Ә.Сембаевтың туғанына - 100 жыл
Қабанбай батыр - болжаушы, Майқы би - болжаушы, Бұқар жырау - сәуегей, Жидебай батыр жауырыншы, Қара би - бақсы, Ақ-әулие болған
деседі. Айналып келгенде, би атаулының бізге
белгісіз тылсым күштері болған. «Би айтатын сөзді
құл да айтады, бірақ аузының дуасы жоқ», - дегенді
осындайда еске алуға тура келеді.
Бұл әңгімені айтқанда есімі Сарыарқаға белгілі Сембай ұрпақтары
жөнінде баян қылмақпыз.
Қаракесектің Керней бұтағынан
тарайтын Шаң балалары Шет, Ақадыр
аймағына қоныстанған. Кезінде осы
атадан 17 мың қылқұйрық біткен
Адамбай-Тұрсын, 9 мың кіл күрең
біткен Ақтың Сембайы, 25 мың қой
біткен Ақтың Ботабайы шықты.
1896 жылғы жер бөлісінде вицегубернатор В.Аббаза жетекшілік еткен
комиссияны Спасск, Қарағанды, Шерубай-Нұра болыстарының шұрайлы!
жерлерін Қарқаралы уезіне қараттыруға мәжбүрлеген де осы жуан атаның
балалары болатын.
Ауызекі тілде Кернейдің өткелі
(Кернеевский проход) аталған осы
аумақпен Шолақтың, Қараның, Ақтың
ұрпақтары жаз жайлауларына мал айдап өтетін. (Бұл жөнінде мұрағаттық
материалдар бар).
Ақтың әкесі Жанысбай старшын,
кейіннен би болған.
Қайрақты өзенінің
бойында
(Қызылтуға тұстас) «Ақтың тұмасы» деген жер
бар. «Осы қайнардың суы жанға
шипа, ауруға ем», - дейді жергілікті халық.
Осы жерде Ақ,
Сембай, Смағұл
бабаларымыз жатыр.
Сембайдың
14 ұлы болған.
Інісі Ботбай Ақшатау болысының
биі, кейіннен баласы Қабаш та би
болған.
Ата - балаға
сыншы. Сембай
бабамыздың сиыр малын ұстамай, жылқы малын ғана
ұстауынан тектіліктің иісі аңқып тұрғандай. Балаларын
бақытым деп ұққан дана бабамыздың Смағұл мен Әбет
баласына айтқан мына бір сөзін әулиелік деп санамауға
хақымыз жоқ.
- «Смағұл нанын қазақтан, Әбет орыстан жейді».
Әңгіме түсінікті болу үшін 1902 жылы Қоңырат тайпасының ақсақалы Бөлтайдың баласы Қойтасқа жасаған тойынан хабар бере кеткенді жөн көрдік. Осы жылы
Түркістанда Бөлтай ақсақалдың дүниеге келгеніне 1000
айдың жүзі болғанда баласы Қойтас медресе бітіріп,
соның құрметіне қазақ елінің әр атырабынан, Қытай,
Монғолия, Түрік елдерінен қадірменді қонақтар шақырылады. Осы басқосуға Шәкәрім, Әлихан Бөкейхан,
Аймауыт ақсақал, Мәшһүр Жүсіп, Сағынай Нұрмағанбет тәрізді арқаның белгілі адамдарымен қоса, біздің
елден Адыгене, Тапа, Оқа, Дия және пәуескесімен Сембай бабамыз балалары Смағұл, Ібния, Ғаббас, Жүністі
ала барады. Смағұл атамыздың пірәдар атанып қайтатыны да осы жолы.
Әбет 1907 жылы Омбының орталық фельдшерлік
мектебін бітіреді де, Семей облысының дәрігерлік инспекторлық қаулысымен 1907 жылдың 30 сәуірінде
Қарқаралы уезінің шешек егуші дәрігері болып орналасады, үш жылдан соң уездің фельдшері болады. Бұл
жөнінде орталық мемлекеттік мұрағатта құжаттар сақталған.
Сембайдың бір баласы - Ібния. Ол кісі жөнінде
білетініміз елден ерен сымбаттылығы мен сұлулығы,
серілігі.
1937 жылдың ойраны Сембай ұрпақтарын айналып
өтпейді. Сембайдың кенже баласы Оспан 1937 жылы
ұсталып, содан хабарсыз кетті. Смағұлұлы Боранқұл да
Оспан әкесінен үш күн бұрын ұсталып, хабарсыз болғанымен, ұрпақтарының үздіксіз іздестіруі нәтижесінде
өткен жылдың күз айында атылған жері мен жатқан жері
анықталды, яғни, Шет ауданындағы Комсомол елді
мекенінің маңайында көптеген «халық жауларының»
атылғаны белгілі болып отыр.
Смағұлұлы Марғозы бай баласы ретінде 25 жылды
арқалап, 1955 жылы бір-ақ оралды, Кеңес өкіметінің
«арқасында» Ресей, Алмания, Америка, Франция
жерлерін «саяхаттап» қайтты. 1937-нің зобалаңы
Ібнияұлы Әбдіхамиттің басына да қара бұлт болып
үйірілді. Алайда бұлт тез сейілді, Алланың рақымы болды ма, адамның көмегі болды ма, кім білсін?
Еліміздегі халыққа білім беру ісінің көрнекті ұйымдастырушысы болған, қоғам қайраткері, КСРО Педагогика Ғылымдарының Академиясының қазақ ғалымдарынан шыққан алғашқы корреспондент мүшесі,
Қазақ ССР-інің 1941-1955 жылдар аралығындағы Оқу
министрі Әбдіхамит Ібнияұлы Сембаев бүкіл саналы
ғұмырын елдің білім, ғылым жүйесін өркендетуге сарп
етіп, тек осы салада ғана табан аудармай тер төгіп,
қатардағы ауыл мұғалімінен оқу министріне дейінгі
жолдан өткен жарқын тұлға.
Білім жүйесіне жетекшілік қызметі сонау сұрапыл
соғыс жылдарына тұспа-тұс келген Әбекең ел басына
бұлт уйірілген тұста қара нардай қайсарлық танытып,
іргесі бекімеген қазақ мектебін аяғынан тік тұрғызуға
айрықша қажыр-қайрат жұмсаған адам. Оның педагогикалық ғұмырбаянына қарап отырсаңыз, елдің оқу
жүйесінің өркендеу кезеңіне байланысты маңызды тарихи беттердің көбіне осы қайраткердің есімімен тығыз қатысты екенін көресіз.
Ібнияұлы Әбдіхамит 1905 жылы Қарағанды облысы, Шет ауданының Қарабұлақ (№10 ауыл) ауылында
туған. Екі басқышты бастауыш мектепті бітірген соң,

Қарқаралы, Семей педагогикалық техникумдарында
оқиды. Еңбек жолын 1925 жылы ауыл мектебінде
мұғалім болудан бастайды. 1928 жылы Семей Қазақ
педагогикалық техникумының З-курсын бітірген соң,
Алматы қаласында ұйымдастырылған Қазақ
мемлекеттік университетінің химия-биология
факультетіне қабылданады. Оны
1932 жылы тәмамдаған соң, қазақ
ауылшаруашылық институтында ассистент, химия кафедрасының
меңгерушісі, директордың оқу ісі
жөніндегі орынбасары болды.
1940 жылы өзі қызмет атқарған
институттың директоры болды.
Ә.Сембаев іргелі ел болудың тетігі
білікті ұлттық кадрлардың көптілігіне
қатысты екендігін ерте аңғарды. Оны
жас директордың қысқа мерзім аралығында
институтта
жаңадан
гидромелиоративтік факультеттің
ашылуына себепші болғанынан және
осы оқу орнындағы студенттердің
санын бұрынғы 130-дан 400-ге дейін
көтеруінен айқын көруге болады.
Оның басшылығымен екінші дүниежүзілік соғыстан кейін министрліктің
орта мектепті, арнаулы орта және
жоғары білімді дамытуға арналған іс
күрт жанданады. Жаңа оқу орындары, мектептер ірге көтерді. Ә.Сембаев 1955 жылдан 1963 жылға дейін Қазақ мемлекеттік университетінде проректор, педагогика кафедрасының меңгерушісі болып қызмет
етеді.
1963
жылдан 1977
жылға дейін
Ы.Алтынсарин атындағы
педагогика
ғылымдары
ғылыми-зерттеу институтының директоры болады.
Ол кісінің бастамасымен
аталмыш ғ ы лыми шаңырақтың, сондай-ақ республикалық-эксперименттік №2 мектеп-интернаттың
құрылысы бой көтерді. Ғалымның қаламынан шыққан 80-нен астам ғылыми еңбектері бар. Оның
бірқатар монографиялық еңбектері республикадағы
білім беру ісі тарихының алтын қорынан тиісті орын
алады.

Тамырын
тартқан
тереңнен
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Көп жылдық жемісті еңбегі үшін Ә.Сембаев «Ленин», «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет Белгісі» ордендерімен, медальдарымен марапатталды. Ол үш рет
КСРО жоғары Кеңесінің, екі рет Қазақ КСР Жоғары
Кеңесінің депутаты болып сайланды.
Оның ғылыми-педагогикалық ойлары қазір де
республикадағы мектептер, орта, арнайы және жоғары оқу орындары тәжірибесінде, ғылыми-зерттеу
ұжымдарының теориялық ізденулерінде жүзеге асып,
өміршендігін танытуда. Бүгін жаңаша кеңістікке бет
түзеген, әлемдік озық тәжірибелерге бағыт алған
қазақ мектебі дәл осы адамға көптен көп қарыздар
десек, артық айтқандық емес. Жалпы алғанда,
Әбдіхамит Ібнияұлы бір қалыптан өзгермейтін, шындықты бетке айтатын турашыл, әділетті жақтайтын
адал басшы еді. Ол кісінің қарапайымдылығы, зиялылығы, көптеген ізгілік қасиеттері, ғибрат аларлық
нақыл сөздері халық аузында әлі де айтылады.
Белгілі ғалым Ахмедия Ысқақ ұстазы жөнінде турашылдығын, әділетті жақтайтын әділ екендігін, әрбір
адамды өзімен тең ұстайтынын айта келіп, Әбекең
әкеміздің мына сөзін өмір бойы жадында ұстап, сол
жолмен жүріп келе жатқандығына шүкіршілік етеді.
- Кеудеңді көтеріп, омыраулап, алға ұзап та кетпе, тым бұйығып жасқанып, артта да қалып қоймай,
бас та емес, аяқ та емес, орта деңгейде болып
жүргейсіңдер.
Иә, бұл Сембай бабамыздың немересі Әбдіхамит
әкеміздің аузынан шыққан ұлағатты сөз. Құдды бір
Сембай айтып тұрғандай. Ұрпақ сабақтастығы деген
осы да, ол тоқтамайды, тіршілік жалғаса береді.
Әбдіхамит әкеміз өз балаларының тәрбиесіне де
көңіл бөліп, олардың тыныс-тіршілігін үнемі қадағалап отырған.
Балалары республикаға белгілі зиялы қауымның
төрінен орын алған белгілі қайраткерлер.
Дәурені ғылым докторы, профессор, Қазақстан
Ғылым Академиясының толық мүшесі. Химия ғылымының органикалық синтез катализаторлары саласында халықаралық деңгейде үлкен жетістікке жеткен. Швейцарияның «Ленза» компаниясымен бірлесе
жұмыс істеуде.
Дәулеті - республикаға белгілі тұлға. Еліміздегі
ақша, зейнетақы реформалары кезінде ұтымды жол
көрсеткен белді экономистің бірегейі, егемен еліміздің алғашқы вице-премьері, ұлттық банк төрағасы, Елбасының қалауымен болған жеті сенатордың
бірі. Қазір «Аққұс» қайырымдылық қорына басшылық етеді.
Білімдіге көсем болған Әбдіхамит әкеміз 100
жасқа толып отыр. Қорыта айтқанда, Орталық
Қазақстаннан шыққан, Шет, Ағадыр, Қарқаралы
өңірлерінің тел баласы Әбекең кейбір басшылар
сияқты күйіп-піспейтін, басшымын деп кеудесін
көтеріп менменсімейтін, әрбір адамды өзімен
тең ұстайтын қазақ зиялыларының төресі еді.
Бұл қасиет Сембай ұрпақтарының баршасына
тән ата-баба тегінен тамыр тартқан ортақ
қасиет болатын.
Аңғар СМАҒҰЛОВ,
Қанат БОРАНҚҰЛОВ
АЛМАТЫ қаласы.

•

Жақсының жүзі жарқын

Ерболат жасынан басқа да
балалар сияқты арманшыл болып
өсті. Жазғы каникул кездерінде
күннің нұры апшыны қуырып бара
жатқан шақта Нұра өзеніне бір
сүңгіп шығып, жағадағы құмға
аунай кететін сәттерде «Болашақта
кім болсам екен?» деген арман
алыстағы сағымдай көз алдында
бұлдыр елес болып көлденеңдей
қалушы еді. Ол әрқашан заңгер
болуды алдына мақсат етіп қоятын.
Өйткені, ол басқаға емес өзінің
туған әкесі Қанапияға еліктеп,
сондай болсам деп өсті.
Қанекең Ұлы Отан соғысының

Әке
жолымен
ардагері, 1942 жылы майданнан
жараланып оралған соң заң
саласында әр түрлі қызметтер
атқарады. Қу ауданында сот
болады. Кейіннен туған жері Нұра
ауданына көшіп келіп, осында 35
жыл адвокат болып қызмет
атқарады. 1996 жылы 83 жасында
дүниеден өткен қарт заңгердің
әрбір ісі зерделі жасқа үлгі-өнеге
болды.
Ерболат заңгер болудың оңай
шаруа емес екендігін жақсы
түсінді. Бірақ соған қарамастан
осы бір қиындығы мол, қараңғыдан
жол тапқандай әрқашан ізденісте
болуды талап ететін қызметті қатты
ұнатты. Орта мектептен соң әскери
міндетін өтеп қайтты. Жастық оты
жігерін жаныған Ерболат Нұра
аудандық ішкі істер бөліміне
қызметке тұрды. Милицияның
қызметі де онша жеңіл нәрсе емес
екенін халық жақсы біледі. Сонда
істеп жүріп, жанындағы жары
Сәулемен, ата-анасымен ақылдаса
келіп, қайткен күнде оқу қажет деп
тапты. Ағайын-туыс ортасында
отырған Ерболат бір күні өзінің
шешімін айтты. Сол кездегі Одаққа
мәлім оқу орындарының бірі
Волгоград жоғары тергеу
мектебіне баруға бет түзеген екен.
Өйткені, ондай оқу орындарына
облыстық ішкі істер басқармасының жолдамасымен ғана
жіберіледі. Оның өзін кім
көрінгенге бере бермейді.
Ерболатқа сондай жолдама
берілген екен. Ол енді бұдан бас
тартқысы келмеді. Үй іші де қарсы
болмады. Содан ол 1980 жылы
блгіріп келіп, әуелде Қарағанды
қаласының Октябрь аудандық ішкі
істер бөлімінде тергеуші қызметін
атқарды. Кейіннен облыстық әділет
басқармасында бас маман болып
істеді. Одан соң біраз жыл әке
жолымен адвокаттық қызмет
атқарды. Бұл қызметтің де өз
ерекшелігі бар. Азаматтарға
құқықтық көмек көрсетіп, олардың
мүддесін қорғау абыройлы іс екені
белгілі. Сондай қызметі кезінде
Ерболат Қанапияұлы талай рет
алғысқа бөленіп, рахмет алған
сәттері көп болды.
Президенттің Жарлығымен
Октябрь аудандық сотына судья
болып тағайындалып, сот органына қызметке ауысқанына да тоғыз
жылдың жүзі болып қалыпты. Осы
жылдар ішінде оның алдынан
талай-талай істер өтті. Бұл талайталай адамның тағдыры деген сөз.
Соның барлығына да Ерболат
жеңіл-желпі қарап көрген емес.
Қылмыскер орындығында отырған
адамның артында мөлдіреген
жары, шиеттей балалары тұрады.
Егер ол адамның нағыз қылмыскер
екендігі бұлтартпас айғақтармен
дәлелденсе дұрыс. Егер ол кінәсіз
болса ше?
Міне, осындай сан тарау
сұрақтар туған кезде тарам-тарам
жолдың қайсысына түсерін білмей
тұрған адасқан жолаушыдай күй
кешетінің тағы бар. Мәселен, өткен
жылы қаралған бір істер Ерболаттын әлі есінде. 1976 жылы туған,
бұрын бірнеше рет сотталған

Е.Кащенко деген азаматша есірткі
сату үстінде қолға түседі. Оның үш
айлық баласы болғандықтан 12 ..
жылға кесіп, шартты жазаға
ауыстырады. Бірақ ол әйел соттан
босанысымен баласына қарамай
кетеді. Өзі есірткі сатып, қаншама
елді нашақор еткенімен қоймай,
енді өзі баланы тастап кетсе, оған
қандай жаза лайық? Сондықтан да
Ерболат оған жазасын колонияда
өтеуге үкім шығарады.
Сол сияқты 1979 жылы туған
А.Левченко дегеннің ісі де әлі
есінде. Ол да бірнеше рет сотталған. Соңғы рет жазасын өтеу
орнынан шартты түрде мерзімінен
бұрын босатылған. Бірақ шартты
мерзімі бітпестен қайтадан
қылмыс жасаған екен. Бірнеше рет
ұрлық жасап, кісі тонаған. Сондықтан да оған 4 жыл бас еркінен
айырып, жазасын қатаң режімдегі
колонияда өтеуге кесті.
Ерболаттың айтуына қарағанда
қылмыс жасайтындардың
көпшілігі, оның ішінде ұрлық
жасайтындар ешқайда жұмыс
істемейтіндер мен ешқайда
оқымайтындар болып келеді.
- Тағы бір мәселе, - деді
Ерболат Әубәкіров. - Қазір
азаматтық істердің ішінде үйлерін
даулаушылар көбейіп кетті. Бір
кезде пәтерлерін тастай қашқан,
сол арқылы экономикамызға
орасан нұқсан келтірген адамдар
бос қалған пәтерлерге біреулер
қоныстанып, оны жөндеуден
өткізген соң пайда болады да, үйін
босатып беруді талап етеді.
Қолында меншік иесі екендігін
дәлелдейтін құжаттары болса,
еріксіз оның талабын қанағаттандыруға тура келеді. Өйткені оны
меншік иесі құқығынан айыра
алмаймыз. Бұрынғы тұрғын үй-жай
қатынастары кодексіне өзгерістер
енгізіп, ондай адамдарды меншік
құқығынан айыратын арнайы заң
керек.
Иә, бұл өте орынды мәселе.
Сондықтан да құзыретті органдар
бұл мәселені дереу қолға алады
деп сенеміз.
Қазір Ерболат Әубәкіров
облыстағы тәжірибелі судьялардың бірі. Халық арасында беделі
де бар. Ол қандай істі болмасын
әділ шешуге тырысады. Артында
тұрған тағдырлар жайын көбірек
ойлайды.
Ерболат - тамаша отбасының
ұйытқысы. Жұбайы Сәулеш екеуі
үш бала тәрбиелеп өсірді. Олардың үлкені Гүлмира - бухгалтер.
Ұлдары Жеңіс Стамболдың
Мәрмәр университетін, Қарағандының маңызды білім беретін
«Болашақ» институтын
бітірген. Қазір «Эфес» сыра
заводында қызметте. Ал заң
институтын бітгрген кіші ұлы
Нұрлан атасы мен әкесінің жолын
қуып, адвокат болып істеп жүр.
Сөйтіп, бұл шаңырақ заңгерлер әулетінен. «Атаның салған
жолы бар, ананың тіккен тоны бар»
дегендей, осы әулетте дәстүр
сабақтастығы әрі қарай жалғасын
таба береді деген сенімдеміз.
Сүйіндік ЖАНЫСБАЙ.

