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1913-1918 жылдары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ыждағатымен 
Орынборда 265 саны шығып, большевизм теперішімен жабылды. 2006 жылы 22 наурызда Қоғабай Сәрсекеев Алматыда 266-санынан бастап қайта жаңғыртты
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COVID-19

Жанар 
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде «Алтын жү-
рек» ескерткішінің ашылуы аса қауіпті індетпен 
бетпе-бет келген отандастарымыздың ынтымағы 
мен бірлігін көрсететінін атап өтті. Мемлекет бас-
шысы дәрігерлерге арнап ескерткіш орнату туралы 
тапсырманы былтыр «Біз біргеміз» жалпыұлттық 
онлайн-форумында берген еді. 

«Бұл – жаһандық дертке қарсы күрескен 
отандастарымызға деген ел құрметінің белгісі. 
Сондай-ақ, халықтың адал перзенттеріне ыстық 
ықыласының көрінісі. Ескерткіш ел басына қиын-
дық туған сәтте қаһармандық көрсеткен жан-
дардың рухына тағзым ету орнына айналады», 
–  деген Президент денсаулық сақтау саласында  
жұмыс істейтін 10 мыңға жуық қызметкер коро-
навирус жұқтырып, оның 200-ден астамы қайтыс 
болғанын жеткізді. 

07-бетте

Ж
ұма, 18 маусымда Мемлекет басшысы коронавирус індетіне қарсы күреске зор 
үлес қосқан медицина қызметкерлеріне арнап тұрғызылған «Алтын жүрек» ескерт-
кішінің ашылу рәсіміне қатысты. Ескерткіш Елорданың сол жағалауында Алматы 
мен Ақмешіт көшелерінің қиылысындағы жаңа саябақтың аумағында орналасқан. 

Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты лентаны қиып, ескерткішке гүл шоғын қойды. 
Содан кейін ашылу рәсіміне жиналған медицина қызметкерлерінің алдында сөз сөйледі.

О
сыдан 60 жылдан астам уақыт бұрын,
яғни 1959 жылы атақты Барби 
қуыршағын әлемнің бүлдіршін қыз-
дары алғаш рет қолдарына ұстады. 

Қуыршаққа қыздарының есімін берген 
ерлі-зайыпты Рут және Эллиот Хэнд-
лер кәсібінің тасы бірден өрге домалады. 
Содан америкалық кәсіпкерлер Бар-
бидің «жігіті» Кенді 1961 жылы, «құрбы-
сы» Миджді 1963 жылы, ал «сіңілісі» 
Скипперді 1964 жылы сатылымға шығар-
ды. Арада қаншама уақыт өтсе де, 
америкалық қуыршақтар әлі де «аттан» 
түспей, оларға сұраныс азайған жоқ. 
Бүгінде атақты Барбидің 40-тан астам 
«туысқаны» бар. Тіпті, 2017 жылы 
хиджап киген Барби мұсылман елдерінде 
тарала бастады. Сол америкалық 
«мұсылман» Барбидің қазақстандық 
«құрбысы» бар. Ал, оны ойлап тапқан
кәсіпкер Бағдат Тоқтарбеков еді.

Отандық 
қуыршақтар

Жанар 
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

Бұл кәсібінен нәсібін тауып, өзінің дара жо-
лымен, шығаратын өнімінің алуандығымен 
ерекшеленетін Бағдат Тоқтарбеков «Кәсіп пен 
нәсіптің» кезекті кейіпкері. Құран сүрелерін 
«айтатын», Алланың 99 көркем есімін «жатқа 
білетін» Фатима және әке, ана, ата, әже туралы 
көптеген тақпақтарды жаттатып, ұлттық тәрбие 
беретін Айгөлек қуыршақтарының нарыққа қа-
лай шыққанын кәсіпкердің өзінен сұрадық.

Жоғарыда Барбиден басталған америка-
лық қуыршақтардың әлемдік нарықты жау-
лап алғандарына ондаған жылдардың жүзі 
болғанына тоқталдық. Міне, атақты Барбиді 
шығаратын АҚШ бүгінде қуыршақ экспорт-
тайтын елдердің көшін бастайды. Өткен жылы 
америкалықтар сыртқа 70,2 млн доллар кө-
лемінде өзінің қуыршақтарын сатса, АҚШ-тан 
кейінгі орындарға Барбадос (34,8 млн доллар), 
Қытай (26,3 млн доллар), Ұлыбритания (26,1 
млн доллар) және Португалия (23,3 млн дол-
лар) жайғасты.

03-бетте
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алан БөріБаев: 
«Генуяда «аБай» Операсына 

таңданБаған 
итальяндықтар қалмады»

09

ӘлемдеГі 40 млн күрдтің 
неГе тӘуелсіз елі жОқ?

сОғыс БОлатын күнді 
хаБарлаған қазақ қызы  

Барлаушы ақжіБек мұқашева неГе елеусіз қалды?

О
ның Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында қызмет атқарған орны – Бас штаб 
жанындағы Бас әскери барлау басқармасы. Мамандығы – алыстан берілетін радио-
граммалар мен радиошифрларды қабылдап, шешуші. Әскери басшылықтың аса 
құпия директиваларын жау тылына шифрланған кодтармен жеткізуші. Өмір тарихы

аса құпия. Суреті де сақталмаған. Құпия гриф белгісі соғылған архив құжаттары әлі 
бар құпиясын ашқан жоқ. «2017 жылы ашылады» деген құпия жәшіктердің шіріген тысы 
ысырылмаған күйінде әлі тұр... 

Ермек 
ЖҰМАХМЕТҰЛЫ

Кез келген мемлекеттің қалыптасу тарихында 
сыртқы барлау қызметінің алар орны ерекше. Өт-
кен ғасырдың жиырмасыншы жылдарының ба-
сында барлық арнайы операцияларды ВЧК-ОГПУ 
органдары жүргізіп келді. Екінші дүниежүзілік 
соғыс алдында НКВД тарапынан «В» және «С» 
деген екі топ құрылып, олар сыртқы барлау 
қызметімен қатар ішкі бақылау-тексеру қызметін 

қатар жүргізді. Соғыс жылдары барлау қызметінің 
20 қызметкері Кеңес Одағының Батыры атағына 
ие болды. Жеңістен кейін кеңес әскерлерінің күші-
мен босатылған елдерден қажетті ақпарат жинау 
үшін НКГБ ұйымы тарапынан «Ф» бөлімі, атом 
бомбасын жасауға бағытталған нысандарға бар-
лау жұмысын жүргізу үшін «К» бөлімі, 1946 жылы 
«партия мен кеңес мемлекеті басшыларына» қас-
тандық жасаушылармен күреске «ДР» (диверсия 
және террор) басқармасы құрылды.

Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Кеңес-
тік сыртқы барлау қызметі фашистік Германияның 

барлық аса маңызды мемлекеттік құрылымда-
рына өзінің ең сенімді агенттерін ұстады. Олар 
империяның Сыртқы істер, экономика және әуе 
қатынасы министрлігінде, тіпті ең қасіретті деген  
гестапода да болды.

10-бетте

Жасұлан 
МӘУЛЕнҰЛЫ

Рас, кедей елдердің қатарына жататын Вьет-
намда 97 млн халық тұрады. Жерінің көлемі 
Ақтөбе облысынан сәл ғана үлкен. Яғни, жері 
аз, халқы көп. Халқы тығыз орналасқан елдер-
дің арасында әлемде алғашқы отыздыққа енеді. 
Демек, бұл елде былтыр дәл Италиядағыдай 
күрделі жағдай қайталануы керек еді. Оның 
үстіне медицинасы әлсіз екенін жоғарыда жаз-
дық. Алайда, коронавирус Вьетнамды басқа ел-
дердегідей әбігерге салған жоқ.

07-бетте

өзГе елдің 
өнеГесі
97 млн халқы Бар 
вьетнам көзГе көрінБейтін 
жауды қалай жеңді?

министрдің 
Бастамашылдық қасиеті

Ә
лемді жайлаған коронавируспен 
күресу жағынан 52 млн халқы бар 
Оңтүстік Корея бәрінен озды. Ба-
сында індетті жұқтыру көрсеткіші 

бойынша Қытайдан кейінгі орында 
болған елді қазір алғашқы сексендіктен 
де таппайсыз. Көзге көрінбейтін жау-
мен күресуде 5,7 млн халқы бар қала-
мемлекет Сингапурдың да тәжірибесіне 
басқа елдер үңіледі. Өзінің ұтымды 
тәсілдерімен Вьетнам да мақтана алады. 
Дегенмен, Вьетнамды жоғарыдағы екі 
елмен барлық жағынан да салыстыруға 
келмейді. Өйткені, Оңтүстік Корея да, 
Сингапур да экономикасы дамыған әрі 
медицинасы мықты елдер. 

айГөлектің БарБиден 
артықшылығы қандай?

«Бұл – халықтың 
адал перзенттеріне ыстық 

ықыласының көрінісі»  
қазақстан респуБликасының президенті қасым-жОмарт тОқаев 

«алтын жүрек» ескерткішінің ашылу рӘсіміне қатысты

Осыдан 80 жыл бұрын, 1941 жылы 22 маусымда
Еуропаның көп мемлекеттерін қысқа мерзімде тізе бүк-
тірген фашистік Германия Кеңес Одағына тұтқиылдан
шабуыл жасады. Осы күнге орай суреті де сақтал-
маған КСРО Бас штабы Бас барлау басқармасының 
шифрмаманы Ақжібек Темірғалиқызы туралы мақаланы
оқырман назарына ұсынғанды жөн санадық...



«Вакцина зауытын 
  қыркүйек айында іске қОсу
  ЖОспарланып Отыр»
Бізде вакцина өндіретін зауыт салу
тәжірибесі болмағандықтан, 
халықаралық ұйымдармен байланыс
орнатып, АҚШ, Қытайдан құрал-
жабдықтарға тапсырыс бердік. Пан-
демия кезінде сырт елден тауар әкелу 
оңайға соқпайды. Айта кетейін, 
кейбір керек құралдарды Шанхайдан
біздің елшілік арқылы алдырдық. 
Бүгінде қажетті құрал-жабдықтардың 
99 пайызы елге жеткізілді. Оларды 
орнату жұмысына Қытай, Италия және 
Украина мамандары жұмылдырылды.
Бүгінде зауыттың құрылыс-монтаждау 
жұмысы аяқталды. Күні кеше ғана 
техникалық сынақ жасап көрдік, бәрі 
дұрыс. Құрал-жабдықты толықтай
орнатып болған соң технологиялық 
тұрғыдан тексерістен өтеді. Содан 
соң Денсаулық сақтау мен Білім және 
ғылым министрліктерінің GMP талап-
тарын растайтын сертификат беріледі. 
Ол үшін 1,5 ай уақыт қажет. Серти-
фикат алған соң, лицензия берілуі тиіс. 
Осылайша, вакцина зауытын ағым-
дағы жылдың қыркүйек айында іске 
қосу жоспарланып отыр...

БЕРДІБЕК САПАРБАЕВ,
ЖАМБыл 
ОБлыСыНыңәКіМі:

(Кеше, 21 маусымда Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте әкімнің айтқаны)
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК КЕшЕ МЕМЛЕКЕТ бАсшЫсЫ бӘсЕКЕЛЕсТіКТі ҚорғАУ ЖӘнЕ ДАМЫТУ АгЕнТТігінің ТөрАғАсЫн ҚАбЫЛДАп, АЗЫҚ-ТүЛіК бАғАсЫн ТөМЕнДЕТУ бойЫншА ТАпсЫрМА бЕрДі ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

КОРОНАВИРУС 
ЖАғДАйЫ ТУРАЛЫ 

РЕСМИ САйТ 
coronavirus2020.kz

2021 жылдың 
1 қаңтарындағы көрсеткіш 

бойынша Қазақстанда     

761 
базар жұмыс істейді. 

Соның 515-і қалада, 246-сы 
ауылдарда орналасқан

Еnergyprom.kz порталының 
мәліметіне сенсек, 2021 жылғы 
қаңтар-сәуірде елімізде 288,1 
мың жеңіл көлік тіркелген. 
Бұл өткен жылдың осы кезеңі-
мен салыстырғанда 32,4%-ға 
артық. Көліктің басым бөлігінің 
қолданыста болғанына 10 
жылдан асқан: 177,6 мың көлік, 
бір жылдағы өсім – 43,6%. 
44,9 мың көліктің қолданыста 
болғанына 3 жыл. 3 жастан 
7 жасқа дейінгі және 7 жастан 
10 жасқа дейінгі автомобильдер 
үлесі: 29,1 мың және 36,5 мың.  
2021 жылғы қаңтар-сәуірде 
10 жылдан көп қолданылған 
61,6% көлік тіркелген. Ескірген 
жеңіл көліктердің басым бөлігі 
Жамбыл облысында: 82,4%. 
Кейін тізімде Алматы (79,4%) 
және Қызылорда (71,7%) 
облыстары тұр. Ал, Атырау 
облысында 10 жылдан асқан 
көліктердің үлесіне биыл 
қаңтар-сәуірде тіркелген жеңіл 
автомобильдердің үштен бірі 
тиесілі. 2021 жылғы сәуірдің 
соңында Қазақстанда барлығы 
3,83 млн жеңіл көлік болған. 
Бұл өткен жылмен салыстыр-
ғанда 2,6%-ға аз. Оның ішінде 
2,46 млн жеңіл көлік немесе 
64,2% көлік 10 жылдан аса 
уақыт бұрын шығарылған...

жәрдемақылардың мөлшерін 10-12% индекстеу 
жұмыстары жүргізілді. Мұғалімдердің еңбекақысы 
25%-ға, медицина қызметкерлерінің еңбекақысы 
50%-ға, құқық қорғау және арнайы қызмет қыз-
меткерлерінің еңбекақысы 70%-ға дейін өсті.

«Еліміздегі күрделі әлеуметтік-экономикалық 
жағдайға қарамастан, біз халық алдындағы барлық 
әлеуметтік міндеттемелерді орындадық», – деді Ас-
қар Мамин.

Премьер-Министр Үкіметтің алдына 2021 жыл-
дың қорытындысы бойынша экономикалық өсімді 
3,5-4,0% деңгейінде қамтамасыз ету және жұмыспен 
қамту шараларымен 1,2 млн адамды қамту міндеті 
қойылғанын атап өтті. Бұл халықтың нақты табысын 
5%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы сомасы 
8 трлн теңге болатын 415 инвестициялық жобаны 
іске асыру мақсаты қойылды. 17 млн шаршы метр 
тұрғын үйді пайдалануға беру, 200 мектеп салу және 
30 медициналық мекеме ашу, 6 мың шақырым авто-
жолды жөндеу және салу жоспарлануда. 

«Біздің алдымызда қол жеткізілген көрсеткіштер-
ді одан әрі нығайту және әлеуметтік-экономикалық 
дамудың жаңа сын-тегеуріндерін еңсеру міндеті тұр», 
– деп атап өтті Асқар Мамин.

Үкімет басшысының есебінше, әлемдік және 
өңірлік экономикалардағы белгісіздікке қарамастан, 
өңдеу саласы 3,9%, фармацевтика 47%, машина 
жасау 16% деңгейінде өсім көрсетті. Еліміз бойынша 
тұрғын үйді пайдалануға беру 16,8%-ға өсіп, 15,3 
млн шаршы метрді құрады, бұл құрылыста сенімді 
өсімді қамтамасыз етті және Қазақстанға бір адамға 
жаңа тұрғын үйді беру бойынша ТМД елдері арасын-
да бірінші орын алуға мүмкіндік берді. 

Пандемия кезеңінде төтенше жағдай режимі мен 
шектеу шаралары қолданылған жағдайда әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты сақтау үшін 2020 жылы 
дағдарысқа қарсы шаралардың 3 пакеті қабылда-
нып, іске асырылды. Бұл — халық пен бизнесті қол-
даудың шұғыл шаралары, әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылықты сақтау жөніндегі жедел шаралар, 
Экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі 
кешенді жоспар. Экономикалық өсімді қалпына 
келтіру мәселелері бойынша заң қабылданды, оған 
14 кодекске және 9 бағыт бойынша 71 заңға түзету-
лер енгізілді. Шағын және орта бизнесті жеңілдікпен 
несиелендіру құралдары айтарлықтай кеңейтілді. 

Жұмыспен қамту шараларымен 1,4 млн қазақ-
стандық қамтылды. Зейнетақылар мен мемлекеттік 

«Біз халық алдындағы Барлық 
Әлеуметтік міндеттемелерді Орындадық»

ОлЖас сүлейМенОВ 
Жүлдесі үШін 

Өткен тартысты дОда
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 

спорт кешенінде жыл  сайын  спорт  ардагерлерінің  ара-
сында  волейболдан «Олжас Сүлейменов жүлдесіне» 
халықаралық турнир өткізу дәстүрге айналған. Жүлденің 
көрнекті ақын, қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек 
Ері Олжас Сүлейменов атымен аталуында үлкен мән бар. 
Оқу орнында 2004 жылдан бері «Олжас Сүлейменов 
атындағы әлеуметтік-гуманитарлық білім беру және 
тәрбие институты» жұмыс жасайды. Қайраткер тұлға 
осында оқитын студенттермен жиі кездесіп, олармен 
рухани кемелдену мен бейбітшілік мәселесі, тарих та-
ғылымы, еліміздің экологиялық мәселелері, салауатты 
өмір салтын ұстану және т.б. туралы пайымдауларымен 
пікір алмасып отырады. Бұл туралы кеше, 21 маусымда 
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ректоры 
Тілектес Есполов өзінің Facebook парақшасында жазды.

«Мектепте оқып жүргеннен бастап спортпен кәсіби 
айналысқан Олжас ағаның «Буревестник» команда-
сында ойнағаны спорттан хабары бар жұрттың есінде. 
Сондықтан университет қабырғасында ардагерлер ко-
мандасы құрылған сәтте оның құрамында алғашқы-
лардың бірі болып Олжас Омарұлының ойнауы да заң-
дылық. Қазіргі таңда ҚазҰАЗУ ардагерлер командасы 
өз ойындарымен өскелең ұрпаққа өнеге көрсетіп келеді. 
Осылайша біздің аграрлық университет республикадағы 
ардагерлер волейболының бірегей базасына айналды» 
деп жазды ректор.

Тілектес Исабайұлының мәліметінше, 18-20 мау-
сым күндері ардагер волейболшылар арасында өткен 
халықаралық Хіv турнирде Өзбекстанның «Ташкент» 
командасымен қатар «Жетісу» (Талдықорған), «Ар-
дагер» (Шымкент), «Ардагер» (Жамбыл облысы), 
«Шығыс» (Түркістан облысы), «Еуразия технологиялық 
университеті» (Алматы) және «Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу университеті» (Алматы) командалары бақ сы-
нады. Турнирге қатысуға өтінім берген Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан командалары әлемдегі эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты келе алмады. 

Екі күн бойы тартысты өткен волейбол турнирінде 
тамаша ойын өрнегін көрсеткен «Ташкент», «Еура-
зия технологиялық университеті» және «Қазақ ұлттық 
аграрлық зерттеу университеті» командалары алға 
шығып, ойын нәтижесі келесідей болды: 1-орын – «Қазақ 
ұлттық аграрлық зерттеу университеті» командасы (Ал-
маты);  2-орын – «Еуразия технологиялық университеті»  
(Алматы); 3-орын – «Ташкент» командасы (Өзбекстан).

АСҚАР МАМИН ПАРЛАМЕНТ ПАЛАТАЛАРЫНЫҢ 
БІРЛЕСКЕН ОТЫРЫСЫНДА ҮКІМЕТ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРДІ

Кеше, 21 маусымда ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин Парламент 
палаталарының бірлескен отырысында Үкіметтің 2020 жылғы жұмысы және эконо-
миканы одан әрі дамыту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы есеп беріп, 
былтырғы жылдың қорытындысы бойынша нақты сектор Қазақстан экономикасы 
тұрақтылығының негізгі факторына айналғанын атап өтті.

номика саласының өзекті сұрақтарын талқылаумен 
қатар, жастардың ҚазҰУ қабырғасында жан-жақты 
әрі сапалы білім алатынының дәлелі болуымен де 
құнды екенін жеткізді.

Конференция барысында ҚР Парламенті Сенаты-
ның депутаты Еділ Мамытбеков, ҚР ҰҒА президенті 
Мұрат Жұрынов, Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры  
м.а. Саябек Сахиев, «Нархоз» университетінің провос-
ты Қанат Қожахмет, Жану мәселелері институтының 
бас директоры, академик Зұлхайыр Мансұров және 
өзге де көрнекті тұлғалар мен ғалымның жақын-
дары сөз алды. Олар біртуар тұлғаның универси-
тет қабырғасындағы қызметі және ғалым, ұстаз, 
азамат ретіндегі келбеті хақында ой-толғап, жылы 
естеліктерімен бөлісті.

Көпжасар Нәрібаев он жылдан астам уақыт 
Қазақ ұлттық университетін басқарды. Осы жылдар 
ішінде университеттің халықаралық беделін көте-
руге, қалыптасқан дәстүрді заманауи жаңашылдық 
үрдістермен ұтымды үйлестіріп, білім ордасындағы 
оқыту  шеберлігі  мен  ғылыми  шығармашылықты 
жаңа биіктерге  көтеруге  орасан  еңбек  сіңірді.   
ҚазҰУ-ға адамзаттың екінші ұстазы, ұлы ойшыл 
әл-Фараби есімін беруде және білім ордасының 
автономдық статусына ие болуы  мен  дүниежүзіне  
танылуына ұйытқы болды.

Шара соңында ғалымның бауыры, саяси ғы-
лымдарының докторы Бекжасар Нәрібайұлы көпшілік 
қауымға отбасы атынан ыстық ықылас пен құрметі 
үшін алғыс білдірді.

Көрнекті ғалым және қоғам қайраткері, ҚР 
ҰҒА академигі, экономика ғылымының докторы, 
профессор, халықаралық және шетелдік ғылым 
академияларының мүшесі, жоғары мектептің білікті 
ұйымдастырушысы Көпжасар Нәрібаевты еске алуға 
арналған шараны әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен 
Абай атындағы ҚазҰПУ бірлесіп ұйымдастырды.

Алқалы жиын Нәрібаев Көпжасар Нәрібайұлы 
атындағы атаулы аудиторияның ашылуымен бас-
тау алды. Экономика және бизнес жоғары мектебі 
ғимаратында орналасқан аудитория оқу сабақ-
тарын өткізуге және біртуар тұлғаның өмір жолы 
мен шығармашылығының түрлі кезеңдерімен таныс-
тыруға арналған. Салтанатты рәсімге қатысқан қо-
нақтар ғалым есімін ұлықтаған игі істі елі үшін ерен 
еңбек сіңірген танымал тұлғаға және ғылымға деген 
құрмет ретінде бағалады.

Конференцияны білім ордасының басшысы Жан-
сейіт Түймебаев ашып, ғалымның сан қырлы қыз-
метіне тоқталды.

Жиынға ҚР Конституциялық Кеңесі және ҚазҰУ-
дың Түлектер қауымдастығының төрағасы Қайрат 
Мами арнайы бейнежазба жолдап, ғалымның 
ұйымдастырушылық, ғылыми-педагогикалық және 
қоғамдық қызметтерін ерекше атап өтті.

Сонымен қатар, ҚР Мемлекет және қоғам 
қайраткері Гүлжан Қарағұсова конференцияға жол-
даған хатында Көпжасар Нәрібайұлының әлемдік 
деңгейдегі беделі мен ел дамуы жолындағы қай-
раткерлігін мысалға алды. Бұл конференция эко-

көпжасар нӘріБаев 
атындағы аудитОрия ашылды

Жұма, 18 маусым күні Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде «Академик К.Н. Нәрібаевтың еңбектеріндегі Қазақстан Республика-
сы экономикасының инновациялық дамуы мен жоғары білім беру жүйесінің қазіргі 
мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Бұл туралы 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі хабарлады.

Алматы облысындағы Көлсай көлінен 5 минуттық 
жерде kolsay Grand қонақ үйі ашылды. Екі қабатты қонақ 
үйде 40 адамға арналған 20 жатын бөлме бар. Ондағы 
бір күндік баға 15 мың теңгеден басталады. Бұған жатын 
орын мен үш уақыт тамақтануы кіреді. 

Kolsay Grand 
қОнақ үйі аШылды
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Рас, Қазақстандағы ойыншықтардың 
90 пайыздан астамы әлемнің 30 елі-
нен әкелінсе, соның ішінде Қытай 
ойыншықтарының үлес салмағы ба-
сым. Ал, қызылды-жасылды түрлі ойын-
шықтардан көзіміз тұнғанымен, ұлттық 
нақыштағы әрі тағылымдық тәрбие бе-
ретін ойыншықтар ілуде біреу ғана кез-
деседі.

Ойыншықтардың арасынан қуыршақ-
тар өтімді келеді. Оның үстіне Қытайдың 
қуыршақтары америкалық қуыршақтарға 
қарағанда әлдеқайда арзан. Дегенмен, 
«арзанның жілігі татымайтыны» белгілі. 
Өйткені, кішкентай бүлдіршіндердің ой-
найтын ойыншықтарының саны көп бол-
ғанымен, олардың сапасы сын көтер-
мейді. Ал, дүкен сөрелерін жаулап алған 
арзанқол дүниелерге қызыққан ата-ана 
оның сапасына да мән беріп жатқан жоқ. 
Сырт көзге әдемі көрінгенімен, қуыр-
шақтардың сырт келбетіне, әсемдігіне 
емес, сапасына, оның таным мен тәрбие 
құралы екеніне мән бергеніміз жөн.

Бұл мәселе «Кәсіп пен нәсіптің» бүгінгі 
кейіпкері Бағдат Тоқтарбековты да қатты 
толғандырды. Содан сенім мен жігер жас 
кәсіпкерді алға жетелеп, қиялына қанат 
бітірді. Елдің сұранысын назарға алған 
кәсіпкер жан-жақты көзқарасымен, тың 
ойымен, мақсатының айқындығымен 
бұл кәсіпте өзінің қолтаңбасын қалды-
ратынына сенеді.

«Біздің елде отандық қуыршақтар 
өте аз, ал оларға сұраныс тым жоғары. 
Ал, Қытай қуыршақтарының сапасы ой-
ландырады. Осының бәрін ой елегінен 
өткізіп, пайдалы әрі зиянсыз қуыршақтар 
жасап шығару керектігін түсіндім. Сөйтіп, 
бұл кәсіпті қолға алдым», – деп бастады 
әңгімесін Бағдат Тоқтарбеков.

Нағыз кәсіпкерге тән батыл бастама!
Иә, жетістікке қол жеткізу үшін алды-

мен ізденіс керек. Толассыз ізденіс! Сол 
ізденістің нәтижесі өнімді еңбекке ұласса 

ғана алынбайтын асу, бағынбайтын қа-
мал болмайды.

Бағдат Тоқтарбековтың мамандығы 
– инженер-механик. Алматы облысының 
Райымбек ауданында дүниеге келген бо-
лашақ өнертапқыш 8-сыныптан бастап 
Алматы қаласындағы дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернатта білім алып, 
кейін Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлт-
тық техникалық зерттеу университетінің 
мұнай-газ саласына оқуға түседі.

«Мұнай-газ саласында жұмыс істеу 
үшін еліміздің батыс өңірлеріне бару ке-
рек. Ал, менде ондай мүмкіндік болмады. 
Сондықтан мамандық бойынша жұмыс 
істемей, түрлі салада бағымды сынап 
көрдім, түрлі компанияда қызмет еттім»,  
– дейді кейіпкеріміз.

Өзіне сын көзбен қарап, кез келген 
саланың қиындығы мен қызығын қатар 
көрген адам ғана дара жолын табары  
анық. Кейіпкеріміз негізгі мамандығы бо-
йынша жұмыс істемейтініне еш өкінбейді. 
Себебі, ол елімізде бұрын болмаған 
жаңа дүние ойлап тапты. Өнертабыс 
–  «Фатима» деп аталады. Бұл үйретуші 
қуыршақтың пайдасы өте көп.

Кәсіпкердің айтуынша, қуыршақ 
өндірісін қолға алғанына төрт жылдың 
көлемі болыпты. Десе де, сұраныс мол. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін көпшіліктің 
дінге көзқарасы өте жақсы. Соның әсері-
нен осындай ерекше қуыршақ шығарып, 
кішкентай балаларымызды дұрыс бағытта 
тәрбиелеуіміз керектігін айтады.

Кейіпкеріміз сатылымға шығарған 
Фатима қуыршағы «Раббың кім», «Дінің 
қайсы», «Кітабың қандай» сынды діни 
сұрақтарға жауап беріп, Алланың 99 
көркем есімдерін жадта сақтауға ықпал 
етеді. Бір сөзбен айтқанда, балаларға 
тілашар құрал болып саналады.

Енді ғана айналасындағы әлемді та-
нып келе жатқан баланың танымына 
жолдас  болып,  сенімді   серігіне   айна-

латын  Фатима  қуыршағы  әр балада бол-
са артық болмас. Бұл ой қуыршақтарды 
ұстап көріп, оның сапасына, пайдасына 
көз жеткізгеннен кейін туындады. Сондай-
ақ, қуыршақ намазда оқылатын негізгі 
сүрелерді үйретеді және Аллаға мадақ 
сөздердің мағынасын түсіндіреді.

Кейіпкеріміз қуыршақтың есімін Фа-
тима қоюының да астары бар екенін айт-
ты. Бастапқыда есім таңдауда бірнеше 
нұсқалар болғандығын жасырмай ай-
тып, осы Фатима есімі қазақ танымына 
жақын екенін, Бәтима есімді әжелеріміз 
бар екенін алға тартты. Шындығында 
да, Фатима – құлаққа жағымды, көңілге 
қонымды есім.

Бағдат Тоқтарбеков қуыршақты шы-
ғармай тұрып, оның қандай сөздер ай-
татынын мамандармен ақылдасыпты. 
Алматы қалалық Дін істері жөніндегі 
басқармасы кәсіпкердің ниетін құптап, 
«шариғатқа қарама-қайшылық жоқ» де-
ген сертификат берген.

«Мақсатым – балалардың діни сауа-
тын ашу. Ол мақсатымды кішкентай ба-
лалар қызығып ойнайтын қуыршақтар 
арқылы жүзеге асырмақпын. әдетте, 
бүлдіршіндер телефонмен ойнап жүріп, 
түрлі әндерді жаттап алады. Сол секілді 
қуыршақпен ойнап жүріп, иман шарт-
тарын да жаттап алса деген ниет болды.  
Діни басқармамен ақылдастым. Бәрін 
зерттеп, саралап, діни басқарманың 
пәтуасын алып, 2017 жылы жасап шы-
ғардық. ҚМДБ пәтуасын берген соң қу-
ыршақтың денесін жасау үшін Ресейдегі 
зауытпен келісімге отырдық. Мәтінді оқу 
үшін кішкентай қыздың дауысы керек 
болды. Қала маңындағы жазғы лагерьде 
9-10 жасар 30 шақты қыз бар екен. Сол 
жерде шағын байқау жасап, Фатиманың 
дауысын салатын қызды таңдап алдық. 
Оны үйрету үшін Нұр-Мүбарак мешітінен 
екі қари қызды жалдадық. Сүрелер мен 
сөздер араб тілінде болғандықтан, қари 

қыздар дұрыс дыбысталуын қадағалады. 
Дайындық жұмыстары ұзақ уақыт жүр-
гізілгенімен, мәтінді жазбаға түсіру бір-ақ 
күнде аяқталды», – деп түсіндірді Бағдат 
Тоқтарбеков.

Фатимадан басталған бастама Ай-
гөлекпен жалғасты. Бұл – қазақ бүл-
діршіндеріне керек нағыз қуыршақ. 
әрі-беріден соң бұл тәрбие құралы. 
Өйткені, ұлттық киім «киген» Айгөлек 
бүлдіршіндерге әке, ана, ата, әже тура-
лы көптеген тақпақтарды жаттатады, 
жаңылтпаштар үйретеді.

Жас та болса кәсіпкерлікте бір белесті 
бағындырып үлгерген кейіпкеріміздің же-
тістікке жету жолындағы құпияларын да 
сұрадық.

Кәсіпкердің айтуынша, табандылық 
пен алға ұмтылыс болашаққа сенімді 
қадам басуға жетелейді. Бизнес сала-
сында көп жыл жүрмесе де, ол осы-
нау аз ғана аралықта кәсіпкерлікке 
қатысты кітаптарды, іскерлік әдебиетті, 
мотивациялық еңбектерді көп оқыпты. 
Оқығанының бәрін санасына тоқи білген 
Бағдат Тоқтарбеков соның нәтижесінде 
өзі армандаған өнімді жарыққа шығарып, 
халыққа ұсынып отыр.

Оның өмірлік ұстанымы – алға ұм-
тылу, бір орында тоқтап қалмау. «Тіпті,  
тоқсан жасқа келсең де, өзіңді жетілдір, 
ізден, үйрен!» – дейді ол. Осындай 
серпіннен соң, сенімнен соң келешек-
ке қадамды нық басуға, өмірдің жар-
қын сәттерін сезінуге болады. Бағдат 
Тоқтарбеков айналасындағылардан біл-
генін аямайтын, үйренген дүниесін өзге-
лермен бөлісе білетін кеңпейіл кәсіпкер 
екендігі бізді таң қалдырды.

Зор ізденіс пен табандылықтың нәти-
жесінде жарық көрген қуыршақтардың 
құнын сұрауға да жүрексіндік. Өйткені, 
түрлі кедергілерге, соның ішінде елде 
шикізаттың тапшылығына байланысты 
отандық өнімдердің қымбатқа сатылаты-
нын жақсы білеміз.

Айтса айтқандай-ақ екен, қуыршақ 
ресейлік материалдардан жасалып, үс-
тіндегі киімдері отандық матадан тігіледі. 
Бағасы матасына қарай бағаланады. 
Мәселен, қуыршақтардың бағасы 8 900 
теңгеден басталады. Сонымен қатар, ер 
балаларға арналған көлік те сатылады. 
Тапсырысты www.muslimdolls.kz сайты 
немесе 8 (700) 329 4391 телефон нөмірі 
арқылы беруге болады. Ал, қазіргі заманда 
балаларға арналған сапалы ойыншықтар 
табу қиынның қиыны екенін ескерсек, 
мұндай бағаға «ақылды» қуыршақ сатып 
алу табылған ақыл болады.

«Киімінде айырмашылық болғаны-
мен, олардың айтатын, үйрететін дүниесі 
бір. Қымбат болса да, Ресейде өндіруді 
жөн көрдік. Ресейдегі зауыт тек қуыр-
шақтың денесін жасап береді. «Сөйлеуін», 
киім үлгісі мен қапталуын, тұтынушылар-
ға жеткізілуін өзіміз қамтамасыз етеміз», 
– деп түсіндірді кәсіпкер.

«Ердің ісі – тәуекел» деген ұстанымды 
темірқазық еткен кейіпкеріміздің алдағы 
жоспарлары да өзгелерге ұқсамайды. 
Оның жастық жалыны, отансүйгіштігі, елі-
не деген махаббаты әр ісінен, әр сөзінен 
анық байқалады. Кәсіпкердің ендігі жос-
пары – ұл балаларға арнап батыр іспетті 
қуыршақ жасап шығару.

Иә, рухани жаңғырудың жаңа кезеңі 
осындай болуы тиіс. Өз елінің батыр-
ларын танып өскен өркен ғана Отанын 
қорғайтын азамат болып өседі емес пе?!

Бағдат Тоқтарбеков кәсіпкерлік құ-
пиясын, сырын айтып қана қоймай, 
кәсіптің принципімен де бөлісті: «Егер 
өз-өзін өзгерте алса, кез келген адам 
кәсіпкер бола алады. Қазақта «ұят» де-
ген шымылдық бар. Сол шымылдықтан 
шығуға ұялады. «Қазақтар саудаға жоқ» 
деген сөзді мақтан көретіндер бар. Егер 
кәсіпкер болғың келсе, алдыңа мақсат 
қой да, мақсатқа шымылдықтың арты-
нан сығалап қарап отырма. Талпынып 
алдыға қарай жүре бер. Кәсіптің негізгі 
принципі – сату. Сен бір компанияда жұ-
мыс істейтініңді, не өндіретініңді немесе 
қандай қызмет көрсететініңді айтқанның 
өзінде сатумен айналысып отырсың деген 
сөз».

ТобЫҚТАй Түйін

Кейіпкерімізбен пікір алмасу барысын-
да оның іскерлік әдебиетті көп оқығаны, 
әлемдік деңгейдегі өнертапқыштардың 
өмірін зерттегені, сонымен қатар, еліміз-
дің өркендеуіне өз тарапынан нендей үлес 
қоса алатыны жайлы толғанатыны анық 
байқалып тұрды.

әлемде мұсылман елдері көп. Олар-
дың барлығында мұндай қуыршақ жа-
сайтын мүмкіндік жоқ. Мысырда, Ресейде 
өндірілетін қуыршақтар туралы естуіміз 
бар. Дегенмен, олардың бағыттары мен 
функциялары басқа. Ал, Фатима мен 
Айгөлек – Қазақстанда аналогы жоқ жо-
ба. Мұндай әдемі ойыншықтарды әлемнің 
ешбір елінен таба алмайсыз.

әрине, тәрбиенің тал бесіктен екенін 
ескеріп, қоғамымызға жаңа бір серпіліс 
жасаған кәсіпкердің бұл бастамасын қол-
дамасқа тағы болмайды.

Отандық 
қуыршақтар
айГөлектің БарБиден 
артықшылығы қандай?
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Қазіргі таңда адамзатты және қоршаған орта-
ны сақтап қалу маңызды мәселелердің бірі болып 
отыр. Экологиялық заңдылықтарды сақтап, со-
нымен қатар, табиғатты және табиғи ресурстар-
ды қайта қалпына келтіру мен оларды молықтыру 
шаралары арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізуге 
болады. Экологиялық құқық түсінігі экология-
лық заңдылықпен тығыз байланысты. Онда қоғам 
мен табиғаттың өзара іс-қимыл саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нор-
малардың жиынтығы түсіндіріледі. Құқықтық рет-
теу объектісінің критерийлеріне сүйене отырып, 
мұндай заңдардың жиынтығын үш топқа бөлуге 
болады: қоршаған орта туралы заңнама, табиғи 
кешендер және табиғи ресурстар туралы заңнама. 
Бірінші топтың заңдарымен реттелетін экология-
лық қатынастардың объектісі болып табылатын 
табиғи орта, екіншісі – табиғи кешендер, үшіншісі 
– жекелеген табиғи объектілер болып табылады.

Экологиялық құқықтың өзекті мәселелеріне 
азаматтардың табиғат пайдалану мәселелерін біл-
меуі мен біліксіздігі жатады. Экология және табиғат 
түсініктері енді дамып келе жатқандықтан, олар-
дың осы саладағы құқықтары мен міндеттері ту-
ралы халық аз біледі. Халықты қоршаған ортаның 
ағымдағы жай-күйімен тұрақты хабардар ету әлі 
дұрыс жолға қойылмай келеді. Бұл азаматтардың 

пассивті мінез-құлқына және экологиялық салаға 
араласқысы келмеуіне әкеледі. Жалпы айтқанда, 
осы негізінде қазіргі уақытта халық немесе өндіріс 
орындары болсын экологиялық заң талаптарын 
сақтамай келеді. 

Халық арасында экологиялық даулардың ше-
шілмеуінің себептері мыналар: өз құқықтары мен 
міндеттері саласында біліксіздігі, экологиялық қыл-
мыс нәтижесінде денсаулыққа зиян келтіру кезінде 
сот талқылауларының қажеттігі туралы хабардар 
болмауы, сот жүйесінің проблемалары және т.б. 
Экологиялық заңнаманы одан әрі дамыту үшін 
азаматтардың табиғатты пайдалану саласындағы 
құқықтарын іске асыру мәселесін шешу керек, аза-
маттарды қоршаған ортаның жай-күйі туралы ха-
бардар ету ауқымын кеңейту. Экологиялық құқық 
проблемалары жөніндегі ғылыми мақалалардың 
көпшілігі арқылы өтетін басты ой экологиялық 
заңнаманың сақталуын қадағалауды жүзеге асы-
ратын бірыңғай орган құру қажеттілігі болып 
отыр. Қазақстан Республикасының экологиялық 

заңнамасының сақталуына мемлекет экологиялық 
бақылауды жүзеге асырады, оның ішінде мына-
ларды атап көрсетуге болады:

- Қазақстан Республикасы экологиялық заңна-
масының сақталуы;

- жер қойнауын пайдалану жөніндегі опера-
циялардың аяқталуына қарай немесе басқа да 
бүлдiретiн процестер мен жұмыстардан босатыл-
ған жердiң Қазақстан Республикасы жер заңнама-
сының талаптарына сәйкес оны одан әрi пайдалану 
үшiн жарамды жай-күйге келтiрiлуi;

- қоршаған ортаны қорғауға қатысты лицен-
зиялық келiсiмшарттық талаптардың сақталуы;

- зиянды заттардың, радиоактивтi қалдық-
тардың көмiлуiне және сарқынды сулардың жер 
қойнауына ағызылуы;

- атмосфералық ауаны қорғаудың, оның iшiнде 
көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды 
пайдалануға шығару және пайдалану кезiнде 
техникалық регламенттердiң, нормативтердiң, қа-
ғидалар мен өзге де талаптардың сақталуы;

- қалдықтарды қоймаға жинап қою мен жағу 
кезiнде атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi 
талаптардың сақталуы;

- парниктік газдар шығарындыларын жүзеге 
асырған кезде талаптардың сақталуы;

- өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу-
дың, кәдеге жаратудың және залалсыздандыру-
дың белгiленген нормалары мен қағидаларының 
сақталуы;

- тазарту құрылыстары жұмысының техноло-
гиялық регламенттерiнiң сақталуы;

- өндiрiстiк экологиялық бақылау нормалары 
мен қағидаларының сақталуы;

- Қазақстан Республикасының мiндеттi эко-
логиялық сақтандыру туралы заңнамасының сақ-
талуы;

- қоршаған ортаны қорғау саласында  лицен-
зияланатын қызмет түрiн жүзеге асырудың бiлiк-
тiлiк талаптары мен қағидаларының сақталуы;

- мемлекеттiк экологиялық сараптаманы 
жүргiзудiң мiндеттiлiгi туралы талаптардың сақ-
талуы және оның шарттарының орындалуы.

нұржан бөЛЕКбАЕВ, 
Алматы қалалық 

Экология департаментінің 
бас маманы

ЭкОлОГиялық заңдылықты сақтау
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дӘріГерлер 
династиясынан 

шыққан 
кардиОхирурГ

Алматы қаласындағы Кардиология 
және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу инс-
титутының тарихы 1977 жылдан бас-
тау алады. Осы 45 жылға жуық уақытта 
елдің барлық аймағынан келетін күрделі 
кардиологиялық, эндокринологиялық, 
ревматологиялық, аллергиялық, гастро-
энтерологиялық сырқаттары бар нау-
қастарға стационарлық көмек көрсететін 
республикадағы жетекші мекемеге айнал-
ды. Қазір бұл беделді мекемеде елімізге 
танымал, алыс және жақын шет елдерде 
тәжірибеден өткен, үлкен практикалық тә-
жірибесі бар 500-ге жуық маман жұмыс 
істейді. Солардың арасында дәрігерлер 
династиясынан шыққан аталған инсти-
туттың Жасанды қанайналым зертханасы 
мен операция блогы бар кардиохирур-
гия бөлімшесінің меңгерушісі, медици-
на ғылымдарының кандидаты Рүстем 
Төлеутаевтың да есімі ерекше аталады.

Иә, Рүстем Мұхтарұлы ата-анасының 
жолын қуды. Ал, оның бұл салаға келуіне 
ата-анасының дәрігерлік жұмысы әсер 
еткені айтпаса да түсінікті. әкесі Мұхтар 
Есенжанұлы – Нұр-Сұлтан қалалық Он-
кология орталығының бас дәрігері, анасы 
Гүлнәр Қамидоллақызы – кардиолог-
дәрігер, ағасы Шыңғыс Мұхтарұлы – хи-
рург. Тіпті, таңдаған жары да осы сала-
ның маманы, яғни жары Сәуле – балалар 
дәрігері. 

Дәрігер – кең ұғым, қастерлі маман-
дық. Бұл мамандық иелерінің жауап-
кершілігі де мол, атқаратын жұмыстары 
да ауқымды. Қызығы мен шыжығы қатар 
жүретін осынау маңызды салаға бүкіл 
өмірін арнамақ ниетпен Рүстем Төлеу-
таев та осы мамандықты таңдады. Со-
дан Новосібір мемлекеттік медициналық 
университетінің емдеу ісі факультетін 
(Ресей), 2007 жылы Новосібір облыстық 
клиникалық аурухана базасында «жалпы 
хирургия» мамандығы бойынша интер-
натураны үздік аяқтады. 2007-2009 жыл-
дары Новосібірде академик Е.Мешалкин 
атындағы Қанайналым патологиясы ҒЗИ 
базасында «кардиохирургия» маман-
дығы бойынша клиникалық ординатура-
да білімін шыңдады. 2009 жылдан 2015 
жылға дейін Жаңа хирургиялық техноло-
гиялар орталығының жүре пайда болған 
жүрек ақауы және биотехнологиялар 
бөлімшесінде, Е.Мешалкин атындағы 
Қанайналым патологиясы ғылыми-зерт-
теу институтында кардиохирург болып 
абыройлы жұмыс істеді. 

ауыртпалығын көтеріп жүрген халыққа 
рухани азық, ертеңгі күнге деген үмітінің 
отын маздататын нәрсе қажет еді. Ол га-
зет болатын. Қан майданнан хабар күткен 
халық елегізіп жүретін де, газет беттерінен 
жақсылық хабарын іздейтін. әкем осы-
ны түсініп, сезіне білді. Сол себептен де 
өзі басқарып отырған басылым бетінде 
халықтың рухын жандандыратын, келер 
күнге сенімін оятатын мақалаларды жа-
риялап тұрды.

Талғар аудандық «Сталин туы» газе-
тінде үздіксіз 8 жыл редактор болған 
кезінде әкем елге де, достарына да сый-
лы болды. Сол кезде қалыптасқан достық 
пен сыйластық сол азаматтардың бүгінгі 
ұрпағының арасында жалғасып жатыр. 
Ал, көзі тірі ағалары түрлі басқосуларда 
оның істеген жақсы істерін өз отбасында 
да, балаларына да үлгі етіп айтып отыра-
ды.

Тірінің тіршілігі бітпеген ғой. Соғыс-
тан кейін елдің тұрмысын көтеру, со-
сын тың жерді игеру, сауаттылық пен 
мәдениеттілікті арттыру сияқты науқанды 
жұмыстар қай салада болмасын жанда-
нып жатты. Мұндай халық үшін маңызы 
зор игі істе баспаның, журналистердің 
атқарар жұмысы, көтерер жүгі ауыр бо-
лары анық.

Жылдар өтіп, отбасымыздың да саны 
көбейіп, саналы ата-ана қатарына біз 
де қосылдық. әйтсе де, өмір деген бір 
қалыпта тұрмайды. Қызығы мен қыңыры 
қатар жүретіні бар емес пе?! Талғарда 
1952 жылы «Сталин туының» кезекті саны 
«Сталин уы» болып басылып шығады.  
Таңертең газет қолына тиген  әкем де,  
баспа жұмысшысы (печатник) еврей жігіт 
те, үкімет адамдары да әбігерге түседі. 
Тексере келгенде еврей жігіті «Т» әрібі-
нің түсіп қалғанын байқамапты. Деген-
мен, үкімет мұндайды кешіре ме, жігітті 
түрмеге қамап, ал әкемді қайта-қайта 
жиналысқа салып, сөгіс берді. Бірінші хат-
шы Д.Берәлиев пен заворготдел Т.Қатаев 
әкемнің бұл жерде кінәсіз екендігін айтып 
жеткізді. Осы кісілер оны партия қатары-
нан шығармау керектігін, оның жоғары 
білімді, сауатты, балалы-шағалы, үлгілі 
отбасы екендігін ескеріп, қатаң сөгіс бе-
руге шешім шығарды, сөйтіп Нарынқолға 
«Советтік шекара» газетіне редакторлыққа 
қызметке жіберіліп, ол жерде бес жылға 
жуық қызмет атқарды. Бізге мейірімділік 
танытқан тағдырымызға, рахымшылық 
еткен үкіметімізге шүкіршілік етіп, өз ісі-
мізге кірістік. 

1957 жылы Жамбыл ауданындағы 
«ленин жолымен» газетіне редактор бо-
лып ауысады. Өмірінің соңғы күндеріне 
дейін осы газет редакциясында қызмет 
атқарды.

Түменова 
сәуле МӘЖИТҚЫЗЫ, 

профессор

Адам үнемі ізденісте, жан-жақты 
даму үстінде жүргенде ғана бірнәрсені 
толық меңгеруге ұмтылыс жасайды. «Бол-
дым, толдым» деу жарты жолда қалып 
қоюмен тең. Рүстем Мұхтарұлы да осы 
қағидатты әрқашан қаперінде сақтайды. 
Ол мүмкіндігінше білімін жетілдіріп, бі-
ліктілігін арттыру мақсатында отандық 
және шетелдік орталықтарға, тәжірибе ал-
масу алаңдарына барып тұрады. Мысалы, 
2012-2013 жылдары international Heart 
school бағдарламасымен Италияның Бер-
гамо қаласында тағылымдамадан өтті. 
2013 жылы Милан университетінде «Кар-
диохирургия, кардиология және кардио-
анестезиология» мамандығы бойынша 
магистрлік диссертация қорғады. 

Рүстем Мұхтарұлы 2015-2019 жыл-
дар аралығында Алматы қаласындағы 
А.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми 
хирургия орталығында Кардиохирур-
гия және жүрек трансплантациясы бө-
лімшесінің меңгерушісі болды. 2019 
жылы Қоғамдық денсаулық сақтау 
жоғары мектебінде денсаулық сақтау 
ұйымдарындағы МВА магистратурасын 
аяқтады. Сонымен қатар, ол 30-дан астам 
ғылыми, соның ішінде шетелдік журнал-
дардағы жарияланымдардың авторы. 

Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ-
да 2019 жылдан бері Рүстем Мұхтар-
ұлы басқаратын кардиохирургиялық 
бөлімшесінде жүрек патологиясы бар 
пациенттерге жоғары технологиялық ме-
дициналық қызметтердің барлық спектрі 
көрсетіледі. Бірегей тәжірибесі бар бө-
лімше гипертрофиялық кардиомиопатия, 
үйлескен патологияларды (жүрек ырға-
ғының  бұзылысы және жүрек ақауы) 
емдеудің сараптама орталығы болып та-
былады. 

Алғысқа бөленген алтын қолды Рүс-
тем Мұхтарұлы 2020 жылы жұмысында 
қол жеткізген көрсеткіштері үшін Кардио-
логия және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу 
институтының ең үздік маманы атанды. 
әрине, шипалы қолдарының арқасында 
өмірден күдер үзген науқастарға қайта 
өмір сыйлап жүрген ақ халатты абзал 
жанға қандай мақтау айтсақ та артық бол-
майды.

Индира бірЖАнсАЛ 

пОлиция 
пОдпОлкОвниГі

«Тәртіпке бағынған құл болмайды, 
тәртіпсіз ел болмайды» деген батыр ба-
бамыз Бауыржан Момышұлы әлемдегі 
өмір сүру қағидасының негізгі заңдылы-
ғына қанатты сөзбен түсініктеме берген. 
Айтылған тәртіптің негізгі өкілі – құқық 
қорғаушылар. ішкі істер қызметінде жүр-
ген аруларымыз да аз емес. Олар қиын-
дығы мен қауіптілігі басым құқық қорғау 
саласында еңбек етіп келеді. Сақшылық 
қызметті өміріне серік еткен Айкүміс 

Мағзұмованың да бала арманы полиция 
формасын киіп, погон тағу еді. Арманы 
орындалған нәзік жанды қазір – поли-
ция подполковнигі әрі Батыс Қазақстан 
облыстық полиция департаментінің 
жедел-криминалистикалық бөлімі басты-
ғының міндетін атқарушы.

Айкүміс Мағзұмова еңбек жолын 
1995 жылы Батыс Қазақстан облысының 
ішкі істер басқармасындағы қабылдау 
бөлімінен бастаған. Кейіннен Шымкент 
заң колледжін бітіріп, криминалист қыз-
метіне тағайындалды. Ол соңғы 23 жыл-
дан бері БҚО полиция департаментінің 
жедел-криминалистикалық бөлімшесінде 
қызмет етіп келеді. 

«Жас келсе іске» дегендей, Айкүміс 
өз жұмысын жақсы көреді, қызмет бары-
сында тың деректер ашып, жан-жақты 
ізденеді. Бір күнде аяқталған әрбір қыл-
мыстық оқиға ол үшін үлкен ғылыми 
жетістік іспетті.

Өзінің қызметі барысында Айкүміс 
суық қаруды, саусақ ізін, трасологиялық, 
баллистикалық сараптамаларды, портрет-
тік құжаттарға өз еркімен техникалық  
және криминалистикалық зерттеулер  
жүргізу құқығына ие.

Айкүміс Мағзұмова Батыс Қазақстан 
облысында психофизологиялық зертха-
на ашуды ойға алған. Өйткені, ол өңір-
дегі полиграфиялық зерттеулер жүргізуге 
рұқсат алған алғашқы криминалист ма-
ман. Жалғандықты анықтайтын детектор 
құрылғысының көмегімен бірнеше ауыр 
және аса ауыр қылмыстарды анықтады.

Полиция подполковнигі өзінің лайық-
ты қызметі үшін бірнеше рет ішкі істер 
министрінің, департамент басшысының 
және облыс әкімінің Алғыс хаттарымен 
марапатталған.

Айкүміс Мағзұмова бос уақытында 
спортпен айналысып, кітап оқу мен киім 
тоқуды ермек етеді. Жүрегі сәби деп 
елжіреп тұратын ол жан сақтау бөлімінде 
шала туылған нәрестелерге арнап, жүн-
нен  киімдер тоқиды. Сондай-ақ, жүннен 
жасалған киімдер емдік қасиетке ие, шала 
туған балалардың жүйке жүйесін дамы-
тып, өмірге деген құлшыныстарын артты-
ратынын айтады.

«Сен істі сүйсең, іс саған бас иеді» 
деген пікірді ұстанатын Айкүміс бала-
ларға арналған заттар тоқуды бастағанда 
тек жақсы нәрселер туралы ойлайды. 
Балалардың қалай аурудан айығатынын, 
аналары оларға қалай қуанып жатқанын 
елестетеді.

«Мейірімділік жүректен» деген ұс-
танымен жүретін Айкүміс Мағзұмова 
қайырымдылықпен де айналысады. Аз 
қамтылған отбасыларға қамқорлық жа-
сап, үнемі материалдық және мораль-
дық көмегін аямайды. Айкүміс жұмыс 
кестесінің тығыздығына қарамастан 
бос уақытын отбасына арнауға тыры-
сады. Бүгінде анасының жолын қуған 
жалғыз ұлы Бауыржан Мағзұмов ішкі 
істер органында қызмет етеді. Полиция 
аға лейтенанты Бауыржан Абай поли-

ция бөлімшесінің учаскелік инспекторы. 
Айкүміс бос уақытының басым бөлігін қос 
немересіне арнайды. «Бала балдан, не-
мере жаннан тәтті», – дейді. 

Индира бірЖАнсАЛ 

аңырақайдан 
шыққан 

тұңғыш журналист 
Түменов Мәжит Белғожаұлы Алматы 

облысына қарасты Жамбыл ауданының 
Аңырақай ауылында 1914 жылдың тамыз 
айында дүниеге келген. 

әкем Мәжит 1923-1930 жылда-
ры Абай атындағы №8 тәжірибелі-үлгілі 
мектепте оқыды. 1934 жылы жаңадан 
ашылған журналистерді дайындайтын 
жоғары оқу орнына түседі. Бұл жоғары 
оқу орнында Алаш арыстары А.Байтұр-
сынов, С.Сейфуллин, С.Асфендияров са-
бақ берген. Алғашқы түлектер араб, ла-
тын, қытай, орыс тілдерін жетік меңгеріп 
шыққан. Орталық компартиядағы үгіт-
насихат бөлімі жас мамандарды жан-
жаққа жұмысқа орналастырады. әкем 
Орталық радиокомитетте балалар бөлі-
мін басқарады. Сонымен қатар, «Вожа-
тый» деген журналдың редакциясында 
жұмыс істейді. 1938 жылы анамыз Зәуре 
Олжабайқызымен отбасын құрады.

1938 жылы Орталық комитет әкемді 
Қызылорда қаласына жұмысқа жібереді. 
1939 жылы жаңадан құрылған Жамбыл 
облысына, «Коммунист» газетінің ре-
дакциясына жұмысқа орналасады. 1941 
жылға дейін осы редакцияда бөлім бас-
шысы болып қызмет атқарады. «Комму-
нист» газетінің редакциясында қызметте 
жүргенде осы жерден соғысқа аттанады. 

Соғыста әкем 118 зеңбірек-атқыштар 
полкінде қатардағы жауынгер болады. 
Мәскеу, Орловск, Ржевск қалаларын фа-
шистерден қорғады. 1944 жылы жарақат 
алғаннан кейін ауылға қайтады. Ауылы 
Самсыға келіп емделеді. 1951-1953 жыл-
дары Орталық комитет Жоғары партия 
мектебін бітіреді. Жарақатынан жазыл-
ған соң Орталық партияның үгіт-насихат 
бөлімі оны Талғар қаласындағы «Сталин 
туы» газетінің бас редакторы қызметіне 
тағайындайды. Бұл жерде 1953 жылға 
дейін қызмет атқарды. 

Соғыстан келген әкем қыл қаламын 
қолына алып, баспасөз қызметіне қайта 
оралды. Тумысынан еңбекқор әкем ман-
сап қуып, көкірегін көкке көтермеді. Ел 
басшылары сенім артып тапсырған қыз-
метін абыроймен атқаруға тырысатын. 
Ерінбей-жалықпай ізденгішінің арқасында 
өз ісінің нағыз маманы бола білді. Бұған 
бір дәлел, соғыстан келген оған Жақып-
бек Жанғозиннің, Орталық партияның 
нұсқауымен Талғар аудандық «Сталин 
туы» газетіне редакторлық қызметі ұсы-
нылды. Сонда көшіп бардық. Соғыстың 

мӘртеБелі 
мамандық иелері

маусым айында дӘріГерлер, пОлицейлер 
мен журналистер кӘсіБи мерекелерін атап өтеді

Қазақстанда маусым айының үшінші жексенбісінде дәрігерлер, 23 маусымда полицейлер, 28 маусымда 
журналистер өздерінің кәсіби мерекесін атап өтеді. Коронавирус пандемиясында осы үш сала мамандарының 

маңыздылығы арта түсті. Біріншісі көзге көрінбейтін жаумен күресте Гиппократ антына адалдық танытса, 
екіншісі былтыр карантин талаптарының сақталуын қадағалады, ал үшіншісі әлеуметтік желіде көп тараған коронавирус

жайындағы фейк ақпараттармен күресті. ғасыр тарихы бар «Qazaq» газеті дәрігерлер, полицейлер 
мен журналистер күніне орай төменде мәртебелі мамандық иелері туралы мақалалар топтамасын ұсынады.
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Ермек ЗӘңгіроВ,
Халықаралық Ақпараттар академия-
сының академигі
 

ЖігЕр МЕн ҚАйрАТ, сЕніМ МЕн 
іЗДЕнісТің ТоғЫсҚАн КЕЗі

Қазақстандық қоғам күрделі жүйелік рефор-
маларға, әлеуметтік құрылым мен институттар-
дың, бұрынғы әлеуметтік-мәдени құндылықтар 
мен нормалардың түбегейлі өзгерісіне куә бол-
ды.  Қоғамның  рухани саласында кейінгі жыл-
дары болған өзгерістер адамдардың психоло-
гиясы мен ойлау жүйесіне ықпалын тигізді. Осы 
үдерістер жас ұрпақтың құндылықтар құрылы-
мын қалыптастыруына, олардың өмірлік талап 
ниеттеріне, әлеуметтік көңіл-күйлеріне және 
діліне зор әсер етті. Ол мемлекетімізге, қоғам 
өмірінің түрлі салаларындағы проблемаларды 
шешу үшін бүкіл тіршілігімізде қордаланып қалған 
орасан зор рухани әлеуетті жүзеге асыруға алып 
келді. Қоғам дәуіріндегі жаңа көзқарасты, жан-
жақты дамыған, білімді, білікті мамандарды ортақ 
іске шоғырландырды. Жастарымыз жаңа ұлттық 
идеологиямен  сусындап,  олардың  ұлтжанды,  
Отанға деген патриоттық сезімдері қалыптасты. 
Осылайша, олар қазіргі таңдағы қоғамдық да-
муымыздың негізгі қозғаушы күшіне айналды.     

Адамдардың қоғамға біріккен сәтінен бастап, 
қауымдастыққа тиімді заңдарды жасауға және 
сол заңдарды оған тағайындалған лауазымды 
адамдармен жүзеге асыру үшін үлкен жұмыстар 

т
әуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында ел өмірінде елеулі оқиғалар орын алуда. 
Тұғыр мықты болмаса, іс алға баспайды. Халықтың басты тұғыры – тәуелсіздік. 
Тәуелсіздік тұғырының берік болуы – ұрпағымыздың қолында. Оны алға апару – 
интеллектісі жоғары, ақыл-ой парасаты биік жастарымыздың басты мұраты болмақ. 

Қажыр-қайраты жоғары, ақыл ой-санасы тәуелсіз, генерациясы толысқан жастардың әлемдік 
ақпараттарды меңгеруі және мәдениет пен тарихты жетік білуі елімізді алға бастап келеді. 

жасау көзделген. Мұндай жағдайда басқару фор-
масы кемелденген демократия болып табылған.

нЕгАТИВ – рУХТЫ 
сөнДірУші ФАКТор

Дүниедегі ең бір тағылымды нәрсе – сөз бен 
істің бірлігі. Біз – осы бірлікке зәру халықпыз. 
Сондықтан қоғам, ел деген сөздерді көп айтуға 
тиіспіз. Ол, әсіресе, атқарушы билік тарапынан 
жиі айтылуы абзал.

Тәуелсіз елдің негізгі мақсаты мен міндеті 
ұрпақ тәрбиелеумен астасады. Өйткені, біздің 
келешегіміз зайырлы тәрбие алған ұрпақпен 
тығыз байланыста құрылған. Ал, ұрпақ тәрбиесі 
мәңгілік құндылықтар жүйесі.  

Бүгінгі қазақтың санасын меңдеген келеңсіз 
мінездерді жоққа шығарып, қазақ ондай емес деп 
халықты ақтаумен айналысудан да, керісінше, 
жат қылықтарды тізіп, халықты көзге түрте бе-
руден де бойды алшақ ұстаған дұрыс. Негативті 
теріп айта беру – өзіндік идеясы жоқ, Отанын 
сүймеушілер. Негатив – рухты сөндіруші фактор. 
Бізге өткеннен сабақ алатын, өкінішті оқиғаларды 
қайталамауға үйрететін, алдағы уақыттарда тек 
жеңіске шақыратын идея керек. Бәрінен бұрын 
осы құбылыстарды зерттеп, олардың туу себе-
бін айқындап, бұқаралық сананы дұрыс жолға 
бағыттайтын қайраткерді табу керек. Себебі,  
бұқаралық санада көрініс беріп жүрген кейбір 
жағымсыз құбылыстардан арылмай, алға жылжу 
мүмкін емес. Саяси биліктің ұстанымы өткен мен 
бүгінгі күннің өзіндік сипатта өрбуіне жол ашып 
отыр.  

Тәуелсіз Қазақстан үшін дамыған 30 елдің 
қатарына өту жолында, экономикалық реформа-
лармен қатар, көптеген әлеуметтік және рухани 
мәселелерді шешу қажеттігі туындауда. Алайда, 
ашық қоғамның маңызды бір белгісі – азамат-
тық қоғам идеясы бойынша, бұл мақсатты жүзеге  
асыру үшін тек мемлекеттің белсенділігі жеткіліксіз 
болып табылады. Оған жету үшін оның форма-
тында – Игілік, әділеттілік, Сұлулық, Даналық, 
Ақиқат, Бақыт сияқты моральдық идеялық 
ұстанымдар жатуы тиіс. Бұл қағида ізгілік пен 
Отанға деген махаббатты туғызады. Оны ашық 
мінезді, көңілді, өзінің ойын оңай жеткізе ала-
тын қасиетке ие талғампаз қайраткерлер ғана 
жеткізе алады. Ондай қайраткерлер елімізде бар. 
Солардың бірі – ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Аида Ғалымқызы Балаева.  

Жақында жоғарыда біз тілге тиек еткен 
ұстанымдар министрдің қатысуымен Отбасы 
күні аясында ұлттық тәрбие беру мен отбасы 
құндылықтарын нығайту мәселелері бойынша 
онлайн режимінде өткен  дөңгелек үстелде әңгіме 
арқауына айналды. іс-шара болашақ ұрпақ тәр-
биесіне арналды. Тақырып өте актуалдығымен 
аса маңызды. Үкімет мүшесінің тақырып ая-
сын кеңейте отырып, оған заң шығарушы билік 
өкілдері мен атқарушы билік қызметкерлерінің 
талқылауына алып шығуының өзі құндылығы-
мен ерекшеленеді. Министрдің тәрбиеге ерекше 
екпін беруінің өзі – ұлды тәрбиелей отырып, жер 
иесін тәрбиелейтініміз, қызды тәрбиелей отырып, 
ұлтты тәрбиелейтініміз (Платон) формуласына 
сай келеді.

лев Гумилевтің  «пассионарлық» теориясына 
сүйенсек, біз кемеліне келіп тасуға қабілетті жас 
мемлекетпіз. Елімізде бұрын ешқашан болма-
ған нәрсені армандауға қабілетті жастар бар. 

Сондықтан қоғамдағы ой-сананы түбегейлі өзгер-
туіміз қажет. Бір замандары халқымыздың ұлы 
перзенті Шоқан Уәлиханов: «Халықтың кемеліне  
келіп өркендеуі үшін ең алдымен азаттық пен 
білім керек», – деген болатын. Бізде осының екеуі 
де бар. Сала министрінің жастар  тәрбиесіне екпін 
түсіруі бұл мемлекет саясатының құрамдас бір 
бөлігі деп түсінген жөн. Айналаны індет шарпыған  
қазіргі кезде тәрбие тінін ашық қалдыру бола-
шақта залалын тигізетінін ол жақсы сезіне білген.

Ұрпақтар сабақтастығы жалғасып, ата-
бабаларының ісін әрі қарай жандандырып, ел 
игілігін арттыра беретін сенімді, саналы ұрпақ 
өсіп келе жатқаны қандай жақсы?! Бұл да рухани 
жаңғырудың бір көрінісі емес пе?!

Антикалық құл иеленуші мемлекеттер Ежелгі 
Грекия мен Рим билігінің өзі жас ұрпақтың дене 
бітімінің және ақыл-ойының түзу болып өсуі мә-
дениетімен айналысқан.  

Кезінде Сталин, Гитлер, Мао Цзэдунның 
өзі жастармен жұмыс істеуді назардан тыс қал-
дырмаған. Бұр ретте Түркия елінде жастармен  
жұмыс істеуде республика құрылуымен дәстүрге 
енген жақсы тәжірибе бар. Түркия лидері Ататүрік 
қалап кеткен осы зайырлы дәстүр күн тәртібінен 
бүгінгі күнге дейін түспеген. Ататүрік мемлекеттік 
шенеуніктердің алдында сөйлеген сөзінде: «Бүгін-
гі таңда жастармен жұмыс істеу кімнің құзырын-
да? Олар өздері қалаған оқуларына түсе алмаса, 
олардың болашақ тағдырымен кімдер айналы-
суы тиіс? Қоғам оны бейжай қалдырмауы керек. 
Демек, оларды бейіміне қарай қоғам ортасына 
тарту қажет. Қалай? Мүмкін оларды мемлекеттік  
мекемелерге жұмысқа тарту керек болар. Кеңсе 
қағаздарын тасысын, қонақ үйлерге келушілерді 
күтіп алып, киімін іліп, шығарып салсын, осылай-
ша кеңсе мәдениетін үйренсін. Осы арқылы біз 
Түркияның болашақ патриоттарын дайындай-
мыз», – деген. 

Түркияның сервистік жағынан әлем елдерінен 
озық болу дәстүрі сол кезден қалыптасқан 
жағымды дәстүр. Қараңыз, қазір жастар тәр-
биесімен кімдер айналысып жүр? Олардың 
тәрбиесімен әлем елдерінде криминалдық ав-
торитеттер, кришнаиттер, сатаналар айналысу-
да. Мұндай жағдайлар жастар тәрбиесін сырт 
қалдырған елдерде орын алуда.  

Министрдің тақырыпты қоғам өмірінің тал-
қысына салуында ерекше талғам бар. Тәуел-
сіздігіміздің 30 жылында сала министрінің  панде-
мия жағдайында мәселені ортаға алып шығуына 
айрықша мән берген жөн. Бір мысал. Осыдан 
оншақты жыл бұрын өзіміз ерекше үлгі тұтатын 
Израиль елінің президенті, Нобель сыйлығының 
лауреаты Шимон Перес аптаның бейсенбі күнін-
де ұлттық телеарнада тікелей эфирге шығып, 
жастар тәрбиесі мен ұлттық ерекшеліктер тура-
лы екі сағаттық тәрбие сағатын өткізуді дәстүрге 
айналдырған еді. Бүгінгі еліміздің Ақпарат 
және қоғамдық даму министрінің бастамасы 
да осыған үндес келеді. іс-шараның мақсаты 
– бала тәрбиесіндегі ата-ананың, мектеп пен 
қоғамның рөлін анықтау, балаларға білім беру 
мен тәрбиенің өзекті мәселелеріне назар аудару. 
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» 
дегенде әл-Фараби осыны айтса керек. 

Коронавирус індетіне, экономикалық, әлеу-
меттік, экологиялық және басқа да қатерлерге 
қоса, жер жүзіне жағымсыз «идеологиялық ви-
рустар» да таратыла бастады. Жалған ақпараттар 
сол вирусты әлеуметтік желілер арқылы шұғыл 
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таратып жібереді. Сондықтан «әлеуметтік желі-
лер туралы» заң қабылдау қажеттігі тұр. Бұл 
сөз бостандығын шектеу үшін емес, әлеуметтік 
желі жүйесін заңнамалық тұрғыда реттеу және 
олардың құрылтайшыларының заң алдындағы 
жауапкершілігін көтеру үшін қажет болуда.

Мәдениетті, ұлттық құндылықтарды қорғау 
дегеніміз – есік-терезеңді бекітіп алып, айналаға 
көз салмау деген сөз емес. Одан саңылау тауып, 
ту сыртыңнан соққы жасауға дайын тұрғандар 
бар. Мәселені осы тұрғыдан түсінгеніміз абзал. 
Технологиялық қоғамда төл мәдениетіміз бен 
ұлттық санамызды сақтап қалу үшін өзіміздің 
ішкі рухани ресурстарымызға, ең алдымен 
ұлттық құндылықтарымызға жүгінуіміз керек. 
Ал, мемлекеттік идеологиямыз ұлттық мұрат 
тұрғысынан қалыптасуы қажет. Ұлттық дүниеге 
қатысты іс-шараларға, ауқымды жобаларға қаржы 
бөлу мәселесіне баса назар аудару бұл маңызды 
шара. 

Бүгінгі таңда жастар арасында театр сахна-
сын өмірі көрмегендер бар. Мектеп ұжымдық 
түрде табиғат аясына, үлкен сауда орталықтарына 
баруды дәстүрге айналдырып алған. Бұл да ке-
рек болар, бірақ балаларға маңыздысы театр 
сахнасы. Мәселен, Бразилия үкіметі ай сайын 
студенттер мен жұмысшы жастарға кітап оқып, 
театрға бару үшін 25 доллар ақша стипендия 
береді. Түрмеде отырғандар кітап оқыса, жазасы 
қысқартылады. Ал, бізде қандай? Жоғарыдағы жа-
пон оқырмандарының мерзімдік баспасөзге қайта 
оралғанындай, қазақ оқырманын газет-журнал 
оқуға қалай қайырамыз? Міне, сұрақ қойылатын 
тұстар. Мемлекет мұқтаждығы үшін барар жері, 
басар тауы болмаса да, қоралы отбасын отырған 
үйлерінен босатуға мәжбүрлеуге болады. Ал, сол 
халықты газет-журнал оқуға міндеттеуге болмай-
ды. Неге? Заң оған жауап бермейді, мәселені осы 

тұрғыдан жаңадан қарастыру қажет.
Көшпелі қоғам ешқашан бір жақты бол-

маған. Оның тұрмыстық мәдени болмысын-
да: мал шаруашылығы, егіншілік, қалаласу 
процесі, оқу-білімі бәрі бар толыққанды қо-
ғам құрған. Осының ішінде жазу мәселесіне 
келсек, ол шаруашылық немесе қазіргі тіл-
мен айтқанда, экономикалық көрсеткіш 
емес, ол өркениеттің белгісі. Сонымен қатар, 
көшпелі қоғам, яғни Ұлы дала тұрғындары 

табиғатпен  жұптасып  өмір  сүрген,  оның  
жаратылыс заңдылығын жақсы игерген. 

Өмір сүрген ортасына көзінің қарашығындай 
қамқорлық танытқан. Тағы бір ерекшелеп ай-

татын дүние – көшпенді қоғамда адами фактор 
бірінші орында болған. Қазіргі әлеуметтанушылар 
айтып жүрген «адам капиталы» дегеніміздің түп 
төркіні осында жатыр.

XXi ғасырда мәдениет пен туризмнің басты 
экспортшыларының біріне айналған тұста Оңтүстік 
Кореяның табысы еселене түсті. Мәдениет индус-
триясын дамытуға мемлекеттің өзі қолдау білді-
ріп, шығармашыл топтарға түрлі субсидия беріп, 
жаңа бастамаларға қаржылай көмек көрсетіп 
отырған. Мәдени экспортты мемлекеттің басым 
бағыттарының біріне айналдырған мемлекет әлем-
ді «жұмсақ күш» арқылы жаулауды мақсат етіп 
отыр. Өркениетті елдердің ұлттық ерекшеліктері 
мен құндылықтарын мемлекеттің даму жолында 
тиімді қолдана білген мысал аз емес. 

Батыс құндылықтарына жұтылмай, өз ерек-
шелігін айшықтай отырып, ауыз толтырып айтар-
лық жетістікке жеткен санаулы елдің бірі – Жапо-
ния туралы айтқанда, халықтың өзгеге ұқсамайтын 
өмір сүру философиясын айналып өту қиын. Кайд-
зен, икигай сынды бірден естігенде түсінуге қиын 
ұғымдар тұтас бір жұрттың өмір сүру жолын си-
паттайды. Кайдзен қазақша «жақсы жаққа өзгеру» 
дегенді білдіретін жүйе жетістікке бір күнде жете-
мін дегендердің ойын жоққа шығарады. Жапон 
жүйесі бойынша бір белесті бағындыру бір күннің 
емес, жүйелі әрі күнделікті шағын әрекеттердің 
нәтижесі.

Бүгінде жасөспірімдер арасында түрлі келең-
сіздіктерге жиі куә болып жүрміз ғой. Олардың 
қатыгездікке бейімділігі, суицид, толерантты-
лықтың төмендігі, басқа да мәселелер, бұлар 
атүсті қарайтын дүние емес. Дегенмен, мұның түп 
негізінде отбасының рөлі зор. Мемлекетшіл аза-
мат қашанда отбасынан алған тәрбие мен жал-
пы қоғамдық құндылықтардан қалыптасатыны  
белгілі. Пандемияға дейін бізде балаға білім мен 
тәрбие беру ісіне балабақшалар мен мектеп қана 
жауапты деген пікірлер болды. Қазір карантин 
кезінде бұл ойдың түбірімен өзгергенін көріп отыр-
мыз. Бала тәрбиесіндегі отбасының, ата-ананың 
рөлі мен жауапкершілігі арта түсті. Уақыт бізден 
отбасы мен бала тәрбиесіндегі құндылықтарға 
жаңа қырынан қарауды талап етіп отыр. Мемлекет 
басшысы өз Жолдауында ұлттық болмыс тақыры-
бында ұлт сапасын арттыруға басымдық берген 
болатын. әлем бүгінде күн сайын өзгеріп жатыр. 
Өмірімізге жаңалықтар жан-жақты енуде. Бұл 
орайда ұлттық құндылықтар мен заманның озық 
үлгілерін бір-бірімен ұштастыра отырып, балаға 
білім беру – мемлекеттік мәселе.

Мемлекеттің отбасы, демографиялық саясаты 
– министрліктің басты бағыттарының бірі. Сондық-
тан бұл бағыттағы жобаларға қашанда ерекше мән 
берілуі тиіс. Оны министр дер уақытында көтеріп 
отыр. Осыған орай министрлік тарапынан отба-
сы институтын дамыту бағытында 6 әлеуметтік 
жобаға грант бөлінген. Солардың ішінде бала 
және денсаулық, жастар арасында отбасылық 
құндылықтар, отбасылық қарым-қатынастарды 
нығайту жобаларын ерекше атап өтуге болады. 
әлеуметтік жобаларды тиімді іске асыру мақ-
сатында үш бағыт бойынша жұмыс топтары құ-
рылған. әр жоба қорытындысы бойынша жұмыс 
топтары отбасы институтын нығайту, балаларды 
қорғау, гендерлік теңдікті ілгерілету бағытында 
нақты ұстанымдар әзірлеу де жүзеге асырылуда. 
Бұрын министрлік мұндай тәрбие істерімен тү-
бегейлі түрде айналысқан емес. Сонымен қатар, 
министрлік жанында отбасы институтын зерттеу 
орталығы жұмыс істеуде. Бұл да сала басшысының 
жаңашыл бастамасымен өмірге келіп отыр. 

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына Жолдауында «Жауапты мем-
лекет, жауапты қоғам, жауапты адам» жүйесін ор-
нату туралы айтқан болатын. Бұл міндеттің түбінде 
қоғамдық тәрбие ұғымы жатыр. Тәрбиенің бас-
тау бұлағы, қайнар көзі – отбасында. Сондықтан 
отбасылық құндылықтың жаңа заманға сай үлгісін 
жасау біздің бүгінгі басты мақсатымыз. Бұл орайда 
қоғамдық талқылаудың, халық пікірінің маңызы 
қашан да зор», – дейді министр.

08-бетте



«гЕрМАнИяДА гЕТЕнің 
ТүпнҰсҚАсЫн 

АбАйДЫң ТіЛінДЕ сөйЛЕТТіК»

– Алан Асқарұлы, елімізде 
дирижер мамандығы қаншалық-
ты дамыған? Кәсіби маман 
болу тек шетелде ғана мүмкін бе,
әлде біздің елде де осындай 
мүмкіндік бар ма? 

– Қазақстанда кәсіпқой маман 
болуға болады және ол үшін тамаша 
дирижерлік мектеп бар. Бізде Кеңес 
заманының классикалық мектебі қалды. 
Өйткені, менің арғы атам Ахмет Жұбанов 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық кон-
серваториясының алғашқы ректоры әрі 
ұйымдастырушысы болып, таланттылар-
ды жинай білді. Бірде ол көшеде кетіп 
бара жатып домбыра тартып отырған ба-
ланы көріп былай дейді: «Балам, сен не 
істеп отырсың? Музыкада оқығың келе 
ме? Жүр». Ол баланы қолынан ұстап му-
зыка мектебіне алып келеді. Бұл бала – 
Нұрғиса Тілендиев болатын. Сондай-ақ, 
Ахмет Жұбанов Фуат Мансұров, Шамғон 
Қажығалиев секілді көптеген музыкант-
тарға көмектесті. Сондықтан мен шетел-
де білім алмас бұрын Қазақстанда жақсы 
мектептен өттім. Содан кейін ғана шетел-
ге кеттім. Кез келген адам секілді музы-
кант үшін де өз ортасында «қайнай түсу» 
мақсатында жаңа тәжірибе алуға басқа 
елдерге бару пайдалы. Менің батыстық 
классикалық білімім бар, солай бола тұра 
мен өзімді батыс және отандық, яғни екі 
мектептің дирижері санаймын. 

– Дирижердің жұмысы – 
айсберг секілді: көп бөлігі көрер-
мендерге байқалмайды, 
дайындық барысында өтеді. 
Ойға да, бойға да салмақ салатын 
күрделі жұмыс. Сіз сонша 
күш пен энергияны қайдан аласыз? 
Сізді не шабыттандырады?

– Мені музыканың өзі қатты ша-
быттандырады. Сіз күшті қайдан ала-
тынымды сұрадыңыз. Күштің барлығын 
тек бір қайнар бұлақтан аламын. Бұл – 
шығармашылыққа деген үлкен ықылас. 
әйтпесе, менікіндей есіңді тандыратын 
жұмыс кестесімен күн кешу мүмкін емес. 
Мен осындай кестемен 20 жылдан бері 
өмір сүріп келемін. Мысалы, Еуропадағы 

білінбей жымдасты. Хордың соңғы мәтіні 
Абайдың Гётеден аударған «Қараңғы 
түнде тау қалғып» өлеңі болатын. Біз бұл 
жерде, керісінше, Гётенің түпнұсқасын 
Абайдың қазақша әуенімен сөйлеттік. 

«АбАй» – ӘЛЕМДіК 
КЛАссИКАЛЫҚ опЕрАнЫң 

Ең оЗЫҚ үЛгісі»

– Алан Асқарұлы, Сіз Абай 
туралы еске түсірдіңіз, Өзіңіз 
Абайға қалай қарайсыз?

– Менің ұлымның аты – Абай. Жауа-
бым осы...

– Осы тақырыпты тарқатайықшы. 
Биыл Қазақстанның музыкалық 
әлемі ұлы композиторлар – Ахмет 
Жұбанов пен Латиф Хамидидің 
115 жылдығын атап өтеді. Ком-
позиторлардың туған күніне орай 
17 шілде күні «Астана Опера» 
сахнасында олардың бірлескен 
авторлығындағы «Абай» опе-
расы орындалады. Осы сұраққа 
толығырақ жауап беріңізші...

– Ахмет Жұбанов туралы туысқан-
дарымның әңгімесінен және оның му-
зыкасы мен әдеби мұрасын тікелей 
зерделеуімнен білемін. Оның бейнесі 
балалық шағымнан бері көз алдымда. 

Ахмет Қуанұлының үлкен немересі 
– менің анам Шолпан Жұбанова ол кісі 
туралы маған көп әңгімелейтін. Атам, ака-
демик, профессор Болат Жұбанов арғы 
бабам туралы көп естеліктер қалдырды. 
Сонымен қатар, композитордың кіші 
қызы, академик Ажар Жұбанова да ол 
жайында әр кез айтып жүр. 

Ахмет Жұбанов – ғаламат дарын иесі. 
Оның жан-жақтылығы соншалық мен 
оны қайта жаңғыру дәуірінің ұлы тұлғасы 
леонардо да Винчимен салыстырар едім. 
Жұбанов бұл тұрғыдан да әмбебап жан 
еді. Сөзсіз, ол – үлкен композитор, бірақ 
бұл оның дарынының бір қыры ғана. Оны 
Қазақстанның музыкалық мәдениетінің 
ұйымдастырушысы деп нық сеніммен 
атауға болады.

Құрманғазы атындағы оркестрдің 
негізін салушы, жетекшісі әрі дирижері, 
консерваторияның бірінші ресми рек-
торы, алғашқы музыкалық колледждің 
іргетасын қалаушы, Ғылым академиясы 
құрылтайшыларының бірі болған Ахмет 
Жұбанов музыкатану саласына қосқан 
үлесі зор әрі қазақ музыкасы туралы зерт-
теу еңбектерінің авторы. 

Бүгінгі таңда композитордың сирек 
айтылатын тағы бір тұсы – қазақ тіліндегі 
аудармалары. Мәселен, ол Паганини ту-
ралы кітапты аударған, алайда баспа үйі 
оны жоғалтып алған. Мен «Астана Опе-
ра» театрының гастрольдік сапарымен 
Италияға, Паганинидің туған жері Генуяға 
барып, «Абай» операсына дирижер бол-
ған кезімде Жұбанов пен Паганинидің 
арасындағы көзге көрінбейтін байланыс-
ты сездім.

«Абай» операсының музыкасы шы-
найы әрі тебірентер күшке жететіні сон-

сапарында біз Генуяға «Абай» операсын 
апардық. Таңданбаған итальяндықтар 
қалмады. Еуропалық опера сайттарын-
да көптеген жақсы пікірлер бар. Бұл мен 
үшін керемет қуаныш. Өйткені, сан түрлі 
репертуарды орындаудағы менің бас-
ты мақсатым – қазақ музыкасын наси-
хаттау. Біздің қазақстандық операмыз 
шет елдерде жоғары бағаланып жатқан 
кезде, ұлттық музыкалық мұрамызды 
көпшілікке тарату бағытында дұрыс келе 
жатқанымызды түсінемін. 

–  Қазақстандағы және шетелдегі 
ең жоғары деңгейдегі тамаша
имидждік жобалар Сіздің атыңыз-
бен тікелей байланысты. Әрине, 
қазіргі бәрін болжап болмайтын 
кезде жоспарлау қиын. Дегенмен, 
армандап көрейікші...

– Сіз қиялдауға ерік берсеңіз, өзімнің 
көкейкесті арманыммен бөліскім келеді 
(күлді). әрине, бұл арманымның ко-
ронавирус пандемиясы мен ғаламдық 
экономикалық дағдарыс кезінде өзекті 
емес екенін білемін. Мен біздің елімізде 
Берлин және Вена филармониясы,  То-
киодағы nHk, Бавария радиосы, Нью-
Йорк филармониясы, Амстердамдағы 
экстра-класс Консертгебау оркестрі сын-
ды теңдессіз әлемдік деңгейдегі симфо-
ниялық оркестр құрылғанын армандай-
мын. әлемде ондай мысалдар жеткілікті, 
мысалы, Венесуэлада Густаво Дудамель 
бастаған «Саймон Боливар» оркестрі құ-
рылды және бүгінде Венесуэланың аста-
насы Каракасқа, Берлин филармониясы 
немесе Байройт сияқты фестивальдерге 
шақырту алып отыр. Мен симфониялық 
музыканы сапалы орындайтын «Made 
in kazakhstan» үлгісіндегі оркестрдің ір-
гетасын қалауды өзімнің басты мақсатым 
екенін сеземін. Ол сіз бен біздің балала-
рымыз, немере-шөберелеріміз шетелдегі 
достарына «нағыз атақты симфониялық 
оркестр» деп мақтана алатындай деңгей-
де болуы керек. 

– Алан Асқарұлы, 
ашық әңгімеңізге рақмет!

«Генуяда 
«абай» Операсына
таңданбаған 
итальяндықтар 
қалМады»

АлАн БөріБАев, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, 
«Астана Опера» театрының бас дирижері:

СҰхБАТТЫҢ ТОЛЫҚ НҰСҚАСЫН 
гАзЕТ САйТЫНАН ОҚЫҢЫз!

концерт, сосын бірден Қазақстандағы 
опера, содан кейін Австралияға ұшу әрі 
сондағы концерт. Уақыт белдеулерін ау-
ыстыру – гастрольдегі дирижер үшін аса 
маңызды әрі қиын. Кейде бірнеше ұзақ 
рейстерден кейін бірден оркестрге баруға 
тура келеді. Ал, оркестрге сарқылмас 
энергиямен шығу қажет. Мұндай жағдай-
да күш тек музыканың өзінен алынады. 

– Алан Асқарұлы, қазір опералар
түпнұсқа тілінде орындалады:
қазірдің өзінде «Травиата» 
орыс тілінде итальяндық секілді 
естілмейді. «Борис Годунов» та
неміс тілінде орыс тіліндей 
құлақ құрышын қандырмайды. 
Көптеген опералар тілге байла-
нысты өзгереді. Сіздің ойыңызша, 
көрермендер тілді түсінуі 
үшін әншілер операны қалай 
орындауы керек? 

– әрине, «Онегиндегі» ларина мен 
күтуші кейіпкерінің қарапайым әңгімесі-
нен көптеген қызықты әрі тың нәрселерді 
табуға болады. Мен үшін әншімен жұ-
мыс істеу барысындағы қызықты нәрсе, 
вокалистің уақытында сахнаға шығып, 
қарқыннан шықпай айтуында емес. Бұл, 
әрине, талап. Негізгі міндет – мәтінді 
ән айту кезінде дұрыс екпінді табу, өз 
ойың мен кейіпкердің мотивациясын 
түсіну және оның оркестрдегі музыкамен 
байланыстығын ұғыну. Сеніңіз, бұл оңай 
емес. 

Енді аудармаға, оның ішінде поэ-
тикалық тәржімаға тоқталсақ, меніңше, 
таяқтың екі ұшы бар. Германияда леош 
Яначектің «Енуфасына» дирижерлік ет-
кенімде опера Макс Бродтың аудар-
масымен неміс тілінде қойылды. Негізі 
шығарма басында чех тілінде жазылған. 
Басты кейіпкердің партиясын чех әншісі 
әрі сопрано Яна Хавранова орындады. 
Яна спектакльдің режиссері Себастьян 
Баумгартеннен бір арияны чех тілінде 
шырқауға рұқсат сұрады. Ең қызығы, бұл 
көрермен көңілінен шықты. 

Тағы бір тәжірибем ретінде 2012 
жылы Германияда неміс тілінде қойыл-
ған, атақты Жұбанов пен Хамидидің 
қаламынан туған, ұлттық өнердің ұлы 
жауһары саналатын «Абай» операсын 
айтар едім. Мұнда да қазақ әуені неміс 
тілімен әдемі үйлесті. Алғашында неміс-
ше емес, қазақша жазылса да, саз бен сөз  

шалық түрлі ұлт тыңдаушыларын бейжай 
қалдырмайды. Бірде Парижде операдан 
кейін маған көз жасына ерік берген бір 
тыңдаушы әйел келіп: «Бұл музыка мен  
туралы», – деді. 

Мен үшін «Абай» операсына дири-
жерлік ету – әр кез іші-бауырымды ел-
жіретіп, толқытатын сезім. Бұл – ғаламат 
туынды, ешқандай артық нота жоқ, ол 
әлемдік классикалық операның озық үл-
гісі болып саналады.

– Алан Асқарұлы, 2020 жылғы 
17 және 18 қазанда «Астана Опе-
ра» театрында көрермен ерекше 
қошемет көрсетті. Қазақстандық 
өнерсүйер қауым Сіздің жаңа 
жобаңызды лайықты бағалады. 
Осындай талғаммен өмірге келген 
«Мольер, Вольтер және Бомарше 
немесе Француз комедиясының 
негізін салушылар» жобасының 
идеясы қалай пайда болды? 

– Бұл концертті мен «Астана Опера» 
театрының көрермендері үшін арнайы 
ойлап таптым. Қиын уақытта көпшілік қа-
уымның көңілін сергітер дүние жасағым 
келді. Бұл концерт шамамен 150 жыл-
дық кезеңдегі француз комедиясының 
даму тарихының айқын мысалы. Кон-
церт Францияның үш ұлы драматургіне 
арналған үш үлкен бөлімнен тұрады.  
Олар бір қарағанда түкке тұрғысыз жанр-
ға үлкен мән берген. Алдымен француз 
комедиясының  Алтын  ғасырына  жата-
тын Мольер шығармашылығынан бастай-
мыз. Содан кейін Қайта өрлеу дәуірін-
дегі Вольтер туындыларына ойысып, ұлы 
драматург Бомаршенің комедияларымен 
аяқтаймыз. Концертте «Астана Опера» 
театрының бар мүмкіндігін пайдаландық. 
Қойылымда не жоқ дейсіз! Миманс және 
балет әртістерінің қатысуымен мольерлік 
кейіпкер Журден мырзаның драма теа-
тры стиліндегі монологы да, көп әнші 
қосыла шырқаған моцарттық опера да, 
үш тұлғаның өмірі мен шығармашылы-
ғын бейнелейтін әдеби хикая да бар.  
Бұл концертте өнердің бірнеше түрін 
өзімізше синтездеп, симфониялық музы-
ка, классикалық әдебиет, драма театры, 
пантомима, балет хореографиясы және 
опера сияқты жанрларды бір арнада то-
ғыстыруға күш салдық.

«МЕнің бАсТЫ МАҚсАТЫМ – 
ӘЛЕМгЕ ҚАЗАҚ 

МУЗЫКАсЫн нАсИХАТТАУ»

– «Астана Операда» үнемі 
аншлаг. Сіздің концерттеріңіздің 
өзге елдердегі жағдайы қалай? 
Онда біздің өнерге деген көзқарас 
қалай екен?

– Қазақстанның классикалық өнері 
қазір әлемде үлкен қызығушылық туды-
рып отыр, мамандар қазақстандық мәде-
ниеттің жоғары өрлегенін айтып жүр. 
Мысалы, 2018 жылы ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің қолдауымен «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы аясында  
«Астана Опера» театрының гастрольдік 

Бөрібаев Алан Асқарұлы

1979 жылы 30 мамырда 
Алматы қаласында музыканттар 

отбасында дүниеге келген
 

Виолончелист Асқар Бөрібаев 
пен пианист Шолпан Жұбанованың 

ұлы; композитор Ахмет 
Жұбановтың шөбересі және 

композитор Ғазиза Жұбанованың 
жиеншары; академик 

Болат Жұбановтың немересі

К. Байсейітова атындағы 
республикалық 

музыкалық колледжінің және 
Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық 
консерваториясының түлегі

Урош лайовиц атындағы 
Вена музыка және сахна өнері 

университетінде дирижер 
ретінде тағылымдамадан өткен 

Нұр-Сұлтан қалалық 
симфониялық 

оркестрінің бас дирижері 

Майнинген театрының, 
Норрчёпинг 

симфониялық оркестрінің, 
Брабант оркестрінің, 

Ирландия ұлттық симфониялық 
оркестрінің жетекшісі 

«Астана Опера» 
театрының бас дирижері

ҚАЗАҚСТАН ТәУЕлСіЗДіГіНің 30 ЖылДыҒыНА АРНАлҒАН «QazaQ» ГАЗЕТіНің АРНАЙы ЖОБАСы
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ЖОБА ЖЕТЕКШіСі  ЖАНСАя ШЫҢғЫСХАН

б
иыл Қазақстанның музыкалық әлемі ұлы композиторлар – 
Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің 115 жылдығын атап өтеді. 
Композиторлардың туған күніне орай 29 сәуірде (орындалып 
қойды, – ред.), сондай-ақ 17 шілдеде «Астана Опера» сахнасында

олардың бірлескен авторлығындағы «Абай» операсы орындалады. 
Операның дирижері және музыкалық редакторы, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Аста-
на Опера» театрының бас дирижері Алан Бөрібаев Ахмет Жұбанов-
тың 115 жылдығына орай өзінің аты аңызға айналған атасы мен өнері 
туралы әңгіме өрбітті.



КОРОНАВИРУСҚА АРНАлҒАН 
«QazaQ» ГАЗЕТіНің АРНАЙы ЖОБАСы

Әлем бойынша 

178 
миллион адам 

коронавирус жұқтырса, 
соның ішіндегі

410
мыңы Қазақстан 

тұрғындары

2021 жылғы 
22 маусымдағы мәлімет

бойынша, 
елімізде барлығы 

2,8 
млн қазақстандық 

COVID-19 
індетіне қарсы вакцина 

салдырды

«Бұл – халықтың адал перзенттеріне 
ыстық ықыласының көрінісі» 

Былтыр Қазақстан Президентінің Жарлығымен «Халық алғысы» медалі бекітіліп, 
пандемияға қарсы күресте алғы шепте болған көптеген отандасымыз марапаттал-
ды. Президенттің айтуынша, бұл олардың қажырлы еңбегі мен ерен ерлігіне деген 
халықтың ыстық ықыласының белгісі. Марапатқа ие болған азаматтардың көпшілігі 
денсаулық сақтау саласының қызметкерлері.

Қасым-Жомарт Тоқаев пандемия кезінде мемлекет тарапынан дәрігерлер мен 
жалпы медицина қызметкерлерін қолдауға бағытталған ынталандыру шаралары 
топтамасы қабылданғанын айтты.  

Президент медицина қызметкерлерінің қоғамдағы мәртебесін арттыру үшін 
«Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері» атағын енгізуді ұсынды. 
Атақпен бірге материалдық сыйақы да беріледі. Оның көлемін Үкімет белгілейді.

Қасым-Жомарт Тоқаев барша медицина қызметкерлерін кәсіби мерекесімен 
құттықтап, «Алтын жүрек» ескерткіші орналасқан саябақты «Дәрігерлер аллеясы» 
деп атауды ұсынды. Мемлекет басшысы жаңадан ашылған кешен ақ халатты абзал 
жандарға деген халық алғысының белгісі болатынына сенім білдірді.

Жиын соңында Мемлекет басшысы медицина қызметкерлерімен әңгімелесті. 
Дәрігерлер көрсетіліп жатқан қолдауға алғыс айтты.

21 маусымдағы дерекке сенсек, халқы 
көп елде coviD-19 індетін жұқтырған-
дар саны 13 мыңға жуықтады. 66 адам 
індеттің құрбаны болды. Салыстырмалы 
түрде айтсақ, халық саны бойынша Вьет-
намнан кейінгі 17-орында тұрған Иран-
да 3,1 млн-нан астам адам коронавирус 
жұқтырып, соның 83 мыңы өлім құшқан. 
Ал, медицинасы артта қалған әрі кедей 
елде мұндай жағдай болуы мүмкін бе? 
«Социалистік ел шынайы ақпаратты жа-
сырады» десеңіз, тағы да қателесесіз. Сон-
да Вьетнамның құпиясы неде? Енді соған 
тоқталайық.

Вьетнамда індет алғаш 2020 жылы 
23 қаңтарда тіркелді. Алғашында індет 
бәленің бәрі басталған Уханьнан келген 
Қытай азаматынан табылды. Қытайлық 
қарт Ханойда тұратын ұлына да жұқтыр-
ды. Екі науқас та астаналық ауруханаға 
жатқызылды. Ұлы бір аптадан кейін, әкесі 
жиырма күннен кейін емделіп шықты. 
Сөйтіп, Вьетнам билігі елде жаппай індет-
тің таралып кетуіне жол бермеді. Деген-
мен, биліктің бұл қуанышы ұзаққа созыл-
мады. Қытай шекарасын жаба бастағанда 
аспан асты елінде нәпақасын тауып жүрген 
мыңдаған вьетнамдықтар еліне оралды. 
Содан 2020 жылғы 7 ақпанда Қытай-
дан келген 13 вьетнамдықтан коронави-
рус анықталды. Социалистік елдің билігі 
еуропалықтардай арқаны кеңге салған 
жоқ. Бірден қатаң шараларды қолға ал-
ды. Ал, халқы Вьетнам компартиясының 
айтқанын екі етпейді. Тәртіпке бағынады.

Социалистік елдің билігі әліптің артын 
бақпай, дабыл қағылған алғашқы күні-
ақ бірден сөзден іске көшті. Балабақша, 
мектеп, жоғары оқу орындары жабылды. 
Өзге елдермен барыс-келіс, алыс-беріс 
тоқтады. Компартия коронавируспен кү-
ресетін арнайы штабты жасақтады. Олар 
ауруханалардың індетпен күресуге да-
йындығын тексерді. Кемшіліктерді жой-
ды. Бюджетінің тапшылығына қарамастан 
ауруханалар мен дәрігерлердің жағдайын 
жасады. Бұған қаржыны аямады. Мықты 
дәрігерлердің басын қосты.

Рас, былтырғы жылдың басында 
әлемдік қауымдастық Қытайдан бас-
тау алған коронавирустың осылайша 
әлемді әбігерге салатынын білген де, 
сезген де жоқ. Мәселен, медицинасы 
озық саналатын Батыс елдерінің билігі 
де, халқы да кеш қозғалды. Содан был-
тыр өркениетті елдер опық жеді. Айта-
лық, коронавирусты жұқтырғандар саны 
АҚШ-та 34 млн адамға жуықтады. індет 
602 мың америкалықтың өмірін жал-

мады. Еуропаның озық елдерінде де 
жағдай былтыр күрделі болды. coviD-19 
індетіне шалдыққандар қазір Францияда 
5,9 млн-ға, Ұлыбританияда 4,6 млн-ға, 
Италияда 4,2 млн-ға жетті. Бұл елдер-
де адам шығыны да орасан зор. індеттің 
құрбаны болғандардың саны осы үш елде 
370 мыңға жуықтады. Қайта жаппай вак-
цинациялау АҚШ пен кәрі құрлықтағы 
жағдайды жақсартты. әйтпесе, адам шы-
ғыны да орасан зор болар еді.

Вьетнамға қайта оралайық. әлем 
елдері былтыр жыл басында арқаны 
кеңге салғанда, Ханой бірден неге шара 
қолданды? Өйткені, социалистік ел ауру-
дың айтып келмейтінін жақсы біледі. 
Оның үстіне Үндістан түбегі мен оған 
жалғасып жатқан аралдарды қамтитын 
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде түрлі 
вирустың шығуы қалыпты жағдай санала-
ды. Ал, Вьетнамның мұндай індеттермен 
бетпе-бет келуі бірінші рет емес. Мыса-
лы, 2003 жылы сол кезде белгісіз болған 
індетті 63 адам жұқтырып, оның бесеуі 
өмірден өтті. Адам шығыны көп те емес. 
Дегенмен, ауруды асқындырып алса, 
онсыз да әлсіз экономикаға зор шығын 
келетінін компартия жақсы түсінеді. Со-
дан кез келген індетке Ханой жүрдім-
бардым қарамайды. Вьетнам жеріне 
көзге көрінбейтін жау тұтқиылдан алғаш 
«шапқанда» да социалистік елдің билігі 
әдеттегідей алғы шептен көрінді.

әрине, бастапқыда 100 миллионға 
жуық халқы бар социалистік елдің барлық 
аймағында карантин жарияланған жоқ. 
Бастапқыда шектеу 9 млн халқы бар Хо-
шимин мен 8 млн халық тұратын Ха-
ной сияқты ірі қалаларда ғана енгізілді. 
Коронавирусты жұқтырғандардың от-
басылары мен олармен қатынаста бол-
ғандарды қатаң карантинде ұстады. Ка-
рантин тәртібінің бұзылмауын әскери 
қызметкерлер қадағалады, дрондар ба-
қылады. Оларды азық-түлікпен мемле-
кет қамтамасыз етті. Азық-түлікті курьер 
есігінің алдына тастап кетеді. Ал, олар-
ды емдейтін дәрігерлердің де қауіпсіз-
дігін ұмыт қалдырмады. Вьетнамдықтар 
coviD-19 індеті алғаш тарала бастаған-
да еуропалықтардай алаңсыз көше кезіп 
жүрген жоқ. Сөйтіп, «тәртіпке бас иген құл 
болмайтынын» тағы бір дәлелдей түсті.

Кедей елдің халқына жасаған тағы 
бір жақсылығын айтпай кетуге болмас. 
coviD-19 індетін шұғыл анықтайтын тест-
терді сатып алуға билік ақшаны аямады. 
Бағасының қымбаттығына қарамастан ол 
тесттерді Оңтүстік Кореядан сатып алды. 

Қазір де індетті жұқтырғандар санының 
аздығына қарамастан сырттан вакцина 
сатып алып жатыр. Вьетнам Денсаулық 
сақтау министрлігі үш вакцинаны тірке-
ді. Бүгінде 2,3 млн халық «astrazeneca», 
«Спутник v» және «Moderna» екпелерін 
қабылдап үлгерді.

әлемде масканы алғаш кигендер де 
вьетнамдықтар. Маскасыз далаға шығуға 
оларға рұқсат берілмеді. Заң қатал! Олар 
заңды біздегідей бұзбайды да. Ал, би-
лік халықты маскамен қамтамасыз етті. 
Сөйтіп, халыққа қолжетімді болды. 

ле Тхан Дык есімді вьетнамдық жур-
налистің жазуынша, Вьетнамның каран-
тин кезінде үйде отырған өз азаматтары-
на Оңтүстік Корея сияқты материалдық 
қолдау көрсетуге мүмкіндігі болмады. Со-
дан коронавируспен күресуде «бюджет-
тік модель» құрды. Карантинді қатаң 
қадағалады, тәртіпке бағынбағандарды 
заңмен жазалады. Ал, қаржыны ме-
дицина саласына құйды. Дәрігерлерге 
материалдық қолдау көрсетті. Олардың 
алаңсыз жұмыс жасауына, қауіпсіздігіне 
баса назар аударды. Халық та компар-
тияның бұл саясатына түсіністікпен қа-
рады.

Арандатушылар әр елде бар. Елдің 
социалистік құрылымын сынайтындар 
карантиндегі шектеулерді өз пайдасына 
жаратпақ болды. Халықтың арасына іріткі 
салды. Биліктің адамның бостандығына 
қол сұққанын алға тартты. әйтсе де, өз-
гелердің жетегінде кеткендер көп емес 
еді. Оған билік те жол бермеді. Соның 
арқасында індетті жұқтырғандар саны мен 
адам шығыны аз.

ТобЫҚТАй Түйін

Вьетнам компартиясының ерте қи-
мылдауының арқасында 97 млн халқы 
бар ел коронавирустың бетін бері қарат-
ты. Содан карантинге байланысты қабыл-
данған шектеулердің күші жойылды. Ка-
рантинде үйден шықпаған халық биліктің  
шешімімен көшеге шықты. Қайнаған өмір 
қалыпты арнасына түсті. Оқушылар, сту-
денттер білім ордаларына қайта орал-
ды. Дегенмен, социалистік елдің басшы-
сы Нгуен Суан Фук арқаны кеңге салуға 
болмайтынын мәлімдеді. Вьетнамдық-
тар сақтық шараларын бәрібір сақтауға 
міндетті.

Міне, бірпартиялық социалистік ел 
капиталистік, демократиялық елдерге қа-
рағанда осылайша көзге көрінбейтін жау-
ға лайықты тойтарыс беріп келеді.

вакцина алу – індетпен 
күресудің ең тиімді жОлы

Екпе алудың тиімділігі туралы азаматтар арасында ақпараттық-түсіндіру ша-
раларын жүргізу және бұл жұмысқа медицина мамандарын тарту қазіргі күні өте 
жауапты іс болып тұр. Осы орайда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде департамент және институт директорларымен, құрылымдық 
бөлімдердің басшыларымен кеңейтілген жиын өткізілді. 

Жиын  жұмысын  университеттің тәрбие жұмысы және әлеуметтік даму жө-
ніндегі проректоры,  профессор  Жанатбек ішпекбаев ашып, індетке қарсы екпе 
алудың маңыздылығына тоқталып өтті. Проректордың мәліметінше, универси-
тет қызметкерлері арасынан вакцина алғандардың саны 27,1%-ды құраса, білім 
алушылардың арасында бұл көрсеткіш 6,6%-ға жетті.  әрине, бұл жоғары көр-
сеткіш емес, алайда екпе алу саналы іс-әрекет болуы тиіс. 

Жиын барысында Денсаулық сақтау пунктінің дәрігері әлия Жаббарханова 
вакциналау тәртібі мен қазір қолданыста жүрген вакциналардың тиімділігі туралы 
толыққанды мәлімет берді. Дәрігердің сөзінше, қазақстандықтардың 60%-ы вак-
цинациядан өткен жағдайда ғана ұжымдық иммунитет қалыптасып, еліміз қалыпты 
өмірге оралуға мүмкіндік алады.

Алматы қаласының Медеу ауданы аумағындағы №1 емхананың дәрігері Ве-
нера Исмаилова да екпе ектірудің маңыздылығы туралы жан-жақты кеңес беріп, 
қатысушылар тарапынан түскен сауалдарға тұщымды жауабын қайтарды. 

әкімшілік-шарушалық жөніндегі проректор Ғабит Дулатов университетімізде 
эпидемиологиялық жағдайды бақылау үшін «ashyq» қосымшасы іске қосылып 
жатқандығын атап өтті.

Жиын қорытындысы бойынша барлық құрылымдық бөлім басшылары мен инс-
титут директорларына ұжым арасында вакцина алудың маңыздылығы және бұл 
үдеріс індетті жеңудің оңтайлы жолы екендігін түсіндіру жұмыстарын жүйелі түрде 
жүргізу тапсырылды.

Қазына бЕКбЕнбЕТоВА, 
Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты 

жөніндегі департаменті директорының м.а.

Ә
лемдік тәжірибеге сүйенер болсақ, Израиль мен Біріккен Араб 
Әмірлігі  вакцина салдырудан жан басына шаққанда көш бастап 
келеді. Бүгінде бұл елдерде туризм, сауда, мейрамхана желісі, 
шағын және орта бизнес секілді салалар қалыпты жағдайға 

оралып, азаматтары күнделікті өмірде пандемияның зардабын шегіп 
отырған жоқ.

өзГе елдің 
өнеГесі
97 млн халқы Бар 
вьетнам көзГе көрінБейтін 
жауды қалай жеңді?

01-беттен

01. Ресей Федерациясы                                                                               15,21 млн

02. Қазақстан                                                                                   2,76 млн

03. Әзербайжан                                                                        1,01 млн

04. Өзбекстан                                                                            1,01 млн

05. Литва                                                                                 881 мың

06. Латвия                                                                          480 мың

07. Беларусь                                                                   369 мың

08. Украина                                                                  360 мың

09. Эстония                                                                353 мың

10. Молдова                                                         220 мың

11. Грузия                                                         79 мың

12. Қырғызстан                                          47 мың

ПОСТКЕҢЕСТІК КЕҢІСТІК:  ВАКЦИНАНЫҢ ТОЛЫҚ ДОзАСЫН ЖАСАТҚАН ТҰРғЫНДАР САНЫ

Дереккөз
Инфографика

Our World in Data
Айнұр Қайратбекқызы

Ресей Федерациясы – Спутник v, ЭпиВакКорона

Қазақстан – Qazvac, sinopharm, Спутник v

Әзербайжан – oxford/a.z., Спутник v, sinovac

Өзбекстан – oxford/astraz., rBD-Dimer, Спутник v 

Литва  – Janssen, Moderna, oxford/a.z., Pfizer/B.

Латвия – Janssen, Moderna, oxford/a.z., Pfizer/B.

Беларусь – Спутник v, sinopharm

Украина – oxford/a.z., sinovac, Pfizer/BionTech 

Эстония – Janssen, Moderna, oxford/a.z., Pfizer/B.

Молдова – oxford/a.z., Pfizer/B., Спутник v, sino.

Грузия – oxford/astrazeneca

Қырғызстан – sinopharm, Спутник v

21 маусымдағы жағдай                                      тіркелген вакциналар тізімі

МЕМЛЕКЕТ БАСшЫСЫ «АЛТЫН ЖҮРЕК» ЕСКЕРТКІшІНІҢ 
АшЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ

01-беттен
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК бИЫЛ ҚАЗАҚсТАнДА ДоКТорАнТУрАғА өТініш ҚАбЫЛДАУ 2021 ЖЫЛғЫ 3 шіЛДЕ МЕн 3 ТАМЫЗ АрАЛЫғЫнДА ЖүргіЗіЛЕДі, АЛ ЕМТИХАн 4-20 ТАМЫЗ АрАЛЫғЫнДА өТЕДі

б
ұл тұста министрдің әрбір отба-
сындағы жетістік пен кемшіліктің 
қоғамның ортақ көрсеткіші екенін 
алға тартып, мемлекетшіл аза-

мат қашанда отбасынан алған тәрбие 
мен жалпы қоғамдық құндылықтардан 
қалыптасатынын жеткізіп отырғанын кө-
реміз. 

Жалпы, тәрбиені бесіктен бастау ке-
рек деген ұғымның үлкен мағынасы бар. 
Бесікке салу көптеген түркі халықтарында 
бар тәрбие. Бірақ, басқа да құндылықтар 
жүйесінің болғанын қалар едік. Мәселен, 
түркімендер бала дүниеге келген сәттен 
бастап, оған арнап кілем тоқиды екен. 
Баланың алғашқы қаз басқан қадамы да 
сол кілем үстінде орындалады. Сол кілем 
балаға берілген алғашқы еншінің басы 
көрінеді. Ал, Грекияда бала дүниеге кел-
ген күні зәйтүн ағашы егіледі. Осыған ұқ-
сас бізде қандай жағымды үлгі бар? 

Жыл сайын маусым айының басын-
да Рәміздер күнін атап өтеміз. Оның өзі 
декларативті түрде. Соны басқа бір шы-
райда өткізуге болмас па еді. Бұл жерде 
патриоттық тәрбие жатыр. Ресей филосо-
фы Ильин: «Баланы жұбатқанда орыстың 
әнімен жұбату керек. әннің сөзінде орыс 
жерінің кеңдігі мен батырларының ат-
тары атой салып тұруы керек», – дейді. 
Фин халқында тура аударуға келмейтін 
«сису» деген сөз бар. Ол сөздің ма-
ғынасы біздің өр мінезді, рухы мықты, 
еңсесі биік, ауызбіршілік дегенге келеді. 
Фин ғұламалары «сису» сөзін ұлттың та-
биғатына сай еңсені көтеру сөзіне орай-
ластырған. Ұлт басына төнген дағдарыс 
кезінде финдерді осы өр рух «сису» алып 
шығыпты. Бұл сөз Еуропа халықтарында 
да, финдерге жақын Балтық елдерінде 
де жоқ көрінеді. Ол  тек қана бізде қазақ-
тарда бар болып шықты. «Сису» сөзінің 
төркіні біздің «Еңсеңді тіктемей, рухың 
көтерілмейді», «Еңсең жығылмасын» де-
генге келеді екен.    

Қазақ халқына әділетті қоғам, 
өркениетті ел мен дамыған орта тура-
лы түсінік жат емес. Қай заманда бол-
сын халқының әл-ауқаты мен тұрмыс-
тіршілігін жақсартып, жайлы өмір 
сүруін аңсаған тұлғалар аз болған жоқ. 
Жұртының дәулетті өмір сүруіне ықылас-
ты болған арыстардың асқақ арманы мен 
биік мақсаты бүгінгі ұрпаққа өсиет болып 
жеткендей.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
– Елбасы ұсынған «Мәңгілік Ел» идея-
сын ғасырлар тоғысында, ірі держа-
валар арасында бәсекеге төтеп беріп, 
өзіндік қорғаныс саясатын ұстану деп 
түсінуге болады. Бүгінде қазақ халқының 
ғасырлар бойы армандаған мақсаты 
мен тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық 
әрекеттерін «Мәңгілік Ел» идеологиялық 
ұғымына сіңіру арқылы ұлттық бірегейлік-
ті қалыптастырудың алғышарты қаланды 
деуге де болады.

«Мәңгілік Ел» жалпықазақстандық 
ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. 
Бабаларымыздың мәңгілік арманы. Баба-
лар аңсаған өркениетті қоғамның іргета-
сы қазақ даласында әлдеқашан қаланып, 
алғышарттары айқындалған. Жастардың 
ілім мен білім көкжиегі кеңіп, ғылымға де-
ген ықыласы жыл санап артып келеді.

Ұлы бабалардың аманатын арқалаған 
қазіргі ұрпақ Қазақстанды әлемнің ең 
озық елдерінің біріне айналдыратынына 
шүбәсіз сену аздық етеді, бұл жолда әр 
адам өзін дамыту арқылы ортақ мұратқа 
үлесін қоса алады.

Ұлттық дәстүр, мәдениет пен бүгінгі 
заманның талабы жаңа технология ара-
сында өзіндік үйлесім тапқан елдердің 
үлкен жетістіктерге жеткеніне куәміз. Осы 
ретте соңғы жылдары мәдени экспорттың 
озық үлгісін көрсеткен Оңтүстік Кореяны 
айтпай кетпеске болмас. Корей киносы 
мен музыкасының осыншама танымал 
болуының сыры неде? «Корея толқыны» 
деген атауға қалай ие болды?

Бүгінгі үздіксіз өзгермелі уақыт қо-
ғамнан ойлау жүйесін өзгертуді талап 
етіп отыр. Бір ғана Беларусь елін алатын 
болсақ, жаңа технологиялар саласында 
жастардың идеясын пайдалана отырып, 
жылына 1 млрд доллардың өнімін өнді-
реді екен. Осы орайда жастардың әлеуетін 
пайдаланудың маңызы зор. Қоғамның, 
тіптен бір ғана отбасының бюджеті, ал-
дағы даму жоспары дұрыс жасалуы шарт. 
Елдің дамуы Үкімет жұмысының тиімділігі 
мен әрбір қоғам мүшесінің әлеуетімен 

тікелей байланысты екені айқын. Бұл ту-
расында да Аида Ғалымқызы «Рухани 
даму және ұлттық дәстүрлерді сақтау» 
атты дөңгелек үстел кезінде бала тәрбиесі 
мен қоғамда болып жатқан жағдайларға 
қатысты өз ойын білдірді.

«Отбасы және ұлттық құндылықтар-
дың негізінде тәрбиеленген баланың үл-
герімі де, интеллектуалды күші де көп. 
Осыны қоғамға, ата-аналарға жеткізуіміз 
қажет. Қазір біздің қоғамда мейірім жет-
пейді. Бір-бірімізге жанашырлық жасауды 
қойдық. ізет көрсетуді қойдық. Осының 
бәрі ұлтқа зиянын тигізетін дүниелер. Бұл 
олқылықтарды болдыртпау сіз бен біздің 
қолымызда», – дейді министр.

Министрдің сөзінше, әр адамның бә-
секеге қабілетті болуына үш фактор әсер 
етеді. «Біріншісі – денінің саулығы, екінші 
– біліктілігі мен білімі, үшінші – маман-
дық таңдауда жаңылыспай, өзін-өзі табу 
мәселесі. Жаһандану процесінде әрбір 
жас толқын өзінің ұлттық құндылықта-
рын жоғалтпау үшін рухани жаңғыруды 
бойына сіңіріп өсуі керек. Бұл жерде 
отбасының рөлі үлкен», – деп санайды 
Аида Ғалымқызы.

Аида Балаева осы тұста қоғамның 
ажырамас бөлігіне екпін түсіреді. «Біз 
қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Қоғам – 
үлкен. Біздің қоғам екіге бөлініп отыр: 
демократиялық қоғам, ұлттық тұрғыда 
өсіп-өркендеген қоғам. Абай «Адам ба-
ласын заман өсіреді. Кім де кім жаман 
болса, замандасының бәрі кінәлі» деген. 
Бізге жат дүниелердің пайда болғанына 
қоғам мүшелері – бәріміз кінәліміз», – деп 
ой қорытады. Министр ұлттық құнды-
лықтарды дәріптеу, жандандыру қажет 
екенін де естен шығармайды.

Бүгінгі жаһандану заманында нарық 
адамның психологиясына үлкен салмақ 
салып отыр. Осы мәселеде қазақ ұлты 
өзіне тән ділімен, рухани дүниесімен, 
болмысымен қоғамда өзіндік орнын 
сақтап қалуы қажет. Батыс өркениетіне 
қарай икемделе бермей, керісінше, Батыс 
өркениеті мен мәдениетін өз қажетімізге 
қарай бейімдеп, ұлттық болмысымыз-
ды, рухани дүниемізді сақтап, байытып, 
дамытуға тиіспіз.

Осы бір өліара шақта қазақтың жаны-
на жақын болатын құндылықтар жүйесі 
кітап пен мерзімдік басылымдар бо-
лып отыр. Заманның қай кезеңінде бол-
масын ұлттық рухты қазақтың көңіліне 
бірде сығалап, бірде сыналап кіргізіп, 
қазақ руханиятының туын дұшпанға бер-
мей алға сүйреп келе жатқан БАҚ қана. 
Осы күні «газеттің күні бітті, интернет 
шықты» деп дуылдасып жүргендер де 
бар. Бұлай ой қорыту түбірімен қате пі-
кір. Себебі, компьютерлік жетістікке жет-
кен жапондар тәрбиенің бесігі ретінде 
газет-журналдарға қайта оралып отыр. 
Осыған орай, Жапонияның 1982-1987 
жылдардағы премьер-министрі Накасо-
нэ Ясухироның: «әлемдегі ғажайыптың 
еш құпиясы жоқ. Біз әлемнің кәсіби ба-

сылымдарын ғана үзбей оқимыз», – 
деп үндеу жасағаны бар. Бұл – жапон 
премьер-министрінің халықты баспасөзге  
жазылуға шақырған үндеуіне сай келген 
болатын.  

Соңғы уақыттарда газеттің халыққа 
жақындай түскенін қоғамның өзі қолдап 
отыр. Газет-журнал оқымайтын, күнде-
лікті сабағы бір сарынды жаттанды өтетін 
мұғалім ұрпаққа не береді? 

Халқымызда «Бірлік бар жерде тірлік 
бар» деген қанатты сөз бар. Бұл жерде 
консенсус игі бастамаларға жол ашады. 
Ал, оның негізі – идеяда жатыр. Жақында 
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
мен «Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығының» қолдауымен «Кеңес» он-
лайн кеңес беру қызметі «Ауылдық елді 
мекендер тұрғындарының құқықтық 
сауаттылығын арттыру» жобасын іске 
асырып, ол қазірдің өзінде халық ара-
сында кеңінен қолдау тауып отыр. Бұл 
да қоғамды сауықтырудағы саналы бас-
тама. Министрліктің бастамасы өзге 
қоғамдық институттар тарапынан да қол-
дау табуда. Мұның өзі Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында 
квазимемлекеттік секторда Қоғамдық ке-
ңестер құру жөніндегі тапсырмасына үн 
қосу болып табылады.

ЖАпон ХАЛҚЫ
 гАЗЕТ-ЖУрнАЛ оҚУғА ҚАйрЫЛДЫ

Дабыралық пен даңғойлық дендеп 
барады. Рас, сауал сансыз, жауап мәнсіз. 
Ұлы Абайдың аптасына не айына өзіңе бір 
рет болса да есеп бер дейтіні сондықтан 
болар. «Мен кіммін, қайдан келдім, қай-
да барам» тақылеттес адамзатты руханият 
шыңына алып шығатын сұрақтар қайда?

Сұрақтар үлкен өркениетті тудыра-
ды. Ол ғылымның анасы іспетті. Сұрақ 
қойылмайтын қоғамда білік тежеледі, та-
ным ортаяды. Қарапайым сұрақтар ұлы 
жауаптар күтеді. Сондықтан сұрақ белгісі 
дамудың қайнар көзі. «Неге» деген сауал 
бірте-бірте «қалай» және «қашанға» ай-
налады. Осылай сұрақ қоймаса, ғылым 
дамымайды. Егер сұрақ қойылмаса, қо-
ғамдағы түйткілдердің шешімі табылмай-
ды. Егер студент сұрақ қоймаса, білімі 
ашылмайды. Қызметкер сұрақ қоймаса, 
мәселені неден бастарын білмейді. әрине, 
бұл ретте, дұрыс сұрақ қоя білу де үлкен 
біліктіліктің белгісі. Адамзат сұраққа жауап 
іздеген сайын ішкі өрімі шексіздікпен шек-
тесе береді. Ал, біз баламыз сұрақ қойса, 
немқұрайлы жауап береміз. Балдырған 
сұрақ қойса, тәрбиешісі тыйып тастайды. 
Сұрақ қойғыш шәкірт ұстазына жақпай-
ды. Журналист қалам ұшында қалқыған 
сан сауалдың жауабын таппай қалады. 
Ал, қызметкер басшысына сұрақ қоюға 
қаймығады... Бұл мәселенің күрделене тү-
суіне алып келетін фактор. Десек те, қай 
заманда болмасын кез келген дүниеде  

са, қазіргі масс-медиаға қақпақ болу да 
мүмкін емес. әркімнің рейтинг жинау, 
қаражат табу, содан кейін барып халық-
тың қамын ойлау және тағы басқа жур-
налистік функцияларын атқаруда көзқа-
расы әртүрлі. Сәйкесінше, жаңалық беру 
форматы да өз еркінде. Дейтұрғанмен, 
заңмен бекітілген, адамгершілік мораль-
мен мөр басылған жалпыға бірдей бір 
нәрсе бар болса, ол – журналистік этика. 
Өмірде айтылмауға тиіс дүниелер бар. 
Себебі, сол айтылған нәрсе жанына ба-
тып, жүрегіне дақ болатын адамдар әлі де 
ортамызда болуы мүмкін. Талқыға түспеу 
керек мәселені талқылаудан бас тарту ке-
рек, оның үстіне факт пен дерексіз, есеп-
қисапсыз, әсіресе, шындықсыз. Белгілі 
журналист Виталий Третьяков мұндайда 
«кадрлық саясатты өзгерту» деген пікір 
айтады. Сөзінің жаны бар.

Өткен жылдан бастап мемлекеттік-
әлеуметтік саясат жүйелі түрде қайта 
қарастырылды. Бес әлеуметтік бастама, 
соңғы Жолдау және жастарға арналған 
әлеуметтік қолдау шаралары аясында 
барша қазақстандықтың әл-ауқатын арт-
тыруды қамтамасыз ету үшін көп қаржы 
бөлінуде. Бүгінде көптеген елдің мұндай 
әлеуметтік шығындарға шамасы келмей-
ді. Бұл бағдарлама елдің әл-ауқатын 
көтеруге бағытталғандығының жарқын 
көрінісі. Бірақ, жаңа технологиялар за-
маны жер бетіндегі қандай да болмасын 
мемлекеттен бәсекеге қабілеттілікті талап 
етеді.

«Бумеранг» – тікелей эфирде кез 
келген тақырыпты ашық қозғауға бола-
тын алғашқы бағдарлама. Бағдарлама 
көтерген тақырып қоғамда сан түрлі 
пікірлер тудырып, көрермен әр эфирді 
күтіп көретін деңгейге жеткен.

АҚШ-тағы тұтынушылардың үлкен на-
рығы сол елдегі ақпарат құралдарының 
дамуына оң ықпал етіп отыр. АҚШ-тың 
ең үлкен штаты Техаста 28 миллион-
нан астам адам тұрады. Содан болса ке-
рек, Техаста жергілікті телеарналар мен 
радиостансалар, интернет басылым-
дар шаш етектен. Небәрі бір жыл бұрын 
ашылса да, үкіметтен бір тиын алмай, 
толықтай оқырмандар мен донорлардың 
қаржысына жұмыс істейді.  

Батыстағы ақпарат құралдарының 
оқырмандарды медиаға мүше болып ақша 
аударуға шақыруы қалыпты құбылыс. Бы-
лайша айтқанда, сайтқа ақша аударған кез 
келген оқырман сол ақпарат құралының 
мүшесіне айналады. Кей ақпарат 
құралдары сайтындағы мақалаларды тек 
өз мүшелеріне, яғни ақша төлеп жазылған 
оқырмандарына ғана ашады. Алайда, 
көптеген онлайн ақпарат құралдарындағы 

жолмен ризашылығын білдіріп жатады. 
Мәселен, компания  жыл сайын 50 шақты 
іс-шара мен фестивальдер өткізіп тұрады. 
Сондай іс-шаралар үшін медиаға ақша 
аударған мүшелер тегін кіреді. Айтпақшы, 
сол іс-шараға кіру билетін сату арқылы, 
бір жағынан табыс, екінші жағынан жаңа 
оқырман/ көрермен/ тыңдарман табады. 
Сондай-ақ, редакцияда  тағылымдамадан 
өтушілер әр бейсенбі сайын музыкалық 
аспаптармен жабдықталған залға Техас 
штатындағы ең танымал музыка топ-
тары немесе әншілерді шақырып, жан-
ды дауыспен ән салдыртады. Радиоға 
ақша аударған тыңдармандар кішігірім 
концертті сол жерге келіп тыңдай алады.

Жақында ҚР Парламенті Сена-
тында «Жаһандану дәуірінде ұлттық 
құндылықтарды дәріптеу – кешенді жаң-
ғырудың негізі» тақырыбына арналған 
Парламенттік тыңдау өтті. Онда бүгінгідей 
технология қарыштап дамып, әлемдегі 
ақпараттық шекаралар ысырылып, әр 
ұлтқа тән өзіндік мәдениет жұтылып 
бара жатқан жаһандану дәуірінде ұлттық 
құндылықтарды келер ұрпаққа дәріптеу-
дің маңызы сөз болды.

әлемнің заманауи даму құбылыстары 
қарқынды жүріп жатқан осынау тұста 
қазақтың ұлттық құндылықтарын ұлық-
таудың қажеттілігі арта түскен қазаққа тән 
құндылықтар жүйесін азаматтарымыз-
дың, әсіресе өскелең ұрпақтың бойы-
на сіңірудің оңтайлы жолын табуымыз 
қажет екені әңгіме арқауына айналды. 
Ұлтымызға пайдалы әлемдік үрдістерді 
төл мазмұнмен байытуды мақсат ету-
ге шақырған Сенат Спикері бұл бағытта 
интеллигенцияның алатын орны ерекше 
екеніне сенім білдірді.

Қай заманда да зиялы азаматтары-
мыз қоғам үшін бағдар болған. Алдыңғы 
аға буын осы бағыттағы миссиясына 
адалдық танытып, әрдайым ұлтымыз-
дың үні, қорғаушысы болып келеді. 
Бұл мәселенің елдік мүдде тұрғысынан 
маңызы аса зор екені айтылып, арнайы   
ұсынымдар дайындалды. Олар Үкіметке 
және тиісті министрліктерге жіберілді. 
іс-шараның қазіргі күрделі кезеңде 
ұлттық құндылықтарымызды тереңдетіп 
дамытуға бағытталғаны көңіл қуантады. 
Ұлттық менталитетті дамыту үшін жаңа 
көзқарастар, жаңа бағдарламалар қа-
жет. Алда рухы биік, әлем мәдениетімен 
бәсекеге түсе алатын кемел ұрпақ тәр-
биелеу мен оларды еңбекқорлыққа бау-
лу міндеті тұр. Осы міндеттерді жүзеге 
асыруда Аида Ғалымқызы басқаратын 
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму ми-
нистрлігінің сырт қалмай жүргені қуан-
тады.

05-беттен

жүз пайыздық мінсіздік болған емес.
Журналистикада реформа жасау мүм-

кін емес, бірақ өзгеріске қашанда орын 
бар. Оның қолданыс аясында жаңалықтар 
жасауға  болады. Оны, әрине, біздің жағ-
дайда жан-жақты ұйымдастыруға болады.

Арманы ақша мен рейтинг болып 
отырған кез келген масс-медианың 
негізі Руперт реттеп берген жүйе десек, 
әлемде осы үштік шаблонға шатылмаған 
БАҚ саусақпен санарлық болар. Нарық 
заманындағы телевизия саласында нан 
тауып, жан бағудың негізгі формуласы 
Мэрдоктың үштік жүйесін негізгі міндетке 
алып, осы тұрғыда мақсатқа жету бол-

барлық ақ-парат барша оқырманға ашық. 
Ондағы мақалаларды кез келген оқырман 
оқи алады. Олай болса, оқырман бұл 
дүниені онсыз да тегін оқи алса, ақпарат 
құралына не үшін өз еркімен ақша аудара-
ды? Расында, мұндай сұрақтың тууы мүмкін 
ғой. Медиаға ақша аудару азаматтық 
сана-сезімге байланысты. Ел өмірінде 
маңызды оқиғалар болып жатқанда, көп 
оқырман бұдан сырт қалуды жөн көрмей, 
тілшілерге қолдау көрсеткісі келетін кез-
дер де кездеседі. Мұндай жағдайда өзіне 
ақша аударған оқырмандарды ақпарат 
құралы әсте ұмыт қалдырмайды. Ондай 
оқырмандарға әр ақпарат құралы әрқилы 

Түс ауа қолына аса таяғын 
ұстап үйінен шыққан қария жаяу 
тарта отырып қызы мен күйеу 
баласының үйіне жетті. Қызы үй 
сыртына дастархан жайып, ал 
немересі Асан үй сыртында жас 
шыбықтармен ойнап жүр екен.

– Қалың қалай, балам? – деді атасы 
аулаға кіре бере.

Атасын көрген бала қуана қолындағы 
шыбықты тастап, атасына жүгірді.

– әкең үйде ме?
– әкем қонаққа кеткен. Үйде тек анам 

екеуіміз ғана. 
Осы кезде есік алдына қолына бір 

табақ бауырсақ ұстаған қызы шыға кел-
ді. әкесін көре сала сәлем берген қызы 
оны көрпе үстіне жайғастырды да, дас-
тархан бабымен үй ішіне қайта кіріп 
кетті. Немересі қора ішіндегі жаңа туған 

қозылармен ойнап, алдарына шөп беріп 
келді. Енелері өріске кеткенде қозыларға 
бас-көз болып өзі қалады.

Бір кезде немересінің:
– Мәуе  берсем  жейсіз  бе?! – деген  

дауысы шықты.
Басында қария түсінбей қалғанымен 

кейін ұқты. Мәуе деп күнделікті өзі көретін 
жемісті айтады екен. Төл атауы солай...

– Мәуе өсіп тұр ма еді? – деді қарт.
– Иә, далада өсіп тұр. Бағана теріп 

әкеліп жегенбіз. Қаласаңыз ертіп апара-
йын...

Көрпе үстінде жата жалыққан қарт 
немересімен бірге мәуе ағашын бір көр-
мекке бел байлады. Содан соң, орнынан 
тұрып немересінің соңынан ілесті. Ша-
малы жүре отырып, олар жапан далаға 
кезікті.

– Мәуе ағашы, міне!
Қарттың көзіне жалғыз қыздай сопи-

ған ағаш түсті. Жемісі мол екен. Алайда, 

жапан далаға құшақ жайып өсіпті.
Немересі ағаштың жемісінен біреуін 

үзіп қартқа ұсынды. Қарт ауызына салып 
еді, дәмі тәтті екен.

– Бұл ағашты қайдан таптың? – деді 
қарт күліп.

– Кеше анам ауырғанда мәуе аға-
шынан бір құты толтырып шайға қосып 
бергенмін. Содан соң, жазылып кетті. 
Мәуе ағашының пайдалы тұсы көп екен. 
Қалаған ауруға ем болады.

– Бұрын мұны білмеген екенмін. Жүр, 
тағы толтыра алып кетейік... 

Немересі екеуі мәуе ағашынан бір уыс 
толтырып алды да, үйге беттеді. әкесі 
үйіне келген екен. Қойлар қораға кіріп, 
қозыларын  емізіп  тұр  екен.  Шәй да  дай-
ын болыпты.

– Бүгін атамды мәуе ағашына апар-
дым, – деді қуанышты үнмен Асан.

– Оның дұрыс болған, – деді әкесі.
Осылайша, дастархан басында аз-кем 

әңгіме айтылды. Түн бата әркім өз төсек 
орнына жайғасты да, атасы тапшанға 
ұйықтамаққа бекінді. Таң ата жол жүр-
мекке бекінді...

Таң ата әтештің шақырған дауысы-
нан оянған  қария  дастарханға  аяңдады.  
Дастархан  басында кешегі бауырсақпен  
бірге мәуе жемісі де тұр екен. Шәй ішіп 
болған соң, немересімен қоштасты да, 
қолына таяғын ұстап үйіне қайтпаққа 
бел байлады. Келе жатып, көзіне кешегі 
өзі көрген мәуе ағашы түсті. Бағытын өз-
герткен қария мәуе ағашының жанына 
жақын келді. Сөйтті де, басқа ағаштар-
дан ерекше жалғыз өсетін бұл ағаштың 
қасиетін ойлана келе, қария бір уыс тол-
тырып алды да, қайта кері бұрылды. Жо-
лай құлағынан немересінің «Мәуе берсем, 
жейсіз бе?!» деген сөзі кетпей қойды...

гауһар нИяЗЫМбЕТ
ТАРАЗ ҚАлАСы

«Мәуе берсеМ, жейсіз бе?!»
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК ЖҰМЫспЕн ҚАМТУ ЖӘнЕ ЕңбЕК ҚАТЫнАсТАрЫ МИнИсТрЛігінің МӘЛіМЕТі бойЫншА, 34 МЛн ХАЛҚЫ бАр өЗбЕКсТАнДА ЕрЛЕр 60, АЛ ӘйЕЛДЕр 55 ЖАсТА ЗЕйнЕТКЕ шЫғАДЫ

Фараби 
сӘйКЕноВ 

КүрДісТАн нЕгЕ 
ҚҰрЫЛМАй ҚАЛДЫ?

Бірінші дүниежүзілік соғыстың 
(1914-1918) жеңімпаздары Осман 
империясынан мұраға қалған жер-
лерді бөлісуді жедел іске асырды. 
Этникалық жағдай ескерілмей шека-
ра сызықтары сызылды. Соның сал-
дары ұлтаралық қақтығыстарға апар-
ды. Франция бақылауында тұрған 
Сирияның қарамағына Голан тау-
ларының берілуі Израиль мен Сирия 
арасындағы соғыстың басталуына 
түрткі болды. Иордан өзенінің шығыс 
аймағы палестиналық арабтардың 
еншісіне тиді. Ал, күрдтердің саны 
палестиналық арабтардан көп болса 
да, оларға заңды жер берілмеді.

Рас, өткен ғасырдың басында 
жерсіз қалған күрдтерге бір мүм-
кіндік берілгендей көрінді. Айталық, 
1920 жылғы 10 тамызда Ресей, 
Ұлыбритания және Францияның бі-
ріккен саяси-әскери одағы санала-
тын Антанта британ мандатындағы 
Ирактың солтүстігінде тәуелсіз Күрд 
мемлекетінің құрылуын қамтамасыз 
ететін (62, 64 баптар) Севр шарты-
на Түркияны қинап қол қойғызды. 
Дегенмен, Күрд мемлекетін құру-
ды Италиядан басқа мемлекет қол-
дамағандықтан заң күшіне ене қой-
мады. Ал, 1923 жылы 24 шілдеде 
қол қойылған лозан шартында Күрд 
мемлекетін немесе автономиясын 
құру қарастырылмады.

Құрылуы тиіс болған Күрдістан 
мемлекетінің жері бүгінде төрт мем-
лекетке, яғни Иран, Ирак, Түркия 
және Сирияға тиесілі. Аталған 
елдердің ешқайсысы да тәуелсіз 
Күрд мемлекетінің пайда болуын 
қаламайды. Себебі айтпаса да түсі-
нікті. Демек, бұл елдер күрдтердің 
бірігуіне де жол бермеуге тырысады. 
Төрт елде қоныстанған күрдтердің 
автономия, мәдени орталықтар құ-
руға ешқандай хақысы жоқ. Оларға 

күрдтердің өзара қырық пышақ бо-
лып жүруі тиімді.

Осындай мәселелерден жақсы 
хабардар Вашингтон жергілікті 
күрдтерді құтқару үшін АҚШ әскер-
лерін Сириядан шығару ісін кейінге 
қалдырды. Сөйтіп, АҚШ-тың 45-ші 
президенті Дональд Трамп өзінің 
бұған дейін берген уәдесін орын-
дамады. Өйткені, күрд әскери бө-
лімдері Сириядағы лаңкестермен 
күресуде маңызды рөл атқарады. 
Оның үстіне Анкара күрд әскери-
лерін талқандауға сөз бергендіктен, 
Вашингтон лаңкестермен күрестегі 
сенімді одағынан айырылмау үшін 
күрдтердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді. 

әлемде 40 миллионға жуық 
күрд барын жоғарыда тілімізге тиек 
еттік. Өткен ғасырда өздеріне тиесілі 
мемлекетінен айырылуы олардың 
кедей әрі панасыз халық болуы-
на себеп болды. Ұзақ уақыттан бері 
күрдтердің басындағы ауыртпалыққа 
адам құқықтары мен гуманитарлық 
ұйымдардан басқа ешкім назарын 
аудармай келеді. Саяси күштерден 
күрдтердің ең алғашқы жақтасы 
ретінде 1981-1995 жылдардағы 
Франция президенті Франсуа Мит-
теранның әйелі Даниэльді айтуға 
болады. Францияның сол кездегі 
бірінші ханымы күрдтер турасында: 
«Мен күрдтердің ахуалын мұқият 
қадағалаймын. Қуғын-сүргінге ұшы-
раған халықтың жағдайын өз көзім-
мен көрдім. Бірақ, менің жанайқайым 
құмға сіңген судай қауқарсыз», – деп 
ашық мәлімдеген еді.

КЕңЕс оДАғЫнЫң 
АрҚАсЫнДА 11 Ай өМір 

сүргЕн КүрДТЕрДің 
МЕХАбАД рЕспУбЛИКАсЫ

Тарихи тұрғыдан алғанда, күрд-
тер  орыстармен  ертеден  бері  дос-
тық қарым-қатынаста болды. Өйт-
кені, Ресей мен Түркия жиі дауласты, 
ал күрдтер «враг наших врагов – наш 
друг» саясатын ұстанды. Содан Ке-
ңес Одағының тұсында күрдтер ұлт-

азаттық қозғалыстың мүшесі ретінде 
Мәскеумен одақтас болды. Содан 
әзербайжанда автономды Күрд ау-
даны құрылды. Ол тарихқа «Қызыл 
Күрдістан» атымен енді. Автономды 
аумақта күрдтердің ұлттық театры 
мен мектептері ашылды. Бірақ, 1930 
жылы автономды аймақ жойылып, 
күрдтер Кеңес шекарасынан күштеп 
көрші Иранға көшірілді.

1939-1945 жылдардағы Екінші 
дүниежүзілік соғыс тұсында Кеңес 
әскерлері Иранға басып кірді. Соғыс 
аяқталғаннан кейін елдің батыс 
бөлігінде кеңестік сарбаздардың 
көмегімен тәуелсіз Күрд Халық Рес-
публикасы (Мехабад республикасы) 
жарияланды. Астанасы – Мехабад 
қаласы болды. Имам Мұстафа Бар-
зани басшылығымен көрші Ирактан 
екі мыңдай жауынгер келді.

Жаңадан құрылған Баку әскери 
округінің командирі, армия генера-
лы Иван Масленников және әзер-
байжан Орталық комитетінің бірінші 
хатшысы Мир Джафар Багиров 1945 
жылы 21 қазанда Мәскеуге «Во ис-
полнение решения ЦК ВКП(б) от 8 
октября 1945 года по вопросу Иран-
ского Азербайджана и Северного 
Курдистана нами проведено сле-
дующее: Выделено 21 опытных опе-
ративных работников НКВД и НКГБ 
Азербайджанской ССР, способных 
организовать работу по ликвидации 
лиц и организаций, мешающих раз-
витию автономистского движения 
в Иранском Азербайджане. Эти же 
товарищи должны организовать во-
оруженные партизанские отряды из 
местного населения» деп хабарлады.

Иран аумағында құрылған күрд-
тердің Мехабад республикасы 1946 
жылдың аяғына дейін 11 ай ғана өмір 
сүрді. Сөйтіп, кеңестік әскер Иран-
нан шығарылғанда күрдтердің бұл 
қуанышы ұзаққа созылмады. Парсы-
лар жалған республиканың басшы-
сын дарға асты, күрд белсенділерін 
жаппай қуғынға ұшыратты. Ал, рес-
публикалық әскердің бас қолбас-
шысы болған Мұстафа Барзани жақ-
тастарымен Кеңес Одағын 12 жыл 

арманға айналған 
азаттық

к
үрд – Таяу Шығысты ежелден мекендеп келе жатқан әлемдегі ірі ұлттардың бірі. Қазіргі 
таңда олардың басым бөлігі Түркия, Иран, Ирак пен Сирия елдерінде өмір сүреді. Бұл елдер-
мен шектесетін Ауғанстан, Грузия мен Әзербайжанда да күрдтер жүз мыңдап тұрады. 
Біздің елімізде олардың саны 40 мыңға жетеді. Көбіне елдің оңтүстігін мекендейді. Ал, әлемдегі 

күрдтердің жалпы саны 40 миллионға жуықтайды. Осылайша, күрдтер өзінің тәуелсіз мем-
лекеті жоқ әлемдегі ең ірі ұлт саналады.

ӘлемдеГі 40 млн күрдтің 
неГе тӘуелсіз мемлекеті жОқ? 

Бүгінгі таңда Түркияда 15-20 млн, Иранда 10-12 млн, Иракта 7-7,5 млн, Сирияда 2,5-3 млн күрдтер тұрады

лекет халқының 10 пайызы. Елдің 
солтүстік-батысында тұрады. Деген-
мен, жергілікті ұлт парсылардың 
60 пайызды ғана құрайтынына, ал 
әзербайжандардың 25 пайыздан, 
күрдтердің 10 пайыздан асатыны-
на қарамастан билік басындағылар 
Иранды моноұлттық мемлекет (бір 
ұлт қана тұратын ел) санайды. Сөй-
тіп, этникалық айырмашылықтан 
гөрі діни сенімді маңызды санайтын 
аятолла Хомейнидің ізбасарлары 
ел халқының 99 пайызы мұсылман, 
соның ішінде 90 пайызы шейіт екенін 
алға тартады. Демек, Иранды ме-
кендеген 20 млн әзербайжанға да, 10 
млн күрдке де ешқандай артықшы-
лық берілмейді.

Тіпті, Тегеран тәуелсіз мемлекеті 
жоқ өзінің күрдтеріне де қырын 
қарайды. Белсенділерінің үнін шы-
ғартпайды. Ол аз десеңіз, Иранның 
тыңшылары шетелдегі белсенді күрд-
терді де өз бақылауында ұстайды. 
Мәселен, олар Еуропадан пана тап-
қан Иран Күрдістан демократиялық 
партиясының көшбасшысы Абдурах-
ман Касемлуды да тұзаққа түсіріп, 
көзін жойды. Тегеранның өкілдері 
оны Венаға кездесуге шақырды. 
1989 жылы 13 шілдеде екі көмекшісі-
мен келіссөзге келген олар пулемет 
оғынан қаза тапты. Баскесерлер із 
суытып үлгерді. әлбетте, Абдурах-
ман Касемлуды алдап соққан Тегеран 
оның өлімін өз мойындарына алған 
жоқ.

АнКАрА ҰсТАнЫМЫ

Түркиядағы күрдтердің саны 20 
миллионға жуық. Соның жартысы 
экономикасы нашар дамыған елдің 
оңтүстік-шығысын мекендейді. Ол 
аймақты партизандық әскер басып 
алғандықтан, ондағы күрдтерді Ан-
кара лаңкестерге теңейді.

Анкараның ұстанымына келсек, 
«Түркияда күрд ұлты да, күрд тілі де 
жоқ, ал өздерін күрдпіз деп жүрген-
дер тау түріктері». Содан Түркия күрд-
терге тең құқық бермеген. Күрд тілі-
нің мәртебесі де жоқ. Жарық дүниеге 
келген күрд сәбиінің есімін құжатқа 
түрік есімдерімен жаздыртады.

Түріктердің   күрдтерді «лаңкес»  
деп  айыптаулары да тегін емес. Ай-
талық, түркиялық күрдтер 1978-
1980 жылдары тәуелсіздікті көздей-
тін Күрдістан жұмысшы партиясын 
құрды. Партия басшысы Абдолла 
Оджалан ұйымдастырған терактіден 
кейін түріктердің күрдтерге деген 
өшпенділіктері арта түскен. Қырық 
жыл бойы жалғасып келе жатқан 
әскери қақтығыстарда күрдтер де, 
түріктер де бірдей қатыгездік көрсе-
тіп келеді.

1980 жылы Түркиядағы әскери 
төңкерістен кейін Оджаланның бас-
шылығымен шабуыл жасаған күрд 
әскерилері Сирияға қоныс аударып, 
базаларын құруға Сирия үкіметінен 
рұқсат алды. Сирия басшылығы 
Түркиядағы күрдтерді түріктерге 
қарсы соғыста әрдайым жасырын 
қолдап отырды.  Бұл туралы сол кез-
де Түркияның мемлекет қайраткері 
(елдің 7-ші президенті) Кенан Эврен: 
«Сирия күрд лаңкестерін қолдауды 
тоқтатпаса, біз Сирияға соғыс ашуға 
мәжбүр боламыз», – деп мәлімдеді. 
Тек осыдан кейін Сирия күрдтерді 
қолдауды тоқтатып, Оджалан Мәс-
кеуге қашып кетті.

Түркиядағы күрдтер мәселесі 
халықаралық қатынастарда бүгінге 
дейін дау туғызып келеді. Күрдтерге 
жүргізіліп жатқан саяси қысымдар-
ды қазіргі президент Режеп Тайып 
Ердоған да мойындамайды. Елдің 
ішкі саясатына сыртқы күштердің қол 
сұғуы әділетсіздік екендігін айтады.

ТобЫҚТАй Түйін

Қырық миллион күрдтің ұлта-
рақтай жерге де қолдары жетпегені 
Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіс 
туын тіккен елдердің «арқасы» екен-
дігі жасырын емес. Кезінде өздері 
себепші болған жанжалға Иран, 
Ирак, Сирия мен Түркияны кінәлі ету 
көкке қарап түкірген жас баланың 
әрекетіне ұқсайды. Ал, болашақта 
миллиондаған күрдтер қоныстаған 
төрт елдің бірінде Күрдістан авто-
номиясы құрылғанымен, олардың 
тәуелсіз мемлекет болу мүмкіндігі 
өте аз. Оған Тегеран да, Бағдат та, 
Дамаск пен Анкара да ешқашан жол 
бермейді.
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Бекер екен ойсызбен алысқаным,
Мыңға жетпей жаңылдым, данышпаным.
Тұңғиыққа батып барам ой кешіп
Жасыл әлем жағаңнан алыстадым.

Кісіні таныған ел сөзін тыңдап,
Ләззат алар ішкендей шырын-шәрбат.
Кеш жарықта адасып жүрген де бар
Хәкімнің сөзін білмей елді сынап.

Аңыздай айтылатын мұның бәрі, 
Ел көріпті ескі айдың тұтылғанын.
«Желсіз түнде жарық ай» жазылғанда
Періште құлағына сыбырлады.

Ақынның көмейінен жыр аққанда,
Ұқсайды көзін ашқан бұлақтарға.
Көзінің қарашығы - қалың елі
Қайран жұрты көнбейді жұбатқанға.

Базбіреудің болғанмен көп тұмасы,
Көрер көзге көрінер жоқ тұлғасы.
Бас басына би болып бара жатыр
Майқы бидей азамат жоқтың қасы.

Көбін езге теңедік, азды алтынға,
Өмірге келгенінше таза тұлға.

Көргім келді бейнесін өлеңімнен
Бозбиіктің аспаны қаз қалпында.

* * *

Ақбоз үйді бетке алып,
Ұзап кеттім өзеннен.
Тауға келіп жер танып
Ашылды маған өзге әлем.

Таңға жақын бұлт көшіп,
Көк тұманды созды аспан.

Алыста иттер үргесін
Үретіндей қоймастан.

Бұл жерді адам баспаған,
Бұл жерге ешкім келмеген.
Құлжасы жолды бастаған
Еліктер жусап желменен.

Таудың басын бұлт алып, 
Көз жазып қалдым киіктен.
Жасыннан ағаш тұтанып
Тұманды қудым жүйрікпен.

Жұлдызды санап таң атып,
Шексізін ойлап аспанның.
Табанымды тіліп қанатып
Былғаныш жерді баспадым.

Бұл жерге ешкім келмеген,
Бұл жерді ешкім баспаған.
Еліктер жусап желменен
Даланың шөбін аңсаған.

Күмісбек АЛШАБАЕВ, зейнеткер

Луговой ауылы, Т. Рысқұлов ауданы,
Жамбыл облысы

АбАйғА шАғым

паналады. 1951 жылы 5 қазанда 
КОКП Орталық комитетінің саяси бю-
росы келесідей шешім шығарды: «1. 
Считать необходимым группу ирак-
ских курдов, проживающих в шести 
областях Узбекской ССР в количестве 
483 человек, возглавляемую Мулла 
Мустафа Барзани, расселить на жи-
тельство в одном или двух районах 
Ташкентской области. 2. Обязать се-
кретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Ния-
зова обеспечить жилищем и работой 
иракских курдов на предприятиях 
Садсовхозтреста министерства пище-
вой промышленности; принять меры 
к улучшению материально-бытового 
положения и медицинского обслужи-
вания иракских курдов, организовать 
среди них политико-воспитательную 
и культурно-просветительную рабо-
ту, а также изучение ими сельскохо-
зяйственной техники. 3. Возложить 
на Министерство государственной 
безопасности СССР (т. Игнатьева) 
наблюдение и контроль за выполне-
нием настоящего постановления и 
проведение среди иракских курдов 
группы Мулла Мустафа Барзани со-
ответствующей работы».

1959 жылы Мұстафа Барзани өз 
отаны Иракқа оралды. Неге десеңіз, 
Бағдат күрдтерге теңдей құқық беруге 
уәде етті. Бірақ, 1961 жылы соғыс оты 
қайта тұтанды. Барзани Ирак қарулы 
күштеріне қарсы шықты. 1966 жылы 
«Правда» газетінің меншікті тілшісі 
Евгений Примаков Ирактың солтүс-
тігіне баруға редакциялық тапсырма 
алды. Сонда Барзани Примаковты 
«Кеңес Одағы – менің әкем» деген 
сөздермен бауырына басыпты.

Ұзақ жылға созылған соғыстың 
арқасында Бағдат күрдтерге Ирак-
та автономия құруға,  өз билігін  
сайлауға және билікке араласуға 
құқық беруге, автономияның вице-
президенті күрд ұлтынан болатынына 
уәде берді.

Уәде етілген автономияға қол 
жеткізетініне сенген Барзани 1970 
жылы 10 наурызда Ирак үкіметімен 
шарт жасасты. Келесі күні Ирактың 
су жаңа президенті Хасан әл-Бәкір 
радио мен телеарна арқылы сол 
шарттың мәтінін оқыды. Шарт бо-
йынша көрші Иранның шекарасын-
да әдейі «араб белдеуі» құрылады. 
Сөйтіп, автономия құрылатын жер-
ге арабтарды көптеп қоныстандыра 
бастады. Ол аздай Бағдат Ирак Күр-
дістанындағы жергілікті халықтың 
мазасын қашырып, олардың бас 
сауғалап кетулеріне барын салды. 
Яғни, бұл саясат арқылы жергілікті 
халықты азшылыққа айналдыру бас-
ты мақсат болды.

Ирактың күрдтерді шекарадан 
аластау әрекеті күрд басшыларын 
1974 жылы қарулы күресті қайта 
жалғастыруға мәжбүр етті. Ирак бас-
шылары күрд мәселесін біржақты ету 
үшін қатыгез шешімдер қабылдады. 
Саддам Хусейн бүлікшіл күрдтерді 
жазалауға бұйрық берді. Жазалау-
ды өзінің немере ағасы генерал әли 
Хасанға тапсырды. Сөйтіп, оның 
басқаруымен Ирактағы Күрдістанда 
жүз мыңнан астам күрд өлтірілді. 
Жазалау тікұшақтар мен химиялық 
қарулардың көмегімен жүзеге асы-
рылды. Халаджбаны әуеден бомба-
лап, бес мың адам опат болды.

әлем қауымдастығы әскерлерінің 
1991 жылы Саддам Хусейнге қарсы 
жүргізген «Шөлдегі дауыл» шарасы 
кезінде Ирактағы бес миллионнан 
астам күрд Күрдістанның 95 пайы-
зын қамтитын ауқымды көтеріліс 
жасады. Дегенмен, Саддам Хусейн 
көтерілісшілерді жаншып тастап, 
тау қойнауына дейін әкелді. Ирак 
әскерлері қайтадан химиялық қару 
қолданған кезде сол тұстағы АҚШ 
президенті Джордж Буш Ирактың 
ішкі саясатына араласуға бұй-
рық берді. 1991 жылы 7 сәуірде 
«Бітімгершілік» шарасы босқын күрд-
тердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете 
бастады. Америкалықтар қауіпсіз 
аймақты анықтап, ол аймаққа Ирак 
әскерлерінің кіруіне тыйым сал-
ды. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 688 
қарары бойынша америкалық 
қарулы күштердің қамқорлығымен 
«еркін аймақ» құрылды. Онда сол-
түстік Ирактағы үш миллион күрд 
қоныстанды. Күрдтер өз парламентін 
сайлап, үкіметін құрды.

2017 жылдың қыркүйегінде өт-
кен референдумда Ирактық Күрді-
стандағы үш миллионнан астам тұр-
ғындар жаңа тәуелсіз мемлекеттің 
құрылуына жақтап дауыс берді. Бірақ, 
референдумды Бағдат пен әлемдік 
қауымдастық мойындаған жоқ.

Иранда да этникалық күрдтер 
көптеп тұрады. Олардың саны 10-
12 миллионды құрайды. Бұл мем-



ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК Қр ҰЛТТЫҚ бАнКінің МАМЫр АйЫнЫң бАсЫнДАғЫ МӘЛіМЕТі бойЫншА, ҚАЗАҚсТАнДЫҚТАрДЫң бАнК АЛДЫнДАғЫ бЕрЕшЕгі 15 ТрЛн ТЕңгЕгЕ ЖЕТКЕн

qazaq1913.com   

10 TARİH-TAĞDYR

б
арлаушылардың арасында Кремль билі-
гін маңызды мәліметтермен қамтамасыз 
етіп отырған антифашистік «Красная ка-
пелла» ұйымының алатын орны ерекше 

еді. Олардың қатары бір ғана Германияда 200-
ден асатын. Тәжірибелі тыңшылардан тұратын 
ұйымдарды «Корсиканец» деген лақап атпен заң 
ғылымдарының докторы, империяның экономи-
ка министрлігінің аға кеңесшісі Арвид Харнак, 
«Старшина» деген жасырын атпен империялық 
әуе қатынастары министрлігінің барлау бөлімінің 
аға лейтенанты Харро Шульце-Бойзен, «Старик» 
деген жалған атпен жазушы-антифашист, режис-
сер, философия докторы Адам Кукхоф басқарды. 
1942 жылы германиялық антифашистік ұйымның 

сыры ашылғаннан кейін олардың белсенділерінің 
бәрі дарға асылды. Олардың аты-жөндері НКВД-
ның құпия қатынастарында ешқашан аталмады. 
«Красная капелла» ұйымының аты антифашистік 
қарсыласу майданында да белгісіз болып келді. 
Ол Кеңес әскері Бас штабының Бас барлау басқар-
масы басшылығының нұсқауымен ғана әрекет етті.  
Ұйым атауы Генрих Мюллер жетекшілік ететін гес-
таполық «rote kapelle» ұйымынан бастау алды.     

Жалпы, Екінші дүниежүзілік соғыс басталардың 
алдында Кеңестік Бас әскери барлау басқармасы 
әлемнің 45 елінде 242 барлау резидентурасын 
ұстаған. Оларға 600 адам хабар беріп отырған. 
Кеңестік барлау агентурасына шетелдік көптеген 
азаматтар да тартылған. Олар Батыс Еуропаның 
ірі орталықтарынан кеңестік барлау басқармасына 
аса маңызды деген құпия ақпараттарды жеткізіп 
отырған. Олардың арасында «Кент» деген лақап 
атпен Уругвай азаматы Винсент Сиерраның Кеңес 
барлаушыларының мэтрі Гурьевичтің  (Виктор  Су-
кулов) және атақты кеңес тыңшысы неміс азаматы  
Рихард Зоргенің ақпараты аса маңызды болған. 
Неміс және жапон әскерлерінің қай күні тұтқиыл-
дан шабуыл жасайтынын да ең бірінші болып 
айтқан осы барлаушылар еді. 

Жаудың ішінде жансыз ұстау ежелден бар тә-
жірибе. Олар 13 ірі және 15 кіші резиденттік топ-
қа бөлініп, әрқайсысы жеке барлау жұмыстарымен 
айналысқан. Осы арнайы аса құпия топ құрамында 
қазақ қызының болғанын  екінің бірі біле бермей-
ді. Шындығында, ол Берия басқаратын ерекше 
басқармаға ғана бағынатын аса құпияланған топ-
та қызмет етті. 

Бүгінде Қиыр Шығыстағы жапон милитарис-
терімен болған соғыс туралы тарихшылар бол-
маса, қарапайым халық ештеңе білмейді. Осы 
соғысқа қатысып, ерлікпен қаза тапқан қазақтар 
көп болғанын да біле бермейміз. Хасан көлі 
маңында Қызыл армия мен империалистік Жапо-
ния арасында екі аптаға созылған қарулы қақтығыс 
болды. 1938 жылдың 29 шілдесі мен 11 тамыз 
аралығында болған бұл оқиға КСРО тарихында 
«Хасан көлі маңындағы соғыс» деп таңбаланды. 
1938 жылы маусым айында Жапонияның Кеңес 
Одағына шабуыл жасайтыны белгілі болды. Оны 
аса құпия түрде Жапон еліндегі кеңестік резидент 
Рихард Зоргеден қабылдаған топ ішінде Ақжібек 
Мұқашева да бар болатын. Жапондар шекара 
маңының Посьет учаскесіне 3 жаяу әскер диви-
зиясын, атты әскер полкін, механикаландырыл-
ған бригадасын, ауыр және зениттік артиллерия-
сын, 3 пулемет батальонын, бірнеше бронды 
пойызын және 70 ұшағын әкеліп тіреп қойғаны 
белгілі болып қалады. Оны кеңестік барлаушы-
лар орталыққа құпия шифровкамен хабарлайды. 
Алдағы тосыннан болатын соғысқа дайындалу 
қажеттігі жөніндегі ең алғашқы құпия шифровка-
ны қабылдаған да қазақ қызы Ақжібек Мұқашева 
болатын. Оның Екінші дүниежүзілік соғыс баста-
лардан бұрын қабылдаған «Кент – Орталыққа. Бір 
жарым миллион қалайы қасық дайындауға тап-
сырыс алынды. Алмания мен Польша аумағында 
әскери тұтқындарға арналған лагерьлер салуға 
ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл қасық-
тар соларға қажет. КСРО-ға әскери шабуыл жаса-
луы мүмкін» деген жантүршігерлік шифровкасы 
кейін үлкен дауға айналды. Бұл – 1941 жылдың 
көктемі еді. 

Кеңес резидентінің шифрмен берілген хаба-
рының түйінін шешкен Ақжібек бұған сенерін де, 
сенбесін де білмеді. Шифровальщик қателеспеуі 
тиіс. Оның үстіне 1939 жылы 22 тамызда КСРО 
мен Алмания арасында шабуыл жасамау жөнінде 
пактіге қол қойылған болатын. Мұндай хабарды 
жоғары әскери басшылыққа жеткізу өте қауіпті 
әрі қорқынышты еді. Қорғаныс халық комис-
сарына бұл мәліметті апарудың соңы шифрды 
шешуші бөлімнің басына қандай қауіп төндірерін 
кім білген?! Сондықтан шифровальщиктердің 
әрбір сөзі аса мұқият зерттелуге жататын. Араға 
бір ай салып келесі бір Старшина атты резидент-
тің «Тұтқиылдан шабуыл жасалуы мүмкін. Неміс 
әуе күштері ең алғашқы соққысын Мурманскіге, 
Вильноға, Белостокқа, Кишиневке және Мәскеу 
әуе зауыттарына, Балтық теңізі порттары мен Бело-
морканал су жүйесіне, шекараға таяу орналасқан 
темір жол құрылымдарына, ірі көпірлерге беретін 
болады» деп қосымша құпия хабарлауы соғыс-
тың болмай қоймайтынын дәлелдей түскен еді. 
Резиденттердің тосыннан жасаған ақпарына Ста-
лин бұл ағылшындардың ойдан жасаған бүлдіргісі 
деп сенімсіздік білдірген. Осыдан соң жарты жыл 
ішінде кеңестік шифровальщиктер бөлімінің үштен 
бірі өз қызметтерінен аластатылған. Олар барлау-
шылардан мұндай мазмұндағы өте қауіпті хабар-
ларды қабылдаудан да үркіп қалған.

Фашистік Германияның КСРО-ға шабуылы 
аяқ астынан болды ма? Ол туралы Микоян, Мо-

лотов, Каганович және КСРО Совнаркомының іс  
басқарушысы Чадаевтың берген түсініктемелері тіпті 
басқаны көрсетеді. 1941 жылғы көктемде Герма-
ния Шығыс шекарасына өзінің бүкіл соғыс тех-
никаларын шоғырландыруы кеңестік барлау 
агентурасының күдігін тудырады. 25 мамырға 
дейін неміс билігі кеңес шекарасына күн 
сайын 100 эшелон әскери техникаларын 
шоғырландырады. Осы уақыт аралығында 
неміс әскери ұшақтары 324 мәрте бар-
лау, суретке түсіру мақсатында кеңес 
әуе кеңістігін бұзғаны белгілі болады. 
Бұл туралы сол кезде Микоян Сталин-
мен ашық сөйлеседі. Алайда, Сталин 
«немістермен соғыс 1942 жылдың  

соңында басталады, бірақ Гитлер ол үшін алды-
мен Ұлыбританияны тізе бүктіруі керек» деген ал-
дамшы түсінікте болады. Оған дейін Берлиннен, 
Бухарестен, лондоннан, Стокгольмнан, Токиодан 
түскен кеңес барлаушыларының құпия шифро-
граммасына да сенімсіздік білдіреді. Токиодан Ри-
хард Зоргенің 1941 жылы 15 маусым күні «Тағы да  
қайталаймын, 170 дивизиядан тұратын 9 армия 
1941 жылы 22 маусымда кең ауқымды шабуыл 
жасайды» деген құпия мәліметі назарға алынбай-
ды. Осының алдында ғана 1941 жылы 5 мамыр-
да Германия елшісі граф фон Шуленбергтің соғыс 
қаупі туралы айтқанына да сенімсіздік білдіріледі. 
Шабуыл болатын күннен бір күн бұрын Франция-
дан түскен кеңес әскери атташесінің құпия ши-
фрограммасына Сталин: «Бұл ақпарат жалған, оны  
арандатып отырған – Ұлыбритания. Авторлары-
ның кім екенін тауып, қатаң түрде жазалаңдар», 
деп оған тәртіп соғып береді. 22 маусым күні ОК 
Бюро мүшелері Сталиннің Кремльдегі бөлмесіне 
жиналғанда көсем әңгімені неден бастарын біл-
мей, ұзақ уақыт кабинетінде ерсілі-қарсылы кезген 
бойы: «Сұмырай Риббентроп мені алдап соқты» 
дегеннен өзге ештеңе айта алмайды. Саяси Бюро 
мүшелерінің өзіне радиодан халыққа мәлімдеме 
жасау туралы ұсынысына қарсылық білдіріп, оны 
Молотовқа жүктейді. Сталин осылайша сын сағат-
та өзіне жауапкершілік алмайды. 

Сол кездері құпия шифрограммаларды қа-
былдаған жандардың арасында біздің қандасы-
мыз Ақжібек Мұқашева да бар еді. 

Ақжібек Мұқашева – Қазақстанның бірінші 
астанасы Орынбор қаласында 1919 жылы 
дүниеге келген. Жастайынан нақты ғылымға 
ықыласы бар Ақжібек орта мектепті бітірген соң, 
Мәскеу университетінің Механика-математика 
факультетіне оқуға түсіп, оны 1940 жылы бітіріп 
шығады. Спецификалық мәні бар мамандар-
ды арнайы мекемелер қол-аяғын жерге тигізбей 
қызметке тартып жатады. Олардың көпшілігін 
ерікті және еріксіз түрде Қорғаныс халық комис-
сариатына шақырады. Сол тәртіппен Ақжібек те 
әскер қатарына алынады. Алғашында ол Мәскеу 
маңайында 6 айлық курста оқиды. 1941 жылы 
оған старшина әскери атағы беріліп, 3 айдан соң, 
КСРО Қорғаныс комиссариаты Бас штабының Бар-
лау Бас басқармасына шифровальщик қызметіне 
қабылданады. Оған қызмет аясында Брюссель 
қаласында тұратын «Кент» деген белгісіз адам-
нан түсетін шифрланған мәліметті шешу функция-
сы тапсырылады. Ол кезде белгісіз адамның кө-
леңкесінде Уругвай азаматы Винсент Сиерраның 
жасырын тұрғанын ешкім де білмейтін. Оның 
үстіне 20 жастағы бойжеткенге ол есімнің құпия 
тағдырын білу де қажет емес-тін. әйтсе де, Ақ-
жібек «Кенттен» түсіп тұрған барлық шифрограм-
маларды сөзбе-сөз шешіп, оны тиісті орындарға 
жеткізіп тұрады.

Біз КСРО-ның сол тұстағы арнайы мекеме-
лерінің ішінде «Қызыл капеллаға» қатысты 
кеңес барлаушылары туралы жазылған бірнеше 
кітаптармен танысып шықтық. Солардың арасында 
осы кезеңдерде ВЧК-НКВД мекемелерінің барлау 
және қарсы барлау ұйымдарының негізгі басшы-
сы болған генерал-лейтенант Павел Судоплатов-
тың бестселлерлік мемуарында «Қызыл капел-
ла» туралы ашық және жан-жақты айтылыпты. 
Бұл ұйымның құпия жұмыс істегені соншалық, 
соғыс жылдарында ол туралы бірен-саран адам 
ғана білген көрінеді. Ресейлік арнайы қауіпсіздік 
мекемелерінің мұрағатында да ол туралы мәлімет 
мардымсыз болып шықты. Мұрағатта сақталған 
көптеген құжаттар сол кездің өзінде куәгерлер-
дің өзімен бірге құртылыпты. Сондықтан Ақжібек 
Мұқашева туралы соңғы ақпараттар оның қамауға 
алынған 1942 жылмен шектеледі. 

Ақжібек Темірғалиқызы – 1942 жылы жел-
тоқсан айында соғыстың қызған кезінде қамауға 
алынады. Ол РСФСР Қылмыстық кодексінің 58-
бабы бойынша (контрреволюциялық қызмет) 25 
жылға сотталып, жазасын Оралда өтепті. Оған 
қойылған негізгі айып – резиденттер Кент және От-
томен тығыз жұмыс істегені. Оны 1945 жылы соң-
ғы рет қауіпсіздік қызметінің ардагері, полковник 
Иван Винокуров Оралдағы бір түрмеде көріпті.  
Осы жерден оның бар тағдыры тұйықталады.  

1941 жылғы әскери басшылықтың нұсқауы 
бойынша әрбір шифровальщикке нақты бір ны-
сан бекітіліп берілетін-ді. Қарсы барлаудың тілінде 
оларды «пианист», «музыкант» деп атаған. Радис-
тер мен шифровальщиктерге шекара сыртындағы 
әріптестері туралы білу қажет деп саналмаған. 
Алайда, Ақжібектің олардың Отан үшін маңызды 
ақпаратты ала білуі мен оны жедел түрде беру 
жолындағы жанқиярлық ерлік істеріне жанашыр-
лық танытпауына адамгершілік ары жібермейді. 
Кейін ол тергеу кезінде барлаушылардың жан-
кешті ерліктерін мақтаныш етуден танбайды. Сұрақ 

алу кезінде Ақжібек соғыс басталған кезден Кент 
пен Оттодан 200-дей шифровка алып, оны өзі 
ғана оқығанын айтады. Алайда, орталық оның 
бірнешеуінің ғана шешімінің дұрыс болғанына 
көздерін жеткізеді. әрине, олардың арасында 
«Өте құпия», «Жедел  шешімді қажет етеді», «Жеке  
өзіне» деген құпия  белгілері  бар  ақпараттар да  
болады. Ақжібектің барлаушылардың жіберіп 
жатқан ақпараттарының шындыққа құрылғанын 
білсе де, оны дәлелдеуге құқы болмайды. 

Өз кәсібіне адал қыз гестапоның неміс аума-
ғында орналасқан кеңестік сегіз радиостансасы-
ның алтауы ұсталғаннан кейін, Мәскеуде бірнеше 
радистер мен шифровальщиктер қатарында ол 
да қамауға алынады. Оның осыдан кейінгі өмірі 
беймәлім деуіміз сондықтан. Мен бұл жөнінде 
ақпараттар іздеп, Ресей Федерациясының Ал-
матыдағы бас консулына  ресми түрде редакция 
атынан хат та жаздым. Бірақ, біздің хатымызға 
консулдық жауап бермеді. Демек, ол туралы бар-
лық ақпараттар әлі жабық немесе ол өртелген. 

Бізге белгілісі мынау: 1940 жылдары белгілі 
адамдармен қатар, белгісіздері де бір күнде 
жоқ  болып  жатты. Олардың  көпшілігі  НКВД  
түрмелерінде, лагерьлерде өлтіріліп, кісі аяғы 
баспайтын жерлерде төмпешіктерге айналды. 
Сол сияқты НКВД машинасының илеуіне түскен 
барлаушылардың да одан аман шықпасы белгілі 
еді. Олар орасан зор құпияны білетін. Ондай 
адамдардың белгілі бір уақыттан кейін көзін жо-
йып отыру жазылмаған заңдылық болатын. 

Немістердің соғыс ашуға жасырын дайында-
лып жатқандығы жөніндегі кеңес резидентінің 
шифрограммасын Барлау басқармасының басты-
ғы Фитин Бас қолбасшы Сталин мен Совнарком 
төрағасы Молотовқа мәлімдейді. Ертеңіне Сталин 
Мемлекеттік Қауіпсіздік комиссары Меркулов пен 
Барлау басқармасының бастығы Фитинді Кремльге 
шақырып, неміс фашистерінің соғыс ашатындығы 
жөніндегі мәлімдеменің қаншалықты шындыққа 
жанасатынын сұрап, өз пікірін білдіреді. Сұрақ алу 
форматында өткен әңгімесінің соңында Сталин: 
«Мүлтіксіз сенуге болатын бір неміс бар, ол Виль-
гельм Пик. Барлығын мұқият қайта тексеріңіздер, 
одан кейін маған қайтадан мәлімдеңіздер», – 
дейді. 

Қауіпсіздік комиссары неміс антифашистері-
нен құрылған Арвид Харнак (оперативтік лақап 
аты – Корсиканец) пен Харро Шульце-Бойзен 
(оперативтік лақап аты – Старшина) басқаратын 
жасырын ұйымнан түскен ақпараттарды тағы бір 
тексерістен өткізеді. Мұндай ақпараттар 100-ден 
асып-жығылады. Бұлардың бәрін тексеру үшін 
Берлиндегі «Қызыл капелла» барлаушыларына 
жібереді. Арада көп уақыт өтпей-ақ, 1941 жылы 
22 маусымда немістер кеңес шекарасын бұзып 
өтіп, тұтқиылдан шабуыл жасайды. Сол кездегі 
«Корсиканецтің» берген құпия хабарларының ка-
лендарьлары Ресейдің Сыртқы барлау қызметінің 
мұрағатында сақтауда тұрған көрінеді.

«Қызыл капелла» ұйымында қызмет істеген 
барлық антифашистік топ мүшелерімен күресу не-
міс фашистеріне үлкен күш түсіреді. Оны гитлерлік 
рейхтің саяси барлау жүйесінің басшысы Шеллен-
берг те өз мемуарында айтып өтіпті. 

1969 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези-
диумының Жарлығымен неміс фашизмімен кү-
ресте Кеңестер Одағына жасаған көмегі үшін бір 
топ неміс азаматтары (барлығы 32 адам) жоғары 
наградалармен марапатталды. Олардың барлығы 
«Старшина» және «Корсиканец» ұйымының мү-
шелері еді. 

Сталин өлгеннен кейін Берия ісіне байланыс-
ты қауіпсіздік қызметінің жоғарғы шенді офи-
церлерінің бәрі жауапқа тартылады. Олардың 
ішінде Батыс Еуропадағы барлау ұйымдарына 
басшылық еткен генерал Судоплатов та бола-
ды. Батыр атағына ұсынылған генерал кейін осы 
жүйеде қызмет істегені үшін 15 жылға сотталады, 
араға біраз ұзақ уақыт салып ақталады. Ал, қазақ 
қызы Ақжібек Мұқашева туралы күні бүгінге дейін 
бірде-бір хабар жоқ. Жансыз бейнесі де қалмаған. 
Кеңестік барлау жүйесі мэтрлерінің суреттерінің 
өзі өткен ғасырдың 80-жылдары ғана жарық көре 
бастады. Біз сол жылдарға баға берген кеңестік 
көзқараспен жазылған бірнеше әскери мемуар-
ларды сүзіп шықтық. Алайда, Ақжібек Мұқашева 
туралы еш дерек кездестіре алмадық. Оған жасы-
рын берілген Алена есімінен басқа құпия аты бо-
луы  мүмкін. Қалай десек те, тарихи шешімді сәтте 
ізі қалған барлаушының із-түссіз қалуы мүмкін 
емес. Нағашылы-жиенді, қарға тамырлы қазақтың 
еліміздің Батыс өлкесінде бір жамағайыны табы-
лар деген ойымыз бар...

01-беттен

Бүгін фашистік германияның КСРО-ға басып кіргеніне – 80 жыл
Тәуелсіздік 
АлғАн күн
Арам ниет саясатын жасырып,
Билік іске дегендерін асырып.
Біздің қазақ халқыменен санаспай,
Болған еді берекені қашырып.

Кезде Одақ іріп-шіріп құритын,
Түзге қарап қасқыр сынды ұлитын.
Қазақ елін басқаруға «Орталық»,
Әкеп қойды Колбин деген бір итін.

Содан кейін елде бүлік басталды,
Отап жатқан сияқты қып жас талды.
Жала жауып шыққан әділ шеруге,
Өлтірді жау қаруы жоқ жастарды.

Ажал деген соғатын бір тоқ еді,
Қапылыста тиетін бір оқ еді.
Бірақ қазақ жастарының ойына,
Ондай қатер кіріп шыққан жоқ еді.

Бас биліктің қырған жасақ «тажалы»,
Аһ ұрғызды жұртты жастар ажалы.
Содан бастап он алтыншы желтоқсан,
Күн боп қалды ел есінде азалы.

Қыршын жастар жанын пида еткен күн,
Өкініші өзек өртеп кеткен күн.
Қазақ жұрты өтіп сондай соқпақтан,
Кез болды сол азаттыққа жеткен күн.

Туған сонда армандаған алдан күн,
Енді көкті болмасын бұлт шалған күн.
Қазақ халқы озбыр елден бөлініп,
Құтты болсын Тәуелсіздік алған күн!

көненің 
жөн-жосығы-Ай
Салт қой ұлтты ерекше жұрт ететін,
Ештеңе жоқ оған әсте жететін.
Әдеп сақтап үйренгендер ұят деп,
Бұзбаған ғой ешқашанда некесін.

Адам болу мүмкін емес адамға,
Ұлттық қалып жоқ боп тұрса адамда.
Тәрбиені алмағандар қазақша,
Ел ішінде сор боп тұр бұл заманда.

Ұлт қадірін құндамайтын кеселге,
Ұшыраған жұрт рухани мешелге.
Сондай қоғам еліктегіш жастарды,
Ұқсатып тұр мәңгүрттенген есерге.

Өзге емес ұлтыңды біл, жастарым,
Өзгеліктен азат болсын бастарың.
Ата-бабаң «бисмилләсіз» ешқашан,
Кезіп жүріп ішпеген ғой астарын.

Нанды құндап қиқымында шашпаған,
Үлкен барда кіші ауыз ашпаған.
Әдептілік сақталғанда осындай,
Ел ішінің берекесі қашпаған.

Таза тіл мен салт сақталған ауылда,
Жоқ нәрсе ол қаладағы қауымда.
Тәуелсіздік болу үшін тұғырлы,
Тіл мен дәстүр керек барша қауымға.

Құзырлылар көпке еңбек сіңгізсін,
Мәдениет салт екенін білгізсін.
Болашағын ойлайтын жұрт елінің,
Салт-дәстүрді бір пән етіп кіргізсін.

Қарттар айтып отыратын осылай,
Көпті көрген көненің жөн-жосығы-ай!
Өз ұлтының салт-дәстүрін білгеннің,
Болады деп көңілінің қошы жай.

өлеңімен 
жеТкізеТін
сезімін
Бірде тың іс құпиясын ашпаған,
Той басқару жүктелінді жас маған.
Алғаш жұрттың өтініші бойынша,
Кезім сол шақ өлең жазып бастаған.

Содан бастап талай шумақ құралды,
Талай тойға өлең жаз деп сұралды.
Бірте-бірте көпшіліктің тілегі,
Көңілімді өлең-жырға бұра алды.

Емес едім қабілеттен мақұрым,
Не болар деп күте бермей ақырын.
«Шығарғаным мынау, Сейіт 1 аға» деп,
Сынатуға бардым жетіп батылым.

Қарап болып айтқан жоқ еш міндерді,
Сұрады тек оқыдың деп кімдерді.
Деді сосын уақыт оған төреші,
Осы жолға түссе буып кім белді.

Өскен орта араласқан етене,
Және тумыс жеткізгендей жетеме.
Өлеңімен жеткізетін сезімін,
Маған сондай бұйырыпты пешене.

Қуанышбай ҚАЗЫМБЕКОВ,
Арқалық қаласы

1. Сейіт Кенжеахметұлы - сатирик ақын, этнограф жазушы
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Дәуренбек ЕсКЕКбАЕВ,
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 

«Мәдениеттерді жақындастыру 
орталығының» Бас ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымдарының кандидаты

Рас, технология дамыған сайын кітап 
оқушылар қарасы азайып бара жат-
қандығы жасырын емес. Ұялы телефон-
дары мен планшеттерінен-ақ баспасөз 
беттерін шолып шығуды жөн санайтын-
дар қатары көбеюде. Дегенмен, кітап – 
өткеннің рухы ғана емес, келешектің кілті 
екендігін де естен шығармауымыз ке-
рек. Біздің сан ғасырлық тарихымыз бен 
тыныс-тіршілігіміздің құнды жәдігерлерін 
бізге жеткізген алтын сандығымыз да 
кітап екендігі көпшілікке аян. Жастарды 
«кітап оқымайды» деп бекерге кінәлай 
бергенше, олар қызығып оқитын көркем 
әдебиеттер мен кітаптарды көптеп шы-
ғарып, алыс ауылдардағы мектептерге 
таратудың маңызы зор. 

Осы орайда Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы 
бойынша ҚР Білім және ғылым министр-
лігі орта білім саласында «Оқуға құштар 
мектеп» жобасын қолға алды. Бұл жоба 
білім саласын дамытудың Жол картасы 
аясында қолға алынып, еліміздегі мектеп 
қасындағы кітапханалардың жұмысын  
дамыту арқылы жүзеге асыру жоспар-
ланып отыр. Бағдарлама іске асқан жағ-
дайда еліміздегі мектеп кітапханалары-
ның қоры жыл сайын 20%-ға жаңарып 
отырады деген болжам бар. Бұдан басқа 
мектеп кітапханаларының материалдық 
техникалық жағдайын жақсарту, мектеп 
кітапханаларында оқушылардың кітап 
оқуына қолайлы оқу залдарын ашу, т.б. 
бүгінгі күн талабы.

Бүгінде жаңадан салынған мектеп-
тердің өзінде кітап оқу орны қарастырыл-
маған, оқу залдары көрнекі құралдар-
мен безендіріліп, қажетті компьютерлік 
жабдықтармен жабықталуы қажет. Бағ-
дарламада «болашақта еліміздегі жо-
ғары оқу орындары дайындайтын кітап-
ханашы мамандығының статусын көтеріп, 
«педагог-кітапханашы» деген мәртебе бе-
рілетін болады» деген жолдар келешекте 
мектеп кітапханаларында да бір серпіліс 
болар деген үкілі үмітке жетелейтіні анық. 
Алайда, бұл мектеп кітапханашылары тек 
қол қусырып отырып-ақ мәртебелі ста-
тусқа ие болады деген сөз емес, олардың 
мектеп шәкірттері мен мектеп кітапхана-
сы арасындағы алтын көпір, дәнекер бо-
луы өте маңызды. Яғни, кітапхана қорын 
үнемі жаңғыртып, онымен оқушыларды 
таныстырып қана қоймай, сол кітаптарға 
деген олардың қызығушылығын ояту да 
сол «педагог-кітапханашылардың» басты 
міндеті болуы шарт.

Негізінде, Қазақстанда бүгінгі күні он 
екі мыңдай кітапхананың бес мыңға жуы-
ғы ғана мемлекеттік кітапхана екен. Ал, 
мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітап-
тардың таралымы 2000-нан аспайды. 
Есептеп қарасаңыз, 2000 кітапты қанша 
тырыссаңыз да, бүкіл республикадағы 
кітапхана мен дүкендерді түгелдей қамту 
мүмкін емес. Бүгінде республика бойын-
ша мектеп жанындағы кітапханаларда 
200 млн данадан астам кітап қоры сақта-
лынса, олардың 38 млн данасы көркем 
әдебиеттер. Осы көркем әдебиеттердің  
20-30  пайызын  80-90 жылдары шыққан 
ескі көркем әдебиеттер мен мерзімді ба-
сылымдар құрайды екен. Олар қазіргі 
заманғы шәкірттердің  қызығушылығын 
оятпайтыны анық.

Жасыратыны жоқ, заманауи тақы-
рыпқа сай кітаптар қатары сирек қазір. 
Кеңестік идеология тұрғысынан кеңес 
заманында басылып шығып, моральдік 
тұрғыдан әбден ескірген көркем әдебиет-
терді қазіргі ұрпаққа ұсынудың өзі де өте 
тұрпайы қылық болар еді, себебі «срогы» 
өтіп кеткен тамақты қалай ұсынарсың?! 
Қазақтың шұрайлы, бай тілі – қазақтың 
көркем әдебиетінде. Балаларды ұлттық 
құндылыққа, отаншылдыққа тәрбиелеуде 
әдебиеттің, әсіресе балалар әдебиетінің 
орны ерекше. Өкінішке қарай, қазіргі 
жас өскін балалардың өз бетімен кітап 
оқуға, көркем әдебиетке деген ұмтылысы 
бәсеңдеп, қызығушылығы азайып бара-
ды. әдебиетке деген қызығушылық құл-
дырап, құлықсыздық пайда болды.

Байқап қарасақ, біз бұрынғы кітап 
оқу үрдісінен айырылып бара жатқандай-
мыз. Қазіргі кезде том-том кітап құшақ-
тап, кітапханаға жиі баратын адамдарды 
сирек кездестіретін болдық. Кез келген 
ұлтты өркениетке жеткізетін күш – білімде 
десек, ал білім негізі – мектепте. Олай 
болса көп мәселе мектеп ұстаздарына, 
олардың әлеуеті мен біліктілігіне байла-
нысты болмақ. Ал, қазіргі жас мұғалім-
дердің өздері қаншалықты кітап оқуға 
құштар? Кітапқа деген құлықсыздықтың 
салдарынан жастар еркін ойлауға, ауызекі 
тілде көркем сөйлеуге қабілетсіздік таны-
та бастағандай. Ақын Иосиф Бродский: 
«Егер бір адам кітап оқымаса, бұл оның 
өз қасіреті, ал миллиондаған адамдар кі-
тап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті», 

е
лімізде оқушы жастардың кітап оқымайтыны туралы жиі айтылып
жүр. Алайда, XXI ғасырда білімсіз өмір сүру мүмкін емес. Адам-
зат баласының қол жеткізген рухани ұлы игіліктерінің бірі – білім 
қазынасы болса, білімнің қайнар көзі – кітапта. Кітап – адам баласы-

ның сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, адамзат баласының өмірлік 
ұстазы әрі ұстанымы екендігі ақиқат. Сондықтан да, алдына белгілі бір 
мақсат қойған адамзат баласына өмір бойы үздіксіз білім алып, оқуға 
тура келеді. Кітаптың орны бөлек, ол адамның логикалық ой жүйесін, 
фантазиясы мен ой-өрісін дамытатын, адамзат баласын прогреске 
сүйреген құндылықтардың бірі, яғни білуге, білімге деген ұмтылыстан 
туындағаны күмәнсіз. Қазіргі желдей ескен замандағы құндылықтар 
интернет пен смартфондар кітаптың орнын баса алмайды. 

Бір топ Жаңаарқа ауданының кітапхана қызметкерлері. Сол жақтан бірінші отырған
Көкен апай. Фотосурет жетпісінші жылдардың бас кезінде түсірілген

НЕМЕСЕ КөКЕН АПАй ТӘЛІМІ
– деп бекер айтпаса керек. «Кітап дегені-
міз – алдыңғы ұрпақтың келер ұрпаққа 
қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан 
тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік», 
– деген еді кезінде Ғабит Мүсірепов. 
Қанша жыл өтсе де, қанша буын алмасса 
да, кітап өз құндылығын еш жойған емес. 

Кітапхана – оқырман мен кітап ара-
сындағы алтын көпір рөлін қалтқысыз ат-
қарып келген руханият ордасы екендігін 
қазіргі аға ұрпақ әлі де ұмыта қойған 
жоқ. Кітап пен кітапхананың тіршілігіне 
дем беретін ұлттық құндылықтар мен 
оқырмандар арасын жалғастырушы дә-
некер болып бүгінгі күнге дейін өз маңы-
зын жоғалтпай келе жатқан, көзге аса 
көрініп елене бермейтін мамандық иесі  
– кітапханашылар. Кітапхана мамандығы 
сонау орта ғасыр дәуірінен бастау алып 
үзілмей келе жатқан құрметті де тарихы 
терең көне мамандық. Көзге көрінбей 
халықтың рухын көтеріп келе жатқан кі-
тапханашы еңбегі нағыз насихат құралы, 
идеологиялық құрал екендігін көпшілік 
ескере де бермейді. Сондықтан ол мек-
теп ұстаздарымен теңестіріліп, бір сапта 
аталынып, Мемлекет басшысы тарапынан 
еңбектері еленіп жатса, бұл мамандық 
иелеріне деген зор құрмет деп бағалануы 
керек. 

Ақыры әңгіме ауаны кітап оқу, кітап-
хана айналасында болған соң өзіміз куә 
болған арада жарты ғасыр өтсе де, өт-
кен ғасырдың 70-жылдарын сағынышпен 
еске аламыз. Біз қазір де өзімізді сол 
дәуірдің ұрпағы санаймыз. Коммунизм 
елесі дәуірлеп тұрған ол жылдары әр үй-
дің төр бөлмесінің көрнекті жерінен кітап-
тар қатары тізіліп тұрса, қазіргі уақытта 
олардың орнын шет елдерді аралаған 
саяхаттарының белгісіне айналған фото-
суреттер орын алған.

«Кітапсыз үй – жансыз дене сияқты» 
деген екен бір кітап қадірін түсінген 
білімпаз. Адамдарға сыйлық жасау тек 
материалдық игіліктермен ғана шектел-
мейді. Бұл күндері мерекелерде, туған 
күндерде адамдар бір-біріне кітап сый-
лау өткен күннің бір архаикалық бел-
гісіндей ғана болып қалғандай.  Кітап тек 
досың ғана емес, ұстазың... кеңесшің... 
ақылшың... Біз кітапты Құрандай төбе-
мізге көтеріп, қастерлеп төрімізге жинап, 
бір-бірімізге ескерткіш ретінде кітап сый-
лап, «білімді мыңды жығады», яғни «кітап 
– білім бұлағы» екендігін бойымызға сі-
ңіріп, кітапты құныға оқып сусындап өс-
кен, қасиетін әлі күнге дейін сезініп келе 
жатқан ұрпақпыз.

Кезінде академик лихачев: «Мәде-
ниетті сақтап қалу үшін университет салу 
шарт емес, бірақ кітапхананы сақтап қалу 
міндет», – деген аса мағыналы терең ой 
айтқан екен. Шынында да, ауыл кітап-
ханалары бір кездері  мәдениетіміздің 
шамшырағы, шырақшысы ғана болып 
қоймай, біз үшін үлкен білім ошағы да 
болып еді. Ауылдағы мәдени ошақтың 
бірі мектеп, бірі мәдениет үйі болса, 
ал енді бірі ол – кітапхана. Мәселен, 
Ресейде «500 адам тұрған жерде бір 
кітапхана болуы керек» деген норма бар. 
Ал, кітап пен кітапхананың тіршілігіне 

дем беретін ұлттық құндылықтар мен  
оқырмандар  арасын жалғастырушы – ол 
кітапханашылар екендігін ұмытуға бол-
майды.

Бұрын әр ауылдың өз клубы, кітап-
ханасы болатын. Өткен ғасырдың 70-80 
жылдары ауылымыздың (ол кезде «Друж-
ба» совхозына қарасты ленин бөлімшесі, 
қазіргі «Ескене» ауылы) рухани өркен-
деуіне зор үлес қосып, мәдени ошағына 
айналған кітапхананы (біздің замандаста-
рымыз үшін киелі де рухани орындардың 
біріне айналған сол кітапхананың бүгінгі 
күні орны да қалмапты) лайықты дәреже-
де ұстай білген Ахметова Көкен Задан-
қызын (Тұтқабек келіні) қазіргі күнге дейін 
үнемі жылылықпен еске алып жүреміз. 
Қолымызға алғаш рет әліппені ұстат-
қан ұстаздай кітапқұмарлыққа баулыған 
апайымызды аса қадірлеп, сыйлап өстік. 
«Таулардың биіктігі алыстаған сайын зо-
рая түседі» демекші, уақыт өткен сайын сол 
бір шуағы мол сәулелі күндер еске түседі. 
Ол кез жоғары оқу орны түгілі училище 
бітіргендердің өзі саусақпен санарлық-
тай, ауыл еңбеккерлерінің көпшілігі жеті, 
он жылдық мектеп дәрежесінде ғана 
білім алған  (әрине, ішінде «оқымағанның 
зерегі» болғандары да бар), алайда бо-
лашағымызға зор үмітпен қараған кезең 
болатын. 

Біздің замандастарымыз үшін ауыл 
кітапханаларының мәдени-әлеуметтік 
рөлі өте жоғары болушы еді. Аудан орта-
лығынан бөлек басқа ауылдармен де 
байланыста бола отырып, үнемі кітап қо-
рын жаңартып, ауыл тұрғындарын кітап 
оқуға ынталандырып отыру және қыстау-
жайлауларда отырған малшы қауымға 
немесе сол жылдары кең қанат жайған 
комсомол жастар бригадаларына барып 
жастарды кітап оқуға баулып, насихатта-
уы өз алдына, Көкен апайымыз ауылда-
ғы сегізжылдық мектептің ұстаздары мен 
оқушыларының, ауыл жастарының басын 
қосып «оқырмандар конференциясын» 
ұйымдастырып, диспуттар өткізіп үнемі 
қанаттандырып, рухтандырып отыратын. 
Қоғамдағы әлеуметтік уақиғалар мен 
мәдени жаңалықтардың жаршысы да 
бола білді. Кеңестік кеңістікте өмір сүр-
ген  біздердің  С.Мұқановтың  «Ботагөз», 
«Өмір мектебі», Ғ.Мүсіреповтың «Қазақ 
солдаты», і.Есенберлиннің «Алмас 
қылыш», «Қаһар», ә.Нұрпейісовтың «Қан 
мен тер», ә.Нұршайықовтың «Махаббат, 
қызық мол жылдар», «Ақиқат пен аңыз», 
сондай-ақ, Д.Исабеков, С.Сарғасқаев, 
Б.Соқпақпаев сияқты т.б. жастардың жан 
дүниесіне жол тапқан жазушылардың  
бірегей туындыларын жата жастана оқы-
ғанымыз да осы кез. Бірігіп, бас қоса 
қалсақ, соңғы оқыған кітаптарымыз  
жайлы ойларымызды ортаға салып, 
қызу талқылап жататындығымыздың өзі 
де бір мектеп еді-ау. Сонау жетпісінші 
жылдары жаңадан шыққан кітаптарды 
білмей оқымай қалу, пікір білдірмеу де-
ген ұяттың ең үлкені болып саналатын. 
әсіресе, екі бүктеліп төс қалтаға сыйып 
кететін немесе «керзі» етіктің қоңышында 
жүретін республикалық «Жалын» жур-
налы қолдан-қолға өтіп жатқан кездерге 

де куә болғанбыз. Бүкіл республика жас-
тары болып жазушы ә.Нұршайықовтың 
«Махаббат, қызық мол жылдарын», т.б. 
кітаптарды оқып, қызу талқылап жатқаны 
бәлкім бүгінгі ұрпақ үшін аңызға айна-
лып, біртүрлі тосын болып та көрінетін 
шығар. Бірақ, біздің замандастарымыз 
үшін ол ғұмыр, ол тарих, ол тағдыр.

Көкен апайымыз қарапайым ғана 
кітапханашы мамандығын ұлағатты ұс-
таздық дәрежеге дейін көтере білді, сол 
кәсіптің насихатшысы, шырақшысы еді 
десек те қателеспеспіз. Егіншілердің дала 
қосындары мен малшылардың қос тігіп 
жайлауға шыққан сәттерінде олардың 
«үлкен жермен» байланысын үзбей ара-
ларында дәнекер болып жүрген де апа-
йымыз болатын. Шаруашылықтың жүк 
көліктеріне жәй талғамай міне салып, 
бір-екі қап немесе сөмкелерге салынған  
газет-журнал, кітаптарын тиеп алып, ме-
ханизаторлар бригадалары мен «Ескене» 
ауылын қоршай орналасып көк майсаға 
бөлеп жатқан «Оқкөмген», «Аққұнан», 
«Бүркітті», «Түлкілі», «Қияш қашқан»,  «Құ-
ралы» сияқты арқа жеріне тән жатаған 
таулар (өзіміз үшін заңғар Гималай тау-
ларындай елестейтін) баурайынан бұл-
қынып шығып жерге нәр беріп, қан жүгір-
тіп жатқан «Бес қауға», «Баянбай бұлағы», 
«Төсбұлақ», «Жұман бұлағы», «Қошқарбай 
бұлағы», «Қайрақпай», «Омар бұлағы», 
«Саңқай», «Қосбұлақ», «Қасқабұлақ», 
«Үлкенбұлақ» сияқты (ауыл айналысын 
жағалай орналасқан осындай жер-су ат-
тарын тізе берсек жүзге тарта топонимдік 
атаулар шығар еді) кәусәр бұлақ көздерін 
жазғы қоныс еткен малшылар ауылдарын 
аралаудан бір сәтке де жалыққан емес 
(қазір сол кездердегі сүрлеу, далалық 
даңғыл жолдар көмескіленіп, шөп басып 
көрінбей қалған). Керісінше, қарапайым 
ауыл адамдарымен қоян-қолтық жақын 
араласып, сырласып, олардың кітапқа де-
ген қызығушылығын арттырып, рухани 
азығын молайтып рухтарын көтергенінен  
өзі де бір ләззат алып, рахаттанып, рухта-
нып қалатын. Осындайда бұрынғы дана-
лардан қалған қанатты сөз «Ең жақсы адам 
– рухани білім тарату арқылы өмірдің түпкі 
мақсатына жол ашқан кісі» деген дана-
лық тәмсілдерін еріксіз мойындайсың.

Ауылда ерте кезде салынған екі бөл-
мелі кітапхана үйі ескіріп, құлап қалған 
кезде де Көкен апай қол қусырып үйде 
отырып қалмай, кітапхана қорындағы 
кітаптарды өз үйіне тасып сақтап, ол 
жөнінде бірнеше мәрте совхоздың бас-
шыларына ескертіп қана қоймай, өзі де 
бел шеше кірісіп, сол 1968-1969 жыл-
дары ауыл жастарын жұмылдырып, мек-
тептің жоғары сынып оқушыларын ұйым-
дастырып, ең ақырында өз үйін жөндеуге 
әкелген құрылыс материалдарымен бө-
лісіп, күзгі суық түскенше бірнеше рет 
сенбіліктер ұйымдастырып асар жасап, 
ауыл кітапханасына қайтадан күрделі 
жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне мұ-
рындық болған еді. Кейіннен сол бір 
қысылтаяң жылдардағы көп жылғы өл-
шеусіз еңбектері ескеріліп, Үкімет та-
рапынан бағаланып, «Еңбек ардагері» 
төс белгісімен және аудандық мәдениет 
бөлімі тарапынан бірнеше рет мақтау 
грамоталары беріліп, марапатталғанын 
замандас тұстастары, ауылдастары әлі 
күнге дейін жылылықпен еске алып ай-
тып жүрсе, ал кейінгі жастар кішкентай 
ғана ауылымыздың осындай үлкен тари-
хы барлығынан мүлдем хабарсыз, бейғам  
екендігі, қазіргі жастардың кітап оқуға 
деген ынтасы жоғалып бара жатқаны ой-
лантады. Сондықтан да, осындай маман-
дық иелерін қазіргі нарық заңдылықтары 
қыспаққа алған заманда насихаттап оты-
руымыз мемлекеттік деңгейде қолға алы-
нып жатқан рухани жаңғыруымыздың 
бірден-бір кепілі болмақ.

Жолдасының ертеректе дүниеден оз-
ғанына мойынсұнбай, ауылдың ауыр тұр-
мысын замандастарымен бірге бөлісіп, 
мынау пәни дүниенің ырзығын балала-
рының ортасында небары 59 жыл ғана 
бірге өткізіп, бірге қызықтап жасын-
дай ғұмыр кешкен көпшіл де қоғамшыл 
Көкен апайымыздың қысқа да болса 
мазмұнды ғұмыры көпке үлгі. Өмірлік 
қосағынан небары  28  жасында  айыры-

лып  (ауылда  агроном болып абыройлы 
қызмет атқарып жүрген жолдасы Зікірия 
Тұтқабекұлы аяқ астынан ауырып бақилық 
болған еді), артында қалған төрт бірдей 
сәбиін ерінің орнын жоқтатпай тәрбиелеп 
өсіріп, елге қадірлі ардақты ана болса, ал 
ана сүтін бойларына сіңірген (бәлкім, ата-
бабаларынан берілген тектілік қасиеттер 
де бар болар) балаларының бәрі де «ұяда 
көргендерінен» жазбай, заман көшінен 
қалмай лайықты жоғары білім алып, ана 
сенімін ақтай білді. Қазіргі уақытта әр-
қайсысы әр салада ұстаздық, денсаулық 
сақтау, құқық қорғау және ішкі істер сала-
сы бойынша абыройлы қызметтерімен ел 
құрметіне бөленіп жүр.

әрине, «туған жер, өскен орта адам-
ның тұлға ретінде қалыптасуына үлкен 
әсер ететін алғышарттардың бірі» десек 

те, «жеріне лайық елі туады,  еліне лайық 
ері туады» деген халық даналығын да 
ұмытпауымыз керек. Алғаш сонау оты-
зыншы жылдары колхоздар ұйымдасып, 
1950 жылы іріленгенге дейінгі кезеңде 
колхоз басқарып, оның дамуына өзіндік 
қолтаңбаларын қалдырған ел азамат-
тарының ішінде кезінде «қызыл сұңқар» 
Сәкенге (Сейфуллин) серіктес болған, 
алғашқылардың бірі болып кеңес дәуі-
рінде партиялық қызметтер атқарған 
Игіліков Тұтқабек те бар еді. Жаңа Кеңес 
мектептері ашылғанымен, оларға арналып 
салынған мектеп үйлері жоқ жылдары, 
1927-1928 оқу жылында Жаңаарқа ау-
даны бойынша Маңақа өзенінің бойын-
дағы «Жартас» мектебінің іргесін алғаш-
қы қалаушылардың бірі болды. Себебі, 
мектеп құрылысын жүргізу жұмыстары 
төрт ауылдық кеңеске бөлініп беріліп, 
солардың бірі бірінші ауылдық кеңес 
төрағасы Игіліков Тұтқабек болғандығы 
туралы жазба деректер жеткілікті. Елге 
сіңірген еңбектері ескеріліп, қазіргі уа-
қытта Жаңаарқа ауданы орталығындағы 
көшелердің бірі Тұтқабек ақсақалдың аты-
мен аталынуына да уақыт төреші. 

әрине, адам болған соң өз туған 
өлкесін биік санап, өз өскен ортасын 
мақтаныш тұтуы заңдылық. Ауыл тақы-
рыбы – қазақпен біте қайнасқан мәң-
гілік тақырып. Ауылдың тағдыры – ол 
қазақтың тағдыры. Дегенмен де, «елу 
жылда ел жаңа» десек те, кейінгі жылда-
ры ауылдардың даму қарқыны мәдени 
даму жағынан баяулап, консервативтік 
қоғамға айналып, инерттік жолмен да-
мып келе жатқан сияқты көрінетіні де рас. 
Бәлкім, бұл жерде бір қоғамдық форма-
циядан екінші бір қоғамдық формацияға 
«бірден секіріс» жасаған қадамымыздан 
«абдырап» қалған кезеңнің де әлеуметтік 
әсері болған шығар. Соның салдарынан 
тоқсаныншы жылдары республиканың 
кей өңірлерінде Кеңшар орталығындағы 
елдің  жартысы көшіп, үйлерінің орнын-
да үйінділер ғана қалып, жан ауыратын, 
жүрек сыздайтын сұмдық көріністер орын 
алып жатса, бұл қасіретті құбылыстар ел-
дің береке-бірлік, ынтымағының арқа-
сында «Ескене» ауылын айналып өткен 
сияқты.  Осы  тұрғыдан  алғанда,  Ескене  
ауылы да  –  бітімі  бөлек  бекзат өлке, ты-
нысы кең дегдар мекен. Қызылордалық 
ақын Итен Қарымсақұлы жырлағандай:

«...Туған жердің кәусарынан 
                                                 жұтпаған, 
Туған елдің қадірін де ұқпаған.
Ата жұртын пір тұтпаған адамнан
Халқын сүйген қаһарман да
                                               шықпаған».
Иә, «Азаматына қарап ауылын таны» 

дегендей, әр ауылдың туын көтерер тұ-
ғырлы тұлғалары болуы өмір заңдылығы. 
Халқымызда «Игере білмеген жерді жа-
мандайды, басқара білмеген елді жаман-
дайды» деген терең мағыналы, ұлағатты 
сөзі бар. Қоғамымызды алға қарай же-
телеп, өрге сүйрейтін де солар, яғни, 
академик Гумилевтің пікіріне сүйенсек, 
«пассионарлық» тұлғалар. Заманына қа-
рай олар да әр қырынан көрініп, танылып 
жатады. Бәріне де уақыт төреші.

Кейінгі жылдары республикамыздың 
әр аймағында ауылдық деңгейдегі тұл-
ғаларды ұлықтап, олардың еңбегін үлгі 
тұту мақсатында ауылдағы мектеп, мә-
дениет үйлері, кітапханаларға белгілі 
тұлғалардың атын беру немесе естелік 
тақталар орнатып, үлгілі істерін насихат-
тап, ел игілігіне жарату үрдісі қолға алы-
нып жүр.  Өте құптарлық  бастама,  өңір-
лік деңгейдегі руханият орындарына сол  
ауылдан шығып, ауылдастарына үлгі-өне-
ге боларлық із қалдырған ел азаматының, 
жергілікті тұлғалардың есімдері беріліп 
жатса несі айып?!  

Сөз соңында айтарымыз, мәдениет 
те білім, ғылым, өнер салалары, т.б. ру-
хани ілім көздері сияқты көзге еленіп 
көрінбейтін, бірақ адамзат баласының  
қалыптасып, даму сатысында өзіндік ор-
ны бар қастерлі мамандық. Мәдени сала 
қызметкерлеріне берілетін мардымсыз 
жалақыны қанағат тұтып, ширек ғасыр 
бойы бүкіл саналы ғұмырын бір ғана 
кітапханашы мамандығына жұмсаған Кө-
кен Заданқызын ауыл тұрғындарының 
құрметпен еске алып, «Ескене» ауылын-
дағы кітапхана ғимаратына естелік тақта 
орнату туралы ұсыныстары тиісті орындар 
тарапынан қолдауға тұрарлық деген ой-
дамыз.



qazaq1913.com  

12

+7 (701) 505 48 48 kazakh_2006@mail.ru 

Қазақстан республикасы, Алматы қаласы,
a05a1D6, Абай даңғылы, № 143, 3 қабат, 303 кеңсе (редакция)

a25H9M7, береговая көшесі, 12 үй (бас кеңсе)

рЕДАКцИянЫң бАйЛАнЫс ДЕрЕКТЕМЕсі

рЕДАКцИянЫң МЕКЕнЖАйЫ

МЕншіК ИЕсі

РЕДАКЦИЯ ЖәНЕ АҚылДАСТАР 
АлҚАСыНың ТӨРАҒАСы

БАС ДИРЕКТОР

БАС РЕДАКТОР

БАС РЕДАКТОРДың ОРыНБАСАРы

ЖАУАПТы ХАТШы

КӨРКЕМДЕУШі РЕДАКТОР

ШОлУШылАР

МЕНШіКТі ТілШілЕР

АҚылДАСТАР АлҚАСы

«МИрАс ИнФо» бАспАсЫ

МАХМҰТ нӘЛібАЕВ

ҚАЛИ ҚАМбАроВ

ЖАсҰЛАн МӘУЛЕнҰЛЫ

сИВИ МАХМУДИ

МАрЖАн ЖАМбАй

АйнҰр ҚАйрАТбЕКҚЫЗЫ

МАДИяр ӘЗИЗҰЛЫ 
АрУЖАн МҰХАнбЕТҚАЛИ
ЖАнАр ДӘУЛЕТҚЫЗЫ
ИнДИрА бірЖАнсАЛ

ЖАнсАя шЫңғЫсХАн – НҰР-СҰлТАН
сЕріК шАйМАн – ҚОСТАНАЙ

ҚоғАбАй сӘрсЕКЕЕВ
сЕріК ҚИрАбАЕВ
сАйЛАУ бАйЗАҚоВ
ХҰсАйЫн УӘЛИЕВ
АЛМА ДосЖАноВА
гүЛбАршЫн сӘрсЕКЕЕВА
сАғЫМбАй ҚоЗЫбАЕВ

Халықаралық Алматы әуежайы

Алматы метрополитенінің
барлық бекеттері

«Алматы-1» теміржол бекеті
«Алматы-2» теміржол бекеті

«сайран» автобекеті

Б. Майлин к-сі, №02 

«Райымбек батыр»,
«Жібек жолы», 
«Алмалы», «Абай»,
«Байқоңыр», «Мұхтар 
әуезов атындағы 
театры», «Алатау»,
«Сайран», «Мәскеу»

Станционная к-сі, № 01 
Абылай хан даң., № 01

Төле би к-сі, № 294

гАЗЕТ ТЕгін ТАрАЛАТЫн МЕКЕМЕЛЕр

гАЗЕТ сАТЫЛАТЫн ДүңгіршЕКТЕр

«Караван», «Kok tengri» (Мир пресс) дүңгіршектері

гАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУғА боЛАТЫн МЕКЕМЕЛЕр

«Қазпошта», «Евразия пресс», «эврика пресс» бөлімшелері

ТАрАЛЫМЫ   21 200 ДАнА ТАпсЫрЫс   № 866 / 112

газет «Алматы-болашақ» (Алматы, Мұқанов к-сі, 223 «В») 
және «өмір-нұр» (Талғар, Қонаев к-сі, 18) баспаханаларында басылды
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Міржақып Дулатовтың ұйытқы болуымен жарық көрді.
2006 жылы Қоғабай Сәрсекеевтің бастамасымен № 266 санынан қайта шықты.
Мақала авторларының пікірлері редакцияның көзқарасын білдірмейді, авторлардың 
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аймақтарында жазылым, бөлшек сауда арқылы және тегін таралады.

DüNİE-DüRMEK

Индира 
бірЖАнсАЛ 

Арман әсенов досы көрерменнің сүйікті актері, жұдырық-
тай жүрегі мейірімге толы, пәк күлкісімен барлығын жаулап 
алатын мейірімді жан болғанын айтады. 

«Біздің әкелеріміз дос болған, аналармыз әлі күнге дейін 
жақын құрбылар. Менің әкем 1992 жылы өмірден озғанда, 
бірінші болып Фара келді. Сол тұста ол жәй ғана Фархат еді. 
Анасы пісіріп берген бір шара бауырсақтарды да ала келіпті. 
Маған әкемді ақтық сапарға шығарып салуға көмектесті. 
Менімен бірге құлыптас қойып, ескерткіш орнату үшін бір 
жыл қасымда жүрді. Арада 7 жыл өткенде Фархаттың да әкесі 
өмірден өтті. Ол кездерде қонақасы үйде ұйымдастырыла-
тын, тамақ аулада дайындалатын. Фараға көңіл айтуға кел-
ген адамдарды шығарып салып, біз таң қылау бергенге дейін 
ауладағы жалға алынған қазандарды күзеттік. Мен таңғы 5-те 
үйге келіп, бірден ұйықтап кеттім. Кешке оянып, теледидарды 
қоссам, Мәскеу кинофестивалінің марапаттау рәсімін көрсетіп 
жатыр  екен.  Біздің  Фархат  Абай  Қарпықовтың  фильмінде  
басты рөлде ойнады. Біз қазандарды күзетіп отырғанымызда, 
режиссер фильмнің атауын өзгерткенін айтқан еді. әу баста 
«Подлинная история ангела» деп аталған фильмді режиссер 
«Фара» деп өзгерткен. Мен кеше ғана әкесін ақтық сапарға 
шығарып салған досымның көңілін көтеру үшін Шварценеггер 
есімінің өзі фильмге арқау болмағанын айтқан едім. Сонымен 
кешке таман теледидардан Фархатты көріп тұрмын. Жүргізуші 
Ингеборга Дапкунайте ерекше сөз саптауымен «Қазір сахнаға 
шығатын Фархат әдірайымов» деп хабарлады. Мен оған қарап 
тұрып, ойланып қалдым. «Қалай болғаны» деген ой келді. Дәл 
сол кезде теледидардан тікелей көрсетілім болып жатқан еді. 
«Бүгін таңда ғана онымен қоштасқан сияқты едік, сонда Фар-
хат қалайша бір күнде Мәскеуде болады?» деп өз көзіме өзім 
сене алмай қалдым. Сол кезде шынымен сахнаға Фара шық-
ты. Мәскеу кинофестивалінің президенті Никита Михалков ең 
үздік ер адам рөлі үшін Фархатқа «Серебряный Георгий По-
бедоносец» сыйлығын табыстады. Сонда Никита Сергеевич 
айтқан «Бұл Мәскеу биігіне Тоқтамыс ханнан кейін көтерілген 
екінші қазақ» деген сөзін Фархат үнемі мақтанышпен айтып 
жүретін. Фархаттың Мәскеуден бір-ақ шыққаны былай бо-
лыпты. Мен үйге қайтқан соң досыма Никита Михалковтың 
бас директоры Ренат Давлетьяров хабарласып, марапаттау 
рәсіміне шақырған. Бірақ, Фархат күні кеше әкесін жерлегенін, 
тіпті киімінің де дайын еместігін алға тартып, бара алмайты-
нын айтқан. Ренат бастысы әуежайға келуін, билеттің дайын 
екендігін ескерткен. Сол сәтте Фархат әуежайға таксилетіп ба-
рып, әрі қарай Мәскеуге жол тартқан. Оны Ренат күтіп алып, 
шұлықтан бастап костюмге дейін қамтамасыз етіп, әрі қарай 
марапаттау салтанатына жеткізіпті. Осылайша, біздің Фархат 
ертесі күні танымал  «Фара» болып оянды», – деп өткен күн-
нен естелік айтты Арман Тұрсынбайұлы.

Арман Тұрсынбайұлының айтуынша, көрермен «Фара» 
фильмін жылы қабылдады. Содан кейін актер еліміз түгілі 
Ресейдегі ең танымал әртістердің біріне айналды. 

«Фархат екеуіміз «Фара» фильмінен кейін Болат Ман-
суровтың  «Сага  о  древних  булгарах»  фильміне бірге  түстік.  
Сол жобаның арқасында Мәскеуге жиі барып тұрдық. Сон-
да Ресей астанасында Фархаттың жанкүйерлері көп екеніне 
куә болдық. Мысалы, метрода, көшеде, қайда жүрсек те, 
мәскеуліктер одан қолтаңба алатын. Бір жолы Қызыл алаңның 
жанынан өтіп бара жатсақ, үлкен полиция автобусы тұр екен. 
Фараның маған «Жергілікті тұрғындар емеспіз, артық әңгіме 
болмас үшін айналып өтейік» дегені сол екен, автобус есігі 
ашылып, бір топ милиция бізге қарай «Фара, Фара!» деп жү-
гіре жөнелді. Жалпы, ол жүрген жер қызықты оқиғаларға 
толы болатын. «Сага о древних булгарах» фильмінде мен Ғұн 
көсемі Аттиланы, Фархат менің әкемнің рөлінде ойнады. 10 
жылға созылған түсірілім Мәскеу, Қазан қалаларында, Египет, 
Венгрия елдерінде өтті. Актерлік құрам да кілең мықтылардан 
тұрды. Атап айтар болсам, фильмге бізбен бірге КСРО Халық 
әртістері Элина Быстрицкая, Василий лановой, РФ Халық 
әртістері Елена Цыплакова, леонид Куравлёв, литва Халық 
әртісі Юозас Будрайтис сияқты кино майталмандары түсті. 
Фильмге қажетті қаражаттың басым бөлігін сол тұстағы Та-
тарстан Президенті Минтимер Шаймиев бөлді. Татарстан-
да соңғы эпизодтары түсірілді. Аталған түсірілім 17 шіркеу 
орналасқан Свияга аралында өтті. Сталин тұсында аралда сая-
си тұтқындарға арналған түрмелер болған. Кейін бүкілодақтық 
психологиялық емдеу орталығына айналды. Аралдан қашып 
кету мүмкін емес, жан-жағын Волга өзені қоршап жатыр. 
Ол жерге тек қана кемемен баруға болады. Біз барған кез-
де аралдың жағасын әсемдеп қойған.  «Кино  түсірушілерді  
осылай күтіп алады екен» деп ойладық. Маған қымбат кос-
тюм кигізіп, иығыма тон жауып, басыма тәж, саусақтарыма 

шарап құйып тұрдым. Фара оларға тіске басар әкеліп берді. 
Мен Рим папасы деп ойлаған Алексия іі келген кезде кеш бата 
бастаған-ды. «Менің кадрға түсетін уақытым келді» деп ой-
ладым. Фара мені түрткілеп: «Барып онымен таныс, қазір бір 
кадрда ойнайсыңдар», – деді. әлгі айтылған әсем кемені кино 
түсірушілер үшін емес, Мәскеу патриархына арналғанын кейін 
білдік. Оның күзетшілері Ельциндікіндей көп екен. Солармен 
бірге Алексия іі Фара екеуіміз ойлағандай киноға түсуге емес, 
Свияга аралындағы шіркеулерге өз жұмысымен келіпті. Мен 
оған ұмтылғанда оның күзетшілері мені Алексия іі-нің таны-
сы, арнайы шақыртқан татар муфтиі деп ойлаған. Мен олар-
ды әртістер деген оймен тура соларға қарай жетіп барыппын. 
Алексия іі маған таңданыспен қарап тұр, менде тура солай 
қарап тұрып: «Таныстық үшін алып қояйық», – деп бөтелкені 
шығардым. Ол маған: «Мен ішпеймін, сізге де ішпеуге кеңес 
беремін», – деп жауап берді. Сол күнгі түсірілім тоқтап қалды. 
Фарадан басталған күлкі режиссер, операторларға жалғас-
ты», – деп Арман әсенов түсірілім алаңындағы қызықтарға 
тоқталды.

Арман әсенов соңғы рет досын ҚР Халық әртісі Нұржұман 
ықтымбаевтың  80  жылдығында  көрген.  Сонда  актер  ұлы  
Асан сыйлаған су жаңа iPhone 12 телефонын көрсеткен.

«Мен сол күні Нұржұман Байжұманұлының мерейлі жасы-
на арналған дастарханды ұйымдастырып жүрген едім. Фара 
құрметті қонақтардың қатарында болды. Ертесі күні Тбили-
сиге фильмнің түсіріліміне ұшып кетті. Ол фильм грузин мен 
қазақтың батырлары туралы. Онда бірі екіншісін құтқару үшін 
кеудесін оққа төсеп қаза болады. Біраз жылдардан кейін тірі 
қалған кейіпкер қайтыс болған досының ұрпағын іздеп та-
уып, онымен танысу үшін туған жеріне жол тартады. Фара бұл 
жобаның сәтті аяқталатынына сенімді еді. Бірақ, Фархаттың 
үлкен жүрегі сыр берді. Оның алдында да ауруханаға жа-
тып жүрді. Ота да жасатқызды. Соңғы жылдары жүрісі де 
бәсеңдеп қалған еді. Тек артық салмақтан ғана емес, дұрыс 
ұйықтамағаннан да болды. Бірде маған Евгений леоновтың 
(КСРО Халық әртісі) қайтыс болар алдындағы ұйқысыздығы 
туралы оқығанын айтып: «Маған да көп қалмады-ау», – деп 
сөзін аяқтаған болатын. Мен бұл сөзін ұмытуға тырыстым, 
алайда іштей бұлай ұзаққа жалғаспайтынын да түсіндім», – 
дейді Арман Тұрсынбайұлы.

1998 жылы көрерменге жол тартқан «Фара» фильмі Фар-
хат әбдірайымовтың жұлдызын жаққаны рас. Сол фильмнің 
режиссері Абай Қарпықовты Фархат әбдірайымов өзінің 
кинодағы әкесі санайтын еді. 

«Бастапқыда Фархатты «Тот, кто нежней» фильміндегі 
эпизодтық рөлге бекітпек болдық. Бірақ, мен оған қарап 
фильмнің сценарийін қайта жазып шықтым. Сол сәттен бас-
тап Фархат картинаның басты кейіпкерінің біріне айналды. 
Содан кейін мен оған «Фара» атты фильм ойлап таптым. 
Жарық дүниемен қош айтыспай тұрып, екі күн бұрын онымен 
сөйлескен едім. Ол маған Тбилисидегі түсірілімнен қоңырау 
шалды. Араға бірнеше жыл салып біз «Фара-2» фильмі тура-
лы әңгімелестік. Грузиядан оралғаннан кейін, дүйсенбі немесе 
сейсенбіде (24 немесе 25 мамырда) барлық қаржыландыру 
мәселелерін талқылау үшін инвесторларға жолығу біздің жос-
парымызда болды. Ол да, мен де жобаны ұзақ жылдар тал-
қыға салдық, осы жылы түсірілімге кіріскелі отырмыз дегенде 
ол өмірден озды», – деп өкінішін білдірді Абай Сәдуақасұлы.

ТобЫҚТАй Түйін

Дарынды қазақстандық актер Фархат әбдірайымов 55 
жасында сүйікті Алматысынан алыстағы Тбилисиде өмірден 
озды. Түсірілім барысында марқұмның жүрек талмасы ұстап, 
соңғы демі үзілді. Фархат әбдірайымов өзі туған мекенде, 
Алматының баурайындағы Кеңсай зиратында әнші Батыр-
хан Шүкеновке жақын жерге жерленді. Көзі тірісінде өнер 
саңлақтары бір-бірімен бауырлардай етене араласқан бо-
латын. Сөйтіп, бірі Мәскеуде, екіншісі Тбилисиде көз жұмып, 
мәңгі мекендерін Алматыдан тапты...

сақиналар тақты. Мен ғұн билеушісі болып шыға келдім, Фара 
да бастан-аяқ киініп алған. Түсірілімнің басталуын күтіп тұрмыз, 
Рим папасы келіп, Аттила алдында тізе бүгуі керек болатын. 
Мен отырған орындықтың астында шөлмек толы ішімдіктер 
жатыр. әртістердің арасындағы ең жасы болғандықтан, шір-
кеудегі түсірілім арасындағы үзіліс кезінде далаға шыққан 
Халық әртістері Афанасий Кочетков пен леонид Куравлевке 

Әйгілі Фара есімімен та-
нымал болған актер Фар-

хат Әбдірайымов өзінің туған 
мекені Алматы қаласын бәрінен 

жоғары қоятын, ерекше жақсы кө-
ретін. Тіпті, Алматыдан бар болға-

ны 20 шақырым арыда іргелес жатқан 
Қаскелеңге барса да, туған қаласын сағы-

нып тұратын.  Өкінішке  қарай,  бір ай  бұрын 
55 жастағы актер алыстағы Тбилисиде (Грузия) 

ажал құшты. ғасыр тарихы бар «Qazaq» га-
зеті төменде марқұмның досы, продю-

сер, актер Арман Әсеновтің  әріптес-
досы, ал өзі  кинодағы  әкесі  санаған 

режиссер Абай Қарпықовтың 
әріптес-інісі туралы ескірмей-

тін естеліктерін оқырман на-
зарына ұсынып отыр.

ФАрхАт 
ӘБдірАйымов 

ТУРАЛЫ 
ЕСКІРМЕйТІН ЕСТЕЛІКТЕР

01. АҚШ                                         0,0718

02. Ресей                                         0,0791

03. Қытай                                          0,0854 

04. Үндістан                                        0,1207

05. Жапония                                         0,1599

06. Оңтүстік Корея                                0,1612

07. Франция                                              0,1681 

08. Ұлыбритания                                       0,1997

09. Бразилия                                                   0,2026

10. Пәкістан                                                         0,2073 

62. Қазақстан                                                                                   1,0286
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