком) Қазақ өлкесін 
басқару мəселесімен екі рет (17 жəне 24 та-
мыз күндері) мəжілістерін өткізді. Осы қазақ 
мемлекеттілігінің тағдырының келешегі 
шешіліп жатқан мəжілістердің барлығында да 
Қазақ соғыс ревком төрағасының орынбасары 
Əбдірахман Əйтиевтің мерейі əр уақытта үстем 
болып тұрды.

1920  жылы 26 тамыз күні 
М.И.Калинин мен В.И.Лениннің қолдары 
қойылған Ресей Кеңестік Федерациясының 
(РСФСР құрамының бөлігі ретінде) Қырғыз 
(Қазақ) Автономиялық Социалистік Кеңестік 
Республикасын құру туралы Бүкілресейлік 
Орталық Атқару Комитеті (ВЦИК) жəне 
РСФСР Халық комиссарлар Кеңесінің декреті 
шығарылды.

Бірінші Бүкілқазақтық Құрылтайшы 
съезі салтанатты түрде Қазақ өлкесін Кеңестер 
республикасы деп жариялады.

Кеңестердің Құрылтайшы съезінің 1920 
жылы 12 қазан күні өткен соңғы мəжілісінде 
құрамында 76 мүшесі жəне 25 кандидаты бар 
Қазақ АССР-нің Орталык Комитетін сайла-
ды. Қазақ Орталық Атқару Комитеті (Каз 
ЦИК) Төралқасының құрамына C.Меңдешев 

(төрағасы), В.А.Радус-Зенькович, Ə.Жангелдин, 
И.А.Акулов, С.Сейфуллин, И.Ф.Киселев, 
Б.Алманов, Ə.Əйтиев, Ə.Досов, Г.А.Корестелев, 
П.И.Струпе енгізілді. 

КазЦИК Республика үкіметінің құрамы- 
Халық Комиссарлар Кеңесін (14 адам) бекітіп, 
оған толық атқару билігін берді.Қазақ АССР 
Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы бо-
лып Виктор Алексеевич Радус-Зенькович 
тағайындалды. Өзінің іс-əрекетінде ЦИК-нің 
алғашқы кездескен қиыншылығы - өлкеде кең 
өріс алған ашаршылықпен күресу еді.

1921  жылы тамыз айында ҚазЦИК-
нің Төралқасының мəжілісінде Қазақ АССР-сы 
губернияларындағы балалар мен жастардың 
жағдайлары туралы мəселе қаралды. Ə.Əйтиев 
жасаған баяндамасында республиканың 
ашаршылыққа ұшыраған губернияларын-
да есепке 132 балалар үйлері алынған, оларда 
44698 бала бар деп көрсетілген.

Баяндамасында Ə.Əйтиев мысалдарын 
нақты деректермен жалғастырады: «Күннің су-
ытуына байланысты жəне тамақ жетіспеуінен 
өлім көбеюде. Уездерде жағдай өте ауыр.
Киім, азық, ыдыстар мүлдем жетіспейді. Бала-
лар арасындағы аурулар саны өршіп барады: 
қантышқақ, сүзек...».   

«Ақтөбе губерниясында жетім 
балалардың саны 5830-ға жетті. Ақтөбе стан-
сасы жанында қараусыз қалған 500 балаға 
арналған жатақхана мен тамақтанатын 
пункт ашу қажет» деп Ə.Əйтиевтің қолы 
қойылған жеделхатында Төтенше комиссия-
дан ашаршылыққа ұрынғандарға көмек ретінде 
50 миллион сом сұрайды. (ҚРОММ, 509-қор, 
1-тізбе, 15-іс, 8-бет).

Ашаршылықты жою жұмысы осы кезеңде 
Ə.Əйтиевтің өмірінде жəне іс-əрекетінде басты 
орын алады. Мұрағатта Ə.Əйтиевтің баяндама-
лары, жеделхаттары, үндеулері осы күнге дейін 
сақталған.

1922 жылы 4ақпан күні Қазақ облыстық 
комитетінің төралқасының мəжілісінде 
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екінші Өлкелік партия конференциясына 
ашаршылықпен күресу туралы дайындалған 
тезистер бекітілді. Олардың бəрін Ə.Əйтиев 
дайындап, баяндап берді.

Əбдірахман Əйтиевтің ұсынысы бойын-
ша, Қазақ Орталық  Атқару Комитеті 18-ші жаяу 
əскерлер мектебінің командирлік құрамын, 
3-ші атты əскерлер мектебін, 63-ші кавалерия 
полкін, 11-ші кавалерия дивизиясын, екі ба-
лалар үйін жəне тəжірибе көрсеткіш мектебін 
қамқорлыққа алды.

Ə.Əйтиевтің іс-əрекетінде, мемлекеттік 
пікірі бойынша, партиялық, кеңестік жəне 
мемлекеттік жұмыстарға тұрақты халықтың 
тілін, тұрмысын жəне рухын білетін жергілікті 
ұлттардың еңбекші өкілдері кеңінен тартылу 
керек екендігі дəлелденді. Осыған байланысты 
жиырмасыншы жылдары партия, кеңес жəне 
мемлекеттік аппараттарға жергілікті кадрлар 
тарту мəселесі ел бойынша кең өріс алды.

Ə.Əйтиев ауыл еңбеккерлерінің 
өмірін жақсартуға, əлеуметтік-экономика-
лық  жағдайды қалыптастыруға, ұлтаралық 
жікшілдікті, отаршылдықты жоюға 
бағытталған заңнамалық шешімдерді дай-
ындап жəне қабылдау жұмыстарына тікелей 
қатысумен болды. Сондай актілердің қатарына 
қазақ халқына патшалық кезінде Көшу 
басқармасының қарамағында қалу көзделген, 
бірақ орыс крестьяндары 1917 жылға дейін ба-
сып алған жерлерді қайтару туралы 1921 жылы 
2 ақпан күні қабылданған Қазақ  АССР Орталық 
Атқару Комитетінің декретін жатқызуға бола-
ды. Екі жарым айдан кейін қазақ еңбеккерлеріне 
Жайық,  Есіл жəне Ертіс жағалауларының 
аудандарынан, кезінде патшалықтан қазақ 
əскерлерінің қарамағындағы жерлерді  
қайтарып беру туралы жаңа декрет жариялан-
ды.

Əбдірахман Əйтиевтің дайындаған 
декреттерінің арасында үшеуі өте маңызды бо-
лып шығады:

- қалың мал беруге тыйым салыну;

- көп əйелге үйлену;
- билердің феодалдық сотын жою жəне 

халық сотын енгізу туралы.
Ол өзінің «Қазақ əйелдерін қалыңмалға 

сатудан азаттануы» мақаласында Кеңес билігі 
өмірдің барлық саласына толық теңдігін жа-
риялап отырғанын ерекше атап өтеді. Қазақ 
əйелдерін өздерінің мəдениетін көтеруіне 
белсенділік танытуға шақырады.

Көп əйелге үйленуге тыйым салу декреті, 
тек қана əйелдердің намысын қорғап, оның 
қоғамдық орнын биіктетуімен бірге феодалдық 
сарқыншаққа қатты соққы береді.

Үшінші декрет арқылы феодал-
байлардың жазалау аппаратын жойып, оларды 
еңбекшілердің əлеуметтік наразылықтарын 
басып тастайтын мүмкіншіліктерінен айы-
рады. Сонымен бірге кеңестік сот арқылы 
жергілікті тұрғындар өздерінің құқығын  нағыз 
қорғаушыларын анық сезетін болады.

КазЦИК төралқасының мүшесі 
Ə.Əйтиевтің қатысуымен өткізілген жəне рес-
ми қаулысымен қабылданған мұсылмандар 
мерекелері мен демалыс күндерін бекіту 
шешімдері өте маңызды болды. Мысалы, бұл 
қаулыда мынадай жолдар жазылған: «... На тер-
ритории Кирреспублики в местах, населенных 
в большинстве киргизами и инородцами с ма-
гометанским религиозным мировоззрением, 
обьявляется днем обязательного еженедельного 
отдыха пятница вместо воскресенья» (ҚРОММ, 
5-қор,

5-тізбе, 7-іс, 5 бет). 
Қазақ АССР-де міндетті түрде мынадай-

мерекелер қазақ  халқының мерекелері болсын 
деп жарияланған:

1.Ораза айт- үш күн;
2.Құрбан айт-үш күн;
3.Наурыз - бір күн - 22 наурыз күні.
Осы мысалдан КазЦИК-нің халық 

дəстүрлерін сыйлайтынын, оның миллиондаған 
адамдарға өте маңызды екенін білгенін іс-
əрекеттерді дəлелдейтінін байқауға болады. 
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Ə.Əйтиев Қазақ АССР-ның 
Конституциялық дамуының бастауын-
да да тұрды. Оның тікелей қатысуымен, 
Конституциялық  актілер қабылданды.

Қазақ  АССР-ның аяқ басуы кезеңінде 
Орынбор қаласы едəуір рөл атқарды.Бірақ 
жаңа тарихи жағдайларда оның географиялық 
жағынан орналасқан жері Қазақстанның 
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени 
дамуының талаптарына сəйкес болмай қалды. 
Онымен бірге Орынбор территориялық 
жағынан да қазақ халқының көпшілігі мекен-
деген жерінен алыстау болды, ал экономика 
жағынан Орынбор губерниясы оңтүстік Оралға 
икемделіп тұрғаны белгілі. Тағы бір атап 
өтетін жайт - Орынбор қаласының жəне аттас 
губернияның тұрғындарының басым бөлігі 
орыстар болды.

Республиканы əкімшілік-аумақтық 
аудандастыру жөніндегі арнайы комиссия 
Ə.Əйтиевтің төрағалығымен бірнеше нұсқалар 
дайындады. Республиканың келешек астанасы 
ретінде Ақтөбе, Ақмола, Шымкент, Əулиеата, 
Ақмешіт қалалары алынды (аталынды).

1925 жылы 26 қаңтар күні РК(б)П Орталық 
комитеті жобаны қарап, оны толығырақ зертте-
уге Бүкілресейлік ОАК-нің орталық əкімшілік 
комиссиясына тапсырды. Қазақ АССР-ның 
астанасын Ақмешіт (қазіргі

Қызылорда) қаласына көшіру туралы 
шешімқабылданды.

Алматы жəне Орал қаласында 
Əбдірахман Əйтиев атындағы көшелер бар.
Оралда ескерткіш мүсіні де қойылған. Қала 
тұрғындары сол жерге əркез гүл шоқтарын 
қойып, оны құрметпен еске алады. 

...1920 жылы қазан айында Орынбор 
қаласында Қазақстан Кеңестерінің Бірінші 
Құрылтайшы съезі республиканың жоғарғы 
билігін сайлады. Қазақ АССР-ның бірінші Ішкі 
істер Халық комиссары болып Əбдірахман 
Əйтиев сайланды. 

Ол кезде Ішкі істер халық комиссариаты 

төтенше функцияларын кең пайдаланған еді. 
Оның міндеттеріне контрреволюцияны жою, 
жендеттермен, алыпсатарлықпен күресу, кеңес 
құрылысына қатысу, жергілікті Кеңестерге 
сайлау науқанын жүргізу, Кеңес мемлекетінің 
негізгі заңдары мен күнделікті тəжірибелік іс-
əрекеттерін жүзеге асыру жатқызылады. 

Ə.Əйтиев ішкі істер органдарының 
ұлттық құрамына баса көңіл аударды. Бұл 
Қазақстан үшін (1925 жылы республика 
халқының 59,5 пайзы қазақтар болды) өте 
маңызды еді. Əйтиевтің басшылығымен ми-
лиция қатарын арнайы дайындығы бар қазақ 
қызметкерлерімен көбейту барысында бірнеше 
шаралар жүзеге асырылды. 

Аралас ұлттар тұратын мекендерге 
еуропалық  адамды жібергенде, ол емтихан-
дарды тапсырумен бірге, оның ұлттық тұрмыс 
жағдайын білуі мен қазақша сөйлеуі талап 
етілді. Қазақтардың губерниялық  резерв-мек-
тептерге қабылдау саны көбейтілді.

Губерния орталықтарында жəне 
Қызылорда қаласында арнайы курстар ашыл-
ды.

Оған көп жағдайда жұмысшы мен шаруа-
лар арасынан шыққан қазақтар жəне қазақ тілін 
меңгерген адамдар алынатын болды. 1925 жылы 
осындай курстар Алматыда, Семейде, Оралда, 
Ақмолада жəне Шымкентте ұйымдастырылды. 
Онда оқыған 646 қазақтың бір бөлігі бітіргеннен 
кейін милиция жəне сот органдарына қызметке 
жіберілді. (ҚР ОММ, 1392-қор,81-іс,59б.). Осы 
жылдары милиция кадрларын дайындауға 
бүкіл ел республикаға көмегін көрсетіп жат-
ты. Қазақстандықтар Мəскеу, Ленинград, Таш-
кент оқу орындарында сынақтан өтіп тұрды. 
Қазақстанға өздерінің түлектерін Мəскеудің 
орталық  жоғарғы мектебі жіберді, сонымен 
бірге Новочеркасск, Омбы, Свердловск, Новоси-
бирск мектептерімен тəжірибе алмасып тұрды.

Голощекин патша отаршылдығын  
кеңестік тəсілмен пəрменді түрде жүргізген 
Қазақстандағы кіші Сталин еді. Патшалы 
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Ресейдің екі ғасыр бойы іске асыра алмағанын 
коммунистік жүйе он-ақ жыл ішінде асырды.

Сталиндік қуғын-сүргінге алдымен 
халық комиссарлары ұшырады. 1920-1938 
жылдар арасында тағайындалған 126 халық 
комиссарларының 74-і қуғын-сүргінге түсті. 
Бұлардың 51-і ату жазасына кесілді, екеуі үкім 
шыққанша өзін-өзі өлтірді, 21-і əртүрлі мерзімге 
лагерьлерге айдалды.

Қандықол Голощекин Қазақстанда «Кіші 
Қазан»  жасаймын дегенде халық арасында 
толқу, наразылық болатынын алдын ала білген. 
Сондықтан да ол ұйымдастырудың зардаптары 
боларын, халықтың аштыққа ұрынатынын сезіп, 
республика үкіметіне қарсы болар байырғы 
мемлекет қайраткерлерін жауапты жерлерден 
шеттетіп, орнына сол салада тəжірибесі аз, 
тек жоғарыдан айтқанды бұлжытпай  орын-
дайтын адамды қояды. Голощекиннің  «қара 
тізіміне» Қазақстанда партия, кеңес, кəсіподақ 
жəне жастар ұйымдарын құрып, толықтырып 
жəне күшейтуге белсенділік көрсеткен көрнекті 
қазақ коммунистері - Т.Рысқұлов, С.Меңдешев, 
О.Жандосов,С.Сейфуллин, Б.Серікбаев, 
А.Розыбакиев, Ə.Əйтиев, тағы да сансыз кісілер 
кіргізілді.

Сенімсіздік пен күмəндік атмосфера-
сы  адамдардың қарым-қатынасы, жұмыстары 
арасында кең өріс жая бастайды. Осын-
дай жағдай қызметкерлердің белсенділігі 
мен қайраттылығын тежейді. Осының бəрі, 
Ə.Əйтиевтің пікірі бойынша, халықтың өмірін 
қиындата түседі.

1925 жылы Кеңестердің V съезінде 
Голощекиннің төтенше тапсырысы бойынша 
революция жəне азамат соғысына белсенді 
қатысқан,  Қазақстан  мемлекеттілігінің 
іргетасын қалауға жан аямай еңбек еткен, ре-
спубликада тұңғыш ішкі істер органдарын 
өз қолымен   құрып,  жасақтаған  Əбдірахман  
Əйтиев Ішкі істер Халық комиссары қызметінен 
босатылады. Біраздан кейін оны «Ұлтшылдар 
тобына қолдау көрсетті» деп айыптап, мəселе 

өлкелік партия комитетінің бюросында қаралып, 
Ə.Əйтиев Президиум мүшелігінен шығарылды. 
Бюро мүшелері  Голощекиннің  ұсынысына 
қарсы шығуға қауқарсыз еді. Міне, осылайша 
қазақ  халқының адал ұлы Əбдірахман Əйтиев 
мемлекеттік, партиялық  лауазымдарынан айы-
рылып, басқарушы қызметтерден үзілді-кесілді 
аластатылды.Сөйтіп, Сталиннің қолшоқпары 
Голощекин өзіне қасқайып қарсы шыға алатын 
тағы да бір қазақ азаматын өзінің алдынан ысы-
рып тастады.

Кейінірек оны Жамбыл қаласына 
қоныс  аудартты. Сол жерде денсаулығы на-
шарлап, хал үстінде жатқан оны бірнеше рет 
тұтқындатпақшы болды. Алып кетуге жара-
майтынын көрген  ОГПУ қызметкерлері үйдің 
астан-кестенін шығарып, қайта-қайта тінтуден 
жалықпады. Голощекин солай өз жолында кесе-
көлденең тұрған тағы бір ұлтжанды азаматтың 
тағдырын тəлкекке салды.

Осы бір əділетсіз партия мəжілісінде 
бюро мүшелері болып отырған қазақ азаматта-
рына кезінде партияға жолдама беріп, қызмет 
басында өсулеріне жан-жақты қамқорлық  
жасаған байырғы большевик Əбдірахман 
Əйтиев болғаны тарихи шындық еді.

«Мен əр уақытта өзімнің Отанымның ары 
таза большевигі жəне азаматы болдым, - деді 
сөзінде Əйтиев. - Мен қазақ халқы үшін айбын-
ды, қуатты, жеңімпаз Кеңес халқы үшін өзімнің 
күш-қайратымды, өзімнің өмірімді аямай əлі 
де жұмсай беретініме сіздердің алдарыңа уəде 
беремін».

Бұл абзал адамның көпшілік алдында 
сөйлеген соңғы сөздерінің бірі еді.

Бірте-бірте Ə.Əйтиевтің айналасы адам 
өмір сүре алмайтын қаңыраған бос жерге ұқсап, 
оның жарқын аты басылымдар беттерінен си-
реп, жойыла бастады. Тоталитарлық жүйе 
өзінің ісіне алдамшы түрде аяусыз кірісті...

Ə.Əйтиевтің қызмет жолы құлдырай ба-
стады. Ол кейінгі жылдары Қазақ мемлекеттік 
сауда жүйесінде, Алматы малдəрігерлік 

Тілеу КӨЛБАЕВ. «Ерлік пен қасіретке толы өмір»
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институтының директоры қызметтерін 
атқарған. 1934 жылы Алматы қорығының ди-
ректоры болып қызмет атқарған кезде жалған 
жаламен партия қатарынан шығарылып, кейін 
қалпына келтірілген.

Онан соң курорт директоры, фабрикалық-
зауыттық  оқыту мектебінің оқытушысы болып 
еңбек етті.

1934 жылы ОГПУ-дің шешімімен 
Ə.Əйтиевтің қонысы Алматыдан Жамбылға ау-
дарылды. Жалынды қайраткердің денсаулығы 
осындай қорлықтарға шыдамай, ауыр сырқатқа 
шалдығады.

1935  жылдың аяғында оны тұтқынға 
алуға келгенде, ол хал үстінде жатқан еді. 

Ə.Əйтиев 1936 жылы 16 қараша күні ұзақ 
ауыр науқастан қайтыс болды. Қалалық жəне 
республикалық басылымдар бұл оқиғаны үнсіз 
басып тастады...

Елім, жерім, туған халқым деп еңіреп 
өткен Əбдірахман Əйтиевтің əулеті XXІ 
ғасырда қасиетті де қадірлі ата жолын 

дəстүрлі түрдежалғастырып келеді. Əбекеңнің 
үлкен қызы Қалиманың жан жолдасы, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Ахмет Исаевтан 
тараған Феликс, Светлана, Татьяна, Ақмарал, 
Эрнест,Марат; ортаншы қызы Роза мен оның 
жұбайы, Ұлы Отан соғысының қаһарманы, 
полковник Əлібеков Ботзақтан өрбіген Бақыт, 
Қанат, Сəуле; сондай-ақ, жалғыз ұлы Тельман 
мен Раушаннан тараған Гүлшат, Гүлмира сынды 
немере-шөберелері аталарының сол бір қиын-
қыстау күрес жолында орнатып кеткен бүгінгі 
егеменді еліміздің одан əрі гүлдене, көркейе 
беруіне жан аямай қызмет етіп жүрген аяулы 
адамдар. Құдіреті күшті тарихи жалғастық, 
ұрпақтар жалғастығы дегеніміз, сірə, осы болар.

Тілеу КӨЛБАЕВ,
тарих ғылымдарының докторы,
профессор, ҚР ГҒА академигі,

ҚР Журналистер одағы
сыйлығының иегері

Айтулылар айтқан сөз

Тамыры кеткен бәйтеректен 
үзіліп түскен жапырақ сағағына 
қайта ілінбейді. 

Төле би
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