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АЙТПАСА СӨЗДІҢ АТАСЫ ӨЛЕДІАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

Олардың бізге айтқаны бір-ақ ауыз 

�тініш: «Мүмкіндігінше үйлеріңізден 

шықпаңыз». Иә, заң жүзінде бәріміз 

үйімізде отырмыз. Іс жүзінде ше? Заң 

демекші, елдің құқықтық мәдениеті 

туралы зілмауыр ойды да оқырманмен 

б�ліскіміз келеді. Бұл індет, біздіңше, 

халықтың құқықтық мәдениетіне ауыр 

сынақ болып қадалды. Дұрысы, біздегі 

құқықтық мәдениеттің деңгейін к�рсетіп 

берді. Қазір әлеуметтік желілерде Алма-

тыда, Нұр-Сұлтанда, еліміздегі �зге 

де ірі шаһарлардың ауласында емен-

жарқын қыдырып жүрген жұрттың, 

асыр салған баланың видеосын к�птеп 

табасыз. Сол ағылған адамдар елде 

карантин жарияланғанын білмейді 

дейсіз бе? 2лде осы қыдырыстарымен 

ауру жұқтыру мүмкіндігін елемей ме? 

Иә, елейтін бір дүние бар екен. Аулаға 

жақындаған полиция к�лігінің дауы-

сы естілісімен, барлығы тым-тырақай 

үйлеріне тығылады. Мұндай жағдайда 

құқықтық мәдениет, жақыныңа деген 

жауапкершілік туралы әлдене айтудың 

�зі қиын. Елдің еңсесін басқан індет по-
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Абсент… Абсент. Рим, 
Токио қалаларындағы ХVII, ХVIII 

Олимпиада ойындарының жүлдегері, 
әлемнің төрт бұрышын түгел аралап, он екі жыл 

бойы қатарынан алдыңғы топтан көрінген ақылды 
арғымақты кім білмейді? Ол біздің республикамыздың, 

біздің республикамыз ғана емес, еліміздің ат спорты жөніндегі 
ары мен намысы болды ғой. 1956 жылдан 1970 жылға дейінгі 
аралықта бұл жануардың дүркіреген атақ-даңқы болашақтан 

болашаққа аңыз болып қалар әлі! Ал оның әкесі Араб айғырының 
Жеңіс парадына қатысуы қызық екен…

Ат – армия күші. Біздің мұндай тұжырымға келуімізге атты әскер 
тарихына қатысты төмендегідей фактілердің негіз болуы. Олар –  со-

нау жоңғар шапқыншылығындағы Жалаңтөс баһадүр жігіттерінің 
Самарқаннан Орбұлаққа тез жеткен әбжілдігі, Еуропадағы 

жетіжылдық соғыс кезіндегі пруссактардың құйындай ұйытқыған 
Зейдлиц кавалериясы, француздардағы Мюрат атты әскерлерінің 

даңқы, Ресейдегі казак Платовтың жанкешті жорықтары 
жайындағы қызықты деректер. Одан кейінгі Ұлы Отан 

соғысындағы генерал Доватор атты әскер корпусы…, ге-
нерал Белов жауынгерлерінің Берлинге кіруі… Міне, 

мұның бәрі де жоғарыдағы өзіміз сөз етіп 
отырған атқа, қасиетті түлік – жылқы 

малына қатысты жайттар.

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ӨГЕЙДІҢ КҮЙІН КЕШЕ МЕ?»

«ӨЗІҢЕ СЕН, ӨЗІҢДІ 
АЛЫП ШЫҒАР...»

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

лиция қызметкерлеріне, дәрігерлерге 

немесе мұғалімдерге ғана керек пе еді? 

Т а ғ ы  б і р  м ы с а л  к е л т і р е й і к . 

Қашықтан оқу басталғалы жүйкесі 

жұқарған ата-ананың дауысы қатты-

қатты шыға  бастады.  Мұғалімін 

сағынған бала, мектебіне барғысы кел-

ген оқушы к�бейді. С�йтсе, біраз ата-

ананың туған баласына сабақ беруге ша-

масы да, бәлкім, сауаты да, жүйкесі де 

жетпейді екен. Тағы да бәріне жауапты 

– мұғалім болып шыға келеді. Осы кезге 

дейін мектепке барып, ұстаздың басына 

әңгір-таяқ ойнатып кеткен қаншама 

оқиғалардың шет-жағасын естіп жүрміз 

ғой. «Баламның киімі к�к, тамағы тоқ, 

ал оның оқуы, тіпті тәрбиесі дұрыс 

болмаса мектеп пен мұғалім кінәлі» 

деген қаншама ата-ана бар еді. Енді 

міне, олар �з перзенттерімен бетпе-бет 

қалғанда тәрбие де, білім де ең әуелі 

отбасының жауапкершілігінде екеніне 

куә болып отыр. Бұл да осы бір індеттің 

адами құндылықтарды �згерткенінің бір 

к�рінісі болар. Енді  мұғалімнің қадірі 

артып, «Алты алаштың басы қосылғанда 

орны қайтадан т�рден табылар».   

Таңның атысы, кештің батысы үй 

к�рмей, жұмысында жүріп үйреніп 

қалған қаншама жан �з ошағында отыз 

күн отыруға да шыдамы жетпейтінін 

дәлелдей түскен оқиғалар да к�бейді. 

Адамның адамдар ортасында ғана емес, 

ең аяулылары – отбасы, жақындарының 

ортасындағы қадір-құрметі де сыналған 

шаққа келдік. Отбасылық зорлық-

зомбылықтың үдей бастағанын да 

оқшауланған күндері к�птеп естіп 

жүрміз. Отбасылық құндылықтарды 

қайта қарастырып, �зара түсіністік пен 

үйлесімге жаңаша ұмтылудың жолын 

іздеткен індеттің бұл да бір сынағы болар.

Карантиннен шыққан Қытай 

елінде ажырасу к�рсеткіші  күрт 

к�бейгенін айтатындар к�п. Біздің 

жағдай қалай? Қоғамның тамырын 

басқысы келетіндер бұл жайттың алдын 

алып, түрлі психологиялық к�мектер 

ұсынғысы келіп жүр. Ол да керек 

шығар-ау! Иә, бұдан кейін біз бақсы-

құшынашқа емес, нағыз �зі ісінің адал 

берілген маманына к�бірек иек арта-

тын боламыз. Түрлі мамандықтардың 

құрметі артты, қадірін сезіндік.

Бұл індет біздің тазалыққа де-

ген ұстанымымызды да әйгілеп 

кетті. Т�тенше жағдай енгізе са-

л ы с ы м е н  А л м а т ы д а  б е т п е р д е 

таққандардың қарасы к�бейді. Ж�н-

ақ. Алайда бұрыш-бұрышта, орталық 

к�шелерде шашылып қалған, қоқыс 

жәшігіне жетпей, жерге тасталған 

бетперделердің де саны артқаны 

�тірік емес қой. Біз індеттен қорқып 

бетперде  таққанымызбен,  оны 

шешкенде арнайы қоқыс жәшігіне 

тастамасақ, тазалық сақтағанымыздан 

не ұтпақпыз?   

Бұрын полицияға,  мұғалімге, 

дәрігерге, мамандарға кінә к�п артатын 

едік. Себебі, қоғам тәрбиесіне, бала 

тәрбиесіне, адам саулығына солар ғана 

жауапты секілді к�рінетін. Енді, міне, 

ел-жұрт індетпен бетпе-бет келген-

де, әркім �з отбасы, үйелменімен �з 

ошағында қалғанда, сол жауапкершілік 

жүгі адамның жеке басына артылып, 

біраз жайттың басы ашылып қалғандай 

к�рінеді.

Бұл індет бізді ажыратқан жоқ, 

біріктіре түсті дегенге сенгіміз келеді. 

Адамдардың �з-�зіне деген сенімі ар-

тып, жауапкершілік  жүгі де ең алды-

мен �зінде екенін түсініп, құқықтық 

мәдениеттің қабырғасы қатая бастаған 

шақ осы болар...

ЕЛДІК ТҮБІ – БІРЛІК!

Абайдың осы сөзінің тура 
мағынасына-ақ үңіліп көрейікші. 
Күллі әлемді бір тарының қауызына 
сыйдырған, ел мен жердің жайы 
баршаны алаңдатып тұрған сәтте біз 
өзімізге сене алдық па? Тәжтажал 
деген ат иемденген індет салған 
ылаңнан шығар жолды іздеп 
аласұрған мәртебелі ғалымдардың, 
құрметті дәрігерлердің, жауапты 
азаматтардың тамшылап төгілген 
терінің өтеуіне біздің қатар жауап 
қандай? 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 
22-сәуірдегі жалпы отырысын-
да Парламент Мәжілісінің де-
путаты, мемлекет және қоғам 
қайраткері туған тіл өзімізге 
керек болмаса, жаттың жаны 
ауырмайтынын айтып сөз 
сөйледі. Сол күнгі депутаттық 
сауалдардың дені ресми тілде 
айтылғанына тоқталған Бек-
болат Қанайұлы ең болмаса 
ұлты қазақ депутаттардың 
сауалды мемлекеттік тілде 
айта алмағанына қынжылды.  
Төменде Бекболат Тілеуханның 
сөзін қаз-қалпында ұсынып 
отырмыз...

«Қадірлі әріптестер! Депутаттық сауал 

қоймаймын. Мені дұрыс түсініңіздерші. 

Депутаттық этикаға қайшы с�з де айтып 

жатқан жоқпын. Тіпті сіздерді түзеп, 

Біреуі де қазақша айтылған жоқ. Бүгінгі 

алты сауалдың бесеуі мемлекеттік тілді 

қажетсінбеді. Мен бұл жерде Елбасының 

с�зін айтқым келеді: «Қазақ қазақпен 

қазақша с�йлессін» дейді ғой. Ұлты 

қазақ депутаттар, сол сауалды қазақша 

айтуға болатын еді ғой. Депутаттық сауал 

табан астында, импровизациямен жаса-

латын с�з емес, не болмаса диалогтың 

арасында айтылатын әңгіме емес. Үлкен 

дайындық, терең зерттеуден соң с�з 

аласыздар ғой. К�мекшілеріңіз, аудар-

ма б�лімі бар. Сырттай телевидениеден 

қарап отырғандар «Мынау Нұр-Сұлтанда 

болып жатқан жиналыс па, Улан-Удедегі 

жиын ба?» демей ме? Түрлеріңіз қазақ, 

ауыздан шыққан с�здің ешқайсысы да 

мемлекеттік тілде емес. 

Енді қараңыз, қазақ тілінің Қазақстан 

Республикасынан басқа барар жер, ба-

сар тауы жоқ. Ол �гейдің күйін кешетін 

болса, басқа жерде жағдайы не болмақ. 

@ткен жолы Нұрлан Зайроллаұлы, сіз 

Наринэ Микаелян тұтас қазақша с�з 

с�йлегеннен кейін оның мемлекеттік 

тілдегі сауалына ж�нді жауап бере 

алмаған шенеунікті сынға алдыңыз. 

Е л д і ң  о с ы  м ә с е л е г е  б а й л а н ы с т ы 

ризашылығында шек болған жоқ. 

Сіздер айып етпеңіздер, құрметті 

әріптестер. Қазақ емес, қазақша  с�йлей 

алмайтын адамдарға ешқандай қинау 

жоқ.  Қазақ депутаттар,  с іздердің 

мүмкіндіктеріңіз бар ғой. Бұл �тініш, 

ағайын. Дұрыс түсініңіздер, әріптестер. 

Бұл сіздерді күстәналайын деп, қорлайын 

деп жатқан с�з емес. Қарнымның 

ашқанына емес, қадірімнің қашқанына 

жылаймын депті ғой баяғыда біреу. Сон-

дай бір с�з еді...».

Депутаттың бұл пікіріне Мәжіліс 

т�рағасы Нұрлан Нығматуллин «Айта-

тын кезде айту керек, дұрыс» деп реплика 

білдірді.

Бекболат ТІЛЕУХАН, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

болмаса күстәналап та жатқаным да 

жоқ. Айтқым келгені – жалпы қазақ 

тілінің мәселесі жайындағы �тініш. 

Осымен екінші отырыс. Мемлекеттік 

тілде депаутаттық сауал беру р�лден 

айырылған секілді бір күй бар. @ткенде 

алты-жеті депутаттық сауал болды. 

МАРШАЛ МІНГЕН 
АҚБОЗ АТ
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
ТОҚАЕВТЫҢ мәлімдемесі

Құрметті отандастар!

Баршаңызға белгілі, Қазақстан халқы 16 нау-

рыздан бастап т�тенше жағдай режиміне к�шті.

2рине, бұл кезең жұртшылыққа оңай тимегені 

анық.

Кейбір азаматтар жұмысын жоғалтып, табыссыз 

қалды.

Ойға алған жоспарларын �згертуге мәжбүр 

болғандар да бар.

Адами тұрғыдан мен мұны түсінемін.
Қауіпті вирус Қазақстанда кең жайылып кетпеуі 

үшін осындай күрделі, бірақ аса қажет шешім 

қабылдадым.

Соның арқасында індет жаппай таралған жоқ.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да, 

халықаралық сарапшылар да Қазақстанның іс-

қимылын оң бағалап отыр.

Елімізде қатаң карантин шаралары енгізіліп, 

қоғамдық к�ліктің жұмысы тоқтатылды.

Мекемелер мен кәсіпорындардың басым б�лігі 

қашықтан жұмыс істеу режиміне к�шті.

К�шелер, тұрғын үйлер дезинфекцияланып, 

науқастарға дәрігерлік к�мек к�рсетілуде.

2рине, барлық облыстағы жағдай бірдей емес.
Кейбір аймақтарда індет шарықтау шегінен 

�ткен сияқты.

Бірақ бірқатар �ңірде вирустың таралу қаупі әлі 

де сейілмей отыр.

Біз ондағы нақты санитарлық ахуалға қарай 

әрекет жасаймыз.

Басты міндет – азаматтарымыздың денсаулығын 

сақтап, �мірін қорғап қалу.

2леуметтік және экономикалық тұрақтылықты 

қамтамасыз етіп, халықтың табысын сақтау үшін де 

арнайы шаралар қабылданып жатыр.

Тағы да қайталап айтамын: қазіргідей күрделі 
кезде әрбір азамат біздің назарымызда болады. Мем-
лекет ешкімді қиындықта қалдырмайды.

Мен т�тенше жағдай кезеңінде азаматтары-

мызға қолдау к�рсетуге арналған шаралардың екі 
топтамасын жария еттім.

Бұл шаралар барынша жүзеге асырылуда. Қоғам 

тарапынан айтылған орынды сын-пікірлер де бар. 

Оны ескереміз.

Бүгінгі күні 4 миллион 250 мың  азаматқа 

қаржылай к�мек к�рсетілді.

570 мыңнан астам адамға азық-түлік таратылды.

Жалпы, 1,1 миллионнан астам адамды азық-

түлікпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз.

Елбасының бастамасымен құрылған «Біргеміз» 
қорынан қаржы б�лінді.

«Nur Otan» партиясы белсенді жұмыс атқаруда.

Сәуір-мамыр айларында 1,6 миллионнан астам 

адамға коммуналдық т�лем үшін к�мек к�рсетіледі.

Азық-түліктің жеткілікті болуына және оның 

сапасына қатысты ұдайы мониторинг жүргізілуде.

Елімізде азық-түлік тапшылығы жоқ.
Жергілікті билік органдары әлеуметтік маңызы 

бар тауарлар бағасын бақылауда ұстап отыр.

Біз індетпен күрестің алдыңғы шебінде жүрген 

дәрігерлерді қаржылай қолдап жатырмыз.

Денсаулық сақтау министрлігі және әкімдер 

басқа да медицина қызметкерлеріне к�мек к�рсету 

үшін шаралар қабылдауда.

1,6 миллионнан астам адам, 11,5 мың шағын 

және орта бизнес �кілі несиелерін кейін т�леуге 

мүмкіндік алды.

Бұл жалпы алғанда 360 миллиардтан астам 
теңгені қамтиды.

Бүгінде шағын және орта бизнес күрделі 

жағдайға тап болды.

Осы салаға қазір к�мектеспесек, экономиканы 

қалпына келтіре алмаймыз.

700 мыңнан астам компания мен жеке кәсіпкерге 

салықтық жеңілдіктер жасалды.

Сол арқылы олар 1 триллион теңгеге жуық 

қаржыны үнемдей алады.

Шағын және орта бизнеске тиімді несие беру 
үшін қаражат б�лінді.

Жұмысшы санын және еңбекақы к�лемін 

азайтпау мақсатында ірі компанияларға тиісті қолдау 

к�рсетіледі. Қазір олардың тізімі жасалуда. Оған ел 

экономикасы үшін аса маңызды компаниялар ғана 

енгізіледі.

Ауыл шаруашылығы еңбеккерлері қиындыққа 

қарамастан жұмыс істеуде.

Шаруалардың еңбегіне дән ризамыз.

К�ктемгі егіс науқаны мәселелері шешімін тап-

ты. Бұл жұмысқа ешқандай кедергі болмауы керек. 

Ауыл шаруашылығы министрлігіне және әкімдерге 

осындай міндет жүктеледі.

Осы науқанға және �німді алдын ала сатып алуға 

200 миллиард теңге б�лінді.

Соның 70 миллиарды тұқым �ндірісін дамытуға, 

тыңайтқыштар сатып алуға жұмсалады.

Жалпы, азаматтар мен бизнесті қолдау үшін 6 
триллион теңгеге жуық қаржы б�лініп отыр.

Бұл – қомақты қаражат. 

Үкімет пен құзырлы органдардың міндеті – 

қаржының тиімді жұмсалуын және осы үдерістің 

барынша ашық болуын қамтамасыз ету.

Қол жеткізген нәтижемен шектелуге болмайды. 
Қалыптасқан ахуал әлі де күрделі.

Коронавирус бүкіл әлемді жайлап келеді.

Вирус жұқтырғандардың саны 3 миллионға 

жуықтады. Бұл к�рсеткіш �сіп бара жатыр.

Пандемияның екінші кезеңі басталып кетуі де 

ықтимал.

Қазақстан індеттің шарықтау шегінен �ткен 

жоқ. Ахуалдың бақылаудан шығып кету қаупі бар.

@кінішке қарай, кейбір аймақтарда, әсіресе, 

Алматыда вирус жұқтырған дәрігерлер және медицина 
қызметкерлері (те к(п.

Сондықтан, солардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету үшін шұғыл шаралар қабылдануда.

Мәселенің анық-қанығын зерттеп, бұған жол 

берген басшылардың жауапкершілігін қарау керек. 

Мұндай жағдайларға жол бермеу қажет.

Қауіпсіздік шараларын қатаң сақтаған ж�н. 

Онсыз болмайды.

Олай етпесек, індеттің жаңа ошақтары пайда 

болуы мүмкін.

Коронавирусқа жеңіл-желпі қарауға болмайды. 

Карантин талаптарынан бір сәтте бас тартсақ, дертті 

қайтадан �ршітіп аламыз.

Коронавирус – адамның денсаулығына қатер 

т�ндіретін �те жұқпалы дерт.

Мұны бүкіл әлем мойындап отыр.

Ал, оны жоққа шығарып, жұртқа жалған ақпарат 

таратудың арты жақсылыққа апармайтыны белгілі.

Бұл – азаматтарымыздың денсаулығына нұқсан 

келтіретін әрекет.

Еліміздегі қазіргі ахуалға байланысты және 

Мемлекеттік комиссияның ұсыныстарын негізге 

алып, мен Т(тенше жағдай режимін биылғы 11 
мамырға дейін ұзарту туралы Жарлық шығару ж(нінде 
шешім қабылдадым.

Бұл – біз бастан �ткеріп жатқан күрделі кезеңнің 

талабы.

Заңға сәйкес 11 мамырда Т(тенше жағдай режимі 
аяқталады.

Елімізді пандемияның шеңгелінен құтқару – 

бәрімізге ортақ міндет. Мен үшін әр азаматтың 

�мірінен қымбат ештеңе жоқ.

Сонымен қатар Т�тенше жағдай режимін 

қамтамасыз ету ж�ніндегі Мемлекеттік комиссия 

карантин талаптарын жеңілдетуге дайын.

Алдымен, вирустың таралуын қатаң бақылауда 

ұстап отырған облыстар мен қалалардан бастауға 

болады.

Мемлекеттік комиссияға елорданың үлгісімен 

еліміздің барлық аймағында (з жұмыстарына кірісетін 
мекемелердің тізімін жасау тапсырылды.

Бірінші кезекте �неркәсіп кәсіпорындары, 

құрылыс, жол құрылысы және к�лік компани-

ялары, банктер және халыққа қызмет к�рсету 

орталықтары жұмысқа кірісуі керек.

Бірақ барлық санитарлық нормаларды сақтап, 

жұмыс орындарында үнемі дезинфекция жүргізіп 

тұру қажет. Күнделікті �мірде әлеуметтік ара 
қашықтықты ұстанған ж�н.

Кәсіпорын басшыларына және жергілікті 

атқару органдарына жеке жауапкершілік жүктеледі. 

Бұл орайда барлық деңгейдегі әкімдіктердің р�лі 

айтарлықтай артады.

Үкімет келесі айда да табысынан айырылған 

азаматтарға 42500 теңге к�лемінде к�мек береді.

Қайтадан �тінім жіберудің қажеті жоқ. Т�лем 

бұрын ұсынылған құжат бойынша жүзеге асыры-

лады.

Мұқтаж отбасылар азық-түлік ала береді.

Оқшаулану кезінде ата-аналарға кішкентай 

балаларымен т�рт қабырғаға қамалып отыру оңай 

емес.

Мемлекеттік комиссия әкімдіктермен бірлесіп, 

аулаларды және ойын алаңдарын ашу мәселесін 

ойластыруға тиіс. 2рине, алдымен, барлық 

санитарлық нормалар мен санитарлық қауіпсіздік 

талаптары қатаң сақталуы керек.

Саяжай иелері де қатты алаңдап отыр. @йткені 

қазір к�ктемнің дәл ортасы, жұртқа қолайлы кезең.

М е м л е к е т т і к  к о м и с с и я  б ұ л  м ә с е л е н і 

қарастырды, енді оны шешу жолын айтады.

Елімізде жолаушыларға арналған барлық әуе 

тасымалы тоқтады. Бұл дер кезінде қабылданған 

дұрыс шешім болды.

Дегенмен, салыстырмалы түрде жағдайдың 

тұрақтанғанын ескеріп, Үкімет 1 мамырдан бастап 

Елорда мен Алматы арасындағы рейстерді ашатын 

болды.

Мұндай шара азаматтармен қатар індетпен 

күресіп жүрген к�птеген мамандардың жұмысы 

үшін қажет.

Барлық қауіпсіздік шараларын мұқият ойласты-
рып, авиациялық және санитарлық қызметтердің 

�зара іс-қимыл тәртібін әзірлеу маңызды.

Карантин режимін біртіндеп жеңілдету дегеніміз 

�зіміз үйренген күнделікті тіршілікке қайта оралу 

емес екенін ұғынғанымыз ж�н.

Ойын-сауық және сауда орталықтары, кино-

театрлар, ресторандар, саябақтар мен адам к�п 

жиналатын басқа да орындар әзірге жабық болады. 

Жоғары оқу орындары, колледждер, мектептер 

қашықтан оқытуды жалғастыра береді.

Ел тұрғындарын бұл шараларға түсіністікпен 
қарауға шақырамын.

Халқымызда «Т(зім тілекке жеткізеді» деген 

мақал бар. Сондықтан сабыр сақтайық.
Күннің жылынуы мен карантиннен шаршаған-

дық жауапсыздыққа себеп болмауға тиіс. Карантин 

режимі бұзылса, коронавирусқа шалдыққандардың 

саны күрт к�бейіп кетуі мүмкін.

2сіресе, созылмалы ауруы бар және егде адам-

дар ерекше сақ болуы керек.

Тіпті, кішкентай балалар да ауру жұқтыруы 

мүмкін екенін байқадық.

Сондықтан олардың денсаулығына бей-жай 

қарауға болмайды.

/зірге бұл вирустың вакцинасы жоқ.
Карантин шараларын қатаң ұстансақ қана 

індеттен құтыламыз.

Аса қажеттілік болмаса, ешқайда шықпай, үйде 

отырыңыздар.

Бұл, әсіресе, қазіргі қасиетті Рамазан айында �те 

маңызды.

Осы кезеңнің де асыл мұраты – шыдам мен т(зім, 
сабыр мен қанағат екенін білесіздер.

Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 

Оразада бірқатар рәсімнен тартынуды ұсынды.

Сондықтан осындай уақытта ауызашардың �зін 

к�пшілікпен бірге �ткізе алмайтынымыз белгілі.

Алдағы мамыр айындағы мерекелерді де үйде атап 

�туге тура келеді.

Бірақ,  Жеңіс  күнінде  Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерінің бірде-біреуі елеусіз қалмайды.

Бәріне лайықты құрмет к�рсетіледі.

2кімдер соғыс және тыл ардагерлеріне 

материалдық к�мек береді.

Денсаулық сақтау министрлігі ауруды тест 

арқылы анықтау жұмысын барынша күшейтуге тиіс.

Оны халықаралық стандартқа сәйкес тәулігіне 

кем дегенде 20-25 мыңға дейін жеткізу қажет.

Осыған орай, Үкіметке қысқа мерзім ішінде 

отандық тест-жүйесінің �ндірісін қолға алуды тап-

сырамын.

Біз иммунобиологиялық препараттарды әзірлеу 

үшін қолда бар мүмкіндіктерімізді толық пайдала-

нуымыз керек.

Вакцина қолжетімді болған кезде Қазақстан 

шетелдің дәрі-дәрмегін күтіп отырмауы қажет.

Дағдарыстан кейін де біз медицинаны дамытуға 

баса мән береміз.

Бұл салаға мемлекет тарапынан ауқымды қолдау 

к�рсетіледі.

Үкімет Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы жаңа кодекс жобасына осы саланы 

жетілдіретін нақты ұсыныстар енгізуге тиіс.

Парламент бұл кодексті сессияның соңына 

дейін қабылдайды деп ойлаймын.

Біз қазірден бастап дағдарыстан кейінгі кезеңге 

дайындалуымыз керек.

Бұл ж�нінде Елбасы Қауіпсіздік Кеңесінің 24 

сәуірде �ткен отырысында нақты айтты.

Үкімет пен Ұлттық банк 11 мамырға дейін 

Экономикалық дамуды қалпына келтіру ж(ніндегі 
кешенді жоспарды дайындайды.

Онда дағдарыстан зардап шеккен салаларға 

қолдау к�рсету шаралары қамтылады.

Бүгінде еліміз дамудың жаңа деңгейіне қадам 

басып отыр.

Шын мәнінде, біз енді мүлде жаңа жағдайда �мір 

сүретін боламыз.

Сондықтан экономикаға және мемлекеттік 
басқару жүйесіне ауқымды әрі маңызды (згерістер 

қажет.

Індетпен күрестің алдыңғы шебіндегі азаматтарды 

тағы да ерекше атап �ткім келеді.

Халықтың қауіпсіздігі үшін жанкештілік таны-

тып жүрген дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне, 
құқық қорғау органдарының (кілдеріне және әскери 
қызметшілерге алғыс айтамын.

Қауіп-қатерге қарамай мұқтаж жандарға 

к�мек қолын созған волонтерлерге де ризашылық 

білдіремін.

Сондай-ақ халыққа жедел және шынайы 

ақпарат таратып жүрген журналистер қауымына 
алғыс айтамын.

Дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асыруға 

атсалысқан мемлекеттік аппараттың қызметкерлері 

де құрметке лайық.

Қазақстан халықаралық қоғамдастықтан еш 

нәрсені жасырмай, барлық мәліметті ашық жария-

лап отыр.

Сондықтан кейбір азаматтарды бос с(з бен 
жалған мәліметке жол бермеуге шақырамын.

2рине, мемлекеттік органдардың жұмысында 

олқылықтар бар, бірақ, мемлекеттік қызметшілердің 

к�пшілігі жұмысын адал атқаруда.

Кемшіліктерді біз к�ріп отырмыз. Одан тиісті 

сабақ алып, қажетті шараларды қабылдаймыз.

Бұл дағдарыс бірлігі бекем, елін сүйетін отан-

шыл жұрт екенімізді к�рсетті.

Қашанда осылай ұлт болып ұйыса білсек, барлық 

мақсатымызға қол жеткіземіз. Оған ешқандай 

күмән жоқ.

Елдің қамы үшін бастаған ісіміз қайырлы бола-

ды деп сенемін!

Халқымыз  «Береке басы – бірлікте» дейді.

Жұдырықтай жұмылсақ, кез келген қиындықты 
жеңеміз!

Біз біргеміз!

ПІКІР

Президент мәлімдемесі үміт сыйлады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың мәлімдемесі елдегі жағдайды толық 
талдағаннан кейін, жағдайдың қандай екенін 
білгеннен соң жасалып отырған өте өзекті 
мәлімдеме деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жағдай 
ешкімге де оңай соғып отырған жоқ. Көп аза-
маттар үйде отыр, көпшілігінің жұмысы тоқтап 
тұр. Осындай тығырықтан шығатын жолды осы 
мәлімдемеден көруге болады.

2сіресе денсаулық сақтау жүйесін реформалау туралы 

дұрыс айтылған. Яғни жақында тиісті шешімдер қабылданады 

деген с�з. Сонымен бірге, кәсіпкерлікті қолдауға байланысты 

да бірқатар жұмыстар атқарылатын болады. Коронави-

рус жұқпалы ауруын ары қарай да таралуына тоқтау қою 

үшін бірқатар шараларды да қарастыру к�зделіп отыр.  

Президентіміздің �зі «коронавирусқа жеңіл-желпі қарауға 

болмайды,  бәрінен бір сәтте бас тартатын болсақ, онда қайта 

�ршіп кетуі мүмкін» деді. Сондықтан да Т�тенше жағдайды 

11 мамырға дейін созғаны �те орынды, �те дұрыс шешім деп 

ойлаймын. Дегенмен, кәсіпорындардың жұмыс істеуіне, 

азаматтардың жұмыс орындарына оралуына біртіндеп жағдай 

жасалып жатыр. Сондықтан бұл әр адамның �зіне де бай-

ланысты. Біз бұл мәселеге �те тиянақпен қарауымыз керек. 

Келіп-кететін ауру емес, жұқпалы ауру болғандықтан әлі де 

болса сақтық шараларды жүргізуіміз керек деп ойлаймын.

Мемлекет басшысы 11 мамырға дейін Үкімет пен 

Ұлттық банкке экономикалық дамуды қалпына келтіру 

ж�ніндегі кешенді жоспар дайындауды тапсырды. Жалпы 

экономикалық дағдарыс кезінде азаматтардың жағдайы 

зерделеніп, сонымен бірге кәсіпкерлердің жалпы қызметіне 

талдау жасалуы тиіс. Жұмыссыз қалған, аз қамтылған 

азаматтарға тиісті қолдау да, «Nur Otan» партиясының тара-

пынан к�мек те к�рсетіп жатыр. Елбасының бастамасымен 

құрылған «Biz birgemiz» қорына бірталай қомақты қаражат 

түсті. @ңірлердегі, к�птеген ауыл-аудандардағы адамдар осы 

қордан тиісті к�мегін алып жатыр. Біз мұны да айтуымыз 

керек. Осы орайда, Қазақстан халқына ризалығымызды, 

алғысымызды білдіруіміз керек. Мемлекет осы Т�тенше 

жағдайды жариялағаннан кейін басым к�пшілік осы 

жағдайды түсініп, жалпы сақтық шараларды бұзбай, Т�тенше 

жағдайдың талабын орындап отыр. 

Біз заң шығару саласында �з тарапымыздан да осы 

жағдайды қалпына келтіруге тиісті заңнамаларымызды қайта 

қарап, оған �згерістер енгізіп, қай жерде кемшіліктер болды, 

қандай заңдарды жақсартуымыз керек, қандай заңдарға 

�згерістер мен толықтырулар енгізуіміз керек, міне, осы 

жағына талдау жасадық. Жалпы жұмыстар жүріп жатыр. 

Енді кәсіпорындар, мемлекеттік органдар қалыпқа 

келіп, халыққа қызмет к�рсету орталықтарының жұмысы 

ары қарай жалғасады. Осындай мемлекеттік органдар жұмыс 

істегеннен кейін, к�п ұзамай бәрі қалыпқа келеді деп ой-

лаймын. Ең бастысы, «Береке басы бірлікте» деп Мемлекет 

басышысы айтқандай, ең бастысы Қазақстан халқының 

береке-бірлігі болса, қалған жұмыстың бәрін жеңеміз, бәрін 

қалпына келтіреміз деп ойлаймын. 

Қиын сәттер артта қалады
Ерсұлтан  БЕКТҰРҒАНОВ, Мәжіліс депутаты,  «Nur Otan» фракциясының мүшесі:

Мемлекет басшысының еліміздегі т�тенше 

жағдайға байланысты мәлімдеме жасайты-

нын естіген ел: «Сәуір айы да бітті. Карантин 

мамырдың аяғына дейін созыла ма? Енді қалай 

болар екен?» деп алаңдаған еді. 

Еліміздегі карантин уақытының мамырдың 

11-іне дейін ұзартылуы елдің к�ңілін жұбатқандай 

болды. Себебі сәуірдің 30-ынан мамырдың 11-іне 

дейін он күннің ішінде жеті күн демалыс, мереке 

күндері екен. Сондықтан қырқына шыдаған ел-

жұрт қырық біріне де шыдайды деп ойлаймын.

Президент �з мәлімдемесінде елдің к�кейінде 

жүрген к�п сұраққа жауап беріп, халықты сабырға 

шақырды. Дүниежүзінде 3 миллионнан астам 

адам осы ауруға шалдыққаны айтылды, ал біздің 

елімізде бүгінгі к�рсеткіш бойынша 2791 адам 

ауыру жұқтырып, �кінішке қарай, 25 науқас 

қайтыс болғаны БАҚ-та мәлімденді. Оның ішінде 

820-дан астам денсаулық сақтау саласының 

қызметкерлері, яғни дәрігерлердің бірінші бо-

лып, халықты құтқарамын деп жүріп, �здерінің 

жұқтырғаны, осы ауруға шалдыққаны �кінішті 

жағдай. Сондықтан қазіргі қабылданып жатқан 

сақтық шаралары �те дұрыс, бұған түсініктікпен 

қарауымыз керек.  

Барлық медицина, денсаулық сақтау сала-

сына жағдай жасалып жатыр. Екі аптаның ішінде 

жұқпалы ауруларды емдейтін аурухана салынды. 

Бұл біздің мемлекетіміздің мүмкіндігін к�рсетеді. 

 К а р а н т и н  у а қ ы т ы н ы ң  с о з ы л у ы  � з 

қауіпсіздігімізді сақтауға, Қазақстанның әр аза-

Нұртай САБИЛЬЯНОВ,  Мәжіліс депутаты:

матына қажет. Елімізде бірден тиісті шаралар 

қолданғанның, �зімізді �зіміз қорғағанымыздың 

арқасында қиындықтардың біразын еңсердік 

және ауырудың �ршіп кетпеуіне тосқауыл 

жасадық. Менің пайымдауымша, сәуірдің 

аяғынан бастап індеттің азаятыны ж�нінде са-

раптама бар. 

Қиын кезеңде мемлекет тарапынан елге 

к�мек беріліп жатыр. Бюджеттен бизнес са-

ласына, әсіресе шағын және микробизнеске, 

жұмыссыз қалғандарға, бүгінгі таңда 4 млн 750 

мың адам к�мек алды. 570 мың азамат азық-

түлікпен қамтамасыз етілді. Коммуналдық 

т�лемдер жеңілдетіліп, бір жарым миллионнан 

астам адамға к�мек к�рсетілді. Несие алғандар да 

шет қалмады, оларды кейінгі қалдыру мәселесі 

шешіліп жатыр. 2рбір шағым, әр адамның �тініші 

жерде қалып жатқан жоқ. Мұны Президенттің ап-

паратынан бастап, Үкімет, Нұр-Отан партиясы, 

әкімшіліктер күнделікті бақылап, мониторинг 

жасап отыр. 

Мәлімдемедегі тағы бір маңызды мәселе – 

жұмыс орнын және еңбекақы к�лемін азайтпау 

мақсатында ірі компанияларға к�мек к�рсету 

мәселесі к�терілді және оның тізімін қазір Ұлттық 

экономика министрлігі жасап жатқандығы, 

ол тізімге тек  аса маңызды компаниялар ғана 

енгізілетіні с�з болды. Бұл мәселе дер кезінде 

дұрыс назарға ілінді деп есептеймін. Енді оны 

ашық түрде, жариялы түрде �ткізу �те маңызды. 

Себебі қазір әлеуметтік желілерде к�п сыналып, 

кейбіреулердің айтуына қарағанда, табысы үлкен 

компаниялар да тізімге кіріп жатыр деген сан 

алуан пікір қайшылықтары айтылып жүр. Соған 

байланысты бұл егжей-тегжейлі қаралып, тек 

қана тиісті компанияларға, оның ішінде қажеттігі 

жоғары, негізінен ауыл шаруашылығы,тамақ 

�ндіретін компанияларға ғана беріледі деп ой-

лаймыз. 

Мәлімдемеде карантин біткеннен кейін, 

бүкіл әлемдегі дағдарысқа байланысты бізге 

де дағдарыс жағдайына дайындалу қажеттігі, 

Елбасының 24-сәуірде Қауіпсіздік кеңесіндегі 

жүктеген тапсырмаларын жүзеге асыру жайы 

ескертілді. 

Ж о ғ а р ы д а  т и і с т і  к о м п а н и я л а р ғ а , 

еліміздің экономикасына �здерінің қомақты 

үлесін қосатын компанияларға к�мек беру 

қарастырылғанын атап �ттім ғой.  Бұған 

еліміздің толық мүмкіндігі бар. Қазір біздің 

Ұлттық қорымызда үш жылдық бюджеттің 

қаржысы сақталған. Дәл қазіргі уақытта бюджет-

ке жетіспейтін жағы сол қордан қарастырылуда.  

@здеріңіз білесіздер, тәуелсіздік алған 

алғашқы жылдары қандай қиындық к�рдік. 

Ол кезде инфляция 2500 процентке дейін 

жетіп, айлық, зейнетақылар алты айға 

дейін кешіктіріліп берілген кезеңнен де 

�ткенбіз. Кейінгі жылдардағы әлемде болған 

дағдарыстар да  сол Ұлттық қордың арқасында 

біз қиындықты тезірек еңсердік. Бүгінгі күні 

де Ұлттық қордың арқасында сондай к�мек 

болады, болып та жатыр. 

Азық-түлік қорына келетін болсақ, 

Қазақстан әрбір адам басына есептегенде 

дүниежүзінде бес алдыңғы мемлекеттің 

қатарына кіреді. Бір ғана мысал келтірейін, 

бізде жылына әр адам басына шаққанда 

1 тоннадан астам бидай �ндіріледі. Азық-

түліктің атасы да, анасы да сол наннан 

тұрады. Бұдан басқа да азық түлік қоры 

баршылық. Сондықтан кез келген жағдайда 

біздің тығырықтан шығуға мүмкіндігіміз бар. 

«Бірлігі күшті ел озады» деп даналарымыз 

айтқандай, бүкіл ел болып, бір-бірімізге 

иық тіреп, қолдау к�рсетсек бұл уақытша 

қиындықтан да лайықты шығарымыз анық.   

С ә у і р  а й ы н ы ң  а я ғ ы  м е н  м а м ы р 

айының басына қасиетті Рамазан айы дәл 

келіп отыр. Бұл бүкіл мұсылман қауымға, 

қазақстандықтарға жақсылық, бақытты 

күндер сыйлайтын ай болсын. 2р отбасындағы 

ниет-тілек қабыл болсын. 1-мамыр Қазақстан 

халқының бірлігі күні, 9-мамыр Ұлы Жеңістің 

75 жылдығы,  осы мерекелерді �ткізіп, сәл 

шыдап, бір-бірімізді сабырға шақырып, ка-

рантиннен аман-есен �тіп,  �мірімізді бейбіт, 

жақсы күндерде жалғастыратын болайық.
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Сайын САДЫҚОВ,
ғалым-радиолог

ТЕК ДЕГЕНІМІЗ – 
ГЕНЕТИКАЛЫҚ 

КОД

1901 жылы медицинада нағыз 
төңкеріс болды – тұңғыш рет қатерлі 
ісікті емдеу үшін сәулелендіру 
қолданылды. Сәуле терапиясы 
бүгінгі күні жаңа технологиялар 
мен нақты ғылымдар саласындағы 
жетістіктердің арқасында қауіпсіз 
әрі қолжетімді бола түсті. Радио-
терапия, яғни сәулемен емдеу 
хирургиялық әдіспен, химиятерапия-
мен қатар қолданылады және қатерлі 
ісікке шалдыққан науқастардың 
өмірін сақтап қалуға көмектесетін 
тиімді әдістің бірі болып есептеледі. 
Дамыған елдерде сәуле терапиясын 
игеру қиындықтармен қосақабат 
қауырт дамып жатыр. Қазақстанда 
сәулемен емдеудің басты орталығы 
– Қазақтың онкология және радио-
логия институты. Биыл бұл мекеменің 
құрылғанына 60 жыл. Бір кезде бүкіл 
Кеңес Одағындағы алдыңғы қатарлы 
ғылыми-зерттеу орталығы болған 
осы институттың байырғы қызметкері, 
ғалым-радиолог, профессор Сайын 
Садықовпен сұхбатымыз сәуле тера-
пиясы және оның қазіргі қолданысы 
жөнінде өрбіді. 

– Сайын Садықұлы, сәулемен емдеудің 
мақсаты не және ол қалай қолданылады?

– Сәулемен емдеудің басты мақсаты 

сәулелендіруді қолдану арқылы ауру тіннің 

маңайындағы маңызды органдар мен дені 

сау тіндерді аман сақтап, ісікті барынша 

тиімді және қауіпсіз емдеу болып есептеледі. 

Бұл үшін ісікті мұқият зерттеп, жоспарлы 

түрде емдеу әдістерін жүргізу керек. Нақты 

диагноз қойылғаннан кейін барып арнайы 

аппаратпен ісікке әсер ету үшін мұқият 

есептелген сәуле м�лшері енгізіледі. Сәуле 

дозасын к�бейтіп, қатерлі ісік клеткаларын 

түгел жойып жіберуге болады, әрине. Бірақ, 

бұл оның жанындағы сау тіндерді де жойып  

жіберуі ықтимал. Сондықтан сәуле терапия-

сын қауіпсіз қолдану үшін ісікке тікелей 

әсер ету және сәулелендіру м�лшерін қатаң 

сақтау керек. Қазір осы сәуле терапиясын 

жетілдіру бағытында дүние жүзінде к�птеген 

зерттеулер жүргізіліп жатыр.  

–  Қ а з а қ с т а н д а  б ұ л  ғ ы л ы м  қ а л а й 
қалыптасты? Елімізде рентген-радиология 
және радиобиология ғылымдарының негізін 
қалаған белгілі ғалым, академик, қоғам 
қайраткері Сайым Балмұханов осы институт-
та қызмет етті ғой.  

– Иә, С.Балмұханов ағамыз �мірінің 

соңғы күніне дейін осы жерде қызмет 

атқарды. Мен ол кісінің қарамағында жұмыс 

істедім. 230-дан аса ғылыми жұмысым бар, 

барлығын сол кісінің басқаруымен жаздым. 

Осы институттың құрылғанына биыл 60 

жыл, соның 51 жылы менің к�з алдымда 

�тті. Сайым Балмұханов – Кеңес заманында 

радиобиологияның негізін қалаған ғалым. 

К�п жылдар бойы Онкология және радио-

логия институтын басқарды. Бақия Атшаба-

ровпен бірлесіп Семейдегі полигонның зар-

дабын, оның адамға тигізетін әсерін егжей-

тегжейлі зерттеген. Қатерлі ісікті жаңа 

әдістермен емдеудің басы-қасында болды. 

ХХІ ғасыр атом дәуірі ғой, оның жақсы 

жағы да, жаман жағы да бар. Мәселен, 

С.Балмұханов сәулемен емдеудің диагнос-

тикада маңызы зор екенін дәлелдеді. Оның 

басшылығымен Қазақстанда қатерлі ісікпен 

ауыратын адамдарды сәулемен емдеуге 

арналған алғашқы клиника құрылды. 1953 

жылы Алматы медицина институтында 

рентгенология-радиология кафедрасын 

ашқан, ол уақытта бұндай кафедра Кеңес 

Одағында болған жоқ. Ең бірінші оқулықты 

да сол кісі жазған, жалпы ғылыми еңбегінің 

саны 400-ден асады. Ал онкология кафедра-

сы 1972 жылы ашылды, қазіргі таңда бұл екі 

кафедра біріккен. 

Мен Мәскеуде, Ленинградта білім ал-

дым, к�птеген ғалым-профессорлардың 

алдын к�рдім.  Солардың ішінде бұл 

кісінің ерекшелігі – науқастарды емдеу 

кезінде  дерттің клиникасынан бұрын, 

клеткада қандай физиологиялық �згеріс 

жүріп жатқанына мән беретін. Ол кісі 

әлемдік деңгейдегі ғалым еді. Біз орыс 

тілін енді игеріп жүргенде, С.Балмұханов 

ағылшын тілінде ғылыми мақала жаза-

тын. Ол кісінің шәкірттері к�п. Академик-

радиолог Ж.Абдрахманов, С.Нұғманов –  

менің ұстаздарым, осы институттың негізін 

қалаушылар. 

– Радиология ғылымы қысқаша айтқанда 
нені зерттейді? 

– Қазіргі заманда екінің бірі қорқатын 

зат – ядролық қару, радиация. 

 Радиация  дегеніміз энергияның толқын 

және б�лшек (�те ұсақ) түрде ауаға және      

денеге таралуы. Біздің айналамыз толған 

радиация, мысалы, микротолқындар, 

т а м а қ  ж ы л ы т а т ы н  п е ш т е  б о л а т ы н 

электромагниттік радиация, инфрақызыл 

сәуле, күн сәулесі, ультракүлгін сәуле, меди-

цинада қолданатын Рентген аппаратыннан 

шығатын сәуле, т.б. Адам организмі үшін 

сәулелердің артық м�лшері ауытқулар мен 

түрлі дертті туғызады. Табиғатта кездесетін 

радиация адам денесіне соншалық қауіпті 

емес. Зиянды радиацияға жататын α, β және 

γ сәулелері, мысалы, Күннен шығады да 

жерге �те аз м�лшерде жетеді. Ал атомдық 

н�мірі 84-тен жоғары барлық металдар 

радиоактивті болып келеді. Ондай метал-

дар ядролық қаруларда, атом бомбасында, 

радиоактивті зымырандарда, атом электр 

станциясында  қолданылады. Мысалы, 

стронций-90, цирконий-95, цезий-137, 

плутоний-239 және қорғасын-210 изотоп-

тары белсенділігін жоғалтпайтын залалды 

қасиетке ие. Олар топыраққа сіңіп, �сімдік 

тамырларына барады. Ауыр изотоптар адам 

организміне тап болса, ағзаны жей бастай-

ды. Жоғары м�лшердегі радиация әсер ет-

кенде клеткалардың құрылымы мен құрамы 

�згеруі мүмкін. Бұндай радиациялық 

сәулелену мутацияға, мысалы, дамуында 

түрлі кемістігі бар балалардың тууына әкеп 

соғады. 

Соңғы жылдары ядролық қарудың 

к�птеп �ндірілуіне, ядролық энергетиканы 

пайдалануға, уран �ндіруді к�бейтуге, радиа-

ция қалдықтарының дұрыс сақталмауына 

байланысты барлық тіршілік иелеріне – 

�сімдіктерге, жануарларға, адамдарға нақты 

қауіп т�ніп отыр. Қатерлі ісіктер, сәулелік 

аурулар саны ұлғайды. Ал енді сол сәуле 

дегенді дәрігерлер аурудың диагнозын 

анықтауға, емдеуге де қолданады. Барлығы 

иондаушы сәулелердің, изотоптардың түрі 

мен к�леміне байланысты, к�п м�лшерде 

олар организмнің тұқымын құртып жібереді, 

немесе клетканы �згертіп мутация жасайды. 

Мысалы, екі басы я т�рт қолы бар адам 

тууы мүмкін. Қазір дүние жүзінде ғалымдар 

клеткадағы митохондрияның �зін �згерте 

отырып, түрлі жаңалықтар ашып жатыр. 

Тіршілікте бір клеткалылардан бастап к�п 

клеткалыларға дейін бар. Теңіз балдырлары 

бір клеткалы. Сіз бен біз к�п клеткалымыз.  

Ежелгі түркі халықтары адам топырақтан 

жаратылған дейді. Тобыр деген к�пшілік, 

ақ дегені клетка. Біз оны жасуша деп қате 

айтып жүрміз. Микроскоппен қарағанда 

клетка м�лдір, ақ түсті. Ата-бабамыз 

адамның тегіне к�п мән беретіні тегін емес, 

мұның �зінде үлкен философия жатыр. 

Тек дегеніміз – генетикалық код. Қазақ 

«к�кті баспа» деп жатады ғой, к�к ш�п тірі 

жаратылыс, бассаң �леді. Табиғатта  бәрі 

бір-бірімен байланысты. Бұрынғы қазақ 

оқымаған деген қате с�з, шын мәнінде 

ата-бабаларымыз дана болған. Олар адам 

физиологиясын жақсы білген. 

– Медицина институтында жеке рентге-
нология-радиология кафедрасы ашылуының 
полигонның зардаптарына қатысы болды ма? 
Семей полигонындағы ашық жарылыстардың 
зиянды салдарын ғалымдар сол кезде-ақ білді 
ғой. 

– Білгенде қандай? Б.Атшабаров пен 

С.Балмұхановтың басшылығымен бір 

топ зерттеуші 1954-1960 жылдары Семей 

ядролық полигонындағы жарылыстардың 

жергілікті тұрғындар денсаулығына әсерін 

зерттеді. Радиация топырақтан да, судан 

да, тағамнан да табылды. Қазақстандық 
дәрігер-ғалымдар халықтың денсаулығына 

орасан зор зиян келгенін, атом бомбасы 

ашық жарылған бұл �ңірдегі халықтың 

денсаулығы 2-3 есе т�мендеп кеткенін 

мәлімдеді. Семей полигонының зардабын 

әшкерелегені үшін С.Балмұхановқа Жапо-

ния Нагаи Такачи атындағы Халықаралық 

Бейбітшілік сыйлығын берді. 

– Осы радиобиология, сәулемен емдеу 
ғылымының қазіргі жай-күйі қалай? Қалай 
дамып жатыр? 

– Міне, бұл онколог-дәрігерлерді 

алаңдататын мәселе. Қазақстандағы радио-

биология ғылымы Кеңес Одағы бойынша 

алдыңғы қатарда болды. Қазақтың Онко-

логия және радиология ғылыми зерттеу 

институты аталғаны да сол кезең. 1970-

1990 жылдары бұл ғылым жақсы дамыды.  

Егемендігімізді алғаннан кейін алғашқы 

жылдардағы қиыншылыққа байланысты 

біздің шетелдермен байланысымыз тоқтап 

қалды. Институт жұмысы біраз дағдарысқа 

ұшырап, бұрынғы ғылыми ізденістер 

тоқырады. 

Онкология деген қатерлі ісік қой. 

Қатерлі ісікті тек хирургиялық тәсілмен 

емдеуге болмайды. Оның �зіндік ерекшелігі 

бар. Ісік клеткаларының �су қарқыны бола-

ды, ол дертті ағзаны кесіп алып тастағаннан 

жазыла қоймайды. Рак организмдегі клет-

калар табиғи емес жолмен �сіп, б�ліне 

бастаған кезде пайда болады. Радиотерапия 

осы рак клеткаларын иондалған сәулемен 

емдеуді  білдіреді .  Сәулелендіру рак 

клеткаларының ДНҚ құрылымын бұзады. 

Бұл клеткалар жарамсыз болғандықтан, 

о л а р д ы ң  Д Н Қ  қ ұ р ы л ы м ы  қ а л п ы н а 

келмейді, с�йтіп,  соның нәтижесінде 

олар ары қарай б�ліну қабілетінен айры-

лып, жойылады.   Сондықтан онкологияда 

міндетті түрде сәулемен, химиялық терапия-

мен ұштастыра, кешенді түрде құрастыру 

тәсілдерімен емдейді.

Кезінде басқаларда жоқ б�лімдер 

осы институтта болды. С.Балмұханов 

радиобиологиялық б�лімше ашқан бо-

латын. М.Ефимов деген басқарды.  Адам 

ағзасындағы к�птеген �згерістер клеткаға 

байланысты. Мектепте оқыдыңыздар 

ғой, клетканың қалай б�лінетінін. Ол ми-

тоз, амитоз, одан кейін премитотикалық, 

постмитотикалық деген сатыларға б�лінеді. 

Сол б�ліну сатысына байланысты қалыпты 

т і н д е р д і ң  с е з і м т а л д ы ғ ы ,  х и м и я л ы қ 

препаратқа т�зімділігі әртүрлі болады. 

Сондықтан, дәрігердің мақсаты ісікті кері 

қайтару, кішірейту. Оған қалай әсер етеміз? 

Міне, сонымен шұғылданатын осы радио-

биология. Ісік қай уақытта сезімтал бо-

лады? Клетка қанмен дұрыс қамтамасыз 

етілсе, оттегіні тасымалдайтын гемоглобин 

жеткілікті болса, ісікті емдеуге оң әсер 

етеді. Осындай жағдайда сәулемен емдеу 

негізгі емнің құрамдасы ретінде ісік к�лемін 

кішірейтуге к�мектеседі. 

Ісіктің бірнеше түрі бар. Клетканың 

ең ортасындағы оттегі бармайтын жерге 

сәулелі емнің әсері аз болады.Ал оттегі к�п 

болған жерде оның әсері де жақсы, ісік тез 

қайтады, науқас тез жазылады. Басқа ағзаға 

тарамайды. Міне, сәулемен емдегенде ісікті 

барынша оксигендеп, к�бірек оттегі беріп 

емдеуге тырысу керек. С.Балмұхановтың 

тұсында осы бағытта к�п жұмыс жүргізілді. 

Одан б�лек дүние жүзінде жасалған экспе-

рименттер бар. @кінішке қарай, қазір олар-

ды ешкім қолданып жатқан жоқ.

– Жаңа әдістерді қолданысқа енгізу қиын 
ба?

– 1990 жылдары қаражат болмауына 

байланысты ол әдістер қолданыстан шығып 

қалды. Қазір қаржы бар, сол әдістерді қайта 

қарастыру қажет. Біз бұрын түрлі зерттеулер, 

эксперименттер жасадық, олардың бірнеше 

бағыты бар. Клеткаға оттегі қалай бару 

керек, гипотермия жасау,т.с.с. Кейбіреуіне 

жасанды гипоксия жасаймыз. Клеткаға 

әртүрлі әдістерді қолдана отырып, ісікті 

кішірейтеміз.

– Сәулемен емдеудің қандай ерекшеліктері 
бар? 

– Бұл сәулелі емдеудің дозасына бай-

ланысты. Мысалы, науқастарды емдеу 

кезінде берілетін сәуленің м�лшері де, 

мерзімі де әртүрлі болу керек. Бұл процесті 

дүниежүзінің  ғалымдары зерттеген. 

Зерттеушілердің бірі – мен. Бірлік ошақтық 

дозаны интервалмен беріп, содан кейін 

жалпы ошақтық дозаны қолданады. Осы-

лай ісікті тез қайтаруға болады. Бұл да 

С.Балмұхановтың идеясы. Бірақ біз қазір 

осы жұмыстарды жалғастыра алмай отыр-

мыз. Оның �зіндік  себептері бар.

– Науқастарға к(мектесетін, ауруын 
жеңілдететін тәсілдердің қолданылмауына не 
себеп?

– @йткені бізде қазір радиобиологиямен 

айналысатын адам жоқ. Қазіргі екі-үш ма-

ман жасы келген адамдар.  

– Жоғары оқу орындарында, осы онко-
логия институтында радиобиолог дәрігерлер 
даярланбай ма?

–  И н с т и т у т  қ ұ р ы л ы м ы  � з г е р і п , 

қысқартулар болды. Мен осы б�лімді 

қайта ашу ж�нінде ұсыныстарымды ай-

тып жүрмін. Жаңадан келген жас дәрігер 

мамандар науқастарды қарайды, ота жа-

сайды. Бірақ, сәулемен емдеудің м�лшерін 

белгілеп отыратын жеке маман керек, ол 

бізде қарастырылмаған. Мемлекет қатерлі 

ісікті емдеу үшін қаржы б�леді, ол ақшаға 

химиялық препараттарды миллиондаған 

ақшаға сатып аламыз. Химияның пайдасы 

к�п, бірақ ол у ғой. Егер сәуле терапиясы 

да науқас организмінің ерекшелігіне бай-

ланысты оған зиянды болса, сәулелендіру 

тағайындалмайды.

– Яғни, қатерлі ісікті емдеу ғылыми зерт-
теумен тығыз байланысты ғой. 

– 2рине, екеуі бірге қатар жүру ке-

рек. Міндетті түрде клеткалық деңгейде 

ем жүргізу қажет. Ісіктің �су дәрежесін 

бақылау, ол қалай қоректеніп жатыр, 

осының барлығын есептеу қажет. Ол 

ісіктің к�леміне, гистологиялық түріне, �су 

қарқынына, адамның жасына байланысты. 

Ал қазір бізде емдеу кезінде  оксигенацияны 

қолданбайды. Себебі ол аппарат �те қымбат.  

Мен осы әдісті Қазақстанда бірінші 

болып зерттедім. Оны қолданысқа  енгізу 

үшін радиобиология б�лімін, кафедра ашу 

қажет. 2рбір бірлік ошақты м�лшерді б�ліп 

бере отырып, соның әсерін бақылау қажет.  

– Осы (зіңіз зерттеген радиобиология 
бойынша институтта шәкірт тәрбиелеу жағы 
қалай? 

– Радиология бойынша шәкірттерім бар, 

ал радиобиологияда жоқ. Мен осы сәулемен 

емдеуді зерттеумен айналысқаныма 50 жыл-

дан асты, сондықтан да бұл салаға жаным 

ашиды. Ауылда �скен мен осы институтқа 

келіп маман болдым, осы жерде ғылым 

дегеннің не екенін біле бастадым. Ғалым, 

маман-дәрігер болып қалыптастым. Кеңес 

одағы кезінде ғылым кандидаты, доктор 

атану оңай емес. Мәскеуге бірнеше рет 

барып қорғайтын. «Оқу инемен құдық 

қазғандай» деген ғылымға тікелей қатысты, 

оған уақыт керек. Мен 24 жыл бойы кіші 

ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім, 

тапсырмаларды жақсы орындап жүріп кейін 

қорғадым. 

– Демек, бұл қатерлі ісікті емдеу мен 
анықтаудың ғылыми жағы ақсап отыр деген 
с(з бе? 

–  Ғылым жоқ болса, ол қалай дамиды.

– Сонда ғылыми зерттеулер тоқтап қалды 
ма?

– Ғылым тоқтап қалған жоқ, ғылым жоқ! 

Бұл институтта ғана емес, бүкіл Қазақстанда 

жоқ қой. Бұрынғы зерттеулер де іске асы-

рылмай, кәдеге жарамай отыр. Жазылған, 

жазылып жатқан еңбектер бар, оқитын 

адам жоқ. Ол кітаптарды да �з қаржымызға 

шығарамыз. Медицина университетінің 

студенттеріне дәрі берген кезде �з тарапы-

мыздан сол еңбектерді айтып түсіндіріп, 

оқытуға тырысамыз. @мір бойы жиған-

тергенімізді беріп кеткіміз келеді. Мәселен, 

математикалық модельдеу әдістемесін 

науқастарды емдеу тәжірибесінде қолдану 

�те қажет және маңызды. Бұл туралы да 

оқулықтарымыз бар. 

–  Қ а т е р л і  і с і к т і  с ә у л е м е н  е м д е у 
терапиясының пайдасымен қоса адам 
ағзасына кері әсері бар екені де белгілі. Сол 
кері әсерді азайту бағытында қандай жұмыс 
атқарылып жатыр?

– Менің зерттеулерім осыған арналған. 

2ртүрлі әдіспен фракция жасай отырып, 

науқасты емдеу процесін жеңілдетеміз. 

Сонда кері реакциялар аз болады, асқыну да 

барынша азаяды. Ол жоғарыда айтқан сәуле 

м�лшерін б�ліп беріп, арасында интервал 

жасауға байланысты. Себебі сау клетканың 

қалыпқа келуі үшін 24 сағат қажет, ал ісік 

клеткасының қалыпқа келуі одан ұзағырақ. 

Сондықтан сәуле емін м�лшермен берген 

уақытта қалыпты клетканың репопуляция-

сы жүреді де ол тезірек �з қалпына келеді. 

Бұл дозаның түрлеріне де байланысты, до-

заны қай жерге бересің, қанша м�лшермен 

бересің, бәрін есептеу керек. 2р тіннің �з 

ерекшелігі бар, сәуле дозасы к�п болып 

кетсе асқынуға әкеледі. Осы әдістемені 

жақсы меңгеріп алып, науқастарды емдеуде 

ұтымды пайдалануға болады. Арнайы аппа-

раттар бар, әдістеме бар, тек оған білім мен 

ынта-ықылас, дұрыс к�зқарас қажет.

– Осы орталықта емделіп  жатқан 
н а у қ а с т а р ғ а  с і з  а й т қ а н  е м д е у  т ә с і л і 
қолданылып жүр ме?

– Жоқ, бұл әдіс қолданылмайды. 

Бүкіл Қазақстанда сәулемен емдеу сол 

бұрынғы стандартпен, классикалық әдіспен 

жүргізіледі. Бір науқасқа күніне 60 Грэй беру 

керек болса, сол міндетті түрде беріледі. 

Ал сәулені м�лшермен беру әдісімен 

қазір ешкім шұғылданып жатқан жоқ, 

себебі ондай маман штаттық құрылымда 

қарастырылмаған. 

– Бұл «Жаны ашымағанның қасында 
басың ауырмасын» дегеннің кері емес пе?  

– Жан ашығанмен қаражат жетіспейді. 

– Сонда ғалымдардың зерттеулері 
күнделікті практикада қолданылмай ма?

– Иә, радиологиядан қолданылмай 

отыр. Ісіктің �су дәрежесіне, адамның 

емді қабылдай алуына қарай сәуле тера-

пиясы жүргізіледі. Мысалы, бір науқасқа 

классикалық әдіспен күнәра беріледі, келесі 

науқасқа динамикалық фракциялану бойын-

ша беріледі. Ісіктің гистологиялық түріне, 

к�леміне байланысты әртүрлі м�лшермен 

берілуі керек. Барлық науқасты бір әдіспен 

емдеуге болмайды. Сондықтан радиобиоло-

гияны қайтадан қалпына келтіру, бұл саланы 

жеке дамытуға к�ңіл б�лу керек. 2рине, бұл 

қатерлі ісікті сәулемен тиімді емдеудің бір 

ғана факторы. Одан б�лек сәуле терапиясын 

алу жолдары, фракциялау әдістері, кешенді 

емдеу комбинациясы, гипербариялық ок-

сигенотерапия, гипертермия дегендер бар. 

Химиялық препараттар науқас ағзасының 

сезімталдығын ескере отырып берілуі тиіс. 

Мәселен, менің «Қатерлі ісіктің сәулелік 

терапиясы» атты кітабымда сәулелердің 

әрбір клеткаға әсері, берілу м�лшері 

математикалық әдіспен есептелген. Сол 

арқылы ісіктің еселенуін, метастаз беруін 

математикадағы интегралмен анықтауға 

болады. Бұл бізге науқас ағзасындағы ісіктің 

даму деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 

@йткені, қатерлі ісікті емдеуде сәулелік 

терапияның маңызы зор. Сондықтан оның 

қыр-сырын терең зерттеп білу, қолдану үшін 

арнайы кафедра ашылуы керек. Онкология 

институты күні бүгінгі дейін �з мәртебесін 

жоғалтқан жоқ. Енді сәулелік терапияны 

бұрынғыдай жандандырсақ, тіпті жақсы 

болатын еді. Бүгінгі күнгі инновациялық 

технологияны да енгізу, қолдана білу керек. 

– Институтта қазір мұндай кафедра жоқ 
па?

–  Жоқ, қазір рентгенология кафедра-

сы ғана бар, радиология кафедрасы жоқ. 

Жас мамандарға радиологияны тереңдете 

оқытатын мамандар керек.

– Соңғы жылдары Қазақстанда қатерлі 
ісіктің жасаруы ж(нінде жиі айтылады. Қазірді 
күні ісіктердің қай түрі к(п кездеседі? 

– Бұрын Кеңес одағы кезіндегі статис-

тика мәліметтері бойынша бірінші орында 

�ңеш ісігі тұратын, қазақша айтқанда, 

қылтамақ қой. Қазіргі уақытта әйелдердің 

сүт безі ісігі жиі кездеседі. Екінші орында 

– �кпе қатерлі ісігі. Жалпы статистика жыл 
сайын �згеріп отырады. Одақ кезінде біздің 

онкология институты қылтамақтан емдеудің 

орталығы болды. Мен �зім жүзге жуық ота 

жасадым. 

–  Қатерлі дерттің жасаруының себебі 
неде?

– Себеп к�п. Кез келген нәрсе себеп 

бола алады. Біреуін б�ліп айту қиын. Ең 

алдымен, әрине, қоршаған ортаның ласта-

нуы және тамақ сапасының т�мен болуына 

байланысты.   

– Медицина қазақ тілінің ақсап тұрған 
саласының бірі екені белгілі. Студенттерге 
ана тілімізде білім берудің жай-күйі ж(нінде 
не айтасыз?

– Мен арнайы қазақ студенттеріне ар-

нап бірнеше кітап жазып, �з қаражатыма 

шығардым. Оның ішінде «Медициналық 

радиобиология негізі», «Сәулемен ем-

деу», «Иондаушы сәуленің физикалық 

және  радиобиологиялық нег іздері» ,  

«Медициналық радиология», «Клиникалық 

радиобиология», ‹Сыртқы дене мүшелерінің 

қатерлі және қатерсіз ісіктерін ерте анықтау, 

емдеу және алдын алу» сынды кітаптар бар. 

Бірақ, �кінішке қарай, бұл басылымдар кең 

қолданыста емес. Қазақ тілі мемлекеттік 

тіл болғанымен, қазақ студенттерінің 

толыққанды білім алуы үшін қажет матери-

алдар әлі де жеткіліксіз. Мәселен, 1991 жылы 

«@кпенің қатерлі ісігін сәулемен емдеуде 

дозаларды әр түрлі тәсілмен б�лшектеудің 

салыстырмалы нәтижелері» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғадым. Бұл 

емдеу тәсілінің нәтижесінде �кпе, �ңеш, 

жатыр, жұтқыншақтың қатерлі ісіктерімен 

ауырған науқастардың �мір сүруі сапасы 

жақсарады. 

Жалпы қатерлі дертке шалдыққан 

науқас ағзасындағы клетканың к�лемін 

анықтау маңызды. Бұл әдіс диагнозды дәл 

анықтап, емдеу тәсілдерін дұрыс таңдауға 

к�мектеседі. Тіпті клетканы зерттеу арқылы 

адамның болашақ тағдырын болжауға 

болады. Сонымен қатар осы әдіспен әр 

ағзаның �з ерекшелігін ескере отырып, 

керекті сәуле м�лшерін тағайындауға бола-

ды. Мен мұны арнайы формуланы қолдана 

отырып шығардым. Осының барлығын 

кітапта жазғаныммен, оны қазір оқитын 

да, оқытатын да адам жоқ болып тұрғаны 

алаңдатады. Біздің басты байлығымыз – ана 

тіліміз. Қазақ тілі – еліміздің �ткені және 

болашағы. Бірақ тәуелсіздігімізді алғалы бері 

30 жылға жуықтаса да тіліміз әлі күрмеліп 

отыр. 

– Сіздің шежіремен айналысуыңыз да ме-
дицинамен байланысты сияқты.

– Кез келген адам қайдан шықты, ата-

бабасы кім болған, соның бәрін білгені 

дұрыс.  Мен қазақтың тарихын к�п жылдан 

бері зерттеп келемін. Шежіре дегеніміздің 

�зі генетикалық код туралы дүние ғой. 

Адамда тұқым қуалаушылық деген қасиет 

бар. Мен зерттеп жүрген радиологияда да 

тұқым қуалаушылық маңызды, барлығы 

клеткамен байланысып жатыр. Радиация, 

яғни иондаушы сәуле бірден клетканың 

ішіне кіреді, еш кедергі жоқ. С�йтеді де 

ішіндегі дүниенің бәрін �згертеді. Қалыпты 

процестерді тоқтатады, к�бірек уақыт �тсе 

ДНҚ және РНҚ-ны бұзады, митохондрияны 

�згертеді. Тұқымның құруы деген сол. 

Адам ағзасының әрбір мүшесінің �з 

қызметі бар. Сол сияқты, мәселен, ұлт 

дегеніміз ядро болса, ру дегеніміз соның 

құрамындағы ферменттер. Ел, халық, 

ру дегеннің барлығы генетикалық кодқа 

ие. Қазақ мұны бұрыннан білген. Біздің 

қасиетіміз де сол жеті ата ұғымында. 

Мұқағали Мақатаевтың «Сақалыңан айна-

лайын, қарт бабалар, Ұрпағыңа не айтасың 

артта қалар?» дейтіні содан. Мен алдыма кел-

ген студенттеріме Абайдың с�зін, Шәкәрім 

атамыздың еңбектерін айтып отырамын. 

Бұрын қазақ  баланы бүкіл ауыл болып 

тәрбиелеген. Қазіргі тәрбиені тәрбие деп айту 

қиын. Ата-анасы нан табумен кетеді, бала 

қандай тәрбие алып жатыр, белгісіз. К�бінің 

сырты жылтырап тұрғанымен, іші дұрыс 

емес. Бұндай үрдіс біздің тұқымымызды, 

зәу-затымызды қандай күйге алып келеді, 

соны ойлау керек.

Мен �зім мектеп бітіргенге дейін қала 

дегенді к�рмеген адаммын. Ақт�бе об-

лысы Байғанин ауданының Жамбыл деген 

колхозында туып-�стім. Сол жерде бірінші 

сыныпқа барып, 1959 жылы мектепті бітірдім. 

Екі жылдай жылқы бақтым, содан кейін 

Ақт�бенің медициналық институтына түстім. 

Оқуды бітіргеннен кейін Хромтау қаласында 

екі жыл хирургия б�лімінің жетекшісі бо-

лып жұмыс істедім, маманданудан �ттім. 

1970 жылы Алматыға аспирантураға келіп, 

Қазақтың Онкология және радиология 

ғылыми-зерттеу институтына  кіші ғылыми 

қызметкер болып жұмысқа орналастым. 1987 

жылы клиникалық радиология б�лімінің 

аға ғылыми қызметкерлігіне ауыстым. 1996 

жылдан 1999 жылға дейін осы б�лімшенің 

меңгерушілік қызметін атқардым. Қазақтың 

Медициналық ұлттық университетінде 

сабақ бердім. Қазір осы салада жүргеніме 

елу жылдан асты. Инновациялық техно-

логияны қатерлі ісікті емдеуге қолданып 

жүрмін. Бүкіл �мірім медицинада �тіп жа-

тыр, қолымнан келгенше елге жақсылық 

жасағым, білгенімді беріп кеткім келеді.

– /ңгімеңізге рақмет.
Сұхбаттасқан

Дина ИМАМБАЕВА
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Оқушылар т�рт інші  тоқсанды 

қашықтан оқу формасында бастады. 

2рине, бұл оқушылар тұрмақ, мұғалімдер 

мен ата-аналар үшін де қиындау. Де-

генмен, іштегі  қорқыныш, үрейге 

қарамастан алға қарай қадам жасау 

маңыздырақ. Мұғалімдер тыңғылықты 

д а й ы н д а л д ы .  М е к т е п  ә к і м ш і л і г і  

жағдайы т�мен, к�п балалы отбасыларға 

қолдау к�рсетті.

Қ а ш ы қ т а н  ж ұ м ы с  і с т е у д е 

мұғалімдердің жүйелі тәжірибесі жоқ 

екенін ескерсек, бұл оңай шаруа емес. 

Білім беру ел болашағы үшін аса жауапты 

үрдіс екені мәлім. Сондықтан білім беру 

саласына үлкен жүк артылды.

Әлімхан ЖҮНІСБЕК,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының қызметкері, 
филология ғылымының докторы, профессор

Ал қазіргі жағдайда сапалы, нәтижелі 

білім беру үрдісін ұйымдастыру екі 

есе қиындай түсетіні анық. Т�ртінші 

тоқсан басталысымен «Балапан», 

«Еларна» телеарналарында 1-11 сы-

нып оқушыларына, аптасына бес күн 

сабақ �ткізіле бастады. Қашықтан 

оқытуға арналған бағдарламаларды 

да мұғалімдеріміз еркін меңгеріп кете 

алды. Мұғалімдер де, оқушылар да 

classroom, gmail пошта арқылы тіркелді. 

Classroom-ды сыныптар мен пәндерге 

қарай б�лек ашады. 2р пән мұғалімінің 

� з і н і ң  к о д ы  б о л а д ы .  О қ у ш ы л а р 

classroom-ға  сол код арқылы тіркеле 

алады. Classroom-ға тақырыпты күн 

сайын жариялап отыруға немесе ал-

дын ала дайындап, сабақ кестесіне сай 

күнді, уақытты белгілеп, жоспарлап 

жариялауға мүмкіндік бар. Оқушыларға 

тапсырмаларды тест түрінде, бейне-

материал немесе презентация түрінде 

ұсынуға да болады. 2р тапсырмаға 

бағалау критерийлерін енгізе аласыз. 

Мұнда оқушылармен кері байланыс 

жасау мүмкіндігі де қарастырылған. 2р 

оқушының жұмысына �зі ғана к�ре ала-

тын жеке комментарий қалдыруға бола-

ды. Оқушы жұмысын дәптерге орындап, 

суретке түсіріп жіберген жағдайда, оның 

қателерін белгілеп, пікір қалдыруға 

болады. 

Қашықтан оқытуда екі  компо-

нент бар: оқытуды басқару және �з 

бетімен білім алу. Қашықтан оқыту 

мұғалімдердің біліктілігін к�тереді, 

оқушының �з бетімен білім алуын 

қалыптастырады, ата-ананың  жаңа 

т е х н о л о г и я ғ а  д е г е н  к � з қ а р а с ы н 

�згертеді. Қашықтан оқыту к�біне 

жеке тәсілдерге бағытталған. 2рбір 

мұғалімге ізденуді, шығармашылық 

еркіндікті, алыс-жақын шетелдердің 

озық тәрбиелерімен танысуды және 

оны күнделікті �мірде қолдануды қажет 

етеді.

Ал, жалпы білім беру ісі ж�нінен 

басқа озық елдердің тәжірибесіне зер 

ОҚЫРМАН ХАТЫ

салып отыру, �зінің білімін жоғарылату, 

ж а ң а ш ы л д ы қ ,  о з ы қ  т ә ж і р и б е , 

компьютерлік коммуникацияны үйрену 

– әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті, 

парызы. Қашықтан оқытудың міндетін 

түсіну үшін оқушылардың  арасында 

мониторингтік сараптама жүргізілуі 

керек. Мониторинг нәтижесі қашықтан 

оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді 

дер едім.

Бақытгүл АСЫЛБАЕВА,
Алматы қаласы Түрксіб ауданы

№85 жалпы білім беретін мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің

мұғалімі

Мұғалім міндеті – білім беру

«

jýý



5№16-17 (1533-1534)
30 сәуір – 6 мамыр

2020 жыл

ANA TILI Ұ Л Ы  Д А Л А  Ө Р К Е Н И Е Т І

Біз бұл мақаламызда Әбу 
Насыр Әл-Фарабидің 
музыкалық аспаптануға 
сіңірген еңбектеріне шолу 
жасауға талпынамыз. 
Оның бұл  саладағы ең ірі 
зертттеуі – «Музыка ту-
ралы үлкен кітабында» 
қандай тақырыптар  
қарастырылғанын айтамыз 
да қазіргі қазақ музыкалық 
аспаптануының алдында 
тұрған кейбір мәселелерді 
ғалымдар назарына 
ұсынамыз.

Аспаптану 
ғылымының 
негізін қалаған...

Қазақ  халқының  музыкалық 

мәдениетін қарастырған   ғалымдардың 

кейбірі �з еңбектерінде әл-Фарабидің 

жәй атын атап кетсе, кейбірі оның 

жазғандарынан �з тақырыбына қатысты 

сәтте ғана дәйектеме немесе үзінді ала-

ды, ал кейбірі арнайы тоқталады. Арнайы 

зерттеуге бел буған ғалымдарымыздың 

бірегейі Ақжан Машанов (Машани). 

2йгілі фарабитанушы �ткен ғасырдың 

орта шенінен, нақтырақ айтсақ 1959 

жылдан бастап үзіксіз зерттеу ісімен 

айналысады.  Ол «әл-Фараби және 

музыка», «Имам әл-Фараби хаким», 

«әл-Фараби – музыкалық медресе», 

«әл-Фараби музыкасының бастауы», 

«әл-Фараби музыкаға енгізген табиғи 

санат құрылымы», «Музыка тарихынан 

кейбір оқиғалар»,   «әл-Фараби және 

аспан астраномиясы мен музыка», 

т.б.(әл-Машани Ақжан. әл-Фараби 

және музыка. К�п томдық шығармалар 

жинағы. –Алиматы: «Алматы-Болашақ» 

баспасы, 2011. 16-том.) мақалалары 

арқылы ұлы ғұламаның музыкалық 

мұрасын қазақ халқына жақын таныс-

тырды. Жалпы Ақжан Машани – әл-

Фарабидің ғылыми еңбектерімен ғана 

емес оның �мірбаянымен жете таны-

стырып қана қоймай, данышпанның 

қазақ топырағынан шыққандығын, 

түрк тамырлы, қазақ қанды екенін 

дәлелдеп шыққан бірден-бір ғалым 

ретінде есімі адамзат тарихында үлкен 

әріппен жазылып қалған ғалым.

Ғалымның мына бір айтқанын еске 

сала кетейік: «...Мен қазір осы оркестр 

(«Отырар сазы») құрамындағы аспап-

тарда бабамыз Фарабидің ойнағанына 

күмән келтірмеймін. Жақында ғана 

бір кітапты қолыма түсірдім. Соның 

ішінде Фарабидің оншақты аспабы бар. 

...Сыбызғының әр түрлісі кездеседі: 

жұптап тескендері,  асты-үстінен 

тескендері.  Фараби «Музыканың 

ұлы кітабында» түйе мініп жүріп 

�нер к�рсететін адам жайлы жазады, 

домбыраның үш түрін айтады. Фараби 

кітабында дааф (даңғыраға ұқсас) де-

ген аспап бар. Бұл тектес аспаптардың 

сылдырмақтары жұп болып (4 не 6) 

келетіні белгілі. Ал мұнда тақ (бесеу). 

Егер осы деректерді ғылыми тұрғыдан 

қарастырсақ, Фарабидің музыкаға 

енгізген ұлы теориясының сыры ашы-

лады...» (А. Машанов. «Лениншіл жас», 

1970, 17 октябрь).

2л-Фарабидің музыкаға қатысты 

еңбектерін таныстыруға ерекше еңбек 

сіңірген ғалымдарымыздың бірі – Ау-

данбек К�бесов болатын. Ол 2бу На-

сыр әл-Фарабидің философиялық 

е ң б е к т е р і н д е  а й т ы л ғ а н  ғ ы л ы м и 

к�зқарастардағы жаңа бағыттарды 

саралайды. Соның ішінде ғұламаның 

« М у з ы к а н ы ң  ұ л ы  к і т а б ы н д а ғ ы » 

(А.К�бесов кейін аударылып, жарық 

к�рген  «Музыка туралы үлкен кітапты» 

осылай атаған.С.М.) бұрын-соңды 

болмаған, тек әл-Фараби  ашқан 

тың   жаңалықтарды ашып к�рсетеді. 

(К�бесов А. 2бу Насыр әл-Фараби.                 

Алматы: Қазақ университеті, 2004, 27-33 

бб.)                                                                                                                                                                                       

Кейінгі кезде әл-Фарабидің му-

зыка саласындағы еңбектері бойын-

ша  орыстілді ғалымдар да ауқымды 

зерттеулер жүргізе бастады. Солардың 

бірі – ғалым Саида Дәукеева. Ол әл-

Фарабидің музыкаға қатысты ойларын 

философиялық таным тұрғысынан 

мән бере зерттеді. 2л-Фарабидің «Му-

зыка туралы үлкен кітабының» тарихи 

негіздерін «Мұсылман ренессансы» 

дәуірінен іздеу мақсатында Аббассидтер 

халифаты кезеңіне шолу жасап, музыка 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Журналистика 
факультетінің деканы, ф.ғ.к., доцент

туралы ілімнің бағыттарын анықтап,  

ортағасырлық араб әдебиетінің б�лінбес 

бір тармағы ретінде қалыптасқан музы-

ка  ж�ніндегі жазбаларды қарастырады 

да музыка туралы ғылымның генезисі 

мен қалыптасу кезеңдеріне ой жүгіртеді, 

сондай-ақ сол замандарда �мір сүрген 

ғалымдар арасындағы білім мен ғылым 

туралы  пікірталастарға  назар ауда-

рады.  2л-Фарабидің «Музыка ту-

ралы үлкен кітабына» талдау жасап, 

ондағы қозғалған тақырыптарды 

т а л д а й д ы .  А й т а л ы қ ,  ғ ы л ы м д а р 

классификациясындағы музыканың 

орны; назариалық �нердегі білімнің 

р�лі;  �нердің «ойланатын пішін» 

екендігі, музыка �нерінің пішіндері; 

дәлелдеудің тәжірибесі мен негіздері; 

кітаптағы мазмұн мен  назарианың 

құрылымы; ондағы фәлсафалық-

логикалық терминология; фәлсафалық-

эстетикалық және этикалық термино-

логия; ғұламаның музыка ғылымындағы 

тілі туралы; музыка �нері және оның 

пәні; дыбыс; интервал; тетрахорд; 

дыбыстық қатарлар; дыбыстық реңдер; 

ауысулар мен араласулар; ырғақ на-

зариасы; ырғақ құрылысы; құрылым 

назариасы; әуен-ырғақ – с�з; жанрлар 

мәселесі; пішін;  ислам және музыка;  

әл-Фарабидің музыка туралы  іліміндегі 

мұсылмандық мәдениет категорияла-

ры ж�нінде жан-жақты саралауға баса 

к�ңіл б�лген (Даукеева С.Д. Фило-

софия музыки Абу Насра Мухаммада 

аль-Фараби.-Алматы: Фонд Сорос –

Казахстан, 2002.) 

2лбетте, әл-Фарабидің музыкалық 

аспаптануға қатысты ізденістерін 

бағалау  біз мысалға алған еңбектермен 

шектелмейді. Бұл арада мазмұнымен 

ел назарына ілінген еңбектерді және 

осы   ғылыммен жүйелі түрде айналы-

сып келе жатқан және әл-Фарабидің 

музыка туралы  іліміне назар аударған 

а в т о р л а р д ы ң  ж ұ м ы с т а р ы н  ғ а н а 

тілімізге тиек еттік. Болашақта бұл 

шолуымыздың аясы кеңитіні с�зсіз. 

Зерттеушілер музыка назариасының 

негізі пифагоршылардың математика-

лық қағидаттарынан бастау алатын-

дығын айтқанмен, олар бұл танымның 

Грецияға Ежелгі Азия �ркениетінен 

келгендігін де жоққа шығармайды; 

�йткені Пифагор музыка назариа-

сын Вавилонда бірнеше жыл �мір 

сүрген уақытында таныған бола-

тын; музыка туралы ілім Шығыстан 

басталғанымен, дамуын эллиндік Гре-

цияда жалғастырғандығы да ақиқат. 

Айырықша айтпағымыз – бірнеше 

ғасырдан кейін ол даму Батыстан г�рі 

Шығыста кең қанат жайған. Шығыстық 

ғалымдар батыстық музыка назариа-

сын жай қайталауды ж�н санамаған. 

Гректер жасаған ілімнің тұғырына  

сүйене отырып, оны одан әрі дамытқан. 

Сол музыка ілімін дамытушылардың 

к�шбасында әбу Насыр әл-Фараби 

тұрды. 2л-Фарабидің �зі гректердің  

ілімін оқи келе олардағы к�птеген 

түсініксіз жайттарды байқаған.

2л-Фараби айтады: «...мен ертедегі-

лердің еңбектерін к�ріп, олардың 

барлығында музыка �нерінің толықтай 

зерттелмегенін білдім. Онда айтылған 

к�птеген назариялық ғылымдарға 

үйлесімді баяндау мен айқындықтың 

жетіспеушілігі байқалды...» (2бу Насыр 

әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап.

ауд.: Ж.Сандыбаев. Алматы: «Колор», 

2008. 42-бет.)  

Шындығында, ол �зіне дейінгі 

ғалымдардың еңбегін ерекше бағаласа 

да, айтылған ойлардың бәріне  илана 

бермеген. 2р айтылған пікірге  күдікпен 

қарап, соның ақиқатын анықтауға  

ерінбеген. @зі �з қолымен тәжірибе 

жасағанда к�ргенін, байқағанын, 

түсінгенін, анықтағанын салыстыра са-

раптап барып қағазға  түсірген. «Музы-

ка туралы үлкен кітабы» – осындай ерен 

еңбектің айғағы. Музыканың гректік 

назариасынан фарабилік назарианың 

айырмашылығы, музыкалық аспаптар 

туралы танымнан да  анық к�рінеді. 

Фарабилік таным назарианы міндетті 

түрде  амалиатпен байланыстыра-

ды.  Затты қолға ұстата, к�зге к�рсете 

отырып дәлелдейді, салыстырады, 

анықтайды, айқындайды. Сол себеп-

тен де шығыстық ғылым, әсіресе әл-

Фараби ілімі �міршең болды. 

Сондай �міршең еңбектің бірі – 

«Музыка туралы үлкен кітап». Ол екі 

б�лімнен тұрады (Құлаққағыс: әл-

Фарабидің бұдан басқа «Аспаптар тура-

лы кітап» деген еңбегі де бар)  Бірінші 

б�лімінің Бірінші с�зі «Музыка �неріне 

кіріспе» деген және «музыка �нерінің 

�зі» деген б�лімдерден тұрады. Бірінші 

б�лімде ғалым «музыка» туралы 

ұғымға және оның мазмұнына, музыка 

�нерінің сол замандағы пішіндеріне; 

әуенді орындау пішіндеріне; орындау 

мен әуенді ойлап шығару түрлерін 

салыстыруға; әуеннің түрлері мен 

мақсаттарына; �лең әуездерінің жа-

салуына; музыкалық аспаптардың 

шығу тегіне; тәлім алу мен амалиаттық 

ж а т т ы ғ у л а р ғ а ;  « ғ ы л ы м »  ұ ғ ы м ы 

және оның мазмұнына; назариялық 

тәлімге; дәлелдеулердің негіздері мен 

тәжірибесіне; музыка назариясын жа-

саушы ғалым ж�ніне ғылыми таным 

тұрғысынан баға береді. Бірақ к�п 

нәрсені �зі бастаған. @зіне дейінгі 

ғылымда болмаған тың ұғымдар 

мен түсініктерді ғылыми айналымға 

қосқан.

2л-Фараби айтады:  «Біз  зер-

делеп отырған осы �нерімізде (му-

зыка назариасы С.М.)  белгісіз бо-

лып отырғаны – бірінші негіз ғана 

емес, осы негіздер біліміне апаратын 

нәрселері де беймәлім. Мұнда алды-

мен осы [негіздердің] басымын тануға 

жетелейтін жол яки осы жолға бастай-

тын бағыт жоқ, не ертедегі адамдардың 

бізге түсіндіріп қалдырған ұстанымдары 

жоқ, не олардың немесе олардың арты-

нан ілескен кейінгілердің нұсқауы жоқ. 

Сондықтан, біз бастапқыда осы �нердің 

(музыка назариасының) негіздерін 

игеруге септігі тиетін және соларға 

жеткізетін кейбір мәселелерді с�з 

қылуды дұрыс деп таптық» (2бу Насыр 

әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап.

ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 

2008. 45-бет.)  

Екінші б�лім «Музыка �нері» 

деп аталады. Бұл б�лімнің «бірінші 

білім» деген тарауының «Бірінші с�з» 

тармағында ғалым музыка �нерінің 

элементтері туралы, белгілі аспап-

тар және олардан шығатын дыбы-

стар хақында,  кейбір әуендердің 

құрылымы турасында с�з қылады. 

Музыка �нерінің элементтері ж�нінде 

«Бірінші с�зде»  саралаған мәселелері 

мыналар: 

– физикалық денелердегі музыкалық 

дыбыстар мен әуендердің пайда болуы; 

– дыбыстың жоғары және т�мен үнді 

болу себептері;

– дыбыс себептерінің үнге әсері;

– екі дыбыс арасындағы интервал;

– ішекті б�лгендегі интервалдар 

ауқымы: 1) октава интервалы; 2) екілік 

октаваның интервалы; 3) кварта ин-

тервалы; 4)октава интервалының 

квартадан артықшылығы; 5) октава 

және квинта интервалы; 6) квинта 

интервалы; 7)квинта интервалының 

квартамен салыстырғандағы қалдығы; 

8)октава интервалының квинтамен 

салыстырғандағы қалдығы; 9) октава 

мен кварта интервалы; 10) бүтін үн 

интервалы;11) бүтін үн интервалымен 

салыстырғандағы квартаның қалдығы; 

12) екілік кварта; 13) октава мен екілік 

кварта. 

– консананстар мен диссонанстар-

ды тәжірибеден �ткізу;

– қосу немесе алу жолдарымен 

пайда болатын интервалдардың ша-

масы: 1) екі еселеу арқылы құрылған 

интервалдар; 2) қосу арқылы құрылған 

интервалдар; 3) ашалау (к�бейту) мен 

б�лу арқылы ажыратылған интервал-

дар; 4) пропорциялы әдіспен б�лінген 

интервал.

–  т � м е н н е н  ж о ғ а р ы ғ а  қ а р а й 

тізбектелген дыбыстардың шамасы;

– кварта б�лінетін әуендік интер-

валдар;

–  т е т р а х о р д т ы ң  т ү р л е р і  м е н 

құрылымы;

– Жұмсақ тетрахордтар: 1) жұмсақ 

жүйелі-тізбекті емес тетраходтардың 

түрлері, 2) жұмсақ жүйелі-тізбекті 

тетрахордтардың түрлері;

– Қатты тетрахордтар: 1) екі еселен-

ген тетрахордтардың түрлері, 2)қатты 

қосылған тетрахордтардың түрлері, 

3) қатты ажыраған тетрахордтардың 

түрлері;

– Тетрахордтардың жағымды және 

жағымсыз композициялары деген 

тақырыпшаларда назарияны нақты 

амалиаттық әдістемемен түсіндіре 

тұжырымдап отырады.

Келесі тарау «Екінші с�з» деп ата-

лады. Осы «Екінші с�зде» ғалым мына 

мәселелерді қарастырады:

– квартаға б�лінетін интервалдар;

– толық дыбыстық қатарының 

шеткі тараптар арасындағы интервал;

– квартаның шеткі дыбыстарының 

толық дыбыстық қатар шектерінің ара-

сында орналасу тәртібі;

– түгел қосылған толық дыбыстық 

қатар;

–  қ ұ б ы л м а л ы  ж ә н е  т ұ р а қ т ы 

дыбыстық қатар;

– толық дыбыстық қатардағы үн 

шырайларының атаулары: 1) толық 

ажыраған дыбыстық қатардың үн шы-

райлары (мұны схемамен к�рсетеді), 2) 

толық ортаңғымен қосылған дыбыстық 

қатардың үн шырайлары (мұны да схе-

мамен к�рсетеді), 3) толық үн интерва-

лы  кварталардың арасында орналасқан 

т ұ р а қ т ы  д ы б ы с  қ а т а р ы н ы ң  ү н 

дәрежелері (мұның да схемалық жоба-

сын к�рсетеді), 4) ортаңғымен қосылған 

ундецима дыбыстық қатарындағы үш үн 

шырайы (мұның да схемасын ұсынады);

– толық дыбыстық қатарлардағы 

тұрақты және құбылмалы үн шырай-

лары;

–  т о л ы қ  д ы б ы с т ы қ  қ а т а р д а 

қайталанатын интервалдар мен тетра-

хорд түрлері;

–  т о л ы қ  а ж ы р а ғ а н  т ұ р а қ т ы 

дыбыстық қатардағы интервал түрлері;

– октаваның түрлері;

– ұқсас интервалдар;

– ұқсас интервалдары бар дыбыстық 

қатардағы үндер мен дәрежелер;

– табиғи, сондай-ақ жоғарғы және 

т�менгі транспозициялар;

– транспозициялар негіздері;

– орта т�менгі транспозициялардың 

негіздері;

– әртүрлі транспозициялардың 

интервалдары мен дыбыстардың орын 

алмасуы:1)дыбыстардың орын алмасуы, 

2) әр түрлі транспозициялардың орын 

алмасуы, 3. Тетрахордтардың ауысуы;

 – тетрахордтардың араласу нәтиже-

сінен пайда болатын дыбыстардың 

саны;

 – Дыбыстық қатар тектерінің ара-

ласуы;

– �ту негіздері;

– ырғақ тектері: 1)ырғақ  ұзақтығы: 

2) қосылған әл-һазадж ырғақтары: 3) 

тең емес, қосылған ырғақтар: 4) тең 

емес, ажыраған ырғақтар.

– ажыраған ырғақ тектері: 1) бірінші 

ажыраған ырғақтар: 2) екінші ажыраған 

ырғақтар: 3) үшінші ажыраған ырғақтар.

– Үн мен тетрахордтарды және 

дыбыстық қатарды тәжірибеден �ткізу 

үшін ескі аспапты суреттеу.

«Екінші с�зді» ғалым «Музыка на-

зариасы ж�ніндегі с�зді қорыту»деген 

тақырыпшамен аяқтайды. 

«Музыка туралы үлкен кітаптың» 

екінші тарауы белгілі аспаптар және 

олардан шығатын дыбыстар жайын-

да.  Осы екінші тараудың «бірінші 

с�зі» белгілі аспаптардан дыбыстарды 

шығару туралы амалиаттық сынама-

лар арқылы к�з жеткен ақиқаттарды  

назариалық таным  арқылы тұжырым-

дап, анықталған ұғымдар мен түсінік-

терді қорытындылап отырады.

Кітаптың «Үшінші білім»  деп ата-

латын б�лімінің «бірінші с�зінде» мына 

мәселелер қарастырылады:

– бірлі-жарым әуендердің компо-

зициясы; 

– әуеннің бірінші тегі туралы;

Тұрақты дыбыстық қатарлардағы 

үйлесімді және үйлесімсіз дыбыс 

сандарының    12 кестесі беріледі. Одан 

кейін:

 – әуендердің негіздері хақында;

– бірлі-жарым ырғақтардың тектері 

туралы; 

– ырғақтағы метрикалық негіз; 

–  м е т р и к а л ы қ  н е г і з д е р д е н 

туындылардың уақытын шығару; 

– қосылғандарды құрастыру арқылы 

ажыраған ырғақтарды шығару: 1) 

қарапайым ажырағандар, 2) күрделі 

ажырағандар; 

– метрикалық негіздерді арттыру 

арқылы ажыраған ырғақтарды жасау; 

ритм  негізінде болатын �згерістер; 

– арабтардың музыкасында  кең 

тараған: 1. 2л-һазадж әл-хафиф, 2. Ха-

фиф әр-рамал, 3. Рамал, 4. 2с-сақиль 

әс-сәни, 5.хафиф әс-сақиль әс-сәни, 

6. 2с-сакиль әл-әууәл, 7. Хафиф әс-

сақиль әл-әууәл деген ырғақтар туралы 

тарқатып айтқан соң ырғақтар техника-

сы ж�нінде түсіндіреді.  Осы «Бірінші 

с�зде» қарастырылған ырғақ пен ды-

быстар композициясы жайындағы 

а й т ы л ғ а н д а р д ы  қ о р ы т ы н д ы л а п , 

Үшінші білімнің (тараудың) «Екінші 

с�зіне» к�шеді. Мұнда ғалым мынадай 

мәселелерді с�з етеді:

–  ә у е н д е р д і ң  е к і н ш і  т е г і ;  – 

дыбыстардың сапалық қасиеттері; – 

дауысты және дауыссыз фонемалар; – 

ырғақты фонема б�ліктері және соларға 

ұқсағандар; – с�з түрлері; – әуендердің 

жасалуы және олардың с�з фонемала-

рымен қосылуы; – толық дыбыстардың 

әуендері; – бос дыбысты әуендер: 1. 

Дыбыстардың фонемаларға тең тара-

уы, 2. дыбыстардың фонемаларға тең 

тарамауы; – толық және бос дыбыс-

тармен араласқан әуендер; – ырғақты 

әуендердің б�лімдері және олардың с�з 

б�ліктерімен араласуы; – әуен бастама-

лары мен оларға кіріспе; – әуендердің 

соңы және оның б�ліктерінің арасынан 

�ту; – күйзелісті к�рсететін дыбыс-

тармен әуенді ажарлау; – с�здермен 

қосылған кемел әуендердің тектері; – 

әуеннің мақсаттары және олардың адам 

қызметіндегі орны;

Ғұлама  ғалым осы еңбегінің соңына 

таман: «ол (яғни кітап – С.М.) �з ішінде 

музыка �нерінің элементтерін, кең 

таралған аспаптар  мен  әуен  ком-

позициялары жайындағы б�лімдерді 

қамтыды. Онда (яғни кітапта – С.М.) 

осы �нерде қалыптасқан ұстанымдар 

мен негіздерден келіп шығатын нәрселер 

жүйеленді және ертедегі кітаптарда 

айтылған мәліметтер келтірілді» дейді. 

Шындығында, музыка назариасы 

мен амалиатына жан-жақты әрі терең 

талдау жасалған орасан бұл  еңбек  за-

маннан заман �тіп, сан ұрпақ жаңғырса 

да �з маңызын т�мендетпей бүгінгі 

талғамымыз бен таныммызға аса қажет 

болып отыр.  2л-Фараби ұлылығының 

бір сыры осы жасампаздық еңбегінде.

Сонымен, біз �з уақытымыз бен 

мүмкіндігіміздің аясында әл-Фарабидің 

музыкалық аспаптану әлемін тануға аз-

кем талпыныс жасадық. Осы талпыныс 

нәтижесінде мынадай тұжырымдарға 

келдік:

– ортағасырларда музыкалық аспап-

ты жасау, тарту, сипаттау қатар дамып, 

биікке к�теріледі.  Бұл  �ркендеудің 

к�шбасында  біздің жерлесіміз әрі 

қандасымыз 2бу Насыр әл-Фараби 

тұрды;

–  қ а з а қ  м у з ы к а л ы қ  а с п а п -

тануы – арнайы жан-жақты зертте-

уге тұрарлық қажетті тақырып. Де-

сек те,  қазақ музыкалық аспапта-

ры әлі жүйелі зерттеліп болған жоқ. 

Зерттеудің әдістемелік негізінде ұлттық 

ерекшелік бірінші орында тұруы ке-

рек. Осы тұрғыдан келгенде 2бу Насыр 

әл-Фараби негізін қалаған музыкалық 

аспаптанудың құрамдас бір саласы - 

қазақ музыкалық аспаптануының 

туу, қалыптасу және даму кезеңдерін 

адамзаттық �ркениетпен  және түркілік 

тарихи болмыспен бір арнада зерттеу 

маңызды. @йткені  тарихы  антикалық 

дәуірлерден бастау алатын музыкалық 

аспаптану, яғни аспапты жасау; аспапты 

тарту; аспапты сипаттау қазақ халқына да 

тиесілі; 

–  әл-Фараби жолымен қазақ 

музыкалық аспаптануын екі бағытта – 

назариалық және амалиаттық бағытта 

қатар қарастыру тиімді: Сондықтан, 

музыкалық аспаптардың құрылыс-

құрылымын, әр б�лшегінің атқаратын 

қызметін, физикалық-акустикалық 

қасиетін; орналасу құпиясын, құрас-

тырылу амалдарын, жасалатын заттың 

табиғи ерекшелігін, қалай жасалаты-

нын, қандай-құралдармен жасайтынын 

ғылыми жолмен тану да қажетті бағыт. 

– бір аспаптан дыбыс шығару әдіс-

амалдарын, шыққан дыбыстардың 

�зіндік ерекшелігін, яғни  тембрін, 

диапазонын, интервалдарын, жылдам-

дығын, ұзақтығын әл-Фараби секілді 

келесі бір аспаптардың дәл осындай 

ерекшеліктерімен салыстыра отырып, 

арнайы зерттеу – қазақ аспаптануы 

үшін тың тақырып.

– әл-Фарабидің «Музыка тура-

лы үлкен кітабын» қазақтілді кәсіби 

мамандардың  музыкалық таным 

тұрғысынан сарапқа сала зерттеуі – 

күн тәртібінде тұрған қажетті де �зекті 

мәселе.
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ANA TILIТ І Л  М Е Н  Т Ұ Л Ғ А

ҒАЛЫМДЫҚ ПЕН  
ҰСТАЗДЫҚТЫҢ 

ЕГІЗ ӨРІМІ

Жер жәннаты Жетісудың аспантаулар аясындағы 

ғажайып  табиғат құшағында қоныс тепкен, қазақ 

руханиятына Мұқағали, Бердібек, Сағат, Алтынбек  

сияқты біртуар таланттар сыйлаған, баһадүр  Райым-

бек бабамыздың  топырағында  кіндік қаны тамған  

Гүлдархан апайымыздың ғұмырлық соқпағы да 

осы бір қасиетті  ұғымдар мәйегінен  бастау алатын 

іспетті. @йткені аспантаулар аясының кербез сұлу 

табиғаты �з түлектерінің қиялына қанат бітіріп, 

биіктікке ұмтылдырады. Олардың ойы еркіндікке 

құштар, жаны ізгілікке іңкәр, болмысы тазалыққа 

бейім. Сол табиғаттан дарыған таза да арманшыл 

сезім жас �ркеннің ойына ұшқырлық дарытып, білім 

әлеміне деген қызығушылығын арттырып арман 

қала Алматыға жол сілтеді.

 Балауса қыздың арманы орындалып,  1968 жылы  

сол кездегі  С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетіне түсіп, оны 

1973 жылы  үздік дипломмен  аяқтады.  

Апайымыз ұстаздық-ағартушылық жолын 

пионер-вожатый, сырттай б�лім әдіскері, асси-

стент болып бастапты.   1989 жылы  қазақ тілі 

мемлекеттік мәртебеге ие болған тұстан  «тіл 

тағдыры - ел тағдыры» атты ұлы к�штің тұрақты 

жолсерігіне айналды. Алматы  қалалық «Қазақ тілі» 

қоғамының жұмысына белсене араласып, туған 

тілдің тағдырына  қатысты қордаланған мәселелерді 

әрдайым баспас�з беттеріне  жариялап, тіл үйретуге 

қатысты �зекті   проблемаларды  үнемі қоғам наза-

рына тыс қалдырмай талқыға салып отырды. 

 Ал ғылым жолындағы �зіндік  сара жолдық  

іргетасының қалануы   қазақ тіл білімінің абызы,  

академик 2бдуәли Қайдардың қазақ фразеологиясы 

деген «алтын к�мбені қазуға»  ұсыныс жасауымен   

тікелей байланысты басталған екен.  

Гүлдархан апай ғылымның бекзаттықты, 

тазалықты сүйетін және кез келген адамға ашыла 

бермейтін  тылсым дүние екенін, ондағы басты шарт 

бақталастық пен бәсекелестік емес, пайымдылық 

пен парасаттылық екенін жадына ерте  тоқуына 

осы аяулы абыз  ұстаздың үлгі �негесі сеп болғанын  

үнемі тілге тиек етіп отырады. 

 90-жылдары  ҚазҰУ-дың  проректоры болған  

Лениншіл Рүстемов университетте Қазақ тілі 

қоғамын құру үшін  ақылдасып, ж�н сұрап келуге 

қалалық деңгейдегі осындай ұйымнан тәжірибе жи-

нап келген Гүлекеңді академик 2бдуәли Қайдарға 

жұмсаған екен. Ол кезде академик – Ұлттық ғылым 

академиясы Тіл білімі институтының директоры.  

Апайымыз  ғұлама академикпен алғашқы жүздесуді 

«тағдыр сыйы»   деп санайды.  2бдуәли ағай с�йлесе 

келе: «Доцентсің бе?» деп сұрапты.   «Жоға, ағай, 

ассистенттікке қолымыз енді жетті, бағымызға 

қазақ тілі мәртебесін алуы әсер етті» дейді Гүл апа-

мыз.  «Онда мен саған тақырып берейін, тұрақты 

тіркестердің варианттылығын зерттеу керек, әлі с�з 

болмай жүрген  тың тақырып» деп  табан астында 

бекітіп береді. 

О с ы д а н  б а с т а п  п р о ф е с с о р  Г ү л д а р х а н 

Нұрғазықызы ұлт мәдениетінің  к�не мифологиялық 

санасы мен  наным-сенімінен бастау алып, 

бүгінгі  қоғамдық  инновациялық �згерістерге 

дейінгі кезеңдегі халықтың қарабайыр және 

дәстүрлі дүниетанымынан мол ақпарат беретін 

фразеологиялық тіркестерді зерттеуге ден қояды.  

Бұл ретте  айналамызды  қоршаған шындық бол-

мысты қабылдаудың  нышаны болып табылатын, 

ғаламның тілдік бейнесі мен ұлттық ғалам бейнесін 

танытатын фразеологизмдер екенін жан-жақты 

түсініп,  іргелі ізденіс соқпағын салуды үлкен мақсат 

етіп қойды. 

Профессор Гүлдархан Нұрғазықызы қазақ 

фразеологиясының негізін қалаған І.Кеңесбаевтың 

кезінде айтып, жазып кеткен ғылыми ұсыныс, идея, 

мақсаттарын одан әрі жаңа ғылыми ізденістермен 

жаңғыртуға  аса  б ір  жауаптылықпен іргелі 

зерттеулерінің алғашқы беттерін бастады.  Сол  

кездегі ізденіс негізі – «Бір тіл – бір ұлт». Олай дейтін 

себебіміз: бірінші   шыққан «Фразеологизмдердің 

варианттылығы»   ғылыми еңбегінің алғыс�зі осылай 

с�здермен басталған. Шынында, фразеологизм-

дер, оның мағынасы тек сол ұлтқа ғана түсінікті, 

сол ұлттың тілінде ғана сақталады. Мысалы, түйе 

үстінен сирақ үйткен, құлағының етін жеу, мұрнына 

су жетпеу, бес биенің сабасындай (тырнақшаларды 

алып тастадым), т.б. тіркестерді  тек қазақ қана 

түсіне алады.  «Бір ұлтта бір тіл ғана бар, екі тіл болуы 

мүмкін емес» деген ойды сол кезде-ақ аксиомаға 

айналдырған. 

Апайымыздың  Тіл білімі институтында 

кандидаттық диссертациясы сәтті қорғалды. Ресми 

оппоненті атақты тіл зергері, қазақ лексикасының 

білгірі,  академик Рабиға Сыздық: «Міне, ғылымға 

осындай қарымды  мамандар зәру» деп ерекше 

қуанған екен. 

Тіпті апта �тпей-ақ, қазақ тіл білімінің абызы, 

академик  2.Қайдар: «Енді ары қарай мағыналас 

фразеологизмдердің  күрделі табиғатын індете 

зерттеуің  керек» деп шұғыл  тапсырма беріпті.  

«Қос дәрежелі»,  әрі  кандидат,  әрі  док-

тор шәкірттерімнің бірі – Гүлдархан Смағұлова. 

Гүлдархан – к�пке дейін ғылым да да, жұмыста 

да жолы болмай келген, бірақ оның есесіне 

ХХ ғасырдың соңғы он 
жылдығында  Тәңірден 
Тәуелсіздік атты ғажайып сый 
бұйырған Қазақ еліне тарихтың 
жаңа парақшасы ашылғаны 
белгілі. Қазақ елі қоғамдық-
әлеуметтік, саяси-экономикалық 
тұрғыдан ғана емес, рухани-
мәдени ұлттық болмыс бітімі 
тұрғысынан да жас түлектей 
түлей түсті.  Тәуелсіздіктің 
асқақ рухы қазақтың тілі 
мен әдебиетінің, тарихы мен 
мәдениетінің күретамырына қан 
жүгіртті. 
Осы тұста   алдыңғы буын ағалар 
мен өкшелес інілердің рухани 
сабақтастығына  мұрындық 
болып,  азаматтық ұстанымы 
мен қаламының қарымын өзінің 
зерттеушілік түйсігіне бойлатқан, 
тіл қазынасының  кеңістік өрісіне 
бағыт алған ғалым профессор-
ұстазымыз  Гүлдархан 
Нұрғазықызы да бар еді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласында жаһандану дәуіріндегі 
қазақстандық мәдениеттің бүгіні мен болашағына үлкен 
мән береді: «Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында 
ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жоба-
сын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен неме-
се сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, 
мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек»... 

Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізуімен ресми 

экспансиялық метамәдени геноцидтік саясат тоқтатылды. 

Алайда мәңгүрттену үдерісі осымен тоқтап қалған жоқ. 

«@ркениетті әлеммен» танысу және мәдени ақпарат 

алмасудың аудиовизуалды жолдары арқылы тұтынушылық 

мәдениет «үнсіз агрессиясын» жүзеге асыруда. Бұл бұқаралық 

ағым ұлттық мәдениеттің қайта жандануына жол бер-

мей, жез�кшелік, нашақорлық, маскүнемдік сияқты жат 

құбылыстарды санаға сіңіре отырып, мәңгүрттіктің қанат 

жаюына ықпал етуде.

@з заңдылықтарын �мірге енгізген нарықтың жолы 

болмағандарға қарсы жүргізген «мәдени репрессиясы» олар-

ды қалыпты жолдардан тайдырып, қоғамда «б�лектену», 

«азаматтық нигилизм», «апатия» құбылыстарын ту-

дырды, келеңсіз қылықтар мен қылмыс белең алды. 

Құндылықтардың қақтығысымен әлеуметтік т�менгі ахуал 

«пауперлену», «люмпендену», «әлеуметтік-шизофрения», 

т.с.с. тосын жағдайларды үйреншікті нәрсеге айналдырды. 

Ұлттық белгі дегенді тек экзотикаға, музейге айналды-

рып, тығып, әлемдік деңгейге шыққан – «американдану» деп 

түсінетіндер, ұлттық нигилист, технократтар да бар. 2лемдік 

философияның �зі (Батыс ойшылдарының жетекшілігінде) 

әлі �з шыңына жете қоймады, дүниежүзілік интеграция, 

жаћандану енді ғана жаңа басталды. 

Қазіргі таңда қазақстандықтардың мәдени �зіндік 

тиесілік (самоидентификация) мәселесі �зінің күрделі де 

қарама-қарсылықты тұрпатымен ерекшеленеді. Біздің ойы-

мызша оның т�мендегідей алғышарттары бар: 

– Адамдардың саяси және экономикалық саладағы 

�згерістерге сезімталдығы, әбден сіңіп кеткен тоталитарлық 

сананың үлкен инерттілігі; 

– Нарықтық қатынасқа к�шудің салдарына ескі 

және жаңа құңдылықтардың қақтығысы барысында ішкі 

бағдардың жоғалуы, дүниетанымдық вакуумның пайда бо-

луы; 

– Республикадағы мәдени әртектіліктің жоғары 

деңгейі, тұрғылықты халықтардың полиэтникалық 

және поликонфессионалдық құрамы, әсіресе орыстар 

мен қазақтардан және мұсылмандар мен православтар-

дан тұратын биэтникалық және биконфессионалдық 

құрылымның басымдылығы.

Бұқаралық мәдениеттің теріс әсерін кеміту мақсатында 

Қазақстан Республикасында к�птеген шараларды жүзеге 

асырған ж�н. Олардың кейбір бағыттарына назар аударайық. 

Классикалық маңызы т�мен, ұлттық болмыс пен 

психикаға кері әсерін тигізетін �нер мен музыкадағы �німдер 

ағымына бақылау қою, оны жүзеге асыру аппараттарын 

жұмылдыру. Атап айтқанда: 

– Қала мен республикалық маңызы бар және облыстардағы 

атқарушы орган мен мәдениет институттарының бақылауын 

күшейту; 

– Сараптама және ақпараттар жинақтау б�лімін 

жетілдіру;

– Ұлттық психология мен сана-сезімге кері факторларды 

болдырмаудың әкімшілік б�лімдерін жұмылдыру, т.б. 

Мәдениет негізі мен этностық жады арқылы ұрпақтан-

ұрпаққа беріледі. Бүгінгі таңда, БАҚ арқылы жарияла-

натын материалдар мен ақпараттар шеттен тыс сипатқа 

ие. БАҚ халықты, әсіресе жастарды мәдени-рухани басқа 

арнаға түсіруге себепші болып отыр. Қазақстандағы 

БАҚ жүйесіндегі телеарнаның үлесі – 90-95 пайыз. Ал 

мәдени-рухани институттары дамығын елдерде БАҚ-

тың, соның ішінде телерадионың үлес салмағы – 40-45 

пайызды құрайды. Мәселен, Францияда француз тіліне 

аударылғанына қарамастан шетелдік материалдардың 15-20 

пайыздан аспауы заң жүзінде белгіленген. 

Қандай да бір ұлт мәдениетінің түп-тамыры тіл 

екенін ескерсек жоғарыда аталған және т�менде аталмақ 

проблемалардың барлығында да тіл мәселесі кезек күттірмес 

�зектілігімен айқындалады. 

Жалпы алғанда метамәдениетінің қалыптасу үрдістерінде 

жағымды процестер де қатар жүреді. Олардың кейбіріне на-

зар аударайық. 

Біріншіден, метамәдениет жаһандық мәселелерді 

(экологиялық, демографиялық, девианттық, қақтығыстық, 

т.т) шешуде тиімді р�л атқара алады. 

Екіншіден, дүниежүзілік нарықтық қалыптасуы, 

технологиялық ауысулар, интернет жүйесі, ақпарат ағыны, 

т.б. дамушы елдердің экономикалық үрдісін арттырады. 

Үшіншіден, метамәдениет шектелген мәдени тәжірибені 

бүкіл әлемге таратуға мүмкіндік береді. 

Ең маңыздысы, метамәдениет тек күш к�рсетпеу, сұхбат, 

т�зімділік, ашықтық жағдайында қалыптаса алады және 

ғасырлар бойы созылып келген, Шығыс пен Батыстың, 

Оңтүстік пен Солтүстіктің арасында текетіресті кемітуге 

мүмкіндік береді. 

Мәдениеттің қазақстандық дағдарысынан �ту, 

жергілікті халық – қазақ халқының ұлттық болмысы мен 

мәдени дамуының формацияларына негізделген, жаңа 

замандық талаптарға сәйкес мәдениет институттарының 

құрылымдарымен ошақтарын дамыту мен жетілдіру 

функция ларын анықтайтын, жан-жақты зерделенген 

тұғырнаманы жасау. Ол уақыттық-кеңістік ауқымында 

м�лшерленер болса – стратегиялық мақсат-мүдделер мен 

ағымдық ұстанымдар қатарлы бағдарлардан құралмақ: 

Стратегиялық міндет: тіл, дін, діл тұтастығы. Осы 

үш ерекшелікті басқа ұлт �кілдерінің ұйытқысы ретінде 

қолдану арқылы ынтымақтастықты дамыта отырып, жалпы 

мемлекеттік сүйіспеншілікке жетелеу. 

Жуық арада ескеретін, ағымдық міндеттер: қоғамның 

тыныс-тіршіліг інде болып жатқан құбылыстарды 

стратегиялық міндеттер негізінде реттеп, бақылап отыру. 

Қазақстан Республикасының мәдени даму тұжырым-

дамасы негізінде тәуелсіз Қазақстанның мәдени дамуының 

дербестігін қамтамасыз ету, ұлттық мәдени дамуының 

дербестігін қамтамасыз ету, ұлттық мәдени сұраныстары 

мен талаптарын қанағаттандыру және отарсыздандыру 

(деколонизациялық) саясатын жүргізу маңызды.

ҚОҒАМДЫҚ 
САНАНЫ  ЖАҢҒЫРТУ 

ФАКТОРЫ

МӘДЕНИЕТ

Әлия ӘЛІМЖАНОВА,  
Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының профессоры

«кандидаттық» пен «докторлықты»  бас-аяғы 5-6 

жыл ішінде еңсеріп, екі жеп  биге шыққан �жет 

те алғыр шәкірт қыздарымның бірі. Фразеология 

проблемасын тек практикалық емес, теориялық 

тұрғыдан да тереңірек зерттей түскенін қалар 

едім» деп жазған екен «Ғылымдағы ғұмыр» (2000) 

кітабында.

Ғылым жолындағы қиындық пен  күрделілікті 

табанды еңбек, таусылмас т�зім арқылы жеңе 

білген  ғалым   фразеологияның тутұғырына осылай 

орнықты. Ұлтының тілін, ділін, болмысын шын 

жүрегімен сүйгендіктен   қазақ фразеологиясының 

даму тенденциясын әлемдік жаңа ғылыми парадиг-

мамен сабақтастыра зерделеуді �зіне негізгі меже 

етіп қоя білді.        

Қазақтың тілдік санасындағы фразеологиялық 

қорды –   фразеологизмдердің варианттылығы,  

мағыналас фразеологизмдер,  қарсы мәнді 

фразеологизмдер, омонимдік   фразеологизм-

дер,  к�пмағыналы фразеологизмдер ретінде 

семантикалық тұрғыдан  жіліктей отырып,  олардың 

парадигматикалық қатынастарын дәйектеп к�рсетуі 

профессордың ғылымдағы негізгі жаңалығы. 

Тілдің даму динамикасында  осы лингвистикалық 

аталымдардың дені – �зі бағыт-бағдар берген 

шәкірттерінің диссертациялық тақырыптарына 

�зек болды.   

Жалпы  профессор  Гүлдархан Нұрғазықызының 

фразеологизмді с�з еткен қай еңбегін алып қарасақ 

та, ондағы   ұлттық этномәдени негіздері,  оның 

тіл арқылы к�рінісі, қазақ дүниетанымы мен 

мәдениаралық коммуникациядағы р�лі толыққанды 

ғылыми сараптамаларға ие екендігіне шынайы 

к�з жеткізе аламыз.  @йткені фразеологизмдердің 

когнитивті,  лингвомәдени, парадигмалық, 

синтагмалық  қатынастарын  теориялық және 

практикалық негізде ұштастыра отырып ғылыми 

айналымға қосуы осының айқын дәлелі болса керек. 

Саналы  ғұмырын фразеология ғылымына  

арнаған  б ілікті   ғалымның   «Мағыналас 

фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері», 

«Қазақ фразеологиясы лингвистикалық ғылыми па-

радигмаларда»,  «Фразеологизмдердің семантикалық 

категориялары», «Фразеологизмдердің вариант-

тылығы», «Мағыналас фразеологизмдер с�здігі», 

«Фразеологиялық калькалар»   сияқты іргелі моно-

графиялары мен оқулықтары, оқу құралдары мен 

с�здіктері    қазақ тіл білімі  ғылымының алтын 

қорынан орын алатыны с�зсіз. 

Ғұлама 2бекеңнің  жол картасындағы сүбелі 

саланың тізгініне қол  тигізген  Гүлдархан  апайымыз 

осындай  ұзақ жылғы ізденіс пен қажырлы еңбек 

нәтижесінде  бұл санаттың шынайы диагнозын дәл 

табатын қазақ фразеологиясының бәйгеторысына   

айналды.   

Ғылым кеңістігінде жаңа бағытқа алғаш болып 

түрен салудың абыройы қаншалықты асқақ бол-

са, оның қиындығы мен тауқыметі де соншалық 

салмақты болатыны белгілі. Тіл –  дүниетаным 

құралы, ойлау мен  пайымдаудың, ұғым мен 

түсініктің  обьективтенуі деп тұжырымдалатын  

бүгінгі  антропо�зектік жаңа бағыттардың зерт-

теу парадигмалары да профессор  Гүлдархан 

Нұрғазықызының  зерттеу нысанынан  тыс қалған  

дүниелер емес.  @йткені зерделі ғалым тіл біліміндегі 

когнитивті лингвистика, лингвомәдениеттану, эт-

нолингвистика, мәтін лингвистикасы, дискурстық 

тіл білімі сияқты іргелі бағыттардың  тылсымға толы 

қадау-қадау жаңалықтары мен ізденістерін  қазақ 

тіл білімінің бүгінгі даму тенденциясына  сыналап 

болса да  енгізіп келеді.  

Елжандылық  пен ұлттық құндылық үшін тер 

т�гіп келе жатқан  аяулы апайымыз �зінің зиялы 

ғұмырында ұстаздық пен ғалымдықты  құстың қос 

қанатындай қатар алып келеді. Мәселен,  бүгінгі 

таңда студенттерге  білім беру реформасының тала-

бы күшейіп, жаңа технологиялар  мен инновациялық 

ізденістерді тиімді пайдалануға басымдық берілген 

уақыт екені белгілі.  Осыған орай оқу үдерісіне де  тіл 

білімінің жаңа бағыттарын мамандыққа сай, жұмыс 

берушілердің талабына сәйкес үйлестіре енгізуді д�п 

басып болжаған  профессор Гүлдархан Нұрғазықызы  

заманауи қажеттілікке ие  тың элективті  курстарды  

ұсына білді. Яғни ғалымның теориялық  ғылыми 

ізденістерінің қолданбалы жақтары  білім беру 

саласында да �з ұстанымын тапты. Мәселен,  

«Фразеологизмдердің лингвомәдени ерекшеліктері»,  

«Мәтін лингвистикасы»,  «Шешендік с�здердің 

дискурсы», «Жарнама түрлері мен прагматикасы», 

«Фразеологизмдердің семантикалық категорияла-

ры», «Қазақ метафорасының қызметі», «Тіл және 

дискурс» атты  элективті пәндер қалыптасып,  

дәрісхана сынамасының  нәтижелері негізінде 

оқулықтар мен оқу құралдары дүниеге келді.  Бұл  

– зиялы апайымыздың жас мамандарға үнемі 

бағыт-бағдар болып, жол сілтей отырып, ғылым 

мен ұстаздықты сабақтастырудың озық үлгісі бола 

білуінің дәлелі. Сондай-ақ студенттер таңдауына 

берілетін �зінің авторлық курстарының  оқулық, оқу 

құралдарымен қамтамасыз етілуін басты қағидаға 

айналдырған. 2р электив курсына орай автордың 

баспадан шыққан еңбегі дайын. 

Бұл �з кезегінде біз сияқты орта буын мен 

жас мамандардың осы сала бойынша ізденіп  ма-

мандануына және бүгінгі ғылымтанудың  жаңа 

бағыттарындағы терең иірімдерді  танып-білуіне 

ықпалын тигізетін ұлағатты  ұстаз даналығы мен 

ғылым жолындағы аналық  қамқорлықтың кесек 

келбеті еді. @йткені кейде сағат б�лінісіне сай 

педагогикалық жүктемеміздің  жетіңкіремеген 

тұстарында  апайдың дайындаған пәндік курстары 

есебінен   бүкіл оқу кешенімен қаруланып,  «менікі» 

деп дәрісханаға батыл кіре береміз.  

Ұстаз. Аяулы да,  ардақты есім. Хакім Абай: 

«Адамның адамшылығы - жақсы ұстаздан» деп күллі 

адамзаттың білімі мен тәрбиесінің шамшырағы 

ұстаз екенін д�п басып к�рсеткен ғой.   Лириканың 

қас шебері Мағжан да: «Алты Алаштың баласы бас 

қосса, т�р – мұғалімдікі» деп ұстаз мәртебесінің 

биік те, қасиетті екенін дәл д�п басады.   @з орнын, 

ж�нін, ретін білетін мерейтой иесі Гүлдархан апайы-

мыз да осындай аяулы ұстаздар қатарынан. 

Иә,  ғылымдағы шәкірт – ұстаз еңбегін 

жалғастырушы. Ұстаздың ұстасы  академик 2бдуәли 

Қайдар «Ғылымдағы ғұмыр» еңбегінде: «Ұстаз-

шәкірт» дәстүрлі ғылымның, білімінің, �нердің 

қай саласы болмасын бірден қалыптаспайды. Ол 

туралы ЖАК-тың «Ережелерінде» де к�рсетілген 

үлгі-�неге жоқ. Бұл – біле білсек, әрбір ғылымның 

�з саласында, әр ұлттың �з салт-санасы мен 

әдет-ғұрпына, дүниетанымы мен к�зқарасына, 

моральдық-этикалық ж�н-жоралғысына байланыс-

ты қалыптасатын дәстүр»  деген тұжырымын  астары 

терең, әр с�зі ойланып оқуға тұрарлық  анықтама 

деуге болады. Осы еңбекте  Ұстаз-шәкірт қарым-

қатынасы туралы абыз академик атамыздың 10 

түрлі баптан тұратын ақыл-�сиеті бар. Біздіңше, 

осы мазмұнды �мірлік кредо етіп, межеден еш 

ауытқымаған  профессор Гүлдархан Нұрғазықызы 

десем, артық айтпағаным. 

  Ғылым әлеміне бет алған  жастарға туған 

анасындай қамқор болу,  қандай сұрақ туында-

са да, шәкіртінің қасынан табылу, жол к�рсету, 

ақыл-кеңес беру – бұл кісінің кісілік кесек парасат 

пайымының кредосы. «Ғылым жолында маған 

олардың тағдыры байланған сәті ғой, ізденуші 

диссертанттар жұмыстарын аяқтап, сәтті қорғап 

шыққанға дейін, мен де жайбарақат жүре алмай-

мын» деген с�здерін талай мәрте естігеміз. 

  Магистранттар мен  жас ғалымдардың   

ғ ы л ы м д а ғ ы  і з д е н і с  м а қ с а т т а р ы н а  қ а р а й 

міндеттерінің айқындығы мен жан-жақтылығын  

түсіндіріп, тақырыпты зерттеуге қызыға кірісу 

оңай шаруа еместігі   «ғылым жолы – қиын 

жол» екенін ұғындырады.   Ғылым әліппесінің 

таяқшасын қолдарына ұстатып зерттеу тәсілдерін 

игерту, ғылыми к�зқарастарын қалыптастыру, 

сапа сараптамасының мәйегіне жеткізе отырып,   

қорғауға тас түйін етіп дайындап әкелу – профессор 

Гүлдархан Нұрғазықызының ұстазға тән  биіктігі 

мен кәсіби іскерлігінің шеберлігінің айғағы.  

Бірде �зінен   кеңес алуға келген  шәкіртінен 

«қалай, тақырыбың ұнады ма, ғашық бола бастасаң 

тіпті жақсы» деп к�термелеп, қолпаштап отырғанын 

құлағым шалды.  Бұл ұлағатты іс пен қажырлы еңбек  

�з кезегінде кез келгенге бұйыра бермейтін үлкен 

Бақтың бірі – шын мәнінде соқпағы дара ғылыми 

мектебін  қалыптастырумен ұласып отыр. Қазіргі 

таңда  ұстаз жетекшілігімен  қорғаған 25 ғылым 

кандидаты мен 2 ғылым докторы, 3 РһD филосо-

фия докторы  бар. Ұстаз жаққан алаудың алтын 

шамшырағын  Темірқазықтай жарқыратып,   

ұлттық ділдің алтын �зегі саналатын ана тілінің 

�ркендеп дамуына  қалтқысыз  еңбек етуде. 

Ғалымның ғылыми мектебінің партасына енді  

отырған,  к�ңілдері күпті, ғылыми жұмыстарын 

қорғау кезегін күтіп жүрген шәкірттері де 

біршама.      

Профессор Гүлдархан Нұрғазықызы  – әрі 

ұстаз, әрі ғалым. Егер бір адамның бойында 

осы екі ғажап қабілет, осы екі тұғырлы қасиет 

�зара үйлесімін тауып, сабақтасып жатса,  оның 

кісілік келбеті мен тұлғалық мерейі қашанда 

биік, қашанда заңғар.

Ең ғажабы, �мір �рімдерінің соқпағы мен 

даралығына қарақты  к�збен қараған жанға 

Гүлдархан апайдың заңғар  бағы: отбасылық 

бақ, ғалымдық бақ, ұстаздық бақ, шәкірттік 

бақ сияқты т�рткүл дүниенің  шартарабымен 

үйлесіп жатқанына к�з жеткізесіз. 

Жалпы қазақтың отбасылық ғұрыпында  

2йел баласы үшін үйдегі бүтін Бақыт – ата-

ананың мейірімінен нәр алған Перзент бақыты, 

�зі қалап қосылған адамның сүйіспеншілігімен 

нұрланған  Жар бақыты, тұлымды ұл, бұрымды 

қыз тәрбиелеп, олардың құрметіне б�ленген 

Ана бақыты, балдан тәтті немере к�ріп, олардың 

қызығынан қуат алған 2же бақыты сияқты киелі 

ұғымдардан тұратыны белгілі. Аллаға шүкір, 

бұл ғажайып отбасылық бақыт әлемі біздің 

Гүлдархан апайымызда да  үйлесімін тапқан.

Отағасы 2ділбек Смағұлұлы да ғылымның 

сара жолында �з орнын биіктен сайлаған 

үлкен ғалым. Экономика ғылымының док-

торы, профессор. Қазақстанда ол кісіге «ли-

зинг»  саласының атасы деп баға бергенін 

білеміз. Дүниеге әкеліп, тәлім-тәрбие берген 

екі баланың жеткен жетістіктеріне әке-шеше 

дән риза.  Қызы Жәния экономика ғылымының 

кандидаты, шетелдік фирманың белді  жетекшісі  

болса,  ұлы Айдос бизнес саласында жүр. Олар-

дан   �рбіген «жаман» немере мен жиендердің 

тілеуін тілеп отырған әже мен атаның тілегі 

қабыл болғай!

Шәкірттеріне ұлағатты ұстаздық қақпаның 

кілтін ашып �мірлік рухани бағыт-бағдар бер-

ген, ұлттық тамыр-танымы  терең фразеология 

ғылымының   тұңғиығына барлау жасап, �зіндік  

ғылыми мектеп қалыптастырған профессор 

Гүлдархан Нұрғазықызы Смағұлова �зінің кемел 

шақ мерейтойына осылай келіп отыр. 

К.КҮРКЕБАЕВ,
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық  университетінің доценті
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Қазақстан Президенті 
Қ.К.Тоқаевтың ағымдағы жылғы 
16 наурызда Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы 
(ДДҰ) жариялаған әлемдегі 
коронавирустың пандемия-
сы салдарынан елде төтенше 
жағдай енгізуіне байланысты 
республикамыздың Мәдениет 
және спорт министрлігіне 
қарасты мәдениет мекемелері 
онлайн-режимде жұмыс істеуге 
көшті. Осынау күрделі кезеңде, 
әсіресе  мәдениет және өнер 
қайраткерлері халқымыздың 
рухын көтеру үшін қолға алған 
«Карантиндегі жұлдыз» жо-
басы көрермен ілтипатына 
бөленуде. Кітапханалар мен 
концерттік ұйымдар, музейлер 
мен мұрағаттар ұжымдарының 
ғаламторда тікелей эфирдегі 
мәдени-көпшілік шараларының 
да  жұртшылық көңілінен 
шығуының куәсіміз. Қазір үйде 
отырған отандастарға шеберлік 
сабақтарын, бейнеэкскурсиялар 
мен лекциялар секілді шара-
ларды мейлінше тартымды 
етіп жеткізуге күш салынуда. 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кітапханасы да барлық 
мәдениет мекемелері сияқты 
дәстүрлі жұмыс үрдісінен 
пайдаланушыларға онлайн-ре-
жимде қызмет көрсетудің жаңа 
форматына көшті.

Бақытжамал ОСПАНОВА, 
ҚР Ұлттық кітапханасының 
директоры, Қазақстан Кітапхана 
одағының төрағасы

КІТАП – ОҚЫРМАНҒА
ЖОЛ ТАБАДЫ

Ұлттық кітапхана министрліктің 

жүзеге асыратын барлық жобаларына 

атсалыса отырып, әлеуметтік желілерде 

танымдық виртуалды әңгімелер, 

дәрістер, оқу семинарларын, түрлі 

әдеби шолулар �ткізіп келеді. Оқырман 

кітап авторлары және кейіпкерлерімен, 

яғни мәдениет, �нер мен әдебиет, қоғам 

қайраткерлері және ғалымдармен 

қашықтықтан �тетін авторлық кезде-

сулерге қатысуға мүмкіндік алып отыр. 

Ғаламтордағы пікірлерді талдаудың 

нәтижесі әлеуметтік желілерді 

пайдаланушылардың Ұлттық 

кітапхананың Сирек кітаптар мен 

қолжазбалар қызметінің жетекшісі Ай-

хан Бекпулатованың сирек кітаптар 

мен қолжазбалар қоры бойын-

ша ағартушылық дәрістеріне үлкен 

қызығушылық  танытуын к�рсетеді. 

Аталмыш қор шынында да �те құнды 

әрі бірегей рухани қазына. Осындағы 

шығыс қолжазбаларының топтама-

сы ХІІ-ХІХ ғасырлардан бастау алады. 

Парсы, түркі, араб, түрік, �збек, шағатай 

және т.б. тілдердегі қолжазбалардың 

негізгі тақырыбы  әдебиет, тарих, фило-

софия, география, мәдениет, тіл білімі 

мен діни басылымдарды қамтиды.  

Сирек қордың ең құнды раритеттері 

2003 жылы ЮНЕСКО-ның «2лем 

жады» бағдарламасының Халықаралық 

тізіліміне енгізілген Қожа Ахмет 

Яссауидің «Диуани хикметтер» (2 

қолжазба кітап, XIX ғ.), «Рисала: 

Миратул-қулуб» (XVIII ғ.), «Насабна-

ма»: Қожа Ахмет Яссауидің ата-тегі ту-

ралы шежіре (XVII ғ.) және Сүлеймен 

Бақырғанидың «Хикметтер» (XVI ғ.) 

қолжазба кітаптары болып табылады. 

Низамидің «Хамса» (XV ғ.), 2лішер 

Науаидің «Диуани» (XVII ғ.) және 

Фирдоусидің «Шахнама» (XVIII в.) 

қолжазба кітаптары да осы баға жетпес 

құндылықтар санатында. 

Сол сияқты Жәми, Руми, Сағди, 

Физули, Хафиз шығармаларының 

жинақтары әрқашан текстологиялық 

және кодикологиялық қызығушылық 

тудырады. Осы топтамадағы кітап 

ескерткіштері уақыт сынына 

қарамастан, әлі күнге дейін �зінің 

жоғары к�ркемдік безендірілуі 

мен түптелуі, каллиграфиялық 

жазуымен, сызықсыз бояулары-

мен, әсем �рнектерімен тәнті етеді. 

Топтамалардың ішіндегі ең к�несі – 

куфа жазуымен жазылған «Құран, XII 

ғ.» (770 бет, 39,6х32х12,5 см, салмағы 

5400 г.) ерекше құнды жазба мұра бо-

лып табылады. К�лемі жағынан үлкені 

– «Құран, XVIII ғ.» (1042 бет, 53х35 см, 

салмағы 9100 г.), араб тілінде «насх» жа-

зуымен жазылған, парсы тіліне жолма-

жол аудармасы берілген. Бұл топтамада 

толық мәтінді басқа да Құрандар бар, 

бірақ олардың негізгі б�лігін Қазақстан 

аумағында бірнеше рет қайта жазылған 

және кең таралған XV-XIX ғасырларға 

тиесілі Құрандар құрайды.

Сирек кітаптар мен қолжазбалар 

қорында шіркеулік-славян және 

ескі славян бірегей қолжазбалары да 

сақтаулы. Олардың к�пшілігі к�ркем 

безендірілген, былғарымен түптелген, 

металды мыс ілгектері бар. Ең к�не  сла-

вян қолжазба кітаптары: «Інжіл/Киелі 

Апракос» (ХІV ғ., 79 б.), пергамент 

қағазына түсірілген, мәтін ірі қаріппен 

жазылған; «Киелі кітап: Матфей, 

Марк, Лука, Иоанн» (ХVІI ғ., 15 беттік 

алғыс�зі+254 б.) – барқыт мұқабада, 5 

мыс тілімшелері және бедерлі суреттері 

мен мыс ілгектері бар; «Феодорино 

житие» (XVII ғ.) түрлі-түсті бейнелер 

әрбір парағында, бедерлі суреттері 

мен металл ілгектері бар, былғарымен 

түптелген.

Біздегі сирек қорда, сондай-ақ 

ғылымның басқа салалары бойын-

ша: «@леңдер мен мысалдар қолжазба 

жинағы» (XIX ғ., 52 бет); «Жалпыға 

ортақ философия мен оның тарихына 

қосымшалар» (XIX ғ., 886 бет); «Дроз-

дов. Статистиканың жалпы теориясы» 

(Жазылған күні белгісіз, 274 бет); «Во-

ейков М. Астрономия, механика, кеме 

жасау теориясы, кеме сәулеті және 

физикалық география бойынша жаз-

балар» (1872-1873 жж., 358 бет); «1898, 

1899 және 1900 жж. Магниттік Жоғарғы 

Орал уезінің, Орынбор губерниясының 

тауындағы барлау жұмыстары» (1900 ж., 

106 бет) және т.б. к�птеген қолжазбалар 

бар. 

Соған орай сирек кітаптар бойынша 

онлайн-дәрістер пайдаланушыларға 

ғылыми және тарихи құндылығы зор 

сирек кездесетін бірегей құжаттармен 

танысуға жақсы мүмкіндік береді.

Кітапханалық қызмет к�рсетудің 

тағы бір түрі – бүгінгі күні онлайн-ре-

жимде ұсынылатын мәдени-к�пшілік 

шаралар болып табылады. Биылғы 

жылы бірқатар мерейтойлық іс-

шаралар кеңінен аталып �тіледі, атап 

айтқанда: 2бу Насыр әл-Фарабидің 1150 

жылдығы, Абайдың 175 жылдығы, Ал-

тын Орданың 750 жылдығы, Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңістің 75 жылдығы 

және т.б.

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев 

«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 

атты мақаласында  ұлы Абайдың осы-

нау күрделі әлемде біз үшін әрқашан 

жұлдызды жолбасшы болып келгенін 

және солай болып қала беретінін атап  

к�рсетті. Кемеңгер ақын әрі ойшылдың 

�мірі мен шығармашылығы қазақ 

халқы ғана емес, бүкіл адамзат үшін 

үлгі. Абайдың шығармашылық мұрасы 

аса �зекті болғандықтан біз хакімнің 

асыл мұрасына қайта-қайта үңіліп, 

оның еңбектерін түсінуге және қайта 

пайымдауға тырысамыз. Оның зор 

адамгершілік к�зқарастары мен идея-

лары бүгінгі таңда қоғамдағы әртүрлі 

үдерістерді қайта зерделеу мен елдің да-

муы үшін �те пайдалы болып табылады.

Хакім Абайдың �мірі мен шығарма-

шылығына арналған кітапхананың 

ғылыми хатшысы, Қазақстан Жа-

зушылар Одағының мүшесі, абай-

танушы Болат Жүнісбековтің «Абай 

сәулесі» атты жаңа кітабы бойынша 

�ткізіп келе жатқан онлайн-лекциялар   

циклының  да қашықтықтағы оқырман 

үшін тағылымы мол әңгімелер екеніне 

сенімдіміз. Философия ғылымының 

докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

нің профессоры Жақыпбек Алтаевтың 

«әл-Фараби мұрасы» атты дәріс-

әңгімесі к�рермен қызығушылығына 

б�ленді.

Ұлттық кітапхана қоғамның 

әлеуметтік-мәдени институты ретінде 

әл-Фараби мен Абай Құнанбайұлының 

шығармашылық мұрасын насихаттауға 

белсенді атсалысуда. Биылғы жылдың 

басында кітапханада әл-Фараби 

ғылыми орталығы және Абай әдеби 

орталығы ашылды. Ұлы даланың ұлы 

тұлғаларына арналған кітап к�рмелері 

әлем әдебиеті, �нер, диссертация және 

мерзімді басылымдар оқу залдарында да 

ұйымдастырылды. Қазір Абайдың �мірі 

мен шығармашылық мұрасы және оның 

ақындық мектебі туралы бірнеше кітап 

жинақтары мен библиографиялық ба-

сылымдар баспаға дайындалу үстінде.  

Ғаламторда осы іс-шаралардан басқа 

да тарихи-танымдық сипатта этнограф-

ғалым, жазушы, сыншы, педагог, 

Қазақ ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптар  академиясының академигі  

Болат Бопайдың «Бабалар с�зі – 

тарихтың қайнар к�зі» тақырыбындағы 

тікелей эфирі �тті. Сондай-ақ онлайн 

тікелей эфирде мемлекет және қоғам 

қайраткері, мәдениеттанушы, дипломат 

Мұрат 2уез бен шығыстанушы-ғалым, 

Абылайхан атындағы ҚазХҚ2ТУ про-

фессоры, Иранның парсы тілі мен 

әдебиеті академиясының толық мүшесі 

Сафар Абдуллоның «Мәңгілік – жаным-

да. Кітапхана» тақырыбындағы кездесу-

сұхбаты тарихи құнды мағлұматтармен, 

маңызды деректермен б�лісуі арқылы 

рухани тұрғыда �те әсерлі әрі мазмұнды 

�туімен есте сақталады. 

Жақында, 12 сәуір – Халықаралық 

авиация және космонавтика күнін 

кітапхана �з оқырманымен бірге он-

лайн-режимде атап �тті. Баршаға мәлім, 

1961 жылы Юрий Гагарин тұңғыш рет 

ғарышқа сапар шекті. С�йтіп, әлемді 

дүр сілкіндірген бұл күн адамзат 

жетістіктерінің жаңа дәуірін бастап берді. 

Бірінші адамның ғарышқа ұшуы тура-

лы бірінші әдеби шығарма сүйіншілеп 

қанат қақты. Олжас Сүлейменовтің 

атақты «Земля, поклонись челове-

ку» («Адамға табын, жер, енді») по-

эмасы бұрынғы КСРО-ның әрбір аза-

маты жатқа білетін туындыға айналды. 

Поэманың авторы сол кезде, небәрі 25 

жаста екен. Сондықтан айтулы мереке 

күні Қазақстанның Халық жазушысы, 

түркітанушы, лингвист, қоғам қайраткері 

Олжас Сүлейменов онлайн-режимде 

барша қазақстандықтарды құттықтап, 

аталған �леңнің туу тарихына тоқталып, 

т�л туындысынан үзінді оқыды.

Қазақстанның халық артисі, 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лау реаты Ескендір Хасанғалиев 

және оның перзенті, компози-

тор, әнші, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, П. И. Чай-

ковский  атындағы музыкалық 

колледждің директоры Біржан 

Хасанғалиевпен ұйымдастырылған 

онлайн-кездесудің оқырманымызды 

ұмытылмас әсерге б�легені біз үшін 

зор қуаныш. Кездесу аясында ме-

рейтой иесінің 80 жылдығына арнап 

ҚР Ұлттық кітапханасы дайындаған 

библиографиялық к�рсеткіштің 

тұсаукесері жақсы жарасым тапты.

К�рсеткіш 1967-2020 жылдар 

кезеңін қамтитын екі б�лімнен тұрады 

және Е.Хасанғалиевтің �мірбаянымен 

ашылады. Ол Батыс Қазақстан облы-

сы Қарат�бе ауданының Батбақк�л 

ауылында туған. Алматы мемлекеттік 

консерваториясының вокал-хор 

факультетін және әл-Фараби атындағы 

Шымкент мәдениет институтын 

бітірген. Ескендір аға 50 жылдан 

астам шығармашылық жолында 200-

ден астам халыққа сүйікті әнді қанат 

қаққызған. Композитор музыканы 

қазақ ақындарының шығармаларына 

ғана емес, сондай-ақ орыс, ұйғыр, 

татар, неміс және т.б. авторлардың 

шығармаларына да жазады.

Сонымен қатар онлайн-режимде 

«Қазақстанның музыкалық мұрасы» 

циклі бойынша бейне-дәріс және 

Ұлттық кітапхананың 21 мың дана-

дан астам қоры бар @нер б�лімінің 

бай фонотекасынан жасалған винилді 

грампластинкалардың бірегей топтама-

сына шолу жүргізілді. Оның ішінде 3574 

грампластинка «Қазақстан кітаптары» 

қорының құрамдас б�лігі болып та-

былады. Бұл – күйлер, халық әндері, 

операдан ариялар, эпостар, замана-

уи қазақстандық композиторлардың 

әндері, эстрадалық әндер мен орын-

даушылар, классикалық жауһарлар, 

танымал қазақ жазушылары мен �нер 

қайраткерлерінің авторлардың дауыс-

пен орындаған әдеби шығармалары 

және басқа да к�птеген музыкалық 

шығармалар. 

Бүгінде музыкалық шығармалар 

мен ноталық басылымдардың цифрлық 

мұрағатын құру бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. Интернет пайдаланушы-

ларын «Қазақстанның музыкалық 

мұрасы» веб-парақшасы қазақ 

музыкасының үздік шығармаларымен 

таныстырып, қазақ композиторла-

ры, музыканттар мен орындаушы-

лар және халық ұлт аспаптары туралы 

мол ақпарат ұсынатын болады. Қазір 

кітапхана 65,5 мың музыкалық бірлікті 

цифрлық нұсқаға к�шірді. 

Қазақстан кітапханаларының тари-

хында алғаш рет 1999 жылы компакт-

дискіде «Қазақстанның музыкалық 

мұрасы» атты мультимедиялық жоба 

іске асты. @нер б�лімінің оқу залын-

да музыканы жеке тыңдауға арналған 

кабиналар қойылып, шығармаларды 

тыңдауға арналған құралдармен 

жабдықталғын арнайы б�лме бар. 

Онда винил грамплас тиналарын СD-

дискілеріне цифрлау және жазу жүзеге 

асырылады.

Қазақстан Жазушылар Одағының 

мүшесі, «Тұлға-достық» қоғамдық 

қорының директоры, ҚР Ұлттық 

кітапханасы жанындағы «Жас қалам» 

жастар клубының және «2дебиет әлемі» 

орталығының жетекшісі Мұратхан 

Шоқанмен �ткізілген «Жақсы с�з – жа-

рым ырыс» атты авторлық онлайн-кезде-

су к�рермен қызығушылығын туғызды. 

Сондай-ақ дуалды білім беру жүйесі 

бойынша қалыптасқан жұмыс онлайн-

режимде қашықтықтан жалғасуда. 

Ұлттық кітапхананың жетекші ма-

мандары: Қорларды қабылдап алу, 

бақылау және толықтыру қызметінің 

жетекшісі Қ.Изамбекова, Анықтамалық-

ақпараттық қызмет к�рсету қызметінің 

жетекшісі А.Рахимова, Ұлттық би-

блиография қызметінің жетекшісі 

2.Сәйдембаева, 2лем әдебиеті 

қызметінің жетекшісі С.Тұяқова, 

Ғылыми-әдістемелік қызметінің бірінші 

дәрежелі кітапханашысы А.Байдарова  

республиканың жоғары оқу орындары 

кітапхана факультеттерінің студенттері 

мен кітапхана мамандары үшін кітапхана 

ісінің �зекті тақырыптары бойынша 

онлайн-дәрістер �ткізуде.

Ұлттық кітапхананың еліміздің 

кітапханаларына ғылыми-әдістемелік 

орталық ретіндегі қызметі қазір 

біздің республиканың кітапхана 

қызметкерлерінің біліктілігін артты-

ру бойынша онлайн-жұмысымыздан 

к�рініс тауып отыр. ҚР Ұлттық 

кітапханасының негізінде құрылған 

Жазба құжаттарды консервациялау 

және қалпына келтіру мектебінің және 

Каталогизатор мектебінің жұмысы 

аясында оқыту онлайн-курстары, 

дәрістер және шеберлік-сыныптары 

дәстүрлі түрде �ткізіледі.

Пайдаланушыларға қашықтықтан 

қызмет к�рсету аясында ғылыми 

мақалаларға, диссертацияларға, 

монографияларға және т.б. 2ОЖ 

Халықаралық әмбебап ондық жіктеу 

қою, республика кітапханаларына 

арналған кітапханалық жұмыс бой-

ынша ауызша анықтамалар Whatsapp, 

электрондық пошта және ұялы байла-

ныс арналары бойынша орындалуда.

2леуметтік желілерден оқырман 

ҚР Ұлттық кітапханасының тари-

хына, белгілі �нер қайраткерлері: 

Құрманғазы, Дина Нұрпейісова, 

Ахмет Жұбанов, Ғазиза Жұбанова, 

Нұрғиса Тілендиев және т.б. �мірі 

мен шығармашылығына арналған 

библиографиялық к�рсеткіштерге он-

лайн-шолулар жүргізіледі. Facebook, 

Instagram арқылы т�тенше жағдайға 

шейін кітапханада �ткен ірі іс-шаралар 

туралы фото, бейнематериалдар-

мен, сондай-ақ оқуды насихаттауға  

бағытталған ҚР-ның танымал 

мәдениет қайраткерлерімен кездесу-

лермен танысуға болады.

Осы іс-шаралардың барлығы ортақ 

мақсатқа – қиын уақытта бүкіл ел үшін 

қоғамға қызмет етуге бағытталғанын 

және «Біз – біргеміз!» с�зінің құрғақ 

тілек қана емес, халықты қолдауға 

жұмылдыратын нақты жұмыс екенін 

к�рсетеді. Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кітапханасының ұжымы 

ақпараттық-кітапханалық қызметтің 

барлық түрлері мен нысандарын нақты 

уақыт режимінде қолдана отырып, 

қоғамның рухани дамуына �з үлесін 

қосуды �зіне ардақты міндет санайды.

ЖҰМЫСТЫҢ ЖАҢА 
РЕЖИМІ

Қой ы л ға н м і н дет т ерд і ң ма ң ызд ы л ы ғ ы мен 

�зектілігін ескере отырып, сондай-ақ бірлескен іс-

қимылдарды барынша үйлестіру мақсатында, ҚР 

ҰИА президенті академик Бақытжан Жұмағұловтың 

басшылығымен қашықтықтан Т�ра лқа отырысы 

�ткізілді. Осы  бағытпен айналысатын ғалымдар мен 

инженерлерге нақты нұсқаулар берілді. Академияның 

мүшелері пандемияға қарсы күреске бағытталған 

зерттеулермен айналысуды �зінің парызы деп санайды 

және ғылыми әрекет ету тобын құрды.

Проблема ларды терең та лдау және ж үйелі 

шешімдерді әзірлеу мүмкіндіктерінің алдыңғы 

шебінде �зінің ұшан-теңіз мүмкіндіктерімен 

ғ ы л ы м ж ү ред і.  2лбет те, а дам дар пан дем и я 

аяқталғаннан кейін ғалымдар мен медиктердің 

пікіріне баса назар аударатын болады, �йткені 

елімізде жан-жақты мамандандырылған зертхана-

лар, заманауи құрылғылармен жабдықталған қуатты 

ғылыми орталықтар, Назарбаев Университеті, На-

зарбаев Зияткерлік мектептері құрылды, олар әлемдік 

деңгейдегі толыққанды бі лім беріп, зерттеулер 

жүргізеді. Заман талабына сай  ғылыми-медициналық 

мекемелер құрылды. 

1993 ж ы л ы эконом и к а л ы қ қ и ы н д ы қ т ар ғ а 

қарамастан, Қазақстан Республикасының Ұлттық био-

технология орталығы құрылды. Жақында орталықтың 

ғалымдары қысқа мерзім ішінде  коронавирусты 

анықтайтын тиімді диагностикалық тест-жүйесін 

жасап, �з шеберліктерін к�рсетті,  ол үшін  Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев алғыс айтты. ҚР ҰИА 

академиктерінің бастамашыл тобы және жас ғалымдар 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының штаттық режимін 

жеделдетілген режимге ауыстырды. 

Беделді ғалым, ҚР ҰИА академигі Г.А.Мунның 

бастамасымен Қазақстан  Республикасының Ұлттық 

Инженерлік Академиясының мүшелерінен, жоғарыда 

айтылғандай, коронавирустық инфекцияның �ршуіне 

байланысты туындаған барлық қауіп-қатерлерге жан-

жақты жауап беруге бағытталған жедел ғылыми топ 

жасақталды. Топтың жұмысына еліміздің жетекші 

университеттерінің жас ғалымдары, студенттері, 

магистранттары мен докторанттары қатысуда. Бас-

тамашыл топ вирустық инфекциялардың таралуы-

на және карантин дік шара лардың экономикаға 

әсерін т�мендетуге арналған кешенді бағдарламаны 

әзірлеуде. Атап айтқанда, �те жоғары толқынды 

электромагниттік �рістерді қолдануға негізделген 

жаңа тәсіл ұсынылды. Ол поляризацияланбаған 

б�лшектерге біркелкі емес электр �рісінде әрекет 

ететін н�лдік емес күш пайда болуына байланысты, 

ауа ағынынын кез-келген поляризация ланатын 

қоспалардан, оның ішінде вирустардан тазартуды 

қамтамасыз етеді. 

Ұсынылған тәсілді жүзеге асыратын құрылғы, 

мысалы, ауа пердесін құру қағидаты негізінде әр 

түрлі бактериологиялық қорғау жүйелерін жасауға 

арналған, дезинфекцияланатын ауаны соратын ашық 

резонаторлық жүйе болуы мүмкін. Бұл қағиданың 

артықшылығы – тазалау контурының минималды 

аэродинамикалық кедергісі, сонымен қатар шығын 

материалдарын, ауыстырылатын сүзгілерді және т.б. 

пайдалану қажеттілігінің болмауы. 2020 жылдың 

басындағы оқиғалар к�рсетіп отырғандай, індет/

пандемия қаупімен байланысты дүрбелең жағдайында 

дәстүрлі бактериологиялық қорғаныс құралдарымен 

халықты қамтамасыз етуде айтарлықтай қиындықтар 

туындауда.

Белсенді топ мүшелері қысқа мерзімде вирусқа 

қарсы профилактиканың жаңа тиімді құралдарын 

ж асау ғ а ба ғ ы т та л ғ а н ма ң ызд ы ж а ңа л ы қ тард ы 

ойдағыдай жасады, олар гигиеналық �німдер құрудың 

және халықтың жаппай жұқпалы ауруларының алдын 

алудың түбегейлі жаңа тәсілдерін ұсынды.

Мынандай �нертабыстарға ұсыныстар берілді және 

тіркелді:

– жеке қолдануға арналған ауаны залалсыздан-

дырғыш,

–  қос қажеттілікті медиаэкран,

–  терезеге арналған ауа дезинфекторы,

– азық-түлікті  қауіпсіз жеткізуге арналған шлюзді 

дезинфектор.

Жоғарыда ата лған �нертабыстар қ ұры лғысы 

жағынан қарапайым және қысқа мерзімде �ндіріске 

енгізілуі мүмкін.

Еліміздің басқа аймақтарында да  ға лымдар 

вирусқа қарсы профилактикалық  маңызды жұмыстар 

жүргізуде. Мысалы, ҚР ҰИА Қызылорда филиалының 

мүшесі Н.О.Аппазов коронавирустық пандемияға 

қарсы антисептикалық сұйықтық ойлап тапты. 

Е л Пр ези ден т і  Қ асы м-Жомар т Тоқ аев о сы 

бағытта жүргізілетін ғылыми жұмыстарға үлкен мән 

беріп,  ғылымға тиісті қолдау к�рсетуде. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық инженерлік академия-

сы жас ға лымдарды – еліміз бен  ха лқымыздың 

денсаулығы үшін жұмыс істеуге дайын еріктілерді 

жұмылдыруды жалғастырып жүр.

ҒЫЛЫМ

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Инженерлік Академиясының (ҚР ҰИА) 
мүшелері Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Бірлесе білген 
ел бәрін жеңеді» атты Үндеуін ықыласпен 
қабылдады.  Коронавирус пандемиясы 
бүкіл ғаламшарды қамтыған қобалжуға 
толы күндерде біз мықты, ұйымшыл 
ұлт ретінде басқа түскен ауыртпалықты 
көтеру үшін шыдамдылық пен ерік-жігер 
танытуға тиіспіз.

Нұрлан ТЕМІРБЕКОВ, 
физика-математика ғылымының докторы, 
ҚР ҰИА вице-президенті

олар жаһандық қауіп-қатерлерді алдын ала болжай 

алады. 

Коронавирус әзірге берілер емес. Алайда еңсені 

түсірмеген ж�н, рухымыз мықты болсын. Осы орай-

да ж астард ы мен та л ь д ы-ағарт у ш ы л ы қ бағ ы т та 

тәрбиелеу мен айна лысатын  оңт үстік корея лық 

ғалымның дәрісінен жасампаз мысал келтіру орынды. 

Samsung компаниясының негізін қалаушылардың 

бірі жас кезінде портта жүк тасушы болып жұмыс 

істепті. Оның т ұрғын үй жағдайы қолайсыз еді. 

Қандалалар түнде шағып, ұйқысын бұзып, оның  ма-

засын  алатын. Олардан қорғану мақсатында,  темір 

т�сектің аяқтарына т�рт шелек су қойды. Екі күн 

бойы қандалалар оны  мазаламады. Үшінші күні олар 

қайтадан жандана түсті. Белгілі болғандай, олар т�беге 

к�теріліп, сол жерден ұйықтап жатқан құрбанның 

үстіне құлайды екен. Демек, тактиканы �згертті. 

Бұл жағдай Samsung басшысының есінде �мір бойы 

сақталып қалды және оны «қандала эффектісі» деп ата-

ды. Кейін кәсіпкерлік қызметтің қиын сәттерінде ол 

«қандала эффектісін» есіне түсіріп, қиын жағдайлардан  

шығудың жолын тауып отырды. 

Елбасының к�реген са ясатының арқасын да 
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ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ 
ПАЛЕОНТОЛОГ ҚЫЗЫ

Алматы қаласының орталығында 
орналасқан «Ғылым ордасының» 
табиғат музейіне келген жанның 
көзіне ерекше түсетін экспонат – 
мамонт қаңқасы.  Оны 1957 жылы 
зоология институтының 3 курс аспи-
раты, кейіннен белгілі палентологқа 
айналған ғалым Қожамқұлова 
Балдырған Сералықызының қазып 
алып келген еді. Иә, студент кезінен 
бастап оның бүкіл шығармашылық 
өмірі ғылыми зерттеулермен байла-
нысты болды.

Биыл қазақ ғалымы, палеозоология 

ғылымының алғашқы к�шбасшыларының бірі 

Балдырған Сералықызы Қожамқұлова 90 жасқа 

толар еді. 

Б.Қожамқұлова 1930 жылы 30 наурызда 

Алматы қаласында, КСРО мен Қазақстанның 

танымал халық артисі Сералы Қожамқұловтың 

отбасында дүниеге келді. Анасы Хадиша да 

қазақ театр �нерінің жарық жұлдыздарының 

бірі. Балдырған Сералықызы отбасындағы жеті 

баланың үлкені. Балаларының маман музы-

кант болуын қалаған әке барлығын қосымша 

музыка мектебіне бергендіктен, Балдырған 

Сералықызы пианино сабағына қатысқан екен.

Балдырғанның музыкалық дарынына 

ата-ана үміт артқанымен, табиғатқа деген 

сүйіспеншілік бала кезден ерекше баураған 

Б.Сералықызы �нер жолын емес, биоло-

гияны таңдап, қазіргі әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің Биология факультетінде білім алды. 

1954-1957 жылдары Қазақ КСР Ғылым ака-

демиясы Зоология институтының аспиранты 

болған ол ұстазы, Қазақстанда палеозоология 

ғылымын зерттеушілердің бірі В.С.Бажановтын 

жетекшілігімен  ежелгі заманда тіршілік еткен, 

қазір тасқа айналған жануарлардың сүйегін 

зерттеу ісіне біржолата кіріседі.

Б а л д ы р ғ а н  С е р а л ы қ ы з ы  е ж е л г і 

ж а н у а р л а р д ы ң  с ү й е к т е р і н  з е р т т е у г е 

маманданған кезде, әкесі Сералы академик 

Қаныш Сәтпаевтан бұл қандай мамандық 

екенін сұрап, қазақтар мұндай жұмысты 

ешқашан таңдамағанын айтып, кеңеседі. 

Қаныш Имантайұлы «Балдырған – ерекше 

тұлға, бұл �те қажет мамандық және оны 

мақтан тұту керек» деп, Сералы Қожамқұловты 

қызының дұрыс таңдау жасағанына сендіреді. 

Шынында да,  Қаныш Имантайұлының 

айтқаны келді. 

Б а л д ы р ғ а н  С е р а л ы қ ы з ы  ж ү р г і з г е н 

зерттеулерінің нәтижесінде 1964 жылы 

«Қазақстанның антропогендік қазба терио-

фаунасына шолу» тақырыбында кандидаттық 

диссертация қорғады. 

1964-1986 жылдары Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Зоология институтында палео-

биология зертханасын басқарды. Жалпы, оның 

басшылығымен Қазақстанның палеонтологиялық 

ғылымы үшін 60-шы және 90-шы жылдар 

палеонтологиялық зерттеулердің қалыптасуы 

мен дамуы,  зертханалық жетіст іктердің 

геологиялық қызмет тәжірибесінде кеңінен 

қолдану кезеңіне айналды. 1966-1986 жылдары 

Б.Қожамқұлова зертхананың бесжылдық іргелі 

ғылыми жобаларының ғылыми жетекшісі бол-

ды. Ол республикалық және одақтық деңгейде, 

сондай-ақ халықаралық деңгейде ғылыми 

ынтымақтастық туралы келісімдер бойынша кең 

к�лемді ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындауға 

қомақты үлесін қосты. 

Балдырған Сералықызы Қазақстанның 

соңғы кайнозой дәуіріндегі омыртқалылардың 

таксономиялық биоалуантүрлілігін, пале-

офауна, палеозогеография салаларындағы 

зерттеулерімен қазіргі омыртқалы жануар-

лар дүниесінің қалыптасу тарихына және 

Қазақстанның плейстоцендік ш�гінділерінің 

биостратиграфиясына анықтауда ғылыми 

ж ұ м ы с т а р ы н  ж ү р г і з д і ,  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы 

ғылымның осы саласының дамуына орасан зор 

ықпал етті.

Балдырған Сералықызының 170-тен аса 

ғылыми еңбектері жарық к�рді, олардың 

ішінде: «Қазақстанның антропогендік қазба те-

риофаунасы», «Қазақстанның соңғы кайнозой 

тұяқтылары», «Қазақстанның қазып алынған жа-

нуарлары», «Қазақстан динозаврлары: құрлық, 

ұшатын және теңіз», «Ақмола облысының 

мамонт фаунасы», «Қазақстан фенерозойының 

қазба омыртқалыларының табылған орында-

ры», т.б. еңбектердің, «Қазақстанның кайнозой 

сүтқоректілері каталогының» бірлескен авторы. 

Оның редакция сымен «Қазақстанның фаунасы 

мен флорасы тарихы» сериясынан V-X томдық 

зертханалық жұмыстары, «Қазақстанның 

оңтүст ік-шығысындағы неогендік  фа -

у н а »  м о н о г р а ф и я с ы  ж ә н е  « Қ а з а қ с т а н 

палеоботаникасының жаңалықтары» жинағы 

жарық к�рді.  Балдырған Сералықызының 

қ а з а қ с т а н д ы қ  п а л е о з о о л о г т а р д ы ң 

ғылыми еңбектерінің библиографиялық 

к�рсеткіштерінің үш н�мірін шығарды. 

В.С.Бажановпен  бірлесіп жарияланған 

«Геологиялық жұмыстар кезінде қазбалы 

омыртқалылар мен жоғары �сімдіктердің 

қалдықтарын жинауға арналған нұсқаулығын» 

да айырықша мысал етуге болады. 

Оның Қазақстандағы палеонтологиялық 

зерттеулерді танымал етудегі еңбегін жеке атап 

�туге болады, оған дәлел газеттер мен журнал-

дарда жарық к�рген 45-тен аса мақалалары. 

Қазақстанда Балдырған Сералықызының 

қосқан үлесінің арқасында үш палеонтология-

лық қорық бекітілді: Павлодар маңындағы 

Е р т і с  � з е н і  ж а ғ а с ы н д а ғ ы  г и п п а р и -

он фаунасының қалдықтары бар «Қаздар 

�ткелі», Ақсу-Жабағылы қорығы аумағындағы 

Қаратау тауларындағы Юра фаунасы мен 

флорасының қалдықтары бар «2улие», 

Түркістан облысындағы Ерте плейстоцен ірі 

сүтқоректілердің фауна кешені «Қошқорған». 

Бұл үш қорықтың да әлемдік және қазақстандық 

ғылым мен палеонтология үшін маңызы аса 

зор. 

Б а л д ы р ғ а н  С е р а л ы қ ы з ы  б і р қ а т а р 

палеонтологиялық қазба орындарын ашқан 

еңбегі де осы ғылым саласында ерекше атап 

�туге тұрарлық. Солардың бірі – Батыс Сібірде 

мамонттардың қаңқа қалдықтары бар Қасқыр 

жалы (Вольчая грива) қазба орны. Осы орай-

да Қасқыр жалы  қазба орнының ашылуына 

қатысты деректі алға тартқым келеді:

1 9 5 7  ж ы л ы ,  м а м ы р д а  М ә с к е у д е н 

Қазақстанның Зоология институтына Новосібір 

облысы Қасқыр жалы аулына палеонтолог-

ғалымдарды жіберуді �тінген жеделхат келеді. 

Қасқыр жалы  аулында жергілікті құрылысшылар 

шұңқыр қазып, бір жарым метр тереңдіктен 

ежелгі жануардың сүйектерін тапқан. Олар 

қазбаларды геолог-мамандарға к�рсеткен. Ма-

мандар �з кезегінде ежелгі құстардың сүйектері 

деген шешімге келіп, Мәскеуге хабар жіберген. 

Бірақ  палеонтологтардың бәрі экспедицияға 

кеткендіктен  Қазақстанға жүгінуге шешім 

қабылданған. Бұл кезде біздің барлық палеонто-

логтар да қазба орнында жұмыс істеп жүрген еді. 

Сондықтан үшінші курс аспиранты Балдырған 

Сералықызын іссапарға жібереді. Қасқыр жалы  

аулына келіп, ол жер қыртысын зерттеп, бұл 

құстың сүйектері емес, мамонт тістерінің та-

мыры екенін түсінеді. Қазба жұмысын жалғыз 

�зі жүргізу қиындық тудыратын болғандықтан 

жақын маңдағы ауылдық кеңестен к�мекшілер 

беруін �тінеді.  К�мекшілер ретінде тоғызыншы 

сыныптың екі баласын қасына алып, олар бір 

айда үш тонна сүйек материалдарын жер бетіне 

шығарады. Жұмыс барысында бұл қазбалар 

мамонттардың аталығы, аналығы және екі 

мамонт т�лінің сүйек қалдықтары екені 

анықталған. Олардың ішінде ересек мамонттың 

қаңқасы толық болып шықан. Бұл сүйек 

қалдықтарын Алматыға жеткізу Балдырған 

Сералықызына оңайға соқпады. Пойызға 

жүктелген кезде темір жол қызметкерлері 

санитарлық-эпидемиологиялық станция-

дан анықтама талап ете бастайды. Бұл кезде 

Балдырған Сералықызы сүйектердің топырақта 

мыңдаған жыл бойында жерде жатқанын 

дәлелдеуге тырысады, жерден шығарылғаннан 

кейін оларды спиртпен тазалағанын, �йткені 

бұл технологияға сәйкес болуы керегін, бір 

с�збен айтқанда, сүйектерде инфекция аз 

екенін айтып к�ндірген. Нәтижесінде ересек 

мамонттың толық қаңқасы Алматы музейіне 

қойылды. 

1 9 5 9 - 1 9 9 6  ж ы л д а р ы  Б ү к і л о д а қ т ы қ 

палеонтологиялық қоғамның толық мүшесі 

болған Балдырған Сералықызы халықаралық 

конгрестерде, коллоквиумдарда, симпозиум-

дарда, республикалық және одақтық конфе-

ренцияларда (Брно, Хельсинки, Рим, Мәскеу, 

Ленинград, Тбилиси, Киев, Кишинев, Одесса, 

Душанбе, Красноярск, Алматы, Түркістан және 

т.б.) с�з с�йлеп, қазақстандық палеонтология 

ғылымы бойынша іргелі зерттеулерін ғылыми 

қауымдастық назарына ұсынған.

1990-1996 жылдары Қазақстан Республика-

сы Орталық мемлекеттік музейінің палеонто-

логия секторының ғылыми кеңесшісі болған 

Балдырған Сералықызы Қазақстандағы барлық  

музейлерге қордағы және экспозициядағы ежелгі 

жануарлардың қазба қалдықтарын қалпына 

келтіруге, анықтауға және  палеозоологиялық 

зерттеулердің әдістемесін меңгеруде үлкен к�мек 

к�рсетті.

Балдырған Сералықызы «Ғылым ордасы» 

РМК табиғат музейінің  экспозицияларының 

құрылуына үлкен үлес  қосты. Атап айтсақ, 

�ткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы  алғашқы 

далалық зерттеулерінің нәтижесінде Батыс 

Қазақстаннан алып келген юралық плиозаврдың 

қаңқалары, сонымен қатар музейдің  айрықша 

белгісі болған Батыс Сібірдің оңтүстік-батыс 

б�лігінен табылған мамонттың толық қаңқасы, 

ежелгі мүйізтұмсық эласмотерийі, жылқы, бизон, 

түйе қазба қалдықтары. Оған қоса Балдырған 

Сералықызының ғылыми зерттеу материалдары 

болған ежелгі омыртқалылар түрлерінің сүйектері 

де «Ғылым ордағы» табиғат музейінде тұр.

Балдырған Сералықызы палеонтология 

мен еліміздің тарихын дамытуға орасан зор 

үлес қосты. Оның жұмыстары бұрынғы КСРО 

республикаларында да, одан тысқары жер-

лерде де кеңінен танымал, Еуразияның соңғы 

кайнозойының аймақтық және аймақаралық 

стратиграфиялық сызбаларын құруға негіз бол-

ды. Ғалымның еңбектері Қазақстанның пале-

онтология мен стратиграфия ғылымында үлкен 

сұранысқа ие. Қазіргі күнге дейін ғалымның 

ізбасарлары Балдырған Сералықызының 

ғылымыи зерттеулерін �з жұмыстарында пай-

даланады.

Ғылым саласындағы табысты, жемісті 

ж ұ м ы с ы  ү ш і н  о л  Қ а з а қ с т а н  Ғ ы л ы м 

академиясының Президиумының, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 

Зоология институтының марапаттарымен және 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 60 жылдығына 

арналған медалімен наградталған.

@мірінің соңғы күндеріне дейін ол ғылымен 

қоштасқан жоқ, Зоология институтына, табиғат 

музейіне келіп, ақыл-кеңес беретін, шәкірттерге 

ж�н сілтейтін. 

Біз Балдырған Сералықызынан үлгі-�неге 

алдық, ақыл-кеңесін тыңдадық. Балдырған 

Сералықызы ғалым, білікті палеонтолог 

есебінде ғана емес, адал, ақк�ңіл, мейірімді 

жан ретінде де құрметтеуге лайық жан. Ол 

�мірді, табиғатты, отбасын сүйетін абзал адам 

қалпынан айныған емес. 

Гүлжан НАЗЫМБЕТОВА, 
ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК 

Табиғат музейінің меңгерушісі, 
PhD доктор

ТАҒЗЫМ

МҰҢАЙМА, 
ҚҰРБЫМ

(Бибігүл Иманғазинаға хат)

«Ана тілі» газетінің 23 сәуір күнгі санында 
Жанарбекке жазған «Жерде бір бала қуанса...» 
деген мақалаңды бейжай оқып, тастай салу 
мүмкін емес екен.
Он сегіз жасыңнан қыз намысын қорғаймын 
деп қолыңа таяқ ұстап қалғаннан бергі 
ғұмырың, алыстау жүрсем де, маған қатты 
әсерін тигізген қазақтың бір аяулы қызы едің 
сен.

Мен Алматыда жүрген жылдары Шымкент 

сапарынан оралған жазушылар сенің есіміңді 

атап, атақты «Қаламгер» кафесінде әңгіме айтып 

отырушы еді. Талай зиялыға құрмет к�рсетіп, 

дастарқаннан дәм ұсынатын қолында таяғы бар 

ақжарқын, мейірбан келіншектің арыстай аза-

матты жар етіп ұстап, қос бесік тербеп, ұл мен қыз 

сүйіп отырған қайратын жырдай әңгімелеуші еді 

бәрі де. Мен болсам, жолым түссе, бір жолығармын 

деп ойлайтынмын. Бірақ менің үш бесік пен 

есебі жоқ туыс-таныстың балаларын оқытудан, 

қазан-аяқтан қолым босамаған болатын. Деген-

мен, �зіңмен жолығысу сәті туды. Жазушылар 

Одағында ұзақ жыл қызмет еткен Ибада – ибалы 

қыз жаятын дастарқанда жолықтық. Иә, «ба-

стары қосылмайтын» қаламгер қыздарды шайға 

шақырып, бәйек боп жүретін сол бір үлкен жүректі 

құрбым кеткелі мен де Алматыдан жалғызсырап 

қайтатын болдым. Сен де, мен де қол тимейтін 

қарбалас кезең кештік. Ертеңнен үміт күтіп, 

зулаған күндерді �ткіздік.

Мен елге келдім. Колледж, университеттерде 

тәрбие-поэзия сағаттарын �ткізген сан тақырып 

арасында «Қобыланды батыр» дастанындағы 

қыз Құртқа, Мүсіреповтің «Ұлпаны», сенің 

«Тауқымет» романыңдағы �з бейнеңді айтамын. 

Қыздардың жіңішке жолында кездесетін қатер 

мен қиындықтан сақтар деген үміт қой. Бәлкім, 

сенің «Тауқыметің» талай бойжеткенді сақтыққа 

үйреткен де шығар. «Тауқыметтің» талайға қажет 

болғанына да куәмін мен.

Бір күні алыс ағайынның қызы келді. Бір 

нәрсе сұрауға келгенін жүзінен ұқтым. Ол ұялшақ 

қалпында мән-жайды түсіндірді. Дос қызы 

ұзатылғалы жатыр екен, оның тілегін орындағысы 

келген. «Менің жасауыма «Тауқымет» романын 

қос, маған жасаған сыйың сол болсын» депті 

қалыңдық. Дүкендерден таппаған қыз жасауына 

қосылатын қымбат бұйым менің кітапханамда 

тұрған болатын. Аттай қалап, қиыла сұрап алып 

кетті. Ол сенің «Тауқыметің» болатын.

Мақалаңда «Мүгедекпін» деген жазуды оқып, 

селк ете түстім. Мен сені білгелі олай ойламап-

пын. Сен таяққа жәй әншейін тайып кетпеу үшін 

Бибігүл, біз замандастармыз. Сен дүркіреген 

прокурор қызы болсаң, мен соғыстан оралған 

мүгедек солдаттың тірі оралып, армандап сүйген 

қызы едім. Балалық шағымыз қиындыққа толы 

болғанымен, мейірімді жандар к�п болды. Ұлы 

Дала тәрбиесін жете меңгерген дана қариялар 

бүгінгі оқымыстылардан биік болғанына мысал 

менде де жеткілікті. Осындай бір кезеңге тап 

болдық. Ең бастысы, еркіндік алдық.

Қоғамдағы әділет жолын іздеуге енді екеуміздің 

ғұмырымыз бен денсаулығымыз жетпейтінін 

сәнге сүйеніп жүретіндей к�рінесің маған. Бәрін 

білсем де, сені кемтар деп ойлау басыма кірген 

емес. @йткені жиында отырған кезде сенің жүзіңде 

�жеттік пен ана мейірімі, �мірге құштарлық пен 

ештеңеге мойымайтын қайрат, жарқын күлкі 

тұрады ғой. Сырттай сыпсыңды білмейсің, сол 

жерде тіке айтып тастап, тез ұмытып жүре берер 

�зіндік мінезің де �зіңе жарасатын сияқты. Сол 

ашық та әділ �мір сүруді �зің үлгі етіп �сірген ұлың 

мен қызыңның саналы болып �скені ең басты 

Аналық бақытың емес пе, Бибігүл? Сені сүйеп келе 

жатқан да сол Аналық бақыт!

Бұл күнде �зіңді әлпештеп отырған ұлың Аспан, 

Абай атындағы опера және балет театрының бас 

режиссері Ләйлімнің �зі не тұрады? Сауатты, 

білімді, әділетті сүйетін ұл-қыз тәрбиелегенің, 

Мүгедектер қоғамын басқарып жүргенің,  

«Тауқымет» романын жазғанда әкеңнің аты мен 

рухын мәңгілік еткенің – түсінген адамға Ерлік! 

Он сегіз жастан таяқ ұстаған ер мінезді, �жет 

жүректі құрбым-ау, сен жеті мүшесі саулардан 

биік тұрғаныңды ұмытпа! Менің ұққаным: әділет 

жолындағы күрес – мәңгілік күрес. Бір ғұмыр 

жетпейді.

сезем. Сондықтан бейбіт күн, ашық аспан 

тілейік. Үмітпен үкілеп отырған немерелерге 

сенейік. Күш-қайраты мен қаламы бар Жанарбек 

сияқты ақын жастарға әділдік жолындағы күресті 

жалғауды аманаттайық. Екеуміздің кеудеміздегі 

шаршаған Ана жүрегі ақ тілек тілеуге жараса, соған 

риза болайық дегім келеді. Сен оған келісетін 

шығарсың, Бибі-Ана?

Сәлеммен, Ақ Жайықтан ақын құрбың 
Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА

25 сәуір, 2020 жыл.

Бірлік бар жерде 
қиындықты еңсереміз

Күллі дүниені шарпыған 

к о р о н а в и р у с  і н д е т і 

Қазақстанды да  айналып 

�тпеді .  Абырой болғанда 

елімізді мекендеген ұлттар 

мен ұлыстардың сенімін ие-

ленген Президентіміз Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 

дер кезінде қабылдаған шұғыл 

шешімдері нәтижесінде жан-

жақты қам-қарекет жасалды. 

Қауіпті кеселдің алдын алу, 

сақтандыру, медициналық 

қызметтің озық технология-

ларын игеру шаруаларының 

пайдасы орасан зор болды. Үлкен-кішілікке 

қарамай үйден шықпай отыруға дағдыландық. 

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

әлемдегі, �з еліміздегі күнделікті жағдай 

туралы нақты мәліметтер алып келеміз. 

Үкіметтік комиссия отырыстары, минис-

трлер мен Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларының 

және облыстардың әкімдерінің есептері 

жұртшылықтың келер күнге сенімін нығайта 

түсті. Қарапайым халыққа қолдау к�рсету 

жолында бюджеттік, Ұлттық қордан қомақты 

қаржы б�лінді. Қ.Тоқаевтың «Халықсыз 

ешқандай экономика болмайды» деген 

тұжырымы елді бірлікке шақыра түсті. 

Бізді қуантқан жай – қалың бұқара ал-

дында теледидар арқылы түрлі жоғары ла-

уазым иелерінің �з пікірлерін мемлекеттік 

тілде жеткізу болды. Сондай-ақ қазақ 

тілінде түсіріліп, бізге беймәлім себептермен 

к�п к�рінбеген «Қазақ хандығы» сияқты 

телесериалдардың, «Жаужүрек мың бала», 

«Томирис», «Жерұйық», «Талан», «Орал-

ман», «Шырақшы» және басқа фильмдердің 

телеэкранға шығарылуы талайлар к�ңілінде 

ана тілімізге ынтызарлық сезімін оятты. 

Ақт�бе облысында к�птеген ықпалды 

шаралар қолға алынды. Облыстық «Ақт�бе», 

«Актюбинский вестник» газеттерінде, 

«QAZAQSTAN-AKTOBE» телеарнасында 

ақпараттық материалдар жүйелі жарияланып 

келеді. Кәсіпкерлер, еріктілер, жергілікті 

мәслихаттар депутаттары, мемлекеттік 

қызметшілер жалғызбасты және аз қамтылған, 

сондай-ақ табысы аз отбасыларға материалдық 

қолдау к�рсетті. Індетке қарсы күрестің алғы 

шебінде жүрген медициналық қызметшілер 

м е н  п о л и ц е й л е р д і  ы н т а л а н д ы р у  ш а -

ралары кең к�лемде жүргізілді. Осындай 

ауқымды жұмыстардан облыстағы Қазақстан 

халқы Ассамблеясы құрамында он сегіз 

этномәдени бірлестіктер тысқары қалған 

жоқ. Атап айтқанда, Анастасия Подольянова 

(болгарлардың этномәдени бірлестігі), Арутюн 

Микаэльян (армяндар бірлестігі), Валенти-

на Дынник (белорустар бірлестігі) саяси-

қоғамдық шараларда белсенділік к�рсетіп 

келеді.

Халқымыздың «Ырыс алды – ынтымақ» 

деген дана пікірінің ақиқаттығы тағы да 

нақтылана түсті.

    

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі
АҚТ@БЕ 

ДОСТЫҚПЕН НҰРЛАНҒАН ЖОЛ ДАҢҒЫЛ
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ANA TILI Т Ү Р К І С Т А Н  Л Е Г И О Н Ы

Мақтанып кетсек тоқтай алмайтын 

әдетімізбен үш-т�рт мың жылдан әріден 

қайырмалайтын кәрік�з тарихымызда 

«ақтаңдақтар» жетіп артылатыны бүгінде 

ешкімге құпия емес. Жібі жалғанбаған үзік-

үзік сана-суреттер, алыстан бұлдыр-бұлдыр 

елестейтін жағалау-жад, арал-арал қара дақ-

беттер... Басқасын айтпағанда, соңғы жүз 

жылдықтағы қабырға қайыстырар қасірет-

қайғылардың «шеруінің» �зі саналының 

жанына тыншу берер ме?!. Қызыл қаны 

сорғалаған «советтік-қызғылт жол», қаралы 

да жаралы жылдар найза намысты Алаш ба-

ласын шүкіршілігі таусылмайтын «бір күндік» 

пәндауи жанға айналдырып жібергендей... 

@з �ткенімізге �згенің к�зімен қараймыз, 

етжақын бауырдың ауыр тағдырын шай 

үстінде к�рер к�бікті сериалдай қызықтаған 

боламыз.

2рине, �кініші к�п �ткенге үнемі үңіле 

беру де оң шешім бола қоймас. Десек те, ең бол-

маса 9 мамырды тойлау сәтінде ойлансақ етті. 

Дабыралы Жеңіс күнінде жеңілістеріміздің де 

айтылғаны ж�н емес пе?

Қанқасап Екінші дүниежүзілік соғыс 

қазақтың қалауы емес еді. Ұлы Отанды 

қорғауға тура келді, басқа салғанды к�рді, 

«жазмыштан озмыш жоқ» деп к�нді. Елде бас 

к�терер еркек қалмай, баршасы аузын арандай 

ашқан ажалға аттанғаны қаламгерлеріміздің 

шыншыл шығармаларында жазудай-ақ жа-

зылды. 

Ал майдан даласында бастапқы бір жыл-

да, әсіресе алғашқы алты айда шала-пұла 

қаруланған совет әскері мыңдап-мыңдап 

қырылды, мыңдап-мыңдап тұтқынға түсті. Та-

рихи кітаптарда, мектеп оқулықтарында «соғыс 

шығыны» деген адамның жанын түршіктірер 

термин бар. Және бір таңғаларлығы – әр он 

жыл сайын алапат соғыстағы «шығын» саны 

миллиондап үстемеленіп отырады: 7 млн 

(1950-60 жж.) – 20 млн (1970-80 жж.) – 26,6 млн 

(1990-2000 жж.) – бүгінгі мәліметтер бойынша 

42 (!) млн адам.    Мамандардың айтуынша, 

1941 жылғы шілде айының орта кезінде Қызыл 

армия бір миллионнан астам солдаттары мен 

офицерлерінен айырылды, олардың 724 мыңы 

тұтқынға түсті. Сол жылдың қараша айына 

қарай  неміс лагерьлеріндегі қызыләскерлік 

тұтқындар саны 3,6 миллионға жеткен.

Гитлерлік-сталиндік соғыс бұрқ ете 

қалғанда Қазақстанда бар-жоғы 6.5 миллион 

халық бар еді (1913 жылғы адам саны түгел 

қамтылмаған толық емес есеп бойын ша 

қазақтың �зі – 6.0 млн!), соның 1 млн 200 мыңы 

ажалға тігіліп, олардың тең жарымы, яғни 600 

мыңы опат болды. @з қандастарымызды жіпке 

тізсек, соғысқа кірген 500 мыңға жуық қазақ 

баласының «шығыны» – 350 000 «дана»! Осы-

лайша 350 мың шаңырақ құрылмай қалды, 

бары ортасына түсті... «2р қазақ – менің 

жалғызым!» десек, бүгінгі тірлігіміздегі ру-

хани мүгедектіктің, ұлттық деградацияның, 

қазақ тілінің мүшкіл халының тереңге кеткен 

тамырының бір парасы осы «шығындардың» 

«шығымы».

  Соғыстың хабары шыққан бойда елімізде 

ЕКІ КҮЙМЕК БІР 
ЖАНҒА ӘДІЛЕТ ПЕ?!

Ғарифолла ӘНЕС, 
профессор

Қандай да бір заңдылыққа 
негізделмегендей болып көрінетін 
мына шым-шытырық, әлем-жәлем 
тірлікте сан түрлі тарих, мың-
миллиондаған тағдыр бар. Бір халық 
бар – тарихын тасқа (қашап тұрып) 
жазады. Бір ұлт бар – өткенін жас-
пен жуады. Ахаңша айтсақ, «қазақ 
– жоқшы, жоғын түгендей алмай-ақ 
келе жатқан халық». 

«Соғыс бітіп, тұтқында болған қазақ жігіттері елге асықты. Бірақ бәрі бірдей туған 
жеріне орала алмады, себебі, олар Сталиннің тұтқындарды жау санатында қарау 
жөніндегі әмірінен құлағдар болатын, елге аяғы жеткендерін соттап жатқанын да 
естігендер болды. Әсіресе, «Түркістан легионы» құрамасында, «Түркістан Ұлттық 
комитеті», «Түркістан Ұлттық Кеңесі» деген ұйымдарда мүше болғандарға аяушылық 
танытылмады. Ақын Мәжит Айтбаев 1945 жылы одақтастардың Дрезденді бомбала-
уы кезінде қаза тапты. Қалған ақын-жазушы Хамза Абдуллин («Сайран»), Мәулікеш 
Қайбалдин («Асан Қайғы»), Хакім Тыныбеков («Ғали Алтай») және т.б. (барлығы 
он тоғыз қазақ) РСФСР Қылмыстық Кодексінің 58-бабымен түрлі мерзімге бас 
бостандығынан айырылды. Олардың Қызыл армияға қарсы ұрысқа қатыспағандығы, 
«Түркістан легионына» да  өз еріктерімен кірмегені ескерілмеді.

     «Түркістан Ұлттық комитетіне» мүше болған қазақ жігіттерінің немістердің «өз 
халқының ұлтшылдық сезімін өрістету» жөніндегі тапсырмасын да қазақ тарихы  мен 
мәдениетін насихаттауға пайдаланғаны «құр ертегі» ретінде қабылданды. Мәжит 
Айтбаев Абылай туралы дастан жазды, Абай өлеңдерінің құрылысы мен көркемдік 
ерекшеліктері жөнінде зерттеу жүргізді; Х.Абдуллин туған жерге сағынышын жырға 
қосты, тозақта жүріп, грузиннің атақты «Жолбарыс тонды жиһанкез» жыр дастанын 
қазақшаға аударды; Х.Тыныбеков қазақ тілінің тағдырына алаңдаушылық білдіріп ба-
яндама жасады.    

     1944 жылдың 10 мамыр күні  Австрия астанасы Вена қаласында Вена опера және 
балет театрында Қази Қазыбековтің «Ұлы адамның арманы» атты Сырым Датұлының 
азаттық күресіне арналған екі актілі спектаклі қойылады. Сырым рөлінде әнші 
Мұхамбетқали Батыргереев ойнайды. Сахнаға Мәжит Жақсылықов  қояды да, музыка-
сын Вена консерваториясында оқып жүрген Ғалым Абсалямов  пен «Түркістан легионы» 
көркемөнер үйірмесінің жетекшісі болып жүрген Әйткеш Толғанбаев жазады.

 «Түркістан легионында» фототілші болған Ғайпен Бейісовтің есінде бір эпизод ерек-
ше сақталыпты: «Екі көзі бірдей жоқ қарияны бір жас қыз жетектеп келеді. Қарт тұрып:

Мұнар да мұнар, мұнар күн,
Сәулесіз меңіреу қара түн.
Қара түнді қақ жарып,
Қазақтан шығар енді кім... – депті». Ғайпеннің өзі «Бұлбұл үні» деген кітап жазады, 

ол орыс («Голос соловья»), неміс («Динахтигаль») тілдеріне аударылады. Осы кітабына 
енген  «Анаңның қамқорлығын ұмытпа» деген әңгімесінде: «Сен жігіт болып өстің, 
қан майданда жауыңмен алыстың, енді анаңның сүтін ақта! Анаң үшін, Отаның үшін, 
халқың үшін қызмет ет! Жауыңа қайырымсыз бол! Сенің амандығыңды анаң тілеуде, 
оның көзінен көл болып, теңіз суындай жастар ағуда. Кеше қан майданда, жауып тұрған 
қорғасын жаңбырдан аман қалдың, мүмкін анаңның  тілегі үшін аман қалған шығарсың. 
Сен оны ұмытпауға тиістісің!» деген жолдар бар».

Кітаптың «Астыртын ұйым ақиқаты» атты тарауынан үзінді

жеделдетіп 14 атқыштар және атты әскер 

дивизиясы, 6 бригада құрылып, батысқа ат-

тандырылды. Осы әскердің баршасы дерлік 

қанқасапта опат болды, тұтқынға түсті, не 

мүлдем хабарсыз жоғалды. Осындайда тарих-

шы ғалым болмағаныңа �кінесің. Ойлаудың 

�зі қорқынышты: Қаншама атқа қонған қазақ 

сарбазы жалаң қылышпен жауып тұрған пуле-

мет оғына қарсы шапты?! Танкілер тістесіп, са-

молеттер сілкісіп жатқан заманда қазақ сынды 

халықтан атты кавалерия жасақталуының �зі 

абсурд емес пе?! Совет генералдарының «да-

нышпан» стратегиясының арқасында «үлкен 

қазанға» күйіп, қоршауда қалған қазақстандық 

қос полк сарбаздарының тып-типыл болып 

жер жастанғаны мектеп оқулықтарына қашан 

ендіріледі?! Фашистердің концлагерінен 

тірі қалған бейбақ-тұтқындардың сталиндік 

тозаққа қайта түсіп, түрмеде шірігенін енді 

қашан айтпақпыз? Біздегі к�рнекі ұран: 

«Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды!» – «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто!» емес пе? 

Олардың есімі қашан ұлықталады?! Жара-

ланып, ессіз-түссіз жау қолына түскендер 

«@лмес полктің» санатына жатпай ма?! Сұрақ 

к�п – жауап жоқ... 

     Соғыс барысында тұтқынға түскен совет 

солдаттары санында да нақтылық жоқ: орыс 

тарихшылары оларды 4 млн адам деп к�рсетсе, 

шетелдік зерттеушілер 5 млн 750 мың адамға 

жеткізеді. 

   Советтік (осы бір с�зді «кеңестік» деп 

аударып, неге әспеттейтінімізді түсінбей-

ақ қойдым) кезеңнің «ақтаңдағын» ашуға 

шама-шарқынша үлес қосып келе жатқан 

«Арыс» қоры (баспасы) 31 мамыр – Жаппай 

саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 

күніне орай «2скери тұтқындар. Военно-

пленные» атты кітап дайындап, жарыққа 

шығарып отыр. Оның авторы – к�рнекті 

ғалым, тарих ғылымының докторы, профес-

сор К�шім Есмағамбетов. @кінішке орай, 

білікті тарихшы кенеттен дүниеден озып, 

осы іргелі туындысының бірін толық аяқтай 

алмады. Оны зерттеушінің қолжазбалары 

бойынша іреттеп, баспаға дайындаған тарих 

ғылымының докторы, профессор Аққали 

Ахмет.

Б і р н е ш е  ш е т  т і л і н і ң  б і л г і р і , 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың 

иегері К�шім Лекерұлының еңбегінің негізі 

– Түркістанның тәуелсіздігі үшін күрескен 

ірі қоғам һәм мемлекет қайраткері Мұстафа 

Шоқайдың �мірі мен қызметін ондаған 

жат жұрттың архивтерін ақтара отырып 

жүргізген ғылыми зерттеуі еді. Қазақ қоғамдық 

ғылымында айрықша құбылыс ретінде 

бағаланған Мұстафа Шоқайдың 12 томдық 

толық шығармаларын жинағын дайындау ба-

рысында жинақталған мұрадан аталмыш кітап 

құрастырылып отыр.

М.Шоқай шығармаларының толық 

жинағының 11-ші томында Алаш арысының 

жеке архивтік қорынан алынған және жеке-

леген түркістандық соғыс тұтқындарының 

қолдарына түскен қағаз қиындыларына 

жазылған �тініштері мен неміс әкімшілігіне 

ж ұ м ы с қ а  о р н а л а с т ы р у  м а қ с а т ы н д а 

құрастырылған түркістандықтардың тізімі 

ұсынылған болатын. Шоқайтанушы ғалымның 

дерегі бойынша тұтқынның лагерьлік н�мірі 

және мамандығы к�рсетілген неміс тіліндегі 

тізімдер бойынша Мұстафа Шоқайдың 

түрмелердегі түркістандық тұтқындардың 

туған жылын, ұлтын, мамандығын анықтап, 

олардың тізімін алу ж�ніндегі комиссия бас-

шысы Гейбельге берген  есебінде Лембергтен, 

Ярослау, Дебица-Кочановка, Деба-Май-

дан, Офлаг 325 түрмелерінен тек жұмысқа 

орналастыруға 1592 адамды ұсынғаны 

анықталып отыр. 

Соғыс тұтқындары туралы баспаға 

дайындаған қолжазбадан біз  Мұстафа 

Ш о қ а й д ы ң  « С у в а л к и »  л а г е р і н д е  4 5 7 

тұтқынның  тізімін түзгенін аңғарамыз. Со-

нымен бірге қазақ, �збек, қырғыз, түркімен, 

тәжік, қалмақ және якут сынды ұлттардан 

тұратын 4847 тұтқынның тізімі жасақталған. 

@кінішке орай, бұл тізімде тұтқындардың 

мекенжайлары толық жазылмаған.

2скери тұтқын – соғыс майданында қолға 

түскен қаріп жан. Қай соғыста болмасын 

тұтқын-бейшара амалсыздан ата жауына қол 

к�теріп беріледі, не жараланып, есін жоғалтып 

дегендей мәжбүрліктен болатын жайт. 

Немісше Stammlager (Шталаг) – негізгі ла-

герь деген ұғымды білдіреді.  Шталаг – екінші 

дүниежүзілік соғыста фашистік Германияның 

қатардағы жауынгер соғыс тұтқындарына 

арналған лагерь. 1941 жылы Германияда 80-

ге жуық осындай лагерь болды. Мұнда күн 

сайын, сағат сайын  мыңдаған адам тірі қалу 

үшін, �мір сүру үшін күресті. Оның азабын 

басынан кешкен, жүрегінен �ткізген жандар 

ғана білмек. 

2 р и н е ,  х а л ы қ а р а л ы қ  н о р м а л а р ғ а 

сәйкес тұтқындарға  тұтқындаушы жақ 

адамгершілікпен қарауға міндетті, оларды 

қорлауға, жәбірлеуге, �лтіруге, тәжірибе 

құралы ретінде пайдалануға қатаң тый-

ым салынған. 2йтсе де, әдеттегідей Заң 

бар да, ол заңдылықты орындамау бары 

тағы белгілі.  Екінші дүниежүзілік соғыс 

жылдарында фашисттік Германияның 

концлагерлерінде бұл халықаралық нормалар 

қаншалықты орындалғанын кім білсін. Соғыс 

тұтқындарының тағдырын зерттеу мен зерде-

леу қашан да шымылдық артындағы жабық та 

қиын тақырып. Біздің кітаптан оқығанымыз 

бен кинофильмдерден к�ргеніміз бойынша 

әлемдегі адам қолынан келетін жауыздықтың 

баршасы осы концлагерьлерде іске асқаны 

ақиқат. Оның айғағы – жер бетінен жоқ болған 

миллиондаған бейбақ соғыс тұтқындары.    

Түрікшіл Мұстафа Шоқайдың ерлігі мен 

еңбегі сол – азат ете алмаса да осы азап-

тан мыңдаған бауырлары мен қандастарын 

құтқаруы,  т ір і  қалуына жәрдемдесуі , 

су ішерлігі барлардың ғұмырын ұзартуы 

еді. Кейіннен атышулы «Түркістан легио-

ны» құрылғанымен Мұстафа Шоқайдың 

түркістандық тұтқындардан арнайы қосын 

ж а с а қ т а п ,  о л а р д ы  н е м і с т е р  ж а ғ ы н д а 

соғыстыруды мақсат етпегені кітаптың әрбір 

құжатынан анық к�рініп тұр. Тағы да қайталап 

айтқымыз келеді, Мұстафа Шоқай бауырла-

рын азаптан құтқарып, тірлігін жеңілдетуге 

жанын сала кірісті. Сол мақсат жолында �зі 

де ажал құшты: не айықпас ауру жұқтырды, 

не оны улап �лтірді. Бұл тағдырдың, бұл 

уақиғаның – басқалар үшін түк мәні болмауы 

мүмкін, әйтсе де Алаш баласы үшін, тұтас 

Түркістан үшін бұл орны толмас �кініш-

қайғы, ғасырлық жұмбақ болатын.   

Ал дәм-тұзы таусылмай елге оралғандар, 

мұхит асып,  шетелден Отаным, туған 

топырағым деп келгендердің талайы сталиндік 

лагерьге тоғытылып, тамұқ отына екінші 

рет тасталды. Олардың аты-ж�ні бүгінде 

белгілі, тағдыр-таланы да құпия емес. 2йтсе 

де, олар санда болғанмен санатта жоқ, олар 

бүгінгі біздің таным-түсінігімізден тысқары 

қалған, нақты айтсақ, олар «ешкім де, ештеңе 

де емес». Шырқыратып шындықты ашуға, 

жарқыратып жазуға керілген керме жіп үзілмей 

тұр, айтқызбасымыз айтқызбай тұр.

Ізденімпаз тарихшы-ғалыммен к�зінің 

тірісінде талай жолығысып, осы «Тұтқындар» 

атты кітабын басып шығаруға алдын ала жіп 

таққан болатынбыз. Кітаптың жазылу бары-

сынан да үнемі хабардар болып отырдық. Қай 

тақырыпты алса да бақайшағына дейін талда-

май к�ңілі к�ншімейтін қажырлы зерттеуші, 

әрине, бұл кітабын бізге аманат күйінде тап-

сырмай, соңғы нүктесін �зі қойып бергенде 

оның салмағы артып, бағасы еселене түсер еді. 

Бір демеу – соңында осы тақырыпты қаузап 

жүрген Аққали сынды жанашыр шәкірттері 

бар. 

Енді осы жаңа дүниенің кейбір тың дерек-

термен таныса отыралық. 

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й  м ұ р а ғ а т ы н д а ғ ы 

құжаттарға қарағанда, қазақтардың баршасы 

тұтқынға �з еріктерімен емес, мәжбүрлік 

жағдайда түскен. Қазақ тұтқындарының 

қолдарына түскен бір жапырақ қағазға, газет 

қиындысына �з қолдарымен араб, латын, 

орыс қаріптерінде М.Шоқайға жазып берген 

�тініштеріне құлақ асып к�релік:

 Бегімұлы Атығай, /лжаппарұлы Мәжит: 
«Не жұмыс болса да қолымыздан келеді, 4 
классты жәдидше оқығанбыз. Ең болмаса, 
тамағымызды асырайтын жерге жіберіңіз».

/міржанов Молдаш (Семей облысының 

Шұбартау ауданында 1919 ж.т.): «Байдың 
баласысың» деп оқуға алынбадым, жасыры-
нып жүріп 8 жыл оқыдым». Сонымен бірге 

бұл кісі әкесінің 1928 жылы «бай-кулак» 

ретінде кәмпескеленіп, сотталғанын, кезінде 

«Құнанбайұлы Абаймен жолдас болғанын» 

жазыпты.

/бішұлы Бекбауыл (Алматы облысының 

Жаркент ауданында мұғалім болған): «Менің 
сізден сұрайтыным, маған бір жұмыс жағын 
қарастырсаңыз».

Бердіұлы Жақсылық: «Қандай жұмыс болса 
да [істеймін], мамандығым шофер. 11.IX.41».

Ақбалаұлы Қамен.  Сувалки лагері . 

13.IX.41: «Мүмкін болғанынша тез жұмысқа 
орналастырсаңыз».

Баймағанбетов Қайырден: «Мен %зім орыс-
ша, арабша, латынша жаза, оқи білемін. Ұлтым 
– қазақ. Орта мектепті бітіріп, мұғалім болып 
істедім. Жасым – 23-те. Қандай жұмыс болса 
да істеуге дайынмын».

Ахметұлы Елеусін  (Орал облысының 

Жәнібек ауданынан): «1916 жылы туғанмын. 
Арабша, латынша және орысша сауаттымын. 
13.IX.41».

Сұлтанұлы, Нұрбайұлы, Аңшыбайұлы: 
«Біздер, яғни %зіңіздің бауырлас қазақ балала-
ры, жалынышты с%здерімізді айтып, %тініш 
етеміз. Осы қазақ арасынан жұмысқа адам 
алсаңыздар, бізді есіңізге аларсыз. 4-группадан-
быз. 14.IX.41».

Бекарыста баласы /зберген: «Туысқаным, 
ағай, Мұсеке! К%ке, мені алып кет».

Қараев Сәрсенбай. Сувалки. 15.IX.41: 

«1916 жылы туғанмын, ұлтым – қазақ. 
Келес ауданынанмын. Армияға 1939 жылы 
алынғанмын. Мамандығым – темір ұстасы».

Ихсанов Қабден, Т(ралиев Бияш: «Ком-
байншымыз, мал бағамыз, қара жұмыстың 
қандайы да қолымыздан келеді».

Симанов Барат  (1917 ж. 2улиеатада туған): 

«1940 жылдың қазан айының 173-атқыштар 
полкінде әскерде болдым. Бабам Исмаил қажы 
Түркістан шаһарында тұрады. <зімнің мекенім: 
Город Джамбул, ул. Буденного, 2-й тупик, дом 
15».

Жаңабеков /мірбек  (22 жаста): «Шымкент 
облысының Сайрам ауданынанмын. Бір қызмет 
іздестіремін».

Есмұрзаев Сейіт  (Қызылордадан): «Ініңізге 
к%з қырын салыңыз».

Редакциядан:  Тұтқынға түскен-
дердің толық тізімін газет к�лемі 
к�термегендіктен, сайтымызға салу-
ды ж�н деп санадық. Осы мақаланың 
сайтқа ілінген нұсқасынан тізіммен 
таныса аласыздар.
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Нұрперзент  ДОМБАЙ
«Ana tili»

Мыс шаһары – Жезқазған қаласындағы  

кезінде Жезқазған кен-металлургия, қазіргі таңда  

«Қазақмыс» корпорациясы аталатын  �ндіріс 

компаниясының мұражайы жәдігерлерге бай. 

Олардың әрқайсысының шертер �з сыры бар.

Мұражайда жинақталған материалдар, су-

реттер жүйеленіп, тиісті тақырыптарға б�лінген. 

Солардың бірі екінші дүниежүзілік  соғысқа 

қатысқан жезқазғандық майдангерлер �міріне 

арналған. 

«Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» деп ата-

латын б�лімдегі құнды экспонаттармен таныса 

жүріп, с�редегі сыртында  «Майдан хаттары»  

деген жазуы бар папкіге назар аудармай кете 

алмайтыныңыз әбден анық.Біз де бір жағы толқи, 

бір жағы құмарлана папкі бауын ағыттық.

Хаттарды қолымызға алып, танысып жа-

тырмыз. Күн сайын ажалмен әлденеше рет 

бетпе-бет келетін жауынгерлердің оқ пен от 

кешсе де елде қалған жары мен балаларының, 

туыс-ағайындарының қамын жеп жүретіндері 

анық аңғарылады.Сонымен қатар кеуделеріндегі 

жұдырықтай  жүректері Отаным, елім деп 

соғатындарын, бойларын бейбіт елге тұтқиылдан 

тиіскен басқыншы жауға деген �шпенділік сезімі 

кернейтінін сезінер едіңіз. Осы бағалы дүниелерді 

жинақтауда жергілікті �лкетанушы Сүтемген 

Бүкіровтың еңбегін ерекше атап �ткен ж�н.

Р е т і  к е л і п  т ұ р ғ а н д а  с о л  х а т т а р д ы ң 

бірқатарымен  таныстыруды ж�н санадық. 

Мәтіндер сол қалпында, �згеріссіз беріліп отыр.

***

«Ардақты сүйікті к�руші Т�ке, апай, Балтай, 

Шарбан, баршаларыңызға бұяқта менен жалын-

ды сәлем. Аман-сау, белгілі шаруашылықта жүріп 

жатқан боларсыздар. Мен де аманмын, денім сау, 

бүгін оқуды бітіріп лейтенант деген атақты алып, 

жол үстіне шығуға бет алып түрмын. 2зірше жол 

беті Москва сияқты, содан кейінгісі белгісіз. 

Менімен бұл жолдағы Ұлытаудың жігіттерінен 

бірге адамдар Қоят, Арынғазы, ал Дәулетияр 

кіші лейтенант деген атақ алды. Сондықтан 

да ол әзірше Свердловта қалды. Қайыр қош, 

амандықпен жолығайық.

Жазған Сәлем.  
6. 1.43 жыл».

***

«Аса жақсы к�ретін Тоқа, Зеке, 2же, Же-

кен, Ажар, Елеукен (бұзау), Айтжан есен-сау 

боларсыңдар ма. Сәлемнен хат келе ме. Бұл 

жақта мен де жақсы халде жатырмын. 18. I. 

күні Қазандағы госпитальге әкелді. Алысымен 

тез хат салыңдар. Сәлемнің адресін білсеңдер 

жіберіңдер. Қош, амандықпен жолығайық, елдегі 

ағайындарға тегіс сәлем айтыңдар. Сағынып хат 
жазған балаларың Жүніс.

                                                           23. 1. 1944 жыл».
***

«Аса қымбатты к�ретін анашым, сәулем 

Құрмет, Жібек, Амантай, Шолпан, сіздерге мен 

Шәріптің сағынған жалынды, жас жүрегінен 

сансыз сағынышты сәлемімді арнап отырмьін. 

Апатай, қалың калай, күйлі-қуатты отырсың 

ба? Балалардың дені сау ма? Шаруашылық 

жағдайларың қалай. Шолпан, сен де сау-саламат 

барсың ба? Ағайын, туған, ауыл-аймақ тегіс аман 

ба?

...Зеттен, Ишекеңнен хат бар ма?

Шәріп 
18. V. 1943 жыл».

***

«...Денім сау. Орал облысындамыз, мен 1 

номерлі пулеметчикпін. Қарамағымда бір �збек 

бар.

 Тілектес, кұлының Шәріп.                                     
28. V. 1943 жыл».

***

«...Менен амандық білмек болсаңдар есен- 

саумын. Қуатты сүйікті Отанымызды дұшпаннан 

аянбай корғаудамыз. Апа, к�п уайымдама, тағдыр 

жазса немісті кұртып елге барып қалармыз.

Шәрібің,                                                                
16. VII. 1943 жыл».

***

«...Госпитальда жатырмын. Комыл деген 

қалада, жара шүкір жазылып келеді.

Шәріп.Дала почтасы 92547.                                  
1/1,1944 жыл».     

***

Қалманбай   баласы   Шәріптің  армияда,    

Отан  соғысында    жүріп    ауылдағы    ағасы 

Бұлдыбайға   жазған    �лең   хаттары

Бұлдеке, арнап сізге жазамын хат,

Қалыпша есен сау ма? Ел-жамиғат.

К�п күндер к�рмегелі болып �тті,

Қуатты, күйлісіз бе? Сау-саламат.

Сағынып жазған хатымды Бұлдыбайға

Жасымнан еркелеткен ағатайға,

Қосылып сауық-сайран ететұғын.

Айқасқан кұлын-тайдай құрбы қайда?

@кініп �ткен күнді ойлағанмен,

Жігітке құр уайымнан болмас пайда.

Ауылда жүрген күндер еске түссе

Ұйықтамай ұзақ түнде қалам ойда.

Сағындырдың сен мені,

Атамекен, жер-суым.

Қайран халқым к�ре алмай,

Тарығып жаздым бұл сырым.

Хат-хабар елден ала-алмай,

Құрып тұр менің ындарым.

Кішкентайдан ойнаған,

Қайғысы қатты құрбының.

Сол күндер түсіп есіме,

Мінезін етем жындының.

Бәрін жазып қайтейін,

Таусылмайтын к�п жырым.

***

Сағындым мен Арқаның самал желін,

Балалық балғын дәурен �скен жерім.

Аялап алтын бесік құшағында,

@сірген амансың ба, қайран елім.

Қайран ел қош аман бол қалған бізден,

Хат алмай қапыдамын халқым сізден.

Ел мен жер туып-�скен еске түсіп,

Еріксіз ағады жас қара к�зден.

Арқаның желі жібек, суы қаймақ.

Еркелеп сенде �сіп ем еркін ойнап.

Қаз қонып, аққу жүзген шалқар к�л-ай.

Туған жер сағындым-ау бір сені ойлай.

Жыланды, Үштаған мен Түйемойнақ.

Т�менде Арал т�бе тұр, б�рі ойнақ,

Баласы Асан, Саңырық мекен еткен,

Қыс қыстап Сарысу бойын, қырқа жайлап.

Самалды Сарыарқаның бір саласы ет,

Құлын-тай, құнан атша �скен бойлап.

Шалқарк�л шалғайына к�шіп қонып,

Жаннатты шіркін жер-ай жүрген жайлап.

Қызықтың қызығымен қыз бозбала,

Думанды шірқін ел-ай жүрген тойлап,

Сол күнді елестетіп есіме алдым,

Шыдатпай жүрегімнің қаны қайнап,

Еске алдым Арқа түнін бұлақ қаққан,

Кетпестей жүрегіме отын жаққан.

Сырласып, әзілдесіп  достарыммен,

Жамылып түн к�рпесін құрбы баққан.

Сол түннің шын жаршысы-табиғат,

Тойыппең қызығына жан құмартқан.

Қақбақ тас, Қара су мен Теректі ата,

Қырқада жер шүйгінін мұңарытқан.

Жамылып �лкелердің  жанат тоғай

Сылдырлап күміс бұлақ тастан аққан.

Балталы, Бағаналы неше арыс боп,

Саласын сол қырқаның жайнап жатқан,

Жазушы атым Шәріп қайран жер-ай.

Бір кезде жаным сенен рахат тапқан.

Сәлем айт Жауғаштының баласына.

Жасы үлкен, жаны дос бар арасында.

Шерлінің шерін қозғап жазған жыры.

Тілінен �скен жерге тарасын да.

Қарт, қария жасы келген ғазиз ана,

Отырсың дұға ғой боп баласына.

Бірге �скен қатар құрбы еске түсіп,

Тербелтіп Еуропаның даласында.

Сағынып ел мен жерді тірі жүр деп.

Ақ қағаз осыны айтып барасын да.

Жазғам жоқ шешендікпен �нер тасып

Жұбаттым к�ңілімді кеткен жасып,

Қайыр қош, барша халқым тілектес бол.

К�рерміз бір Алладан болса нәсіп.

***

«Ардақты туысқандар, Ағай, Апай, Лена, 

Бәтима, 2сия, Елеш, Бибісара т. б. менен 

амандық естімек болған ағайын-туысқандарға 

мен Тұрсынбектен, сағынышты сәлем. Аман, 

денім сау, фронт жағдайында, қызмет бабында 

жүріп жатқан. Ағай сіздің 2-VІ, 7-VІ-гі екі хат 

жаңа тіпті 5-V хаттарыңыз маған біржолата келді. 

Хаттағы жазылған амандық хабарларыңызды 

естіп к�ңіл жай боп қалды.

Солардың ішіндегі 7/VІ хатыңыз маған   ұнады.  

Үйткені ол бәрінен соң жазылып, маған тез кел-

ген хат боп есептелді. Ол хаттардан елдегілердің 

де, фронттағылардың да жағдай-хабарлары ашық 

түсіріліпті,   сондықтан   оларды   да   естіп қуанып 

қалдым. Мен жақында Пшенбектен хат алдым. 

Аманмын, Қозғанның да дені сау депті, жаңа 

менен ол   жақтың   амандығын сұрапты. Мен 

�зім болжауымша ел жақтың    амандықтарын 

толық етіп хат жазып жібердім. Біздер тайау жи-

екте тұрсақ та, нақ айқасуға кірісе қойған жоқ 

едік, минут сайын, сағат сайын әзірлікте тұрмыз. 

Сондықтан, осы хатты жазып болысымен соғысқа 

кірісіп кетеміз бе дегендей әзірліқте тұрмыз.

 Менің �з айлығымнан әр сайын сіздер алып 

тұратын етіп әжем атына (300 сомнан) сіздің адре-

ске ақша шегертіп отырамын: нақ май айынан 

бастап оны сіздер ала-алып жүрсіздер ме? 2/VІ-

дегі ашық хатыңызда «бүгін тағы жазамын, ішінде 

сүгіретіңіз бар» депсіз, ол маған келген жоқ. Егер 

жібермеген болсаңыз жіберерсіз.

Амандык, жеңісті тілегеннен басқа еш уайым, 

арманымыз жоқ. Қарамағымда 2 зеңбірек, 8 ат, 

20 сарбаздарым бар. @зім командир взводымын. 

Маңымда  менімен �з тілімде с�йлесетін ешкім 

жоқ. Жалғыз шалым бар еді, ол денсаулығы на-

шарлап тыл жаққа жеңіл еңбекке кетті. Денсаулық 

зор байлық, сау болып аман жолығайық. Хат 

жазған Тұрсынбек .

3 июль 1943 жыл».

Ескерту: Лена маған неге хат жазып тұрмайды? 

Хат жаза білмей ме? Хат жаза білмесе, Фатимаға 

қосып, биыл қайтадан «2ріп таңбаларынан» ба-

статып I- класқа түсіріндер. Тоғызбай Алматыда 

ма? Адресін жіберерсіз.

 ***

«Аса кымбатты анамызға, інім Сүтемгенге, 

карындасымыз Нәшімге, Ибраһім, Гүлжаһанға, 

Шарипаға    екі  әжеме, Тамашқа, барша 

мені сұраған туған-туысқанға  мен   балаңыз 

Барақбайдан сағынған жүректен сәлемімді жол-

даймын. Ал, қалқам Тамаш,   денің   сау   ма, 

есен  жүріп   жатырмысың. Үй-ішің аман ба, екі 

шешеңнің дендері сау    ма?  Сәмет ағай қалай, 

дені сау ма, бала-шаға тегіс аман ба?    2шімхан 

қайда, үйде ме? Менен хал    білмек   болсандар,   

денім    сау, орынша, госпитальде жатырмын. Жа-

рам жазылып қалды. Мен сендерден 1.X.-3.X. екі 

хаттарыңды алдым. 16.X.43 ж., күні алып оқып, 

амандықтарыңды естіп қуандым. Сол күні хат 

жазып жібердім.  Қайыр қош, қош! Сау болыңдар. 

Хат жазған БАРАҚБАЙ деп білерсіңдер. Осы 

хатты алысыменен тез хат жазыңдар. Қасымда 

қазақтан Семейдің бір баласы бар. Мынау 

сағынғаннан апама жазған �леңім.

 

Анама

Құрметті хат жазайын анамызға,

Бұл тойдан жұрт жиылған қаламыз ба?

@сірген тәрбиелеп қайран анам,

Бағыңа аман-есен барамыз ба?!

Екі жыл алмадым хат туған елден,

Кір жуып, кіндік кесіп �скен жерден.

Біле алмай амандықты жүргенімде,

Қолыма бірінші рет хатың тиген.

Үйде екен аман-есен Сүтемгенім,

Тарқады хатыңды оқып іште шерім.

Амандық арттағы елден естіген соң,

Мінекей енді менің с�йлер жерім.

Жакешжан да  сау ма жалғыз балам,

Сағынып атыңды атап хатқа салам.

Шешімді бұл хатыңда к�рсетпепсің,

Жалғыз-ақ бұл қалай деп қайран қалам.

Ашып жаз үйде бар ма менің анам,

Сағынды сізді ойлап мұнда балаң.

Жүргенде мен бұл жақта кетсең �ліп

@лгенше біте қоймас іште жарам.

Қолымда қара сия, күміс қалам,

Бұл хатты, арнап анам саған жазам.

Сағынып бірер ауыз �лең жаздым,

Айағы осы менен болсын тәмәм.

 

Ал, туғандарым бұл �леңді ақындықпен 

жазғаным жоқ. Шешемді қатты сағынып, оны 

мен бірде хатқа жазбағаныңа уайымдап жазғаным 

бұл.

Балаң Барақбай.
17 октябрь, 1943 жыл».

***

«К�ке,   қалай аман-сау   жүрсіз бе? Менде ден 

сау.  Тамбов қаласында жүрмін. Жара жазылды. 

Жақында тағы да майдан барғалы тұрмын. Ал 

сіздің 20 декабрьде және Сейтжаннан ауылдан 

25 декабрьде салған  хатын 11 январь күні алып 

қуанып қалдым. Ал кішкентай ағадан да бір рет 

хат алдым. 13 декабрьде жазған.

4 рет кірдім дейді. Ал, к�ке, мен сізге ақыл айт-

паймын ғой. Сонда да мені, ауылды, кішкентай 

ағаны ойлап жүдемеңіз. Алла жазса кездесерміз. 

Басқа айтар с�з жоқ. Жаңа адресті барған жерден 

күтесіз. Сау болыңыз.

Алла аман жолығуға жазсын. Жаныңыздағы   

ауылдағы  бар кісілерге тегіс сәлем.Шаһарап.

11.I.43 жыл».
Тамбов

Сақтағанов Ш.
 ***

«К�п құрметті Күлән!

Аманбысың? Қарттар қуатты ма? Русланның 

дені сау ма? Сабаққа үлгерімі қандай? Скрипканы 

үйренетін  бе? Балалардан хат-хабар бар ма?     

Мен қазір  далада,  жорық үстіндемін. 

Жолдастардың бәрі де майданға жүріп кетті. 

Мені тек оқуға қалдырып отыр. Егер денімнің 

саулығы жарап оқуға енсем 6-7 ай оқу ор-

нында болмақшымын. Б�тен не жазайын, 

амандықтарыңды білдір. Күлән, сені шексіз 

сағындым.

Досың Тәшібай. 
12.III.1943 жыл».

«Күлән, «Қанжар» — деген �леңдер жинағын 

баспаға бергелі отырмын. Сол жинақтан бір 

�леңді саған жазып, сәлемдеме ретінде жіберіп 

отырмын, Қабыл к�ріп алар деп ойлаймын.    

 

К�к к�гершін

К�к к�гершін құлаш сермеп,

Қанатыңды қарышта.

Кейде аспандап, кейде жерлеп,

Ұшып жылдам алысқа.

Тез жеткізіп, жазған менің,

Сәлемімді  жарыма.

Ой орнықсын, алсын демін,

Жай таптырып жаныма.

Жүрген болса жүрек толқып,

Ойға үнемі беріліп.

Менің жазған хатымды оқып

Қалсын к�ңілі серігіп.

Жаным сүйген жарым тәтті,

Нұр сәулетті келбеттім.

Білем жүр ғой істеп қатты,

Майданында еңбектің,

Жүрегімді білсін менің,

Майдандағы атыста.

Етпек болған елді менің,

Жауды қуып батысқа.

Кек торынан фашистердің,  

Елді, жерді босатып.

@лтіргенім офицерін,

Жарды тастар жасартып.

К�к к�гершін құлаш сермеп,

Ұшты жылдам алысқа.

Жар шаттығы  кетер к�п боп,

Басқан сайын батысқа.

***

Туған-туыс,   бауырларға

Ардақты ата-ана, туған бауыр,

Асыр салып аясында �скен ауыл.

Арқаның аппақ жатқан кең даласы,

Еске алсам, к�ңіл жүгі болады ауыр.

Ақ сүтін адал берген анам қайда,

Бізді ойлап отыр екен қандай жайда?

К�терген ауыр күнде, әлпештеген

Атыңды ұмытпаспын сақтай ойда.

Елестеп к�з алдымда к�кем түрі,

Еске алсам езіледі жүрек кірі.

Сүйреген �рден-�рге �рендікпен.

Жетпейді-ау «қалқам» деген маған үні.

Елжіреп бауыр еті бала десе            

Мәз болып қарамызға күні кеше

Күніне мың толғанған туған ана,

Ақтармын ақ сүтіңді кезі келсе.

Жеткіншек жауқазындай бауырларым,

Кей кезде еркелігіңді ауырладым.

Мұң болып бір к�руім осы күнде

Жанға сеп ешбір қара таба алмадым.

Айналған қарамыздан аналарым,

Ақ сақта аманатын аталардың

Туысты туған танып, қара болып

Сыйластық сеніндағы қолда барың.

Нағашы, жиендерім, дос пен жарым,

 Сізге де бір жағынан к�ңіл алаң.

Думанның туын тіккен жастық, орта

Аңсаймын бәріңді де не бар шарам.

Жекелеп атыңды атап еске алдым,

Сағынған сәлеміңді қабыл алғын.

Жұлдызша бәрі дағы ағып �тер,

Жайраңдап, табысар күн к�ріп алдым.

                       

Жанахмет  Баяхметов.
                       9 сентябрь 1943 ж.

***

«Қымбатты жерлестер! Біздің қазақ елдері 

туған елге, оның тамаша үнін естіп, бұрынғыдан 

әлденеше есе жігер алып, хат жазып отырмыз. 

Сіздердің бауырларың, балаларың қар т�сеніп, 

мұз жастанып, талай қиындықтарды жеңіп �тіп, 

неміс басқыншыларына  күннен күнге қатты 

соққы беруде, сүйікті отанымыздың қасиетті 

жерін фашист арамзалардан тазартуда. Біздер 

неміс басқыншыларына бұрынғыдан да еселеген 

күшті соққы беріп, сіздердің тапсырмаларыңызды 

және Бас Командашының бұйрығын мүлтіксіз    

орындаймын   деп    ант береміз.

Сержант-химик Сейтжан  Ибраев
Пулеметчик Данияров

Қызыл әскер Ғабдулла   Дегенбаев
(«Қызыл кенші», 1943, 24 март, № 13)».

***

«Біздің қымбатты жерлестеріміз. Қарсақбай, 

Жезқазғанның жұмысшылары, біздер соғыс 

басталғалы қарғыс атқан неміс  басқыншыларымен  

кескілескен  ұрыста  жүрміз.  Біздер немістерден 

қайтып алынған талай қалалар мен селолардағы 

айанышты халдерді к�рдік. Неміс аюандары 

�здері басып алған жерлердегі совет адамда-

рын жаппай қыру әдістерін қолданған. Бейбіт 

халықтарды олар тұншықтырғыш машинаға зор-

лап мінгізіп �лтіруді системаға айналдырған. Со-

вет азаматтарының қажырлы еңбегімен жасалған 

бірнеше қалалар мен селоларды к�зсіз аюандарша 

қыйратып, кәресин құйып �ртеп отырған. Зұлым 

жаудың бұл жыртқыштық ісін біз еш уақыттада 

ұмытпаймыз. Осының бәрі үшін олардан аяусыз 

кек аламыз.

«Батырлығы үшін» медальмен наградталған 

үздік байланысшылар:   

Ақтай Шаңбаев, Қыдырберген Кеулов,
(«Қызыл кенші», 1943, 28 август, № 41)».

***

«Біздің б�лім Ленинград блокадасын 

талқандаған әйгілі ұрысқа қатынасты. Қызыл 

армия б�лімдерімен бірге гитлершіл суайттардың 

«алынбайтын қамал» деп мақтаған бекіністерін 

к�ктей тіліп бұзып �тіп, Ленинград қоршауын 

талқандадық. Жоғарғы Бас командования 

б�лімшеміздің осы әйгілі ұрыста к�рсеткен ерлігі 

мен жүректілігі, ұйымшылдығы үшін біздің 

б�лімшеге гвардия атағын беріп, гвардиялық 

Қызыл ту тапсырды.

Біз неміс-фашистерді бұдан былай да бірі бол-

май жойылғанша қыра береміз.

Ата-аналарымыз, апа-қарындастарымыз, 

сүйген жар, сүйікті достарымыз! Бізді зор 

жеңіспен күтіңіздер!

Сәли Дүйсенбеков.
Батарея командирі — гвардия лейтенанты.

(«Қызыл кенші», 1943, 24 март)».

 ***

«Қымбатты    жерлестерім  – Қарсақбай    мыс-

шылары мен Жезқазған, Байқоңыр кеншілері!  

Майдандағы Н. б�лімінің қазақ жауынгерлері 

қазақ  халқының жалынды с�здерін  зор 

қуанышпен, мақтанышпен оқыды. Бұл с�з біздің 

жігерімізді бұрынғыдан он есе арттырып жаңа 

жеңістерге жігерлендірді.

Туысқан жерлестерім! Сендердің сенім-

д е р і ң і з д і  а д а л  н и е т п е н  а қ т а й м ы н ,  ф а -

шист арамзалар талқандалып жойылғанша 

тас түйін боп бекінген белімді босатпаймын, 

неміс баскесерлердің басын кесіп бітіргенше 

халқымның кег імен күресте  шыңдалған 

қылышымды қынабыма салмаймын.

Оразбек /шірбеков.
                                        Қызыл әскер. 

(«Қызыл кенші», 1943, 24 март)».
                                                      

Енді жоғарыда тізілген хат иелерінің бірқатары 

ж�нінде нақты деректер келтіре кетейік.

Тәшібай 2лмұханбетовтың туған жері Торғай 

�ңірі болғанымен жастай �скен мекені Ұлытау.

Ол отызыншы жылдың бас кезінде Алматыға 

келіп, Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтының әдебиет б�ліміне түсіп, 1938 жылы 

бітіреді.Еңбек жолын Семей педтехниумында 

бастап, осында әдебиет пәнінен сабақ береді.Бір 

жылдан соң Ұлытауға келіп, мұғалімдік жұмысқа 

кіріседі.Бұдан кейін ұстаздық қызметін Қарсақбай 

мен Жезқазған кенішінде жалғастырады.

Студент кезінде   «Лениншіл жас», «Қазақ 

әдебиеті»,  «Социалды Қазақстан» газеттерінде 

�лең, әңгімелері, мақалалары шығып тұрған. 

1938 жылы Алматыда жарық к�рген «Жастық 

даусы» деген жас ақын-жазушылар жинағына екі 

әңгімесі енген.

Тәшібай соғысқа 1942 жылдың қазанында 

аттанады.Майданда жүріп қанға сіңген �лең ту-

дыруын тоқтатпаған.

Жігітті мақтап не керек,

@з Отанын сүймесе,

Халқының жауын жықпаса.

Күресте қайрат к�рсетіп,

Қанға бояп дұшпанын,

Жерге басын тықпаса.

@зі тұрған жұртының,

Тілегін, мұңын, шаттығын,

Есте сақтап, ұқпаса.

Тар жерде ерлік к�рсетіп,

Қоршалаған жауының,

Мойындарын қырықпаса.

Соңынан ерген қолдарын,

Түтеген оқтың аузында

@лімнен алып шықпаса.., – деп келетін 

�леңдері арқылы  жанындағы қаруластарына 

жігер, қайрат беріп отырған.

Тәшібай соңғы хатын 1943 жылдың 2 

желтоқсаны күні туған қарындасы Бақытжанға 

жазған. Бұл уақыт Тәшібайдың Дон �зені 

бойындағы сұрапыл ұрыста ауыр жараланып, 

гос питальге түскен кезі болатын. Алайда отаншыл 

азамат, ұлтының аяулы перзенті бір аптадан соң 

осы госпитальде к�з жұмады. «Қара қағаз» елдегі 

зайыбы Күләнға келеді.

Жауынгер ақын жырлары – ел есінде.1990 

жылы Тәшібай 2лмұханбетовтың «Мен �мірге 

ғашықпын» атты шығармалар жинағы  Жеңістің 

45 жылдығы қарсаңында «Жазушы» баспасынан 

жарық к�рді. 

Жанахмет Баяхметов 1922 жылы Ұлытау 

ауданының Кішітау аталатын жерінде туған.

Мектепті Қарсақбайда бітіреді. Қарағандыдағы 

педагогтік институтты тәмамдаған.Мұғалімдікті 

Ұлытауда бастайды.

1943 жылы Байқоңыр ауылында ұстаздық 

етіп жүргенде майданға алынады.Белоруссия, 

Украина, Польша жерін  гитлершілдерден азат 

етуге қатысады. Соңғы �леңмен жазған хаты 1944 

жылдың 30 мамырында, сосын кешікпей тағы бір 

хаты келеді. Одан әрі хабарсыз кетіп, ақырында 

Польша жерінде жерленгені анықталады.

Жанахмет те �лең-жырға бала кезінен 

құмар болған.Мектепте жүргенде-ақ �леңдері 

жергілікті басылымдарға шығып тұрған. Ол 

�леңге жауапкершілікпен қараған. Оны белгілі 

ақын Бүркіт Ысқақовтың мына естелігінен 

аңғаруға болар еді: «Жанахметке жолыққанға 

дейін де мен �лең жазғанмын. Ол �леңдердің 

кейбіреулері газет беттерінде басылып та жүрді. 

Бірақ Жанахметтің айтуынша шын �лең, нағыз 

поэзия бұдан г�рі басқарақ,одан г�рі жоғарырақ.

Оған жету үшін табиғи дарынмен қоса,талмай оқу 

керек,ерінбей іздену қажет. Ол шын �лең, нағыз 

поэзия деп маған Қасым Аманжолов пен Абдолла 

Жұмағалиевтің кейбір  �леңдерін оқып берді. Ол 

�леңдердің неліктен шын поэзия екенін айтып, 

түсіндірді. @леңді жалпылама жазбау керек, құр 

айғай, бос даурығу, құрғақ ұран, арзан ақыл �лең 

болмайды. @леңді белгілі бір сюжетке, оқиғаға 

немесе ойға құру қажет. 2р �леңнің �з арқалаған 

жүгі, яғни айтайын деген ойы болуға тиіс. @лең 

ой мен сезімнен туу керек деді. Жанахметтің бұл 

с�здері менің құлағыма жағып, миыма қонып 

кетті. Енді бұдан былай �лең жаза қалсам, оны ең 

алдымен Жанахметке к�рсетіп алып, редакцияға 

апаратын болдым».

Жанахметтің әкесі Баяхмет Алдабергенов 

Байқоңыр к�мір шахтасында атақты кенші болды. 

Ол кісі соғыс жылдарында тылда жанқиярлықпен 

еңбек етті. Қажырлы еңбегі арқасында Ленин, 

Еңбек Қызыл Ту ордендерімен, к�птеген медаль-

дармен марапатталды. Зайыбы екеуі азаматтығы 

да, адамгершілігі де мол бес ұл, бір қыз тәрбиелеп 

�сірді. Солардың бірі әлгінде біз тілге тиек еткен, 

туған елі үшін қасық қаны қалғанша шайқасып,  

жау қолынан  мерт болған жаны жайсаң Жанах-

мет еді. 

Шәріп Қалманбаев Ұлытау ауданының 

Аралт�бе ауылында 1909 жылы дүниеге келген. 

Сауатты азамат болған. Колхоз мүшелеріне хат та-

нытып, білімге жетелеп отырған. Майданға 1941 

жылдың тамызында шақырылады. К�п кешікпей 

соғысқа ағасы Ишан, інілері Жәлел, Зет те атта-

нады. Елде анасы Күнжамал, зайыбы Шолпан, 

бір жасар ұлы Құрмет қала береді.

Шәріп  майданнан хатты к�біне �леңмен 

жазған. Оны ағасы Бұлдыбайға жолдап отырған. 

Бұлдыбай да �леңмен жауап қайтарады.

Атпал азамат 1944 жылы ауыр шайқас кезінде 

қаза табады. 

Шаһарап Сақтағанов та жастайынан �леңге 

ынтық боп �скен. Балауса жырлары газеттер-

ге шығып тұрған. Ол да соғыстан аман-есен 

оралғанда елге танымал ақын болар ма еді. Амал 

нешік, 1943 жылдың 16 ақпанында  жаумен алы-

сып жүріп жан тапсырады.

.. .Майдан хаттары. Біз үшін бұлардың 

әрқайсысы қымбат.Оларды к�здің қарашығындай  

сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отыру парыз.  

МАЙДАН 
ХАТТАРЫ
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1 9 7 8  ж ы л ы  « Ж ұ л д ы з »  ж у р -

налында белгілі жазушы Сәуірбек 

Бақбергеновтің «Ат дүбірі» деген 

очеркі жарияланды. Автор мұнда 

ғасыр пырағы атанған Луговой жылқы 

зауытының т�л перзенті әйгілі Аб-

сент жайын тілге тиек ете отырып, 

Қазақстандағы ат спортының хал-

жағдайына кеңінен тоқталған еді. Онда 

сонымен бірге, халқымыздың ежелден 

бергі айнымас серігі – жылқы түлігінің 

�міріне, тарихына қатысты қызықты 

деректер де к�птеп келтірілген бола-

тын. Солардың ішінде бізді әсіресе, 

м ы н а  б і р  с � й л е м  ж о л д а р ы н ы ң 

жүрегімізді лүп еткізгені бар.

«…К�рермен жұртшылықтың к�з 

алдына келер ме екен? Мәселен, ең 

бірінші Жеңіс парады 1945 жылдың 24 

маусымы күні �тті. Мәскеуде, Қызыл 

алаңда болған Жеңістің тұңғыш па-

радын қабылдаған Кеңес Одағының 

т�рт мәрте Батыры, маршал Георгий 

Константинович Жуков еді. Ол кісі 

ақбоз атқа мініп шықты. Сондағы 

ақбоз ат Араб, кәдімгі Абсенттің әкесі 

болатын».

Абсент… Абсент.  Рим, Токио 

қалаларындағы ХVII, ХVIII Олимпиада 

ойындарының жүлдегері, әлемнің т�рт 

бұрышын түгел аралап, он екі жыл бойы 

қатарынан алдыңғы топтан к�рінген 

ақылды арғымақты кім білмейді? Ол 

біздің республикамыздың, біздің рес-

публикамыз ғана емес, еліміздің ат 

спорты ж�ніндегі ары мен намысы бол-

ды ғой. 1956 жылдан 1970 жылға дейінгі 

аралықта бұл жануардың дүркіреген 

атақ-даңқы болашақтан болашаққа 

аңыз болып қалар әлі! Ал оның әкесі 

Араб айғырының Жеңіс парадына 

қатысуы қызық екен…

Не керек, аталмыш очерктегі құпия 

жібінің ұшы қылтиып шығып тұрған 

қысқа с�йлемдерді оқыған кезден бас-

тап, біздің ойымыздан осы бір факт 

кетпей-ақ қойды. Ақыры 1980 жылы 

Жеңістің 35 жылдығы қарсаңында  

Жамбылдағы Луговой жылқы заво-

ды қайдасың деп тартып отыруға тура 

келді. @йткені…

Абсент – Луговойда �мірге кел-

ген. Құнан шыққанға дейін осында 

бағып-күтіліп, әлем құрлықтарындағы 

түрлі аламан бәйгелерге қатысқан бұл 

жануар 14 жылдан соң �з атамекеніне 

қайта оралған. Олай болса оның ата-

тегі жайында зауыт музейінде нақты 

мәліметтер болуы тиіс қой.

…Оңашада келе жатқан адамға 

қашанда ой серік. Алматы – Ташкент 

автобусы алдымыздағы аңырап жатқан 

асфальт жолда үдемелі жылдамдық 

алған  сайын,  менің  қиялым да 

сан тарапқа самғауда.  Олардың 

кейбіреулері – адам.., ат…, аттың 

адамға деген ғасырлар бойғы адал 

қызметіне қатысты жайлар.

Мамандардың не деп түсіндіретінін 

қайдам, біздің қарапайым ұғымымызда 

аттың адамға, қоғамға деген еңбегін 

былайша бағалауға болатын сияқты. Ол 

– жылқы түлігінің ең алдымен еңбек 

к�лігі екендігі. Оған бұл тақырыпқа 

қатысты арғы-бергі  тарихтың бір ғана 

жарқын к�рінісі – кешегі Түрксіб шой-

ын жолының құрылысын мысалға алуға 

болады. Ұзындығы 1450 шақырымға 

созылған осы жанқиярлық істе жылқы 

малы қазақтың алғашқы жұмысшы та-

бымен бірге тауды бұзып, тасты басы-

сты. Сол жылдардағы адал қызмет иесі 

ол арғы шеті Семейден Жаңғызт�бе…, 

одан Аяг�зге дейін құлақ түбі тершіп 

кіре тасысты. Ал құрылыстың бергі беті 

Шу, Шоқпар, Айнабұлақ аралығында 

сауырын ақк�бік жауып топырақ жол-

дарын үюге қатысты.

Ат – армия күші. Біздің мұндай 

тұжырымға келуімізге атты әскер 

тарихына қатысты т�мендегідей 

фактілердің негіз болуы. Олар –  со-

нау жоңғар шапқыншылығындағы 

Ж а л а ң т � с  б а һ а д ү р  ж і г і т т е р і н і ң 

Самарқаннан Орбұлаққа тез жеткен 

әбжілдігі, Еуропадағы жетіжылдық 

с о ғ ы с  к е з і н д е г і  п р у с с а к т а р д ы ң 

құйындай ұйытқыған Зейдлиц ка-

валериясы, француздардағы Мюрат 

атты әскерлерінің даңқы, Ресейдегі 

казак Платовтың жанкешті жорықтары 

жайындағы қызықты деректер. Одан 

кейінгі Ұлы Отан соғысындағы гене-

рал Доватор атты әскер корпусы…, 

генерал Белов жауынгерлерінің Бер-

линге кіруі… Міне, мұның бәрі де 

жоғарыдағы �зіміз с�з етіп отырған 

атқа, қасиетті түлік – жылқы малына 

қатысты жайттар.

«Демек, – дейміз біз осы арада 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

МАРШАЛ 
МІНГЕН

– Ұлы Отан соғысының сұрапыл 

күндеріндегі қиын-қыстау кезеңдерде 

біздің тылымыздағы асыл тұқымды 

жылқы зауыттарының үлкен р�л 

атқарғаны с�зсіз. @йткені, майдандағы 

кавалериялық корпустарды мініс 

к�лігімен қамтамасыз ету, жорық 

жолдарындағы зеңбіректерді тасы-

малдау, жауынгерлік кухня – асха-

налар мен  далалық пошта жүктерін 

жеткізу сияқты жұмыстарда ат әбден 

керек болған. Олай болса �зіміз бет 

алып келе жатқан Луговой жылқы 

зауытының Жеңіс күнін сол кездері 

бір табан болса да жақындатып, оған 

�зіндік үлес қосқандығы анық. Бұл 

жайтқа да зер салу керек екен-ау».

Осындай ойлардың жетегіне ерген 

мен автобустан Луговойдан �ткеннен 

кейінгі  К�гершін бұрылысынан 

таңғы сағат жеті шамасында келіп 

түстім. Жол шетіндегі сілтеме қададан 

аңғаруымша, жылқы зауыты бұл жер-

ден онша алыс емес сияқты. Жаяулап 

жүре беруге тура келді.

АҚБОЗ АТ
Ойланып келемін. Ойланып келе 

жатқан себебім – Абсенттің әкесі 

Арабтың Жеңіс парадына қалай, 

қашан барғандығы  және оның 

�мірбаянының маған толық таныс 

емес екендігі. К�ңілге демеу болар 

нәрсе – жазушының жоғарыда аты 

аталған шығармасындағы: «Сондағы 

ақбоз ат Араб, кәдімгі Абсенттің әкесі 

еді» деген жалғыз с�йлемнің санамда 

жаңғырып тұрып алуы. Кім біледі ол 

жаққа бұл жануар мүмкін Луговой 

емес, басқа жерден барған шығар. 

Соғыс кезінде біздің республика-

мызда Қарқара, Дегерес, Мұғаджар, 

Құланды жылқы зауыттары жұмыс 

істеді ғой. Ал мұндай шаруашылықтар 

Сібір мен Орта Азияда қаншама еді 

десеңізші? Бірақ…, иә бірақ Жеңіс па-

радын қабылдаған маршал астындағы 

арғымақтың Ұлы Отан соғысынан 

кейінгі тағдыры әйтеуір осы зауытпен 

байланысты болғаны анық. Олай деп 

айтуымызға Арабтың баласы Абсенттің 

Ұлы Отан соғысынан кейінгі дәл осы 

зауытта �мірге келуі.

…Қырғыз Алатауының бір сілемі 

– Сұлут�р б�ктерінен алтынкүрек 

жел есіп тұр. Қыстың қош айтысар 

соңғы қары – құсқанатынан қалған 

алашұбар үрінді  т�бе етегінде қыздың 

жиған жүгіндей ақшаңқан ауыл жатыр. 

Одан әріректегі қысқа жол бойы-

мен бірде желіп, бірде шоқытып салт 

аттылар тобы салдыртып барады. 

Жылқышылар-ау шамасы. Олардың 

астындағы аяқтарын алшаң басып, 

ауыздықтарын қарш-қарш шайнаған 

к�сем жүрісті сәйгүліктер дүбірін 

естігенде қазір ұмыт болған, бірақ бір 

кездері �зіңе етене таныс жайлар есіңе 

түсіп, жанарың жасаурағандай…

…Шаруашылық директоры Иван 

Афанасьевич Финько, парторг Махан 

Иісбаев және осы шаруашылықтағы 

кадрлар б�лімінің меңгерушісі 2лібек 

Баялиевтермен арадағы әңгіме Лу-

говой жылқы зауытының Ұлы Отан 

соғысы кезіндегі атқарған жұмыстары 

тақырыбы бойынша �рістеді.

– Зауыттың Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы тарихын жақсы білетін 

адам – ол мына, 2лекең. @йткені бұл 

кісі 1939 жылдан бері осы жерден табан 

аудармай жұмыс істеп келеді, – деді 

Иван Афанасьевич Финько.

– Солай деңіз.

Ш а р у а ш ы л ы қ т а ғ ы  к а д р л а р 

б�лімінің меңгерушісі 2лібек Баялиев  

ақсақалдың айтуына қарағанда, Ұлы 

Отан соғысы жылдарында №97 Луго-

вой жылқы зауыты елеулі жұмыстар 

жүргізе білген. Ол сол кездегі мұндағы 

150 еңбеккердің 112-сінің қару алып, 

майданға аттануын былай қойғанда, 

атпал азаматтардың орнын басқан 

қарт жылқышылардың Қызыл Армия 

б�лімшелеріне 1941 жылы – 390, 1942 

жылы – 410, 1943 жылы – 370, 1944 

жылы – 350, 1945 жылы – 287 жылқы 

беруді қамтамасыз еткен қажырлы 

қимылынан айқын к�рінеді. 

– Бұл біздің жылқы зауытының 

1941-1945 жылдар аралығындағы 

қорғаныс мақсатына сәйкес атқарған 

жұмыстарының бір б�лігі ғана, – 

дейді 2лекең осы арада сәл үзіліс 

жасап. –  Ал шаруашылықтағы сол 

кездері еңбек еткен адамдардың, 

мамандардың,  �зіңе керек деп табы-

латын басқа мәліметтердің бәрін мына 

іс қағаздарынан табуына болады.

С�йтті де, ол кісі маған сырты 

ақжемденіп тоза бастаған бір топ қағаз 

бумаларын алдыма қойды.

– Қарап отырмын. Алғашқы 

беттерінде 1940, 1941, 1942…, 1948 деп 

жазылған тігінділерден зауыттың осы 

�зіміз келіп отырған 1980 жылға дейінгі 

тыныс-тіршілігін толық к�з алдыңа 

елестетуге болатын сияқты. Мұнда 

майданға, басқа шаруашылықтарға 

ж�нелтілген жылқылардың санын 

куәландыратын іс  қағаздары…, 

қолхат…, еңбекшілерді жұмысқа 

а л у  ж а й ы н д а ғ ы  б ұ й р ы қ т а р м е н 

бірге Ш.Жанғазин, А.Толстунов, 

М.Потапов, А.Жұбанышев деген кісі 

аттары мен фамилиялары да әр жерден 

қылаң беруде. Байқап қарасақ бұлар 

1938-1950 жылдағы осында қызмет 

атқарған шаруашылық директорлары 

екен. Бір мезетте…, иә, бір мезетте 

мұқабасына 1950 жыл деп белгі соққан 

кіріс-шығыс қағаздарының жуан ор-

тасына келгенімізде жүйкеміз солқ ете 

түскендей әсерде қалдық. Ол – Араб 

деген с�здің жанарымызға жасын 

отындай жалт етіп ілігуі еді.

«…Мәскеудегі Орталық әскери 

спорт клубынан Жамбылдағы №49 

жылқы зауытына әкелінген Араб – 

Қазбек айғырын біздің шаруашылыққа 

ж�нелтілуінің ерекше тездетілуіне 

назар аударылсын. Зауыт директоры 

В.В.Иванов. Желтоқсан 1950 жыл».

Ш а р у а ш ы л ы қ т ы ң  т ы н ы с -

тіршілігіне орай беріліп жататын 

кәдуілгі к�п бұйрықтардың бірі – осы 

құжаттың алды-артында пәлендей 

б а с ы  а р т ы қ  с � з  ж о қ .  Е л у і н ш і 

жылдардың еңбекқор кеңсе қызметкері 

жоғарыдағы с�здерді сия қарындашпен 

жазып отырғанда, оның тарихи дерек-

ке айналарын сезбей, �зінің күнделікті 

толтыратын к�п іс қағаздарының бірі 

деп қараған-ау шамасы. 2йтпесе, 

кеңейтіңкіреп жазбас па еді?! Де-

генмен, дәл қазіргі сәтте осының �зі 

құнды еді. Құндысы сол – ол Араб – 

Қазбектің қайдан, қашан келгені жай-

ында мәлімет бергендігінде.

– Кешіріңіз. Мына бір бұйрықтың 

мазмұнын қалай түсінуге болады?

– Қанеки, к�релік.

Уақыт табынан сарғайған қағаз 

беттеріне к�з жүгірткен 2лекең – 

2лібек Баялиев қария аталмыш 

с�йлемдерді оқып болып аз-кем отыр-

ды да: «Бұл Жеңіс парадына атақты мар-

шал мініп шыққан, кейін Семен Ми-

хайлович Буденныйдың бұйрығымен 

Жамбылдағы №49 зауытқа жіберілген. 

Араб – Қазбек айғырына байланысты 

берілген нұсқау ғой», – деді.

– Буденный? Ол кісі сіздердің 

зауыттарыңызды білген бе сонда?

– Білгені �з алдына, 1948 жылы 

бізбен іргелес жаңағы зауытқа келіп те 

кеткен.  Абсенттің әкесі Арабтың Жам-

был �ңіріне келуінің �зі сол сапарға 

тығыз байланысты жай.

Бақсақ, әңгіме т�ркіні мынада 

екен. Соғысқа дейін және соғыстан 

кейін Жамбыл облысында екі жылқы 

шаруашылығы болған. Оның бірі осы 

Луговой да, екіншісі №49 зауыт. Соңғы 

шаруашылық  қазір жоқ. Ол 1954 

жылғы тың к�теру кезінде Луговой-

мен бірігіп кеткен. Кеңес Одағының 

маршалы С.М.Буденный 1948 жылы 

маусым айында Қазақстанға келген 

сапарында Жамбыл жеріндегі екі 

жылқы шаруашылығының бірі – №49  

зауытқа арнайы соғып аялдайды. 

Осында болған кезінде білікті маман 

к�зге ұрып тұрған бір кемшілікті д�п 

басады. Ол – мұндағы асыл тұқымды 

айғырлардың тым аз екендігі еді. Мар-

шал жанындағы адамдарға осыны 

ескерткен кезде зауыт қызметкерлері 

бұл іске Семен Михайловичтің �зі 

араласып, к�мек к�рсетсе қалай бо-

лар екен, онсыз мұны шешу тым 

қиынға соғады деген ойларын ай-

тады. Не керек, сол жерде олар бір 

кездері маршал Г.К.Жуков мінген, 

кейін жасы келіп қалуына байланысты 

әскери ойындарға қатысудан босап, 

Мәскеудегі Орталық әскери-спорт 

клубында күтімде тұрған 15 жастағы 

Араб – Қазбекті Жамбылдағы №49 

жылқы зауытына жіберуге шешім 

қабылдайды. Мұның �зі асыл текті 

айғырдан тұқым алып қалудың бірден-

бір тиімді жолы еді.

– Арабты Абсенттің әкесі деп 

атауымыздың негізгі т�ркіні осында 

– деді зауыт директоры Иван Афана-

сьевич Финько.

Енді бізге бәрі де түсінікті сияқты. 

Түсінікті болатыны, Араб – Қазбек 

айғыры Жамбылдағы №49 жылқы 

зауытына келген соң к�п ұзамай 

Луговойға ауыстырылған. Ауысты-

рылу себебі – аудан басшыларының 

у а қ ы т  т а л а б ы н а  с ә й к е с  ж ы л қ ы 

ш а р у а ш ы л ы қ т а р ы н  б і р  ж е р г е 

жинақтап, оның орнына жаңа астық 

кеңшарларын ұйымдастырғандығында 

еді. Луговой жылқы зауытының ди-

ректоры В.В.Ивановтың сол кездері: 

«Мәскеудегі Орталық әскери-спорт 

клубынан Жамбылдағы №49 жылқы 

зауытына әкелінген  Араб – Казбек 

айғырын біздің шаруашылыққа ауыс-

тыруды тездетуге ерекше назар ауда-

рылсын» деп �з мамандарына мазасыз-

дана нұсқау беруі осы жағдайға байла-

нысты болса керек. Бұл әрине, орын-

ды түрдегі мазасыздану еді. @йткені 

атағы айдай әлемге белгілі асыл текті 

арғымақтан қол созым жерде  тұрып 

айырылып қалудың арты қаншалықты 

орны толмас �кініш екендігі кім-

кімге де болмасын түсінікті ғой. Міне, 

осындай жағдайлардан кейін барып, 

Луговойға келген Араб – Казбек арада 

бір жыл �ткен соң артынан бүкіл әлем 

шулаған ғасыр пырағының әкесі ата-

нады. Ол – мал шаруашылығындағы 

ежелден қалыптасқан зоотехникалық 

ережеге сәйкес аты атасы Арабтың – А, 

шешесі – Баққараның – Б әріптерінен 

алынып қойылған құлын– Абсент 

болатын.

…Зауыт директоры мен оның 

жанындағы мамандардың жоғарыдағы 

с�здерін тыңдап отырған менің ойы-

ма осы арада мына бір жайлар келді. 

Соның бірі – �зім іздеп келген шаруа – 

маршал мінген ақбоз аттың Мәскеудегі  

Қазақстанға қалай келгендігі жайлы 

мәселеден толық хабардар болсам, 

екіншісі – Араб – Қазбектің енді Ұлы 

Отан соғысына дейінгі тағдыры, яғни 

оның Мәскеуге қай жерден барғаны, 

Жеңіс парадына қатысу тарихы жай-

ында туындаған сауалдарға жауап 

іздеуім еді.

– Маналы бері әңгімеден мына 

жайға қаныққандаймын, Иван Афана-

сьевич, – дедім мен арадағы үнсіздікті 

бұзып. – Ол – Араб – Қазбектің Ұлы 

Отан соғысынан кейінгі �мірбаянының 

біздің республикамызбен тығыз байла-

нысты екендігі. Ал, оның Ұлы Отан 

соғысына дейінгі тағдыры ше? Сіз 

осыны білесіз бе?

– Бұл  сұраққа  жауап бермес 

үшін сіз бен біз мына нәрсеге на-

зар аударғанымыз ж�н ғой деймін, 

– деді осы арада с�зге араласқан пар-

торг Махан Иісбаев: – 1977 жылы 

Ұлы Октябрьдің 60 жылдық мерекесі 

қарсаңында еліміздің теледидар 

экрандарында «Біздің �мірбаян» атты 

к�псериялы деректі фильмнің жүргені 

есіңізде ме?

– Иә, есімде.

– Есіңізде болса, сол лента-

лардың отызыншы жылдарға қатысты 

б�лігі қандай оқиғалармен сипат-

талған?

– ДнепроГЭС құрылысы…, Ста-

хановшылар қозғалысы…, Челюскин-

шілердің Солтүстік мұзды мұхитқа 

жорығы…, Т�рт кеңестік ұшқыщ 

қыздың «Родина» самолетімен Мо-

сква – Владивосток аралығына қонбай 

ұшып, рекорд жасауы…

– Мұның бәрі дұрыс. Ал, ақал-

теке арғымақтарға мінген түркімен 

жігіттерінің Ашхабадтан Мәскеуге 

тартқан шеруі ше?

Парторгтың ойын енді ған түсін-

гендей болдым. @йткені осы сәтте 

менің к�з алдыма картина титрында 

«1935» деп жазылған деректі лентадағы 

мына бір эпизод елес беріп �ткен еді.

…Экранда – Еділ  бойындағы 

қалмақ даласы. Онда жетегіне бір-

бір ат алған шабандоздар арттары-

нан будақ-будақ шаң қалдырып, алға 

тартып барады. Диктордың с�зінен 

біз олардың Ашхабадтан Мәскеуге 

ақалтеке арғымақтарымен баруға бел 

буған түркімен жігіттері екенін естиміз. 

Міне, сол лентадан тағы бір к�рініс. 

Бұл жолы олар Мәскеуде. Ұзындығы 

1400 шақырымдық жолды аман-есен 

жүріп �ткен жігіттерді Климент Ефре-

мович Ворошилов қабылдап тұр. Кез-

десу соңында түрікмендік шабандоздар 

маршал алдынан ақбоз арғымақты 

арлы-берлі ойқастата алып �тті. Бұл 

олардың әскербасына деген  сыйлық 

рәсімі еді.

– Сондағы ақбоз осы біз әңгіме 

етіп отырған Араб па?

– Иә, – деді Махаң. С�йтті де: – 

Қорғаныс комиссарына  тарту етілген 

бұл жануар ол кезде үш жаста болған. 

Содан бастап ол Мәскеудегі Орталық 

әскери-спорт клубының қарамағына 

берілген. Ал 12 жасында Жеңіс па-

рады кезінде маршал Г.К.Жуковтың 

тақымына тиген, – деген с�здерді 

қосып қойды.

– @з �мірімде мен Арабтың 

жоғарыдағыдай тарихи оқиғаларға 

қатысуын к�збен к�рген екі адаммен 

жақсы таныс болдым, – деді осы ара-

да с�зге араласқан зауыт деректері 

Иван Афанасьевич. – Оның біріншісі 

сонау елуінші жылдары Қазақтың 

зоотехникалық – малдәрігерлік инсти-

тутында оқытушылық қызмет атқарған 

ұстазым Петр Александрович Карасев 

те, екіншісі, 1948-1961 жылдарға дейін 

осы Луговой жылқы зауытының ди-

ректоры міндетін атқарған Вениамин 

Вениаминович Иванов еді. Профессор 

П.А.Карасевтің Арабты жақсы білетіні, 

1935 жылы түркімен жігіттерінің Ашха-

бад – Мәскеу аралығындағы ақалтеке 

аттарының шабысқа шыдамдылығын 

сынау марафонында оған �зінің мал 

дәрігері ретінде қатысып, сапардағы 

оқиғаларға куәгер болғандығында. Ал, 

В.В.Ивановқа келер болсақ, Ұлы Отан 

соғысында генерал П.А.Беловтың атты 

әскер корпусында болған бұл Дон ка-

загы С.М.Буденныйдың бұйрығымен 

Арабты Жеңіс парадына дайындаған 

бапкердің нақ �зі еді. Сол ат жайында 

с�з қозғалса болды екеуі де ішкен аста-

рын жерге қоятын.

Иван Афанасьевич Финьконың 

мына с�зін естіп отырғанда мен,  

қазір Кубаньдағы Краснодар жылқы 

заводының басшысы, бұрынғы Лу-

говой шаруашылығының директоры 

Вениамин Ивановтың 1950 жылдың 

желтоқсаныңдағы Араб үшін неліктен 

мазасызданғанын енді түсінгендей 

болдым.

– Араб жайында біздің білетініміз 

осы. Одан арғысы �зіңізге мәлім 

шығар, – деді  отырғандар. Иә, одан 

арғысы белгілі еді. Белгілі болатыны…

«…Сағат 10-ға 3 минут қалғанда мен 

атпен Спасск қақпасының алдында 

болдым.

«Парад, тік тұр!» деген бұйрық 

анық естілді. Бұл с�зден соң ду қол 

шапалақтау басталды. Сағат 10.00-ді 

соқты.

Тілмен айтып жеткізу мүмкін 

емес! Жүрек дүрсіл қағады… Атымды 

тебініп, Қызыл алаңға бет алдым. 

Т�ңіректі Глинканың «Даңқың арт-

сын!» музыкасының құдіретті де сал-

танатты үні жайлады. Содан соң кенет 

тып-тыныш бола қалды да, парад 

қолбасшысы Совет Одағының мар-

шалы К.К.Рокоссовскийдің с�здері 

ап-анық естілді. Ол да менен кем 

толқып тұрмаған болар. Оның рапорты 

менің бар назарымды аударып, са-

бырлы қалыпқа түсірді». /Г.К.Жуков. 

« Е с т е л і к т е р  м е н  т о л ғ а н ы с т а р » 

691-692-беттер/.

***

…Қайтып келемін.

***

… А ң ы р а қ а й  д а л а с ы н  а р т қ а 

тастаған автобус Бішкектен �те бер-

генде алқынып қалғандай болды. 

Машина моторының күрк-күрк ет-

кен к�ксау ж�телінен Қордай асуы-

на таянғанымызды біліп,  терезе 

әйнегінен сыртқа қарадым.  К�зіме 

т�бешіктердегі бүркіт, бұғы бейнелері 

шалынды. Осы сәтте ойыма жазушы 

Сәуірбек Бақбергеновтың «Ат дүбірі» 

очеркіндегі: «Біздің республика кең 

де байтақ. Қазір оның тамаша тас 

жолдары к�п. Бір кезде атпен ғана аса 

алатын қиын асуларды бұзып-жарып 

жолдар салынған. Солармен жүріп 

келе жатқанда әр жерден  арқардың, 

тау ешкінің, бүркіттің, жыртқыш 

құстардың мүсіндері к�рінеді. Бұл не? 

Сұлулық па? 2лде символ ма? Сұлулық 

десең, олардың ешқайсысы жылқыдан 

сұлу емес. Символ ма? Ненің символы? 

Егер, символ болса, онда ең алдымен 

ат тұруға тиісті емес пе? @йткені,  

осы күнгі сайрап жатқан жолдардың 

ең алғашқы сүресін салған бүркіт те, 

жыртқыш құс та емес, аттың тұяғы 

еді ғой? Ат басқан, ат асқан асулар 

жолдарда сұлу арғымақтың, салт атты 

адамның, құлдыраңдаған құлынның 

мүсіндері тұрса жараспай ма? Ол неге 

жоқ?» – деген с�йлемдері оралды.

«Иә, – деймін мен іштей» – Ол неге 

жоқ? Неге?..»

Авторлық анықтама. Бұл 
1980 жылдың наурыз айы еді.
Жоғарыдағы іс сапардан кейін 
Көгершін ауылын жақсы көріп 
кеттім. Сөйтіп, ондағы тұлпарлардың 
жанкүйеріне айналдым. Соның бір 
дәлелі 1993 жылы Луговой жылқы 
зауытына қайта барып, Әбітхан 
Оразалив деген ақсақал туралы 
мақала жазуым еді. Себебі бұл кісі 
1963 жылы осы жерден Кеңес Одағы 
басшыларының сол кездегі Египет 
Араб Республикасының Президенті 
Гамаль Абдель Насерге сыйлаған 
арғымақты аман-есен апарып 
тапсырып келуі болатын.Одан соң 
Көгершін ауылына 2000 жылы 
жолымның түскені бар. Онда сол 
жердегі атақты Абсентке орнатылған 
ескерткіштің тарихын жазуым еді.
Жалпы, аталмыш жылқы зауыты 
ғажап оқиғарлар мен қызықты 
деректерге бай жер. Олардың 
тағдырын енді тың тақырыптар 
іздеп жүрген жас әріптестерім жазса 
деймін тапсырдым.  

НҰР-СҰЛТАН
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«Ана тілі» ұлт басылымының бұрынғы 

қызметкері 2сел Сарқыт Түркия Респуб-

ликасына білім алуға кеткен болатын. 

Оқуға түскенде алғашқы оқу жылының 

осындай қиын кезеңмен тұспа-тұс келерін 

білмеген ол Түркиядағы жағдайдың қалай 

басталып, қалай �рбігенін баяндап берді. 

Сонымен бірге елге оралған студенттердің 

карантиндегі жағдайы мен үйлеріне жеткізілу 

тәртібін де айтты.

/сел Сарқыт, Гази университетінің 
студенті:

«Мен Түркияның Анкара қаласында 

Індетпен күресті 
көзімен көргендер

Карантин талаптарын сақтамау 
жағдайды асқындыра түсетіні белгілі. 
Дегенмен, елдегі қазіргі жағдай 
тұрақтала бастағанға ұқсайды. 
Індеттен айығып үйге шығып 
жатқандар да, шетелден оралып, 
ешқандай ауру белгісі табылмай 
қуанышы еселенгендер де бар. Осы 
орайда түрлі жағдайларға тап болған 
азаматтардды сөзге тартып көрдік... 

біз ұшақтан түсе салысымен дәрігерлер 
жағдайымызды бақылап, ыстығымызды 
%лшеп, тексеріп алғанына қуанамын. Ол үшін 
ақ халатты жандарға алғысым шексіз. Олай 
етпеген жағдайда, ұшақтан түсіп үйге бар-
сам, жағдай қалай болар еді? Мен мінген такси 
жүргізушісі, таксидегі басқа жолаушылар, 
отбасым, үйленемін деп жүрген аруым... Бәріне 
жұқтыруым мүмкін еді ғой деген ойдың %зі 
жанымды түршіктіріп жібереді. Алайда біздің 
дәрігерлер мұндай қауіптің алдын алып, бірден 
ауруханаға жатқызды. Мемлекетіміз үлкен 
қауіптің алдын алғанына шүкір.. 

14 күн ересектерге арналған жұқпалы 
аурулар ауруханасында жаттым. Дәрігерлер 
к ү н д і з - т ү н і  ж а ғ д а й ы м д ы  т е к с е р і п , 
денсаулығымды бақылап отырды. Ауру жеңіл 
%тті. Біріншіден, жігіт адамның жігері 
мықты болады ғой, жазылатыныма, бәрі 
жақсы болатынына сендім. Екіншіден, жа-
спын әрі бұған дейін ешқандай созылмалы 
ауруым болған жоқ. Ал 28 наурызда үйге 
шығарылдым» дейді ол. 

Коронавирус диагнозы қойылған жігіт 

екі аптаның ішінде дерттен айығып, үйіне 

шығарылған. Дегенмен, ол үйінде де медици-

на қызметкерлерінің бақылауында 14 күндік 

карантинде болған. Қазір жағдайы жақсы, 

отбасының ортасында. Бізбен әңгіме бары-

сында ол барша қазақстандықтарды каран-

тин талаптарын сақтауға, үйден шықпауға 

кеңес берді.

«Коронавирус деген %тірік» деп жүргендер 
де, «бұл жаман ауру екен» деп қорқып 
жүргендер де бар. Құдай сақтасын! Бұл аурудың 
бар екені рас. Жазылған соң қандай қауіптен 
Алла сақтағанын түсініп, шүкір етіп жүрмін. 
Ал қатты қорқып жүргендерге де негізсіз 
алаңдамаңыздар дер едім. Бізде медицина бар, 
Үкімет бар, халық бар. Қазір бәрі бірігіп жұмыс 
істеп жатыр. Ауырғандар шетінен жазылып, 
мен сияқты отбасына оралғандары да бар. Ең 
бастысы, жеке бастың тазалығын сақтап, 

Тұрақтылықтың туы тігілген 
Қазақбай ТАШТЕМІРОВ, 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі,  
қоғам қайраткері

Бүгінде қазақтың қасиетті 
жері – осыншама мәдениет 
пен салт-дәстүрді ай-
барым мен айбыным, 
сәнім мен салтанатым деп 
білген Қазақстан өлкесі 

екенін мақтанышпен айтқым келеді. Түрік диаспорасы 
Қазақстанның азаматы деген атты ардақтата биік ұстап, 
мәртебелі қазақ халқымен және де басқа ұлт өкілдерімен 
бірлік пен ынтымақта жүр, бір-бірінің қуанышы мен 
күйінішін бөлісіп, әлемдік, халықаралық деңгейде көк 
байрағын желбіретіп келеміз.

Болашақта түркітілдес туысқан халықтар арасындағы 

бірлігімізді бекемдеп, ұлтаралық мәдени қатынас-

тарымызды қалыптастырып, достығымызды нығайтып, 

бауырлас халықтар арасындағы туыстықты арттыруды 

мақсат етеміз. 

Есімін Қазақстанның мыңжылдықтар тарихына 

алтын әріптермен жазған Тұңғыш Президентіміз, Аса 

құрметті Елбасымыз Н.Назарбаевтың кемел саясатының 

негізінде елімізде ұлт пен ұлыстардың, этностардың 

бірлік-ынтымағының ұйытқысы болған бейбітсүйгіш 

қазақ халқының ілтипаты мен кеңдігінің арқасында 

ынтымақтың ошағы �шпейді. Татулық пен достықты ту 

етіп, бірлікті жыр еткен Қазақстан халықтары арасындағы 

мызғымас достығымыз бүкіл әлемге баянды болсын. 

Жастар татулықты қолдайды
Рустам КАЙРЫЕВ, 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі,  
Қазақстан ұйғыр жастары 
одағының төрағасы

Қазақстан халқының бірлігі 
күні айрықша мәртебеге ие. 
Бұл мерекеде  тату, берік 
әрі біртұтас халық екеніміз 
сезіле түседі. Коронавирус 
пандемиясы жарияланған 
осынау қиын уақытта 
қазақстандықтардың бір-
біріне қалай көмектесіп 

жатқанының куәсі болып отырмыз. Бұл да татулықтың 
арқасы дер едім.
 

Осыдан он жыл бұрынғы уақытқа қайта к�з жіберіп, 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа 

экономикалық �рлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» 

атты Жолдауын еске түсірейікші: «Жастар – біздің 

болашағымыздың негізі – �з болашағын құрудың жаңа 

мүмкіндіктеріне қол жеткізеді». Осының нәтижесінде 

�скелең ұрпақ мемлекеттен �зінің инновациялық және 

зияткерлік әлеуетін қолдану үшін жаңа мүмкіндікке ие 

болды.

2019 жыл «Жастар жылы» және 2020 жыл «Еріктілер 

жылы» деп жариялануы жастар және олардың арасындағы 

мамандардың дамуына жаңа серпін берді. 2рине, одан 

Қазақстан халқы Ассамблеясының жастары да шет қалған 

жоқ. Қазақстан халқы Ассамблеясының жастары індетпен 

күреске үлесін қосып, қала к�шелерінде медициналық 

маскаларды таратудан бастап, аз қамтылған отбасылар-

ды қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етіп, �з бетінше 

қайырымдылық шараларын �ткізіп жүр.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы ка-

рантин мерзімін ұзартуды мәлімдеді. Бұл, ең алдымен, 

азаматтарымыздың және біздің қауіпсіздігіміз үшін �те 

қажет шара. Бірақ бұл Қазақстан халқының бірлігі күні 

біз, еріктілер және Қазақстан халқы Ассамблеясының 

мүшелері, үйде боламыз дегенді білдірмейді. 1 мамырдағы 

мерекеге сәйкес, барлық қауіпсіздік шараларын сақтай 

отырып, аз қамтылған отбасыларға к�мектесу үшін 

қайырымдылық шараларын жоспарлап отырмыз. Дәл 

осындай қиын-қыстау сәтте Қазақстан халқының бірлігін 

к�рсетуіміз керек.

 Достық – аналар тілегі
Зорабуви АУТОВА, 
Ұйғыр аналар кеңесінің 
төрайымы

Аяулы аналармен 
дүние қымбат қой. Мен 
ана жүрегіммен бүкіл 
қазақстандықтарды 
1 мамыр – Қазақстан 
халықтары бірлігі күнімен 
құттықтаймын. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев мәлімдемесінде 
карантинді 11 мамырға 
дейін ұзартқанын айт-
ты. Біз Төтенше жағдай 
жарияланғалы бері 

Қазақстанның тәртібіне көніп үйде отырмыз. Осылайша 
Қазақстан халықтары ТЖ кезінде де өз бірлігін көрсетіп отыр 
деп ойлаймын. 

Қазіргі жағдайда халықтың жағдайын ойлап отырған 

мемлекетімізге, Президентімізге, ақ халатты дәрігерлерге, 

ұстаздарға, журналистер қауымына шын жүректен алғыс 

айтамыз. 

Қазақстанда түрлі ұлт �кілдері �мір сүреді. Олардың 

тілі басқа болғанымен, ойы, жүрегі, мақсаты бір. Үйімізді, 

ауламызды тазалап, әдемі киімімізді киіп, кімнің үйі болса 

да кіріп бір шәугім шайын ішіп, бір-бірімізді құттықтап, 

құшақтасып, ән айтатын жақсы кездер әлі талай болады 

деп сенемін.

ЫНТЫМАҚ 
ОТЫ СӨНБЕЙДІ

Қазіргі уақытта елімізде коронавирус 

инфекциясының таралуының  алдын алуға 

байланысты  т�тенше  жағдай  жарияланып, 

бірқатар іс-шаралар атқарылып келеді.  

Т�тенше  жағдай  кезеңіндегі шаралардың 

бірі – білім алушылардың  қашықтан  оқу 

форматына к�шуі.  

ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің ғасыры.  

Ұлттың рухани байлығы –  білімінде, 

ұстанар бағыты – тәрбиесінде. Ал білім мен 

тәрбиенің  сарқылмас  бұлағы –  мектепте.

Білім  сапасын  қалыптастыру,  білім 

алушылардың  дарынын  айқындау,  ғылыми  

ізденіс  қабілеттерін   қалыптастыруды   

мақсат  еткен жаңашыл «Жаңа Ғасыр» 

№175  гимназия  ұжымы  қашықтан оқыту 

кезеңінде   саналы ұрпаққа сапалы білім 

беруді жалғастырып келеді. 

Осындай  сәтте педагогтардың  шығар-

машылығын шыңдап, білім алушылардың 

білімін жетілдіруді  басты міндетім деп са-

найтын  білікті басшы  Гаухар Бозжігітқызы: 

«Жаңа  заман  оқушысын  оқыту  үшін  мек-

теп  пен  педагог  жаңашылдықтың  к�рінісін  

к�рсете  білуі  шарт. Күнделікті  тәжірибелі  

іс-әрекеттерге  жүйелі  білімді  негіздей  оты-

рып,  қоғамға  пайдалы   тұлғаны  тәрбиелеу 

педагогтік парызымыз. 2рине,  педагог, 

оқушы және ата-ана �зара тығыз қарым-

қатынаста болуымыз керек. Сонда ғана бұл 

қиындықтарды жеңіп, оқу процесін дұрыс 

ұйымдастыра отырып, білім алушыларға 

қажетті білім мен дағдыларды бере аламыз» 

деп  үнемі ұжымына  дұрыс жол к�рсетіп,  

бағыт  беріп отырады.   

2019-2020 оқу жылында гимназиямыз-

ды  53 түлек бітіреді. Т�тенше жағдайға  

байланысты 11-сынып білім  алушылары 

үшін қорытынды аттестаттау емтихандары 

болмайды.    Дегенмен де, мектеп бітіруші 

түлектер үшін  алда  –  Ұлттық бірыңғай  тест.    

     Қазіргі таңда,  педагогтар  белгіленген  

платформалар мен мессенджерлерді тиімді 

пайдалана отырып, түлектерімізбен  жан-

жақты жұмыс  жүргізіп жүр.  Мектеп бітіруші 

түлектер  мемлекеттік стандартпен  қатар,  

Ұлттық  бірыңғай тестке  дайындалу  үстінде.  

Күнделікті Ұлттық тестілеу орталығының  

сайтында,  daryn.online, bilimland  плат-

формаларында   орналастырылған  тегін  

тестілерін орындап,  пән мұғалімдерімен тал-

дау жұмыстарын жүргізіп отыру гимназия-

мызда  жүйелі жолға қойылған. Білім алушы-

лар бүгінгі күні  65-70 пайыз тест жұмыстарын 

талдап бітірді. Сонымен қатар, орындаған 

тест  жұмыстарының қорытындысы  жауапты 

оқу ісі ж�ніндегі орынбасарына жіберіліп, 

мониторинг жүргізіліп келеді.

 «Білім  алушыларымыз  үйде  болса да  

білімінен  қол  үзбеуі керек» деген ұстаныммен 

сабақ беріп жүрген  Н.Бейсебекова,  

П.Ерниязова, Е.Ибрагимов,  С.Самсалиева, 

А.Ажибаева,  С.Дюсембаева, Г.Қуандықова, 

А.Құлмағамбетова  сияқты гимназиямыздың 

шығармашыл  педагогтарының еңбектері 

ерен.  

 «Жұмыла к�терген жүк жеңіл» дегендей, 

бірлесіп істеген істің нәтиже беретініне 

сеніміміз мол.

Ж.ҚАРАТАЕВА, 
 «Жаңа  Ғасыр»  №175 гимназия 
директорының  оқу ісі ж(ніндегі  

орынбасары

«Жаңа  Ғасыр» түлегі  
сынаққа дайын

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

мүмкін болса жедел жәрдем шақыруымызды 
сұрады. Жедел жәрдем қызметі ұлымды бірден 
Еңбекшіқазақ аудандық жұқпалы аурулар ау-
руханасына жатқызды. 

Ал ұлыммен байланыста болған мені 
және қызымды осы аталған аурухананың 
карантиндік стационарына жатқызды. Ба-
ламды жергілікті амбулаторияда қараған 
мейірбикенің жағдайынан хабарым жоқ. 

Байланыста болғандар б%лек б%лімде 
жатады. 14 күн бойы бақылауда болдық. 
Күніне екі рет ыстығымызды тексереді, 
сыртқа шықпауымызды, ешкіммен байланы-
спауы-мызды қадағалайды. Қызым екеуімізден 
екі рет анализ алды, екеуінде де коронави-
рус белгілері анықталған жоқ. «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды» дейді ғой. Қатаң 
тәртіп пен сақтық шараларының күшімен, 
дәрігерлердің еңбегімен, Құдайға шүкір, ел 
қатарына қосылып, үйге шығарылдық. Одан 
кейін де 14 күн үй карантинінде болдық. 
<йткені біз ауырмағанымызбен, тасымалда-
ушы болуымыз әбден мүмкін екенін түсіндірді. 
Сондықтан %зімізге де, %згеге де зиянымыз 
тигенін қаламаймыз» дейді байланыста 

болған ол.  

Қазіргі таңда коронавирус дертімен бүкіл 

әлем елдері күресіп жатыр. Бұл қиын кезең 

мемлекеттің ең басты құндылығы халықтың 

денсаулығы екенін тағы бір сезіндірді. 

2лемдік тәжірибеде әрбір мемлекеттің 

азаматтары бұл жаман дертпен үш ай ауыра-

тынын к�рсетіп отыр. Еліміздің денсаулық 

сақтау министрлігі Дүниежүзілік Денсаулық 

сақтау ұйымымен, басқа да мемлекеттердің 

Денсаулық сақтау министрліктерімен, 

ғылыми-зерттеу ұйымдарымен тікелей бай-

ланыста жұмыс істеп жатыр. Сондықтан 

қазақстандықтардың індеттен аман шығуы 

үшін карантин талаптарын қатаң сақтап, 

үйден шықпау арқылы к�мек беруін сұрайды. 

Бұл аты жаман дертті сонда ғана ауыздықтай 

алуымыз әбден мүмкін.  

оқимын. Ол жақта бірінші вирус жұқтырған 
адам наурыз айының басында тіркелді. 
Одан кейін геометриялық %сіммен күн са-
нап вирус жұқтырғандардың саны ұлғайып 
отырды. Біз ол кезде елге қайтамыз деп 
ойламадық. Қазақстанға вирус тасымал-
даушы болып, аты жаман ауруды алып ба-
рамыз деп қорықтық,  шыны керек.  Бірақ 
сол аралықта Түркиядағы жағдай күн санап 
қиындай түсті. Оның үстіне шекаралар жа-
была бас-тады. Ұшақ рейстері тоқтап қалды. 
Тіпті санаулы рейстер ұшқанның %зінде, 
билеттің бағасы аспандап кетті, миллионнан 
асып жығылған кездер де болды. Сол кезде 
жағдай ушыға бастағандықтан 3 сәуір күні 
біздің Түркиядағы Қазақстан елшілігі арнайы 
чартерлік рейс ұйымдастырып, сол жақта 
оқитын студенттерді елімізге қайтарды. 

Арнайы рейс екі қалаға: біреуі Шым-
кентке, біреуі Павлодарға бағытталды. Біз 
Павлодар қаласына 102 студент ұшып келдік. 
Lуежайға қонған  сәттен дәрігерлер күтіп 
алып, ыстығымызды %лшеп, тексеріп, бүкіл 
мағлұматтарымызды алып, бәрімізді де сол 
Павлодардағы мекемеге (қателеспесем, тубер-
кулезбен ауыратын балалалардың санаторийі) 
жатқызды. 14 күн бойы біз  сол жерде 
бақылауда болдық. Келген бетте бір рет анализ 
тапсырдық және қайтатын кезде, 14-ші күні 
тағы бір анализ тапсырып, сол екі анализіміз 
де ауру белгісін к%рсетпегендіктен, үйімізге 
қайтуға рұқсат берді. Осы ретте 14 күн бойы 
жанымыздан табылып, денсаулығымызды 
бақылаған дәрігерлерге алғыс айтамын. Олар 
да 14 күн бойы үйлеріне қайтпастан, к%мек 
қолын созды.

Карантиннен шыққан соң үйге қайту 
мәселесі туындады. Түркиядан келген 102 
студент Қазақстанның әртүрлі %ңірінен едік. 
Павлодар облысының әкімшілігі әркімнің %з 
облысына аман-есен жетуін шешіп берді. Мы-
салы, мен Шығыс Қазақстан облысы Үржар 
ауданында тұрамын. Павлодар облысының 

ҚОҒАМ

әкімшілігі Шығыс Қазақстанда тұратын 
студенттерді Семей қаласының блокпо-
стына дейін жеткізіп тастады. Ол жерден  
Семей қаласының әкімшілігі күтіп алып, %з 
аудандарымызға жетуге мүмкіндік жасады. 
Одан соң ауыл әкімшілігінен мамандар қарсы 
алып, бізді ауылға дейін алып келді».

Қазір үй карантинінде бақылауда жүрген 

2сел мұның �зі үшін, отбасы мен жақындары 

үшін, ауылдастарының қауіпсіздігі үшін 

қажет екенін жақсы түсінеді. 

Ал Корея Республикасынан келген 25 

жастағы азамат (бұл кейіпкер аты-ж%нін 
атамауды сұрады – ред.) алғашқыда ой-

ында ештеңе болмағанын айтады. Алайда 

ол ұшақтан түскенде �зін нашар сезінген. 

Ыстығы к�теріліп, басы ауырып тұрған. Оны 

�зі ұзақ уақыт ұшқаннан деп ойлағанымен, 

әуежайда тексеріс жүргізген дәрігерлер 

бірден аурухана алып кетіпті. 

«Алматыға Сеул қаласынан ұшып келдім. 
Елге келу себебімнің бірі – үйлену жоспарымда 
бар еді. Бірақ ұшақтан түскенде мазасыздана 
бастадым, бірден коронавирусты жұқтырды 
деген диагноз қойылып, ересектерге арналған 
жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызды. 

Осы жерде айта кететін бір жағдай, 

бәрі тынышталғанша, отбасымызбен, үйден 
шықпай отырағанымыз абзал» дейді. 

С о н ы м е н  б і р г е ,  C o v i d - 1 9  д е р т і н 

жұқтырғандармен байланыста болған 

адамдардың да  бақылауда  болатыны 

белгілі. Дәрігерлер ондай азаматтарды 

да бақылауға алып, карантинге жабады. 

Арнайы бақылайтын б�лім б�лініп, ол 

жерде «Қауіптілігі орташа» карантиндік 

стационарлардағы дәрігерлер қызмет етеді. 

Яғни науқастармен байланыста болған 

азаматтарды күндіз-түні бақылау режиміне 

алады. Алматы облысында дәл осындай 

бақылауда болған 52 жастағы әйел науқаспен 

қандай байланыста болғанын, отбасылық 

жағдайы қалай �рбігенін айтып берді. 

«Ұлым Египеттен наурыз айында ұшып 
келді.  Ол кезде Қазақстанда Т%тенше 
жағдай жарияланбаған. Тіпті коронавиру-
спен тіркелгендер жоқ уақыт қой деймін. 
Үйге келген соң, бірнеше күннен кейін әлсірей 
бастады. Басы ауырып, ыстығы к%терілді. 
<зінің бұрыннан ангинасы болатын. Сол бой-
ынша әдеттегі ем-домын жасап беріп жүрдім. 
Тағы бірнеше күн %ткен соң жағдайы қиындай 
бастады. Жергілікті амбулаторияға жүгіндік. 
Олар да антибиотик екпелер жазып берді де, 

COVID–19

Ата-бабаларымыз найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап қалған киелі мекеніміз бүгінде 
көптеген ұлт-өкіліне пана болуда. Ұлы даланың алтын бесігіне айналған қасиетті мекен ыстық 
құшағына барша адамзатты басып, мәпелеп келеді. Сондықтан да, даладай дарқан көңілді текті 
халқымыз «Ырыс алды ынтымақ» деп ұлтаралық ауызбіршілікті жоғары бағалайды. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жылды 

«Еріктілер жылы» деп жариялағаны белгілі. Еліміздегі т�тенше 

жағдайға байланысты Алматы қаласы Алатау ауданындағы 

37-б�бекжай-балабақша ұжымы әлеуметтік жағдайы т�мен 

к�пбалалы мұқтаж отбасыларға азық-түлік себетін үлестірді. 

Сонымен қатар, дәл қазіргі сәтте �те қажет саналатын бет-

перделер де берілді. Бұл жолы балабақша ұжымы он екі от-

басына к�мек к�рсетті. Ал қажетті азық-түлікті үлестіруге 

к�мектескен еріктілердің де қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. 

Оларға да қорғаныш костюмдері мен бетперделер берілді. 

Осындай ел басына түскен қиын-қыстау кезеңде балабақша 

ұжымы да қолдан келген к�мектерін аянып қалмайды. @йткені 

еліміздің к�ркеюіне әрқайсымыз атсалысуымыз керек.

Айнұр /ЛІМБЕКОВА,
Алматы қаласы Алатау ауданы 37-б(бекжай-балабақша 

меңгерушісі

Балабақшаның 
базарлығы

Білім алушылар мен тәрбиеленушілер-

дің, педагогтердің, білім беру ұйымдары-

ның басқа да қызметкерлерінің �мірі мен 

денсаулығының сақталуын қамтамасыз 

ету мақсатында №143 мектеп-лицейі 

қашықтан оқуға к�шті. 

Мектеп-лицей директоры Иман-

бекова Шара Талғатқызы білім беру 

ұйымында әкімшілік құрамнан қашықтан 

оқытуды ұйымдастыру бойынша жауапты 

үйлестірушіні тағайындап, қашықтан 

оқу процесін сапалы ұйымдастыру 

үшін жеткілікті мүмкіндіктер жасауды 

және әрбір оқушы оқу бағдарламасына 

сәйкес �з оқуын жалғастыруды зор 

жауапкершілікпен ұйымдастыруды қолға 

алды. 

Сонымен қатар білім алушыларды, пе-

дагогтарды және басқа да қызметкерлерді 

санитарлық-эпидемиологиялық салауат-

тылығын қамтамасыз ету ж�ніндегі шара-

ларды қатаң сақтауға шақырды. 

Оқыту процесінің барлық қатысушы-

ларына сұрақтар бойынша нұсқаулық 

беріп отыр. Қажет болған жағдайда 

ақпараттық жүйе арқылы ата-аналарға 

жеке кеңес беріп, сынып жетекшілерімен, 

пән мұғалімдерінің және ата-аналарының 

қатысуымен чаттар құрды. 

Қазіргі таңда оқушылар, мұғалімдер 

қашықтан оқытуды ұйымдастыру үшін 

телесабақтарды, интернет ресурстарының 

– BilimLand, Kundelik.Kz, Daryn.online, 

MicrosoftTEAMS, GoogleClassRoom 

мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануда. 

Сонымен қатар №143 Сүйінбай 

атындағы мектеп-лицей әкімшілігі, 

ұстаздары, оқушылары, ата-анала-

ры әлеуметтік желі арқылы ұйымдас-

т ы р ы л ы п  ж а т қ а н  Қ Р  Б і л і м  ж ә н е 

ғылым министрі А.Аймағамбетовтың, 

вице-министр Ш.Каринованың, Ал-

маты қалалық білім басқармасының 

басшысы Л.Жылқыбаеваның, Жетісу 

аудандық білім б�лімінің басшысы 

С.Кұсайынованың instagram, facebook 

парақшаларында, телеарналарда ар-

найы қашықтан оқытуға байланы-

сты ұйымдастырып жатқан брифинг, 

сұхбаттарына қатысып, айтылып жатқан 

ақпараттармен, жаңалықтармен үнемі 

танысып, беріліп жатқан нұсқаулықтарын 

басшылыққа алып, жұмыстарын жүйелі 

жүргізеді. 

Қашықтан оқуды бастау да оңайға 

соққан жоқ. Алдымызда туындаған 

бірқатар мәселелерді Жетісу аудандық оқу 

б�лімінің қолдауымен дер кезінде шешіп, 

оқытуды кедергісіз жүргізуге мүмкіндік 

ж а с а л д ы .  2 л е у м е т т і к  ж а ғ ы н а н  а з 

қамтылған және к�п балалы отбасыларға 

компьютер, желі байланыстарын қосатын 

н�мірлермен қамтамасыз етіп, азық-түлік, 

киім-кешек, бір реттік медициналық ма-

скалар беріп, қолдау к�рсетуде. 

Мая ДИХАНБАЕВА, 
№143 Сүйінбай атындағы мектеп-         

лицей директорының оқу ісі ж(ніндегі 
орынбасары 

Жүйелі жұмыс – 
мектепке көмек
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ТЕАТР КӨБЕЙСЕ – 
ТҮРМЕ АЗАЯДЫ

Ө Т К І Р Д І Ң  Ж Ү З І

Х а л ы қ  т е а т р л а р ы н ы ң  р е п е р т у а р  с а я с а -

тын қадағалап, тың дүниелерді ұсынып отыра-

тын мәдениет министрлігінде б�лім болатын. 

Олар арқылы облыстың халық шығармашылығы 

орталықтары да белсенді түрде жұмыс істейтін. 

Қазір  кейбір  облыстарда «Облыстық халық 

шығармашылығы үйі» дегендер бар, к�пшілігі тек 

облыс орталығында �тетін, қаланың алаңдарында 

�тетін «Наурыз», Жаңа жыл мерекесіне ғана ат са-

лысып жүргені. Оның �зінде оның бар білері к�біне 

қаладағы шығармашылық топтар ғана. Аудан, ауыл-

дан �нерпаз келе қоймайды. Қолдарында қаладағы 

оқу орындарының, кәсіпорындардың, мектептердің 

�нерпаздарының тізімі бар, ауыл жайлы жарты 

бет ақпараты да жоқ. Облыс әкімшілігінің де ауыл 

мәдениетіне к�ңіл б�лу форматы да �те сараң. Жы-

лына бір орталықта аудан күндерін �ткізеді, облыстық 

бір-екі фестиваль �ткізген болады, сонымен бітеді. Ең 

күлкілісі – халық театрлар байқауына шақырылған 

театрларға �лшеулі уақыт беретіні. Концерттік 

бағдарлама болса онысы ж�н болар еді. «Қырық 

минут немесе бір сағаттан аспасын» десе, концертті 

созу, қысқарту оңай. Ал енді театрда қойылатын 

драмалық шығарма уақыты әр қалай ғой. Халық те-

атры халықты алдау үшін құрылмайды. 2кімшіліктің 

регламенті үшін де репертуар таңдамайды. Драмалық 

туынды не трагедия, не комедия, не әлеуметтік драма 

болуы мүмкін. Оқиға желісі халыққа түсінікті болу 

үшін, қайталап айтайын, халыққа түсінікті болу 

үшін, әкімшіліктің асығыс уақытында бағынбайды, 

толық қойылады. Байқауға шақырғанда ауыл сах-

насынан орталыққа жеткен �нерпаз жанын сала 

�нер к�рсеткісі келеді. Ол �зін облыс орталығының 

сахнасына шыққанын мәртебе санап, оны жатқа 

білетін аудан к�рермені емес, �зге к�рерменнің ал-

дына жаңадан танылатынына бар ынта, жігерімен 

дайындалып барғанда әкімшілік құрған қазылар 

алқасының уақыты жоқ болғаны �нерпаздың жігеріне 

су құйғандай болмай ма? Облыстық мәдениет 

б�лімдерінің басшылары �нерден сәл сауаты болса, 

фестиваль, байқаудың жанр, формасына, мазмұнына 

қарай уақыт белгілегені ж�н болар еді. 

Кезінде халық театрлары кейбір облыстық кәсіби 

театрлармен тең дәрежеде еді. Оған дәлел ретінде 

�зім туғалы ішінде �скен Нарынқол халық театрын 

айтайын. 1960 жылдардың басында Мақай Нұрқасов, 

қазаққа белгілі ақын ағамыз Еркін Ібітанов сынды ел 

ағалары ашқан театрды 1963 жылдан Мұхтар 2уезов 

атындағы академиялық драма театры �з қарауына 

алып, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген �нер қайраткері 

Алдаберген Нұрбековтай білімді, білікті маманды 

режиссер етіп жібергені, ол театрды қолы бос кез-

де еңбеккерлер келетін үйірме емес, жеке ұжым 

ретінде 18 штаттық бірлік тағайындап, театрға керек 

барлық мамандарды: суретші, костюмер, гример, 

тіпті шопыр, есіктен билет тексеретін контролер-

ге дейін қызмет ететін б�лек �нер ордасын ашуға, 

актерлардың кәсіби оқып, жетілуіне үлкен себеп бол-

ды. Мәдениет министрлігі арқылы жыл сайын режис-

сер, суретші, актерларының бір айлық білім жетілдіру 

курсына жолдама берілетін. Ол кездегі халық театр 

драматургиясына да керемет к�ңіл б�лінген. Үлкен 

театр мүмкіндігіне емес, шағын театр шамасына 

қарай жазылған пьесалар бар еді. Сол заманда Са-

фуан Шаймерденов, Оразбек Бодықов, Есенжол 

Домбаев, Баққожа Мұқай ағаларымыз да арнайы 

халық театрлары үшін пьесалар жазатын. Халық теат-

рлары тек олармен шектелген емес. Жоғарыда айтып 

кеткенімдей, кәсіби театрлармен терезесі тең түсетін 

қойылымдар қойылатын. Нарынқол халық театрында 

қойылған М.2уезовтың «Түнгі сарын» спектаклі Ал-

матыда М.2уезов театрының сахнасында ойналып, 

Орталық телевидениеге түсіріліп кеңінен таратылып 

еді. 1970 жылы Мәскеу қаласына барып Бүкілодақтық 

фестивальдің лауреаты атағын алып, Мәскеудегі 

Халық шаруашылығы жетістіктерінің к�рмесінде, 

бірнеше концерттік залдарда �нер к�рсетіп қайтқан. 

Менің әкем 2бдіғалым Наймантаев к�п жыл режиссер 

Үлкен шаһардың үлгі болар, көңіл аулар 
дүниесі көп: ойын-сауығы, театры, кино-
театрлары, демалыс орындары дегендей 
қызығы таусылмайтын өнер ордала-
ры жеткілікті. Театрға сүйікті актерін, 
ұнаған спектаклін, тіпті бір көрген ойы-
нын қайта көруге ұмтылатын көрермен 
бар. Ауылды жердің оған мүмкіндігі 
аз, әрине. Науқан сайын даланың 
қайнаған тіршілігі ойын-сауыққа, 
демалысқа мойын бұрғызбайды. Бірақ 
бұл шаруақожалығының еңбеккерлері, 
шөп шауып, мал бағып, егін еккен 
диқан мүлдем дем алмайды деген 
пікір емес. Кеңес дәуірі кезінде жаз 
жайлауға, қыс қыстауға, қой қырқым, 
шөп шабу кезінде қостың басына, күзде 
қырман басына барып, жүк мәшинесінің 
артқы жағын айқара ашып жіберіп, 
сахнаға айналдырып, халық театрла-
ры, көркемөнерпаздар үйірмелері өнер 
көрсететін. Әр ауданның, әр ауылдың 
өзінің Тұңғышбайы, өзінің Қыз Жібегі, 
өзінің Құдайберген, Тоқсыны бар еді. 

болды. Ол кісі сахналаған Назым Хикметтің «Елеусіз 

қалған есіл ер», Ғабит Мүсіреповтың «Қозы К�рпеш-

Баян сұлу» спектакльдері республикалық байқаудың 

жеңімпазы атанған, қазақ театр сыншыларының на-

зарына ілігіп «Кәсіби деңгейі жоғары қойылымдар» 

деген пікір тудырған еді. 

КСРО халық артисі  Хадиша Б�кееваның 

туған жері, Батыс Қазақстан облысы Казталов 

ауданындағы халық театр сахнасына аудандық 

оркестрдің сүйемелдеуімен сол кезде театр ашып, 

режиссер болған Сағит Садықов ағамыз ауыл сах-

насында тұңғыш рет «Қыз Жібек» операсын қойған! 

Қарапайым драма емес, үлкен операны ауыл сах-

насында қоюдың қандай еңбек екенін, ол кездегі 

�нерпаздың білімі мен біліктілігі қазіргі күнгі 

фонограмма мен жеңіл �нер жетегіне ілесіп, соған 

еліктеген жастарға ғажап үлгі екенін осыдан-ақ 

пайым дай беріңіз.  

Қостанай облысы Аманкелді ауданындағы Мей-

рамхан Қапышев атындағы халық театры биыл, 

міне, 60 жылдығын тойлағалы отыр. Алғашқы 

ұйымдастырушысы, соңынан ұзақ жылдар режиссері 

болған Мейрамхан ағамыз Ғабит Мүсіреповпен 

тікелей қарым-қатынаста болған адам. «Ақан сері 

– Ақтоқты» спектаклінде Ақтоқты р�лін сомдаған 

актриса Алтын Абылова сол жылдары «Қазақстан 

әйелдері» журналының мұқабасына суреті шығып, 

әскерде жүрген жігіт сол сурет бойынша іздеп, тауып, 

отау құрған. Мейрамхан ағамыздың тәрбиесін к�ріп, 

үлкен �нерге жолдама алып шыққан шәкірті кейіннен 

Қазақстан Республикасының халық артисі 2нуар Бо-

ранбаев екенін Торғай елі жақсы біледі. Мейрамхан 

Қапышев талантты �зі іздеп, жетектеп театрға әкеліп, 

�нерге баулиды. Алматы облысы Ұйғыр ауданының 

қызы Қантай Мақажанова Аманкелді ауданына баспа 

қызметкері болып жолдамамен барып, Мейрамхан 

ағамыздың к�зіне түскен соң, театр актрисасы бола-

ды. Кейіннен Мейрамхан ағамыздың ісін жалғап, сол 

театрдың ұзақ жылдар режиссері болған. Бұл күндері 

жасы сексенді алқымдап, Нұр-Сұлтан қаласында 

тұрып жатыр.

Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы  Т а р б а ғ а т а й 

ауданындағы Шоқан Мұхамадиев атындағы 

Ақжар халық театры да 50 жылдан асты, тұрақты 

жұмыс істеп келеді. Алғаш ашылған жылдары 

Қазақстанның халық артисі, қазақтың тұңғыш 

кәсіби театр режиссері Асқар Тоқпановтың �зі осы 

театрға спектакль қойған. 1960 жылдары Мәскеуде, 

Кремль сахнасында �нер к�рсеткен театр бұл. 

Қазіргі күні Мейрамбек Кәменжанов деген Алматы 

театр және к�ркемсурет институтында Нұрмұхан 

Жант�риннің, кейіннен КСРО халық артисі Шол-

пан Жандарбекованың класында дәріс алған кәсіби 

маман режиссер болып жүргеніне де 30 жылдай уақыт 

толып қалды. Амал қанша, 50 жылдық орасан тарихы 

бар театрды да ш�міштен қысып, үш адамдық штат-

пен ұстап отыр.  Міне ағайын, қазақ �нерін к�кке 

к�теріп жүрген экраннан түспейтін «жұлдыздар» ғана 

емес екенін осыдан біле беріңіздер.

Халық театрларының репертуарына жазу 

жергілікті ақын, жазушы, журналистерге де әуес 

болды. Кеген аудандық «Коммунизм нұры» газетінің  

тілшісі, белгілі ақын Мұса Жанәділов ағамыздың 

әр апталық санына бірнеше б�лініп жария болған 

«Арманым сізге аманат» мелодрамасын жұрт сарыла 

күтіп жүріп оқыды. Бұл шығарма облыс, кейіннен 

Республика к�леміне тарады. Содан кейін Кеген 

аудандық халық театры сахнаға шығарды. Аудан, об-

лыс тұрғындары соңынан қуып жүріп к�рген, аңызға 

айналған қойылым болды. Кейіннен республикалық 

біршама халық театрларының репертуарына енді. 

Халық театры аты елге танылған тұлғалар ортасына 

айналған еді. Кеген халық театрының режиссері 

Нағима Таласбаева, жезтаңдай әншісі Жаңыл Сабан-

шиеваны, Тоқтар Бірімжановты,  Құдайберген Ешта-

ев,  дәрігерлік қызметімен сахнаны жалғастыра жүріп,  

заман талабына сай «2ттеген-ай!» театрын құрып елге 

сүйікті актер болған Мұрат Исаділовты, Талдықорған 

облысынан  режиссер Таубай 2бішбаев, Ұзынағаш 

халық театрының режиссері Қанағат Қарашевты, 

Нарынқол халық театрының режиссеры 2бдіғалым 

Наймантаев пен Рафия Райжанованы, актерлары 

Т�леген Мұратбеков, Қазақ радиосында диктор 

болған Бақытжан Атакелдиев, Мэлс Серғалиев, 

Клара Қалиева, Несіпхан Бектеміроваларды респу-

блика ғана емес, к�рші қырғыз, �збек ағайындар да 

жатқа білетін. Себебі ол кезде Мәдениет министрлігі 

арқылы к�ршілес республикаларға жылына бір рет, 

облыс к�леміне жылына екі рет, к�рші облыстарға 

бір рет гастрольдік сапарға шығу міндеттемесі бар 

болатын. Халық театрларын жұрт таңдап, талдап 

қарайтын. Астаналық атақты �нер ұжымдары ғана 

емес, сыртқа шығып, елдің мәдениетін, �нерін 

танытуға халық театрларының да үлесі мол болған. 

Сондықтан оларға қойылатын талап та ерекше еді. 

Қазіргі шенеуніктер сияқты «Жарты сағат �нер 

к�рсетсең болды» демейтін. Ауданның мерекелік 

шараларына танымал жұлдыз шақырып, қыруар 

қаржы шашпайтын. Ауданның �з театры мен 

к�ркем�нерпаздар үйірмелерінің артистерінен 

аспайтын ондай шаралар. @ткен жылдары біраз аудан 

80 жылдықтарын атап �тіп, облыстық театрлардан 

режиссер, актер жалдап жатты. Бұрынғы халық теат-

рлары �з деңгейінде жұмыс істеп тұрған кезде ондайға 

әкімшіліктің басы ауырмайтын болатын. Ондай 

дүниенің бәрі халық театрларының еншісінде еді ғой.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

әкемтеатрдың белді актері Бекжан Тұрыс маған 

айтқан бір әңгімесінде «2ке-шешеңнің �нерін к�ріп 

�стім ғой. Солардан к�ңілге түйіп, үйренгенім к�п 

болды. Тіпті ауылға облыстық театрлар келіп жатса 

менсінбей «@зіміздің Нарынқол театры қашан келер 

екен?» деп, асыға күтіп жүруші едік» деген еді. 

Халық театры �нерге ұмтылған жастарға 

үлкен мектеп бола білді. @зім білетін Нарынқол 

халық театрынан түлеп ұшқан Тұрақан Сыдықова, 

Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Сұлушаш 

Нұрмағанбетова, Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері Ерлан Біләл сынды �нер иелері 

осы халықтық �нерден сусындап шыққан майтал-

мандар. 

Біраз уақыт бұрын Райымбек ауданының әкімі 

Нұржан Құдайбергенов әңгіме үстінде «Асеке, 

ауыл түгілі, аудан орталықтарында интеллиген-

ция жоқтың қасы, зиялы орта ойсырап қалған, 

оңашада ой б�лісер, шер тарқатар сырлас жоқ» деген 

жағыңнан шапалақпен осып жіберердей пікір айтты. 

Құптадым... 

«Халық театры» ауыл мәдениетін к�теріп қана 

қоймай, ауыл интеллигенциясын қалыптастыратын, 

зиялы қауым топтасатын орын болады. Жоғарыда 

таңдай қаға баяндаған ауыл сахнасындағы опера, 

үлкен классикалық шығармаларды қазір де сахна-

лай алатын жас ұрпақ жоқ деймісіз?  Бар, болады, 

туады. Тек ол �нерге �гей к�зқараспен қарап, ме-

реке, мейрам сайын �ткізген шарасын ғаламторға 

суретін салып, «Қатырып жатырмыз, жүзеге асырып 

жатырмыз!» дейтін жалған ақпарат беретін меке-

меге айналдырмай, к�ргенде к�з тоятын, мазмұны 

маңызды, құрамы сапалы �нер орталығын ашу қажет. 

@зім гастрольдік сапарға республика к�лемінде к�п 

жүремін. Мен барған аудан, ауылдағы мәдениет 

қызметкерлері маған жиналған к�рермендерді сан 

қырынан суретке түсіріп жүреді. 2уел баста мені 

түсіріп жүрген құрметі деп ойлайтынмын. С�йтсем, 

«Аға, облыстық мәдениет басқармасы берген жоспар 

бойынша жылына бәленбай шара �ткізуіміз керек. 

Мәдениет үйіндегі т�рт-бес адам қашанғы концерт 

бере береміз? Осы Сіздерге келген к�рермендердің 

суреттерін бірде оң жағынан түскенін, бірде сол 

жағынан түскенін ғаламторға салып, жоғары жаққа 

«фотоотчет» бере саламыз. Оның рас-�тірігін 

тексеріп жатқан олар жоқ. Біз оларды, олар �здерінен 

жоғарыны алдап келеміз осылай» дейді. Міне, қазіргі 

ауыл мәдениетінің бір к�рінісі. Кейбір мәдениет 

үйлерінде су жаңа аппаратура бар, ж�нді істемейді. 

«Неге, айналайын, жаңадан алыпсыңдар ғой?» десең, 

«Иә, жаңасы жаңа ғой, бірақ мына «Госзакупка» 

дегенің бәле болды. Не керекті тізіп жазып береміз, 

қыруар ақша кетеді. Нәтижесі мынау – қытайдың 

арзанқол дүниесі келеді. Қарсы дау айта алмайсың, 

құжат бойынша бәрі дұрыс. Бір ай �тпей күйіп жата-

ды. Оны айтсаң, «Күні кеше ғана су жаңасын әпердік, 

күтіп ұстамаған �здерің! Енді бес жылдан соң аласың, 

жеткіз соны!» деген жауап аламыз...» дейді. Ақк�ңіл, 

аңғал �нерпаз осындай да күй кешіп жатыр ауылда.

Бірлі-жарым мәдениет үйінде тіпті «Халық те-

атры» да бар. Қызметкері екі-ақ адам! Бұл қалай? 

«Облыстың бергені сол. Бір директор, бір к�ркемдік 

жетекші штаты ғана. Басқаларын ауыл да тентіреп 

жүрген талантты жастар бар шығар, соларды 

«бірдеме ғып» қатыстырыңдар. Үнемі спектакль 

сұрамаймыз ғой, жылына бір рет келіп, атақтарыңды 

қорғап кетсеңдер болды емес пе?» дейтін к�рінеді. 

К�збояушылық емей не, енді бұл?! Қазір анау 

шенеунік айтқандай, «бірдеме ғып», тегіннен-тегін 

кімді жұмыс істетесің? Шағын к�рініс даярлау үшін 

де бір ай уақыт керек. Бір ай түгілі бір күн тегін 

істетіп к�рші. Ауыл жастарын еңбекпен қамту деген 

де бағдарлама бар емес пе? Соған орайластырып, 

талантты жастарға неге театрдан штат қосып берме-

ске?..  Мұны да ел аралап жүрген соң к�ресің, к�рген 

соң к�ңілің құлазиды...

Біраз жыл бұрын Алматы облысы Панфилов ау-

данында да халық театры ашылып, 15-ке жуық штат 

берілді. Ал, енді осы театрдың к�рші аудандарға, 

облыс к�лемінде �нер к�рсетіп жүр дегенін естігем 

жоқ. Топырлаған штат Жаркенттің халық саны-

на орай беріле салған болып отыр ма сонда?  Ол 

театр кезінде сол ауданның Үшарал кохозында 

Қазақстанның халық артисі, әйгілі Дәнеш Рақышев 

ашқан театрдың орнына ашылып отыр. Дәнештің 

кім болғанын исі қазақ жақсы біледі. Үшарал те-

атрын байтақ Қазақстан білуші еді. Облыстарға 

гастрольге бара қалсаң «Облыстық әкімшіліктің, 

мәдениет басқармасының рұқсат қағазын» талап 

етеді. Арнайы хат жазып, екі-үш күніңді жоғалтып, 

аудандарға рұқсат алып, бір ауданына бара қалсаң 

– т�рт, бес асабадан құрылған аты жоқ театр, тойда 

танылған әншілер, «Анау әкімнің танысы, мына 

д�кейдің туысы» деген ауызша, телефонмен алынған 

«рұқсатымен» бей-берекет �нердің әтіуерін кетіріп, 

халықты алдап, шала концерт қойып жүреді. 2деп 

сақтап, рұқсат алу үшін жоғалтқан уақытыңа �кінесің 

содан!

Үкімет кейінгі жылдары қаншама мәдениет 

үйлерін күрделі ж�ндеуден �ткізді, қаншама жаңа 

мәдениет сарайлары аудан орталықтары мен ауыл-

дарда салынып жатыр. Зәулім сарай тұрғызып алып, 

ішінен қарауылы мен еден жуушысын қосқанда, 

т�рт-ақ адам шығып жүргенін де к�з к�ріп жүр. Сол 

қарауылы Наурызда Қыдыр ата, жаңа жылда Аяз ата, 

еден жуушысы Ақшақар. Ауылда �нерлі жас �ріп жүр, 

екі қабат ғимаратта штат жоқ. Қалай ішің ашымайды 

осығын?!

Тарихқа бойлап отырған себебім, халық театрына 

қазір бюрократиялық кеңсе ашқандай к�зқараспен 

ден қоймау керек, одан �релі, �негелі �нер талап 

ету керек. Ол үшін қазіргі кейбір облыстар сияқты 

«Театр» деген шаңырақ ашып, оған бір, екі штаттық 

бірлік тағайындау к�з бояушылық екенін ұғынып, 

ауыл мәдениетінің �ркендеуіне жоғарыға беретін 

ақпарат үшін ғана емес, елдің ертеңін ойлайтын 

азамат тәрбиелеу үшін �те маңызды Орда деген 

ұғыммен қайта қарау керек. Мен оншақты жыл бойы 

ж�нсіз жабылып қалған сол баяғы Нарынқол халық 

театрын қайта қалпына келтіру үшін шапқылап 

жүрмін. Биыл, міне, Райымбек ауданының әкімі 

Нұржан Құдайбергенов бауырымыз қолдап, Алматы 

облыстық мәдениет басқармасы да оң қабақ танытып, 

сол мәселе ж�нге келіп жатыр. Жаңағы айтып кеткен 

штат беру мәселесі осы кезде есте болса екен деймін. 

Тек Нарынқол театры үшін ғана емес, болашақта кез 

келген ауылда осындай �нер ошағы ашылып жатса 

назарға алар пікір деп есептеймін. Себебі «театр» 

деген үлкен ұжым. Ауылда �нерлі жас к�п. Штат 

мәселесі дұрыстап шешілсе �нер қуған бала қалаға 

келіп, тентіреп, той аңдыған асабалар армиясының 

санын толықтырмас еді деген ой ғой менікі.

Облыстық фестивальді бекерге қозғап отырғамын 

жоқ. Мен сынға алды екен деп оны мүлде пайдасыз 

деуге болмайды. Бойындағы құдай берген дарыны-

мен, арнаулы �нер оқуларын оқымай-ақ к�пшіліктің 

к�ңілінен шығып жүрген табиғи дарын иесінің 

�нерін бағалайтын осы фестивальдердің �зі дәтке 

қуат. Облыстық байқауларды тілге тиек қыла отырып 

айтар әңгімем осы халық театрларының фестиваль, 

байқаулары республикалық деңгейде �тсе деген 

тілекке ойысса дегім келіп отыр. Қазақстанның халық 

артисі «Қазақстан театр қайраткерлері одағының» 

т�рағасы Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыздың 

�тінішімен �ткен жылдың аяғында осы одақ арқылы 

ұйымдастырып, �ткізілетін «Республикалық халық 

театрлар фестивалінің» тұжырымдамасын жасап, 

Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт 

министрлігіне жіберген едік. Ол екі кезеңнен тұрады; 

бірінші – іріктеу кезеңі облыс орталықтарында �тіп, 

жеңімпаздары екінші кезеңге, республикалық фес-

тивальге жолдама алады. Мына індетке байланысты 

карантин шаралары кедергі болды-ау. 2йтпесе қазіргі 

Мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова келгелі 

біршама келелі істер қолға алынып, белгілі �нер 

майталмандары арасында «Мәдениет министрлігі 

енді ж�нге келді» деген пікір қалыптасты. Біздің бұл 

ұсыныс та жерде қалмас деген сенімдеміз. 

Дегенмен, халық театрларына министрлік тара-

пынан к�ңіл б�лу фестивальдің �туімен ғана шек-

телмесе екен. 2018 жылы Мәдениет министрлігінің 

берген ақпаратына қарасақ: «Бүгінгі таңда Қазақстан 

бойынша 1 мыңнан аса «халықтық» атағы бар 

к�ркем�нерпаздар ұжымы бар. «Олардың ішінде 

театр ұжымдарының саны 200-ге жуық. @ңірлердегі 

театрлардың ең к�бі Шығыс Қазақстан облысының 

үлесінде, аймақта 28 театр жұмыс істейді. Қарағанды 

облысында – 18, Жамбыл мен Атырау облыстарында – 

17. Мысалы, Павлодар облысы бойынша «халықтық» 

(үлгілі) атағы бар 7 ұжым бар. Театрлардың реперту-

арында к�птеген театрландырылған к�ріністер мен 

әдеби-музыкалық кештер, пьесалар мен спектакль-

дер бар» делінген.

Байқайсыз ба,  200-ге жуық халық театры бар 

екен. Бұл дегенің халықтың еңсесі к�теріліп, к�кірек 

к�зі ашылып, рухани жан дүниесі талап еткен-

нен болған ғажап емес пе!? «Рухани жаңғырудың» 

үкімсіз, бұйрықсыз халықтың �з қалауымен іске асып 

жатқандығы ғой бұл! 

Мәдениет министрлігінің халық шығарма-

шылығын қарайтын б�лімінің жанынан барлық 

облыстың мәдениет басқармасы басшылары мен 

білікті мамандардан құрылған кеңес ашып, қатары 

к�бейіп келе жатқан халық театрларының тыныс-

тіршілігін, репертуар саясатын, республика, облыс 

к�лемінде гастрольдік сапарға шығу кестесін, білім 

жетілдіру курстарына баруын реттеп отыратын 

болса деген ұсынысым бар. Мен �з тарапымнан 

білгенімді аямас едім. Қазіргі �зім қызмет етіп 

жатқан Алматыдағы «Bilte akademy» жанынан бір 

апталық халық театрлар мамандарын, оның ішінде 

режиссерін, суретшілерін, актерларын оқытып, білім, 

тәжірибе жетілдіретін курстың 48 сағатқа арналған 

бағдарламасын жасадым. Үміткерлер болса Алматыда 

бір аптада біраз мамандардан, театрлардан, танымал 

режиссер, актерлардан сабақ алып, тәжірибе жинауға 

мүмкіндігі бар.

Халық театры – бүгінгі күні халықтың қалауы 

арқылы �здігінен дүниеге келіп жатқан, халықтың �з 

ортасынан шыққан дарындардың бас қосқан ортасы. 

Демек, халықтың қалауына қарсы тұрмай қолдан кел-

генше қолдап, қолғабыс жасау зайырлы елдің, зиялы 

қоғамның міндеті деп білемін.

Асқар НАЙМАНТАЕВ,
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, режиссер, актер

Тұғыры биік тұлғаЖұмахан Балапановтың балалық шағы қазақ дала-

сын жайлаған ашаршылықтың қиын-қыстау күндеріне 

т ұспа-т ұс келеді. Егінші лік пен ш ұғы л данбаған, 

қолдарындағы азды-к�пті малдарынан айырылып 

қа лған ел ашаршы лық қа ұшырап, 1930 ж ы л дың 

қысынан бастап, күн к�ру қиындай бастаған шақ еді 

бұл. 2кесі ауру меңдеп қайтыс болған соң, ана т�рт 

баласын аштан �лтіріп алмайын деген оймен, ауылдың 

тамақ іздеген адамдарымен бірге, қыстың ішінде қар 

кешіп, Шыбынды тауының түбіндегі жаңадан құрылған 

колхоздың, күзде жинай алмай қалған жүгерісінің дәнін 

жылдың аяғынан майдан даласына аттанады. 

1945 жылдың күзінде капитан Жұмахан  Балапа-

нов Кеңес армиясының запастағы офицері ретінде 

елге аман-есен оралып, соғыстан кейінгі жылдары 

ел �міріне етене ара ласып, жергілікте әкімдікте 

жауапты қызметтер атқарады. 1947 жылы Қазақ 

мемлекеттік ауылшаруашылық институтының агроно-

мия факультетіне оқуға түседі. Жұмахан Балапановтың 

бұдан арғы �мірі мен еңбегі бұрынғы Талдықорған деп 

аталған облыстың ауылшаруашылық саласымен тікелей 

байланысты. Жердің, елдің жағдайын терең білетін 

тәжірибелі маман ретінде аймақтағы шаруашылықтың 

�ркендеуіне үлкен үлес қосты. Елдің тыныс-тіршілігіне 

�лшеусіз үлес қосқан Жұмахан Балапанов 1961 жылы 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қабылдауында бо-

лып, Талдықорған қаласы мен Талдықорған ауданы 

базасында біріктірілген Талдықорған қалалық партия 

комитетінің бірінші хатшысы қызметіне ауыстырыла-

ды. Ал 1965 жылы Қазақстан Коммунистік партиясы 

бюросының шешімімен Мәскеу қаласындағы КПСС 

Орталық Комитеті жанындағы қоғамдық ғылымдар 

академиясына оқуға жіберіледі де, 1967-71 жылдары 

Қазақ ауылшаруашылық экономикасын ұйымдастыру 

ғылыми-зерттеу институтының директорының орын-

басары, 1971-77 жылдары осы орталықтың директоры 

қызметін атқарады. 

О л  н а р ы қ т ы қ  э к о н о м и к а н ы ң  т е о р и я л ы қ 

мәселелерін дамытуға белсенді ат салысқан тұлға. 

ТМД елдерінің жоғары мектептерінде «АПК-ны 

ұйымдастыру және оның нарықтық инфрақұрылымын 

арттыру» саласы бойынша бір үлгідегі бағдарлама 

авторларының бірі. Оның тікелей қатысуымен және 

бірлескен авторлығымен жоғары оқу орындарының 

экономика факультетінің студенттеріне арналған оқу 

кітабы осы тақырыпта қазақ тілінде жазылып, баспа 

бетінен жарық к�рген. 

Профессор Жұмахан Ба лапанов А лак�л ауда-

нын да қант қ ызы лшасы зау ытының са лын у ына 

тікелей мұрындық болған азамат. Алак�л ауданының 

экономикасының �суіне, шаруашы лығының да-

муына үлкен үлес қосқан Жұмахан Балапановтың 

есімі Қ ызы лащы ау ы лына бері лген. Сол ау ы л да 

ескерткіш-тақтасы орнатылған.  Біздің ұжым, Алматы 

облысындағы Қабанбай батыр атындағы тарихи-

�лкетан у м узейі Ж ұ махан Ба лапановтың есімін 

ардақтап, к�шпелі к�рмелер �ткізіп тұрамыз. Оның 

еңбегін музей к�рермендеріне үлгі етіп к�рсетеміз.   

Жазира ҚОЖАХМЕТОВА, 
Қабанбай батыр атындағы тарихи-(лкетану 

музейінің  меңгерушісі

ЕР ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ

Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, 
ғалым, экономика ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстан Республикасының 
ауылшаруашылығы академиясының 
Құрметті мүшесі, халықаралық 
экономикалық Еуразия Академиясының 
академигі, Ұлы Отан соғысының ардагері 
Жұмахан Балапановтың азаматтық 
келбеті мен елге сіңірген еңбегі ел есінде. 

қардың астынан қазып, бір қап етіп арқалап келіп, оны 

пісіріп, екі-үш күн дәм татпай, аш отырған балаларын 

тамақтандырыпты. Бірде әкесінің досы болған, ел-

жерді жақсы білетін аңшы Дәулетпай есімді кісі келіп, 

Жұмаханның анасы Бибіжамал мен балаларының 

жағдайын к�ріп, құмның ішінен Қоссор к�лін жағалап 

к�шуді ұсынады. Осылайша, болашақ ға лымның 

еңбек жолы тоғыз жасында Қоссорда тұз дайындаумен 

басталған екен. 1934 жылы елдегі ашаршылық азайған 

соң, анасы балаларымен Қарасуға к�шіп келеді. 

Оқуға деген құштарлығы мен жасының үлкендігіне 

байланысты болар, Жұмахан Балапанов бастауыш 

мектепті ек і ж ы л да аяқтап шыға ды. 1941 ж ы лы, 

екінші дүниежүзілік соғыс басталардан бір ай бұрын 

Орынбордағы ұшқыштар мектебіне оқуға түседі. 1942 
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Ақыреттің алғашқы күні
Қарағандыда тұратын ерлі-зайыпты 

достарының қоныстойына қатысқан екеуі туып-

�скен, �мір сүріп жатқан ортасы Астана қаласына 

қайтты. Жеңіл к�лікті айдап отырған Ғибадат, 

келіншегінің есімі Гүлсуы, үлкен-кіші, оның 

ішінде күйеуі айтатын үйреншікті аты Гүлімай. 

Кезінде  шаңырақ құрмақшы болғандарында 

күтпеген қиыншылықтар кездескен, екі жастың 

кіршіксіз таза сүйіспеншіліктері сол кедергілерді 

бұзып-жарып �тті. Үйленгендеріне  жеті жыл 

�ткенімен  бірі десе бірінің жаны жоқ. 

– Кеше түнде Қарағандыда түс к�рдім. 

Түсімде бір елес екеуіміздің иманымызды үйіріп 

қойғанын айтты. Қоңыр дауысы әліге дейін 

құлағымда.

– Тойдың у-шуынан шаршаған шығарсың. 

Далаға кетсін, – деді келіншегі. Жаңадан 

т�селген жол жүріске жайлы, тақтайдай теп-

тегіс.

Жас жұбайлар Ғибадаттың  әке-шешесі бас-

к�з болып отырған қос құлынын сағынып келеді.  

Үлкені бес жасар ұл, кенжелері тілі былдырлаған 

қыз. Іңір түскен уақыт, Ғибадаттың бүкіл назары 

жолда. К�з ұшында жымыңдаған кешкі елорда 

оттары амандасу рәсімін жасап жатқан секілді, 

құстай ұшып келе жатқан к�ліктері жол тәртібін 

�рескел бұзған, кенет қарсы жолға шыға келген 

�ңкиген жүк к�лігіне соқтығысты. Ғибадат тіл 

тартпай кетті, Астанадағы қалалық аурухананың 

жансақтау б�ліміне жеткізілген Гүлімай да бір 

аптадан соң к�з жұмды.

Ақтық сапарға шығарып салуға ағайын-

туыстары, Гүлімай сабақ беретін мектептен 

к�птеген әріптестері, шәкірттері қатысты.  

Күйеуі қызмет істеген қалалық сәулет және 

құрылыс басқармасының ұжымы тағы топтасып 

кіріп шықты. К�з жасы құрғамаған жақындары 

бақилық болатыныналдын ала естіп-білгесін 

Гүлімайға Ғибадаттың жанынан орын дайындап 

қойыпты. 

 Кішігірім қалашықтай қорым, бейіті 

басында  адам к�п. Гүлімай �мірден озғалы 

бері қатты ұйқыдан оянып кетті де еркіндікті, 

кеңістікті аңсаған  жас жаны табыттан к�теріліп 

шықты. Денесін арулап жер қойнына тапсы-

А
удан орталығы Жаңақазалы станса-

сында тұратын, осы стансада туып-

�скен Берекет А лматы дан кеше 

келді. Берекеттің жасы жиырманың үшеуінде, 

басы бос. Таныс-біліс ортасы айтпақшы, 

тәлім-тәрбиесі жақсы, сымбатты жас. Жаңа 

оқу жылы әне-міне басталмақшы.Т�рт жыл 

бойы оқыған-тоқыған Алатау етегіндегі сұлу 

қаланы, бір тайпа ел сияқты жерлестерін, 

сондай-ақ бір бойжеткенді қимайтындай 

қыдырыстап жүріп қалыпты. 

К е ң е с  з а м а н ы .  П е д а г о г и к а л ы қ 

институттың тарих факультетін бітіргесін 

қ а л ы п т асқ а н т әр т і п пен  ау да н д ы қ оқ у 

б�лімінің бастығына жолықты. Бастықтың ай-

туынша, «Жәдігер» совхозындағы  онжылдық 

мектепте арнайы білім алған тарих пәнінің 

оқытушысы жоқ, күйіп тұрған мәселе, сол 

жерге баруына ақыл-кеңес қосты. Келесі жылы 

стансадағы мектептердің біріне орналастыруға  

уәде берді.

Ертеңіне таңертең жер түбіндегі «Жаңа 

құрылыс» совхозына ағаш тақтайлар, дайын 

есік-терезелер тиеп апара жатқан к�ршісі 

Елжан  �зімен бірге ала кетті. Стансадан он 

шақырым жердегі Қаза лы қа лашығын да 

Ел жан к�кесі азық-т үлік д үкені жанын-

да к�лігін тоқтатты. «Жаңа құрылыстағы» 

ағайынының бала-шағасына екі б�лек ораған 

тәтті-дәмділерді базарлық ретінде алды. Сыр-

дариядан салкеме (паром) арқылы �ткен екеуі 

арғыбеттегі жолайрығында  қоштасты. 

– Мына жол «Жәдігерге» апарады. Құр 

қол барма, бас сұққан үйіңнің бала-шағасы 

дәметеді, – деп к�кесі екі б�лек орамның 

біреуін қолына ұстатты.  

Сәт-сапар тілеген, «Жәдігер» елдімекеніне 

бет түзеген Берекеттің арқасына асып алғаны  

–  бірқатар киім-кешегі, кітаптары, қалам-

қағазы салынған жол дорбасы. Базарлықты сол жол 

дорбасына тоғытты. 

Жол бойындағы  каналда суды тұс-тұсына ағызатын 

бетон мен темірден соққан тоспа жасапты. К�пірі үстінде  

басына қызыл орамал тартқан,  бір аяғын сылтып баса-

тын жас қыз жүр,  қолында шағын сүзекі. Сәлемі түзу. 

Тоспа аузында шырк�белек айналған сумен бірге ығып 

жүрген, қара жоны к�рінген бірнеше үлкен сазанның 

біреуін Берекет әлгі сүзекімен тартып шығарды.  Шлюз 

іргесіндегі бақшада теңкиіп-теңкиіп жатқан қауын-

қарбыз,  бақша ортасында қызыл кірпіштен соққан  

қос,  жас�спірім қыз сүзекімен ауланған балықтарды 

бір-бірлеп сол қосқа тасуда. Соңғы  тұрқы ірі сазанды  

Берекетке ырымдады.

– Балықты не істеймін? Таңертең шәй ішпей шығып 

едім. Ш�лдеп қалыппын.  Қарбыздан дәм ауыз тиейін, – 

деді Берекет. Бабына келіп піскен мұздай қарбыз ш�лін 

басты. Ризашылығын білдіргенінде бейтаныс қыз сазан-

ды алып кеткенін сұрап тұр.

– Жолыңыз болсын, тілегімді қайтармаңыз, – 

дейді. Арзу тілегін аттап кетсе,  ұялшақ,  инабатты қыз 

қиналып қалатын секілді.

 Т�бесі к�рініп тұрғанымен «Жәдігерге» дейін 

бума кілт. Оқу ғимаратында жан жоқ, деректір ағайы 

к�рсеткен тарих пәні класын, кітапхананы, мектептің 

ұзын дәлізін де әктеп, сырлап қойғаны байқалады. 

А қ ырын да �зін ің ж ұ мыс б�лмесін де Берекет т ің 

құжаттарымен танысып, кешеден бері ұстаған белінің 

құяңын с�з етті, жаздың күні иығындағы шекпеннің, 

қолындағы таяқтың мәнісі сол екен. 

Ақ шатырлы үйі мектеп жанында. Ауласының етек-

жеңі кең, бес-алты атыз пәлектеріндегі ірі торлама, 

шытырлақ, әйгілі қара қарбыз бақшаның ажар-к�ркі 

іспетті, қауын-қарбыздан басқа картоп, пияз, сәбіз, 

қызыл бұрыш сияқты к�к�нісі мол. Үлкен тамына қарсы 

қонысжайды Шапағат ертіп әкеліп к�рсетті, ауыздағысы 

ас б�лмесі, т�ргі б�лмесінде ағаш керует, кісі бойынан 

биік жәшік, үстел, екі орындық тұр. Берекеттің осында 

тұратынын айтты.  Келіні болса керек, жас келіншекке 

пәтерді мұқият тазалауды, к�рпе-т�сегін қағып-сілкуді, 

жаймалары мен жастық тысын жаңалауды  тапсыруда. 

Үлкен үйден шыққан бәйбішесі Айсананың жүзі 

жылы, есім-сойын, жасының нешеде екенін, ата-анасын 

сұраған с�зі, ықыласы айналып-толғанғанмен бірдей. 

Берекет жартықұлаш семіз сазаны мен бағана Елжан 

к�кесі берген тәтті-дәмдісі бар орамды ұсынды.

 – Ара-тұра балық сорпасын аңсайсың, – деген 

Шапағат ағайы да  Берекетті іштартатын сияқты, 

арқасынан қағып с�йлегені соны аңғартқандай.

– Қисымет к�кеме барып сәлем берейін, сен де бірге 

жүр.

Үш аяқты мотоцик л ді ай дап отырған мектеп 

жасындағы баласы Ақдидар. Ауылдан қозы к�ш жер 

қорым шетіндегі зиратқа келіп тоқтағандарына Берекет 

аң-таң. Шапағат қазақшалап амандасқасын, Құран 

аятын оқығасын белінің құяңының ем-домын сұрап 

жатыр. Марқұм   түсіне кіре ме, әлде ауылдастарының 

біреуінің аузына сала ма, әйтеуір, бір амалын тауып ай-

татын тәрізді. Қисымет бойына емшілік қонған, емшілік 

шипасы дертке ем, дәтке қуат,  к�пшілікке қадірлі адам 

болыпты. 

Кенет жел тұрып, таяқ тастам жерде шырк�белек 

ай на л ған, ұ шар басы к�к ке шан ш ы л ған қ ұ й ы н 

к�терілді. Т�ңіректің астан-кестенін шығарған тентек 

жел аяқ астынан тыныштық тапты.

– Қисымет к�кемнің рухы, – деді Шапағат қатты 

толқып. 

Қайтып келе жатқандарында к�лікті тоқтатқан 

деректір ағайы есек мінген ақсақалмен амандық-саулық 

сұрасқан.  Күнделікті есегімен барып су тоспа-

сына бас-к�з болып жүретін 2бдіғазиз ақсақал  

шлюз қарауылы к�рінеді.

Үйге келісімен Берекет жол дорбасындағы 

киім-кешегін жеңіл-желпі  үтіктеп, үлкен 

айнасы бар жәшікке іліп, кітап-қағаздарын 

реттестіріп қоюға кірісті. Еденіне дейін жуып-

тазалағасын екі б�лменің сәні кіріп қалыпты. 

К�п ұзамай мотоцикл айдаған ұл дастарқанға 

шақырып жатқанын айтты.  Жайнатып қойған 

қонақ б�лмесінде  Шапағат ағайы с�з бастады.

– Ерулікке ертең шақырамыз. «Жәдігер» 

к�п елдімекеннің бірі болғанымен туын тіккен 

жері тарихи орта. Іргемізде Қорқыт баба туып-

�скен Жанкент шаһарының жұрты, жақсы 

ауылға келдің, қарағым. 

Сонан  қазанға қамыр кеспесі мен түрлі 

к�к�ніс қосып асқан балықты әкелгенінде са-

занды қайдан алғанын қызықтағасын Берекет 

шлюзді, басына қызыл орамал тартқан жас 

қыздың сақилығын әңгімелеп берді.

– Басына қызыл орама л тартқан, бір 

аяғын сылтып басатын қыз емес пе?

– Иә, танисыз ба?

– Ол қыз осы ауылдың киесі. Бәрімізге 

сырттай таныс, тілегі – ауылдың ынтымақ-

бірлігі. Есімі – Кәделі. Ара-тұра атын атап 

құрбандық шалу дәстүр-салтымыз. @зіме 

жолықпады, бірақ кездескендер, жақсылығын 

к�ргендер бар.   

«Жәдігерге» келгелі бері екі күн де �те 

шықты. Бірінші қыркүйекте оқу басталды. 

Жас маманға мектепті бітіретін оныншы 

к ластың  жетекшісі міндеті ж үктелгесін 

тұңғыш сабағы осы класта �тті. Оқу ісінің 

меңгеру шісі Берекет т і ң аты-ж�ні н, қай 

пәннен сабақ беретінін, қайда оқығанын 

қысқаша айтқасын қайта шығып кеткен. Ба ла лар 

тым-тырыс, қыбыр етпестен отыр. Берекет  класс жур-

налы бойынша оқушыларымен жеке-жеке танысты. 

Тарих пәнінің мән-маңызы туралы кіріспе с�з с�йледі. 

Оныншы кластың ұлдары мен қыздарының сұрақтары 

к�п, оқу-білімге ынталары іштей қуантты. Шапағат 

ағайының қамқорлығы, жұма күнгі түске дейін бүкіл 

сабақтарын �тк ізгесін жолау шы к�ліг імен аудан 

орталығына қайтады. Дүйсенбідегі сабақтары түстен 

кейінгі кестеде.

Сонымен а лғашқ ы аптаның ж ұ ма к ү ні Бере-

кет стансасына қайтты. Жолаушы к�лігінде адам 

аз. Жолда шлюзден тұс-тұсына тарайтын үш үлкен 

арықтың біріндегі суды б�гегесін екіншісіне ағызып 

жатқан 2бдіғазизді к�рді. Бұрыннан таныс-бі ліс 

пе? 2лде ағайыны ма? К�лігін тоқтатқан жүргізуші 

2бдіғазиз ақсақалмен емен-жарқын әңгіме соғуда. Аяқ 

жазуға түскен Берекет  те  2бекеңмен қос қолын созып 

сәлемдесті. 

Бір аяғын сылтып басатын әулие қыз кездескен 

шлюз к�зіне ыстық.  Бір ғажабы, шлюз іргесінде қызыл 

кірпіштен соққан қос та, қауын-қарбызы теңкиіп-

теңкиіп жатқан бақша да жоқ екен.

екі шақырымдай. Күн ыстық, ұсақ қиыршық тастар 

т�сеген жол, арқасында жол дорбасы, бір қолында 

сағалдырығынан сым �ткізген, құйрығы жер сызған 

сазаны. 2лден уақытта дүрілдеген к�лік қуып жетті. Жол 

жиегінде  тұрған Берекет қолын к�термесе де тіркемесі 

бар «Беларусь» тракторы  жанына келіп тоқтады.

– Аға,  отырыңыз, – дейді к�зі күлімдеген ер бала. 

Мінезі ашық. Ата-анасы кеше қалыңдық түсірген той-

дан таң алакеуімде келгесін әкесінің орнына жұмысқа 

шыққан жас�рім күріштік басындағы қырманға азық-

түлік  тасып жүргеннін айтты. Тоғызыншы класқа 

�тіпті, оқушы. 

«Жәдігерге» келгендерінде Берекет ұзын, ақшаңқан 

ғимараттың  мектеп екенін бір к�ргеннен ұқты. Есігі 

алдындағы ұзын отырғышқа жайғасқан жігіт ағасының 

үстінде шекпен, беліне буынғаны әскер белбеуі, қолында 

жыңғыл таяқ. Екеуі амандасқасын жәй-жапсар сұрасты.

– Менің ныспым Шапағат.  Біреудің үйін іздеп 

жүрсің бе?

– Мектеп деректіріне сәлем беруім керек еді.

– Мен деректір. 

Берекет осында келген шаруасына к�шті. Орны-

нан тұрған Шапағат мектепке бастаған, қолында бір 
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рып жатқанында шаруасы жоқ, үлкен тойдың 

үстінен түскендей  к�ңілді. Мектептің соңғы 

сыныбында оқып жүрген, бойжеткен кезі 

сияқты, үстінде тобығына түсетін ақ к�йлек, 

түсі алқызыл мойыншарқаты ұзын, к�кейіндегі 

бұрын беймәлім армандары әлдилеп,  құс 

қалықтайтын биікте  ұшып жүр. Бір  қуанышты 

дауыс:

– Айналайын Гүлімай келіпті, – деді. 

– Оның келетіні туралы жазбаша хабар екі 

күн  бұрын  алақанымда пайда болды, – дейді 

тағы біреуі. Жастары ұлғайғанда бақилық болған 

жақындары ма? 2лде ағайындығы бар басқа 

ұрпақ �кілдері ме? Дауыстары құлағының тап 

түбінен  естілгенімен, кімдер айтып жатқаны 

жұмбақ.

Соңғы рет құран оқылған соң  қаралы 

к�пшілік қайтып кетті. Жүзінде күлкі ойнаған 

Гүлімай зиратының жанындағы к�кжасыл 

ш�пке жайғасқан бойы болатын, бір құлағы 

шұнақ  ит жетіп келгені.

– Сәлеметсіз бе, – деп амандасты.

– Сәлемет пе.

– Кішкентай кезіңде қабаған иттен қатты 

үрейленгенсің. Асылық жасаған мен, бір қателік 

�тті. Ол кезде бәрінің жауабы болатынынан 

мақұрым едім. 

– Қақпаңнан атып шығып  абалағаның 

есімде. Қапқан жоқсың, бірақ бір бұрышқа қамап 

қойып жанымды к�зіме к�рсеттің. К�шеден �тіп 

бара жатқан екі жас әйел  болмағанда жүрегім 

жарылып кететін еді.

– 2р кемелге бір зауал. Енді, міне, алдыңа 

келіп тұрмын. 

– Бірінші сыныпта оқимын. Сол жолы 

мектепке бара жатқан бетімнен бұрылып үйге 

қайттым. Бір ай бойы тілім тұтығып  жүргенін 

неге ұмытайын. 

– Ендігі тағдырым жауабыңа байланысты. 

Күнәмді кеш. 

Гүлімай  к�к ш�птің үстінде табыттан 

ұшып шыққалы бері тұла-бойын кернеген шат-

шадыман к�ңіл-күйіне елітіп отыр. Майысқан 

түймедағының, жатаған сарғалдақ гүлдерінің 

біреуі болмаса біреуі,Құдайым-ау, әне-міне тіл 

қататындай. Сондай-ақ аяғы тұсында  жер бауыр-

лап жатқан, бір құлағы шұнақ  иттің қалың уайы-

мын к�збен к�ріп, қолмен ұстағандай сезінуде.  

– Атым адам, кешірдім, – деді. Назары 

салыңқы жаңағы  ит  мойнына арзан, жылтырақ 

моншақтардан алқа  таққан ойын баласына ай-

налып шыға келгені. 2лдеқайда бет алған баланы 

Гүлімай шақырып алды.

– Ризасың ба? – деп сұраған.  Ойын 

баласының к�здерінде екі түйір жас, басын изеп 

жауап берді. Ақырында сүйкімді бала қалың 

бұта-шілік �скен зираттар арасында бір-екі рет 

т�бесі қылаң бергесін к�рінбей  кетті.

К�ше-к�ше болып созылып жатқан қорым. 

Кейбір тұста еңселі ескерткіш бой к�терген, 

жас топырағы томпиған жаңа бейіттер шолақ 

к�ше бойында. 2лдекім ұмытып кеткен шығар, 

етектей гәзетті аяқ астынан  ұйытқып соққан 

жел к�теріп әкетіп барады. Гүлімайдың уайым-

қайғысы жоқтай, қайта к�ңілін қытықтаған 

әлдебір ізгі сезім байыз таптырмай  орнынан 

тұрғанында шолақ к�шенің бір басынан  Ғибадат 

бой к�рсетті.  Жаратылысы кішіпейіл бозбала 

күлімсіреп келеді.

– Қайырлы күн! – деді әдеп сақтап. Гүлімай 

да амандасты.

– Қайырлы күн!

– Бүг ін  оныншы маусым.  Алғашқы  

танысқан күніміз. Есіңде  ме, Гүлімай?

– Есімде жоқ. Бірақ сені  танимын. Ғибадат 

емессің бе? Сыртыңнан жақсы білемін.

– Бүгін «Береке» дәмханасында тұңғыш 

рет бір-бірімізге сырымызды ашамыз. Сол 

кездесудің басы-қасында болсақ, к�п нәрсе есіңе 

түседі. Барғың келе ме?

– Мен саған  сенемін. Қайда бару керек?

– Есіл жағалауына.

К�кмайса белдерді,  сай-жыраларды, дала 

гүлдері к�мкерген  алқапты қызықтаған ұл мен қыз 

қаланы бетке алып самғап келе жатты. Т�мендегі 

к�л айдынында сәулеті таңғаларлық, түсі аппақ 

зәулім ғимарат тербетіліп тұр. Жеті қат к�ктегі 

мұнаралы мешіт к�рінеді. Тап-таза, к�кпеңбек 

аспанда ештеңе к�рінбесе де бір құдіреттің 

күшімен су бетіне түсіп тұрған  к�леңкесі ғажап!..  

Жол-ж�некей ағытылып кеткен Гүлімайдың 

мойыншарқатын Ғибадат к�з ілеспес қимылмен 

іліп әкетті, зулап ұшқан қарлығаштың жалт 

бұрылатынынан  кем емес ептілігі. 

Кенет күн к�зі жұмыр жердің екінші бетіне 

сусып кетті де айналаны қою қараңғылық  басты. 

Жаздың күні  салқындап сала берді.

– Күн тұтылды ма? Не болды? – деді Гүлімай 

елеңдеп.

– Бір қолыңды бер, – деген Ғибадат тағы 

да түсіндіруде: – Түнде осы тұсқа шатырла-

рын тіккен әзәзілдер қауымы жаңа бір әзірде 

к�шкен болуы керек. Олардың жүрген-тұрған 

іздерін жуып-шаю үшін, әдетте, жауын жауады. 

Жаңбырдан соң  табиғат бәз-баяғы қалпына 

түседі.   

Сол сол екен тастай түнекте найзағай ой-

нап, бұлттар шартылдап ала ж�нелгені. Қысқа 

н�серден аспан мен жер астасып кетті,   үсті-

бастары малмандай су. К�ңіл сәулесі ме? 2лде 

аян берілді ме?  Гүлімайдың ойына келгені �лім 

– к�пір, жаңа,  бейтаныс �мірге жалғастыратын 

к�пір.

– Ақ кіреукеден �ттік, – деді Ғибадат.

– Ол не нәрсе?

– Шекара. Екі дүние шекарасы.

Орталық саябақ тұсы. Т�мендегі жасыл бақ 

ішінде жас балалардың  мәз-мәйрам дауыстары 

шығып жатты.   Топтасып ұшқан к�гершіндер, 

к�к тіреген тұрғын үйлер,  «Серуен» к�пірі, Есіл 

�зені к�зге түсті. 

– Жерге түсейікші, – деді Гүлімай: – Жер 

басып жүргім келеді.

Ж а ғ а л а у д а  б а л а - ш а ғ а с ы м е н  б і р г е 

қыдырыстаған жұрт, бір қызығы қалада бір там-

шы жаңбыр жаумапты. Екі дүние, екі әлем. Үсті-

бастары күн к�зіне кепкесін екі жарты, бір бүтін 

«Береке» дәмханасына келді. Үнжазба құрылғыда 

бірінен соң бірі қосылатын жеңіл әуен баяу ой-

нап тұрған дәмханада адам қарасы аз.

– Азды-к�пті уақыттан кейін осы дәмханада, 

осы үстелде алғашқы кездесуіміз �теді. Соған куә 

боламыз, Гүлімай.

– Бізді сыртымыздан бақылап тұрғандар 

бар ма?

– Періштелер болмаса, адам баласы к�ре 

алмайды. 

Бірінші болып Ғибадат бас сұқты. Кигені 

жұқа, бір түсті, жеңі қысқа к�йлек пен шалбар. 

Екеуі отырған үстелге жайғасқан Ғибадат ара-

тұра қол сағатына к�з тастап қояды. Гүлімай 

келгенінде орнынан тұрған бозбала қарсы жүріп 

барып амандасты, орындықты да ыңғайлап, 

әспеттеп ұсынуда. Рақметін айтқан Гүлімай 

сұрақ қойды.

– Жағдай қалай?

– Жақсы, – деген Ғибадат  ас мәзіріне қол 

жүгіртті, ойы Гүлімайдың қандай ыстық тамақ 

ішкісі келетінін білу.

– Тамаққа зауқым жоқ, – деді бойжет-

кен: – Екеумізге сусын мен бір-бір балмұздақ 

алдыршы.

Даяшыға Гүлімайдың қалауымен тапсы-

рыс берген жастар ортақ таныстары  туралы 

азды-к�пті әңгімелесті. Ғибадат «Бір к�ргеннен 

ұнаттым!» деген жазуы бар алақандай қағазды 

ұсынғанында  жас қыздың  ажары жайнап сала 

берді. Гүлсуының шынайы, ықыласты жауабы  

дайын,  Ғибадатқа   хат жазып қойғанын тілге 

тиек етті.

– Берші оқиын, – деді жігіті.

– Енді оның керегі бар ма? Бір к�ргеннен 

ұнаттымға ұқсас с�здер ғой.

– Оқимын да қайтарып беремін, – деп 

Ғибадат қоятын емес. Гүлімай ол үшбу хатын 

үйге тастап кетіпті. Екі жас дәмханадан қол 

ұстасып шықты, бүгінгі кездесуге куә болу 

ниетімен келгендер де, алғашқы рет жақын 

танысқан жастар да толқулы.

Орталық саябаққа келген Ғибадат пен 

Гүлімай бақтағы   ұзын отырғыштардың біріне 

жайғасты. Олардың о дүниелік құрдастары 

қатар отыр. Ғибадаттың  �тініші ғашықтардың 

бәріне тән.

– Ерніңнен бір рет сүйгізші, бүкіл әлем қол 

шапалақтайды. 

– Ешкіммен сүйіскенім жоқ,  – деп 

алақандарымен бетін басып алған Гүлімай  

сүйісуді іштей қалайтын сыңайлы. 

Бір заматта екі жас ұзақ сүйісті, бір-біріне 

тығыла түсіп тағы да сүйісуде. Ғашықтар �тіп 

бара жатқан, бір қолындағы к�к шарды жібінен 

ұстаған бүлдіршін қыздың қызықтап қарап 

тұрғанына назар аударатын емес. Ақырет 

бақшасының тұрғындары  орындарынан тұрды, 

сұлу, қоңыр к�здері күлімсіреген  Ғибадат 

алдында, Гүлімай ізінде. Бақтың жұрт к�зінен 

таса тұсындағы бос отырғышқа екеуі тізе бүкті. 

Гүлімай таңғалысын білдірді.

– Жаңағы сүйісу үстінде тұла-бойым 

балқып, еріп кетті. Осы ұмытылмас  сәттің қайта 

айналып келетінін білмеппін.

– Ләззат тылсымы мені де баурап әкетті.

– Енді есіме түсті. Біз мектеп бітіргесін 

үйленеміз. Бір ұл, бір қызымыз болады,  – деді 

Гүлімай: – Балаларды к�реміз бе?

– Бірнеше рет  к�реміз .  К�зімізбен, 

к�ңілімізбен аймаласақ та сағынышымыз басыл-

май �тер. Гүлімай, алдымыздағы  үш күн ішінде 

бірге �мір сүрген бүкіл жолымызды жүріп �теміз. 

Осы үш күннің соңы сен үшін ақырет сынағымен 

аяқталады. 

– Сосын не болады?

– Бәрі де уақыт еншісінде, – деп Ғибадат 

т�мен қарады. Алда не күтіп тұрғаны белгісіз, 

Гүлімай алаңдаулы,  екеуі де қалың ой үстінде.

 К�леңкесін саялап отырған ағаш бұтағына 

қонақтаған, қайдан ұшып келгені де білінбеген 

қанаттары аппақ  екі періште жастардың назарын 

еріксіз аударған.  Дауысы  сүйкімді.

– Ертең таңертең Қорғалжын тас жолында 

қап-қап ұн тиеп бара жатқан жүк к�лігі аудары-

лады. Жүргізушінің жанында емізулі баласымен 

бірге келіншегі болмақшы. Үшеуін құтқарып 

қалуымыз керек. Сен барасың ба?

– 2рине, барамын.  Т�мендегі екі  жас кім?

– Адал мүміндер. 

– Болашақтары не болады?

– Жаратқан  балғын, бекзат жаратылыста-

рын сыйлапты, мәңгі-бақи осы жастарында 

қалатыны жақсылықтың белгісі.

– Екеуі бізді тыңдап отыр ма?

– Тыңдағандарын қалағасын айтып отыр-

мын, осы баққа келгендегі шаруам да сол. @ткен 

аптадағы жұмадан бері  ұлдың жолы ашық, ана 

қыз баланың к�ңіліндегі уайым-күдік сейілсін. 

Жасағанның алды кең, жас жұбайлар мейірім мен 

шапағатқа б�ленсін.

– 2умин! – деп Гүлімай екі алақанымен бетін 

сипағанында оның тілеу с�зі мен жоралғысын 

Ғибадат да қайталады.

Іле-шала періштелер ұшып кетті, ұшып 

кеткендері де білінбеген.

Ақ пен қызыл арасында Ғибадат пен Гүлімай 

қалың қорым ішінде жүрді. Бүгін алғашқы рет  

кездескен, жаңа бейіттердің жас топырақтары 

томпиған шолақ к�ше. Ғибадат ұсынысын айтты.

– Жаным,  ертең сәскеде  осы жерде 

жолығысайық.

– Қалада  қызылды-жасылды  �мір, күлкі 

мен думан. Ал мына қорымда жым-жырт, �лі 

тыныштық, – деді Гүлімай.

– Үш күн, үш түн �тсін. Ғажайып бақтар мен 

пейіш құстары жаныңды әлдилейтін, жаныңа 

ізгілік құятын уақыт келеді. Екінші ғұмырың 

ұнайтынын айтасың, – деген Ғибадат түсте  кел-

ген тұсына беттеп бара жатты. 

Гүлсуы �зін ескі жұртта қалғандай сезінгені.

– Мен қайда барамын? 

– Уайымдама, түйсігіңе сен.

Сол арада мойнына арзан, жылтырақ 

моншақтардан алқа таққан бағанағы бала пайда 

бола кетті. С�зі майда.

– Тәтей, мен Сізді кең, жарық, жайлы 

жерге апарайын. Күтіп отырған құрбыларың 

келетініңізді біледі, – деп тұр.

 Ойын баласының ізінен еріп келе жатқан 

Гүлімай артына бұрылып қараса, жап-жас,  

к�ңілі таңғы шықтай таза Ғибадат оң қолын 

бұлғап тұр екен. Жан-дүниесі жадырап сала бер-

ген Гүлімай да  қолын бұлғап жауап берді.

Жанкент жұрты 
жанындағы ауыл
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ИГІ ІС

Б І Р  Ш А Ң Ы Р А Қ  А С Т Ы Н Д А

Елбасы Жарлығымен  1996 жылдан 

жылдан бастап 1 мамыр күні Қазақстан 

халқы бірлігі күні ретінде аталып �тіліп 

келеді. Кеңес Одағындағы еңбекшілердің 

таптық мерекесі болған 1 Мамыр тәуелсіз 

ЖЕТІСУ – 
ТАТУЛЫҚТЫҚ БЕСІГІ

Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы жарқын 
оқиғалардың бірі 1995 жылғы 
1 наурызда жаңа этносаралық 
қатынастар институты – Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрылуы 
дер едім. Құрылған күннен бастап 
барлық ұлттық-мәдени орталықтар 
мен этнос өкілдерінің басын қосып, 
бір мақсат – ынтымақ пен келісім 
аясында біріктірген Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мемлекеттік ұлттық 
саясатты жүзеге асыруда маңызды 
қадам болды. Өйткені, еліміз үшін сол 
тұста бейбітшілік пен тыныштықты 
сақтау өте керек еді.

Құрылғанына биыл 25 жыл толып 

отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы 

тұрақты даму жолынан �тіп, халықтық 

дипломатия институтына айналды. Ұлы 

Дала еліне тағдырдың  тәлкегімен жер 

ауып, �сіп-�нген, үрім-бұтағын жайған 

130-дан астам этностың басын қосатын 

бұл институт республиканың тұрақтылығы 

мен үдемелі дамуын сақтауда үлкен р�л 

атқарды.

Тіпті Қазақстан Республикасының 

этносаралық қатынастар  саласын-

д а  ж ү р г і з і п  о т ы р ғ а н  с а я с а т ы н ы ң 

табыстылығын бүкіл әлемге к�рсетті.

Жетісу жеріндегі тұрақтылық пен 

тыныштықтың ұйытқысына айналып 

отырған облыстық Қазақстан халқы Ас-

самблеясы әртүрлі форматтағы мәні мен 

маңызы, тәлім-тәрбиелік ғибрат алатын, 

патриоттық рухта, ұлттық салт-дәстүрлерді 

дәріптеуге бағытталған  к�птеген іс-шара 

�ткізуде. 

М ә с е л е н ,  ж а с т а р ғ а  ү л г і  б о л а -

т ы н  « Қ а з а қ т а н у »  ж о б а с ы  б о й ы н -

ша ұйымдастырылған дәстүрлі «Сірге 

м�лдіретер» және «Қымыз мұрындық» 

мерекелері аясында облыстың 15 ау-

данынан келген әртүрлі этнос �кілдері 

мемлекеттік тілде Мұқағали Мақатаевтың 

�леңдерін оқып, мақал-мәтел сайысына 

қатысты.

«Нұр Отан» партиясы ұйымдастырған 

және Ұлы Абайдың 175 жылдығына 

арналған «Ортақ Абай» байқауына 

облыстың барлық аудандарынан  мектеп 

оқушылары қатысып, �з шеберліктерін 

танытты. Абай Құнанбаевтың әндері мен 

�леңдерін, қара с�здерін жатқа оқыған 

балалардың бәрі де түрлі этностардың 

�кілдері. Шынында бүгінгі күні облыстағы 

ұлт �кілдері қазақ тілін жетік меңгеріп, 

емін-еркін с�йлей алады. Оған респуб-

лика деңгейінде �ткізілген іс-шаралар 

дәлел. Тіпті түрлі байқауларға қатысып, 

қазақ тілінен жеңімпаз атанып жүрген 

Ата-бабаларымыз найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап 
қалған киелі мекеніміз бүгінде 
көптеген ұлт-өкіліне пана болу-
да. Ұлы даланың алтын бесігіне 
айналған қасиетті мекен ыстық 
құшағына барша адамзатты ба-
сып, мәпелеп келеді. Сондықтан 
да, даладай дарқан көңілді текті 
халқымыз «Ырыс алды ынтымақ» 
деп ұлтаралық ауызбіршілікті 
жоғары бағалайды. 

Е л і м і з д е  1 3 0 - д а н  а с а  ұ л т -

� к і л і  � м і р  с ү р е т і н і  б ә р і м і з г е 

мәлім. Олардың қазақтың киелі 

жерін құрметтеп,  т іл ін,  салт-

дәстүрін, әдеп-ғұрпына ерекше 

ілтипатпен қарауының �зінде үлкен 

мәдениеттілік байқалады.  Бұл 

бәріміз үшін үлкен қуаныш деп ой-

лаймын. 

 Алматы облысына қарасты 

берекесі  мен бірлігі  жарасқан 

Сарқан ауданында к�пке үлгі болып 

жүрген �зге ұлт �кілдері біршама. 

Соның бірі –  Евгений Семёнов. 

Ол: «Отаным – Қазақстан. Бірлігі 

жарасқан осынау елде �мір сүріп 

жатқаныма қатты қуанамын. Бақыт 

деген мен үшін осы» дейді. Ол қазақ 

тілінде еркін с�йлейді. Тіпті, екі 

с�здің басын құрай алмайтын аза-

маттарды түрлі мақал-мәтел айтып, 

шаң қаптырады. Оның айтуынша, 

қай жердің ауасын жұтып, суын 

ішсең сол елге деген құрметті құр 

с�збен емес, іспен дәлелдеу керек. 

Евгенийдің жүрегінен ақтарылған 

осынау с�зден-ақ оның Қазақстанға 

деген махаббатын, құрметін сезінуге 

болады.  Ол қасиетті жердің киесі 

барын үнемі айтып жүреді. 

«Қара жер – адамзаттың алтын 

бесігі. Ал туған жер алтыннан да 

құнды байлық болуы керек. Мен 

қазақ тілінде еркін с�йлеймін. Оны 

мақтаныш санамаймын. Орыс тілін 

білемін. Ана тілімді де құрметтеймін. 

Бірақ қазақ тілі мен үшін бірінші 

кезекте тұр.  Себебі, мен қазақ 

тілінде с�йлеуге міндеттімін. Мен 

қазақтың нанын жеп, суын ішіп, 

ауасын жұтып отырмын. 2рбір �зге 

ұлт к�ңілі дархан, бауырмал, жа-

нашыр қазаққа алғыс қана айтады. 

Мұндай ел жер бетінде жоқ деп 

ойлаймын. Қазақтың бойындағы 

жанашырлықты, бауырмалдықты 

сезінгеніме қуаныштымын» дейді 

сарқандық Евгений. 

Тағдыр – тосынсыйға толы. 

Адамның �мір жолында не болып, 

не қоймайтынын бір Жаратқаннан 

б а с қ а  е ш к і м  б і л м е й д і .  Б ұ л  – 

заңдылық. @кінішке орай, Евге-

ний 2004 жылы ойламаған жерден 

тағдырдың қатты соққысына ду-

шар болады. Ол ешқашан да арбаға 

таңылып, мүмкіндігі шектеулілердің 

қатарын арттырамын деп ойламаған. 

2рине, мұндайды ешкім ойламай-

ды да. Ойлаудың �зі қорқынышты. 

Бірақ Евгений басына түскен сын-

ды �зінің мықтылығымен к�теріп 

шықты. Жігерлі адам ғана мұндай 

ауыр сынаққа күліп қарай алады. Ол 

қоларбаға таңылса да спортпен ай-

налысуды әдетке айналдырды. Ауыр 

атлетика, армрестлинг спорт түрімен 

шұғылданып биіктен к�рінді. Бос 

уақытын жоспарлап, үнемдеп, �зіне 

және қоғамға пайдалы болатындай 

әрекет етуді жоспарлаған азамат 

жетістікке қол жеткізді. Ауданның 

намысын облыстық деңгейде қорғап, 

талай жерде топ жарып шықты. 2рбір 

жеңіс оны биік мақсатқа жетеледі. 

2 0 1 9  ж ы л ы  о б л ы с  о р т а л ы ғ ы 

Талдықорған қаласында армрестлинг-

тен мүмкіндігі шектеулі жандардың 

арасында �ткен  Қазақстан чем-

пионатында  жүлделі 1 орынға ие 

болғанының �зі үлкен мақтаныш, зор 

жетістік. Жалпы, Евгений спорттан 

б�лек мал шаруашылығымен де ай-

налысады.  Мал бордақылап, тапқан-

таянғанын отбасына, ағайын-туысына 

арнайды. 

– Осындай жағдайға тап болуым 

тағдырдың сыйы екенін білемін. Бірақ 

менің жанашырларым к�п. 2сіресе, 

қазақтың ақ жаулықты аналары үнемі 

маған: «Алла қуат берсін. 2лі-ақ жа-

зылып, ортамызда жүгіріп жүресің. 

Мойыма. Сен қаншама жасқа үлгі бо-

лып отырсың. Біздің батырымызсың» 

деп, мені жігерлендіріп қояды. Жақсы 

с�з жаныңды семіртеді емес пе? Міне, 

осындай жанашыр жандардың ара-

сында �мір сүріп жатқанымның �зі 

бақыт емей немене? Жастар ешқашан 

да мойымаса деймін. Қазақтың әр ұл-

қызының бойында ерекше жігер бар. 

Соған қуанамын. Қазақтай тілеулес, 

қамқор ұлтты мен ешқашан да к�рген 

жоқпын. 2р қазаққа алғыс айтамын. 

Спортпен қоса мал шаруашлығымен 

де айналысуымның астарында терең 

мән бар. Қазақ т�рт түлікті аса қатты 

қадірлеген. 2р мал атаулысына қалай 

қарау керектігін жақсы біледі. Мен де 

біршама уақыт бұл саланы зерттедім. 

ӨМІРГЕ ҚҰШТАР 
ЕВГЕНИЙ

Бүкіл әлемді шарпыған індет құрсауына 
іліккен еліміздің білім беру жүйесі тұңғыш рет 
қашықтықтан оқыту жүйесіне 2020 жылдың 
6 сәуірінен бастап көшті. Көз алдымызда 
білім саласындағы және бүкіл елімізді дүр 
сілкіндірген тарихи өзгеріс орын алып жат-
ты. Осы жағдайға байланысты сан қырлы, 
әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 
ұстаздардың  атқарар рөлі орасан. 

 Ел басына т�нген сын сағатта қашықтан 

о қ ы т у  т у р а л ы  ш е ш і м д і  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Білім және ғылым 

министрі  А.Аймағамбетов дер кезінде 

қолға алып, ұстаздар қауымына үлкен 

сенім білдірді. Сондықтан министр халық 

алдындағы міндетін сезіне отырып, білім 

алуды қашықтықтан жүргізуді тапсырды. 

Қашықтықтан оқыту үшін Қазақстан білім 

алушылары мен білім берушілеріне «Kundelik.

kz», «Daryn.online» XXI ғасырдың білім беру 

платформасы, Қазақстанда баламасы жоқ 

«BilimLand» ұлттық цифрлық білім беру плат-

формасы, «Google Classroom» веб-сервистері 

арқылы оқу ұсынылды.

Осы орайда Алматы қаласы Жетісу ау-

даны 108 жалпы білім беретін  мектептің 

педагогикалық ұжымы �здерінің кәсіби 

шеберліктері мен тәжірибелерін шыңдай  

о т ы р ы п ,  о қ ы т у д ы ң  ж а ң а  ү л г і с і н е 

жауапкершілікпен қадам басты. Ұжымдағы әр 

ұстаз �здерінің шәкірттеріне, ата-аналарына 

бағыт-бағдар, түсіндірме жұмыстарын жоғары 

деңгейде жүргізіп, оқыту мен оқу үрдісін 

жалғастыруда.

Осы үшінші апта барысында менің 

әріптестерім �здерінің  киелі білім ордасын, 

білімді шәкірттерін сағынғандығын айтып  

жылы лебіздерін қашықтан білдіруде. Со-

нымен қатар балалардың к�ктемгі дема-

лысын жан-жақты іздену жұмыстарымен 

айналысу арқылы күндіз-түні жұмыс істеп, 

видеосабақтарды дайындап,  берілген 

у а қ ы т ы м ы з д ы  т и і м д і  п а й д а л а н д ы қ .  

Бастапқыда бұл жұмыс қалай болады де-

ген қобалжу болғанымен, қазіргі уақытта 

қашықтан оқыту жобасы арқылы мектебіміздің 

барлық мұғалімі тәжірибе жинақтап, т�селіп 

те қалдық.  Осы уақыт аралығында мұғалімдер 

де, оқушылар да �зара білім алмасу үдерістерін 

үздіксіз жалғастырып келеді. Кері байланыс 

та жүргізіліп, оқушылар лайықты бағаларын 

алып, білімдерін толықтыру үстінде.

Президентіміз Қ.К.Тоқаев күні кеше ғана 

21 сәуір күні Қазақстан халқына жолдаған 

мәлімдемесінде денсаулық сақтау мен білім 

салаларын үлкен �згеріс күтіп тұрғанын, 

сондықтан жаңа талаптарға жауап беретін 

стратегиялық шешімдер әзірлеуді  сала бас-

шыларына тапсырды. Сондықтан да, осын-

дай елімізге т�нген қиын уақытта қашықтан 

оқытуды қолға алып, білек сыбана кірісіп 

кеткен білім саласындағы қызметкерлер 

мен әріптестеріме  тек сәттілік  және 

шығармашылық табыс  тілеймін.

«Жұмыла к�терген – жүк жеңіл» деген 

екен, ендеше ата-ана, оқушы, мұғалім болып 

жұмылып жұмыс жасайық! Елімізге келген 

осы бір қиын кезеңнен сүрінбей, аман-есен 

�тіп, індетке қарсы күресіміз ортақ жеңіспен 

аяқталсын! Біз біргеміз!

Майра ТЕМІРБЕКОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

ЖАҢА ЗАМАН 
ТАЛАБЫ

Тәңірберген ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
ҚР мәдениет қайраткері, 
«Достық үйі – Қоғамдық келісім 
орталығының» директоры

этностардың жетістігі Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ширек ғасыр ішіндегі 

қажырлы жұмысының нәтижесі.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 

м ү ш е л е р і ,  о б л ы с т ы қ  э т н о м ә д е н и 

бірлестіктердің т�рағалары да қазақ тілін 

дәріптеу мақсатында аянбай еңбек етуде. 

2зірбайжан этномәдени орталығының 

т�рағасы Аслы Осман, республикалық 

«Қазақстан-Корея» достық қоғамы 

облыстық филиалының т�рағасы Клара 

Хан, Алматы облыстық «Огни Алатау» 

газетінің бас редакторы Атсалим Идигов, 

Корей этномәдени орталығының т�рағасы 

Владимер Ли қазақ тілінің жанашырлары 

деп айтсақ, артық болмайды.

Алматы облыстық  Достық үйінде 

мемлекеттік тілді менгеруге арналған  

«Қазақ тілі» орталығы да  тегін жұмыс 

істейді. Бұл басқа этностар арасында 

мемлекеттік тілді дамытуға ықпал етіп 

келеді.

@здеріңізге белгілі, тұрақты жүргізілген 

сарабдал саясат пен қарқынды жұмыстың 

арқасында әрбір азамат этникалық немесе 

діни ұстанымына қарамастан Конститу-

цияда берілген кепілдік азаматтық құқығы 

мен бостандықтарын толық пайданалудын 

арқасында ерекше сенім, ынтымақтастық 

және �зара түсіністік ахуалы қалыптасты.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 

қ а р қ ы н д ы  қ ы з м е т і  Қ а з а қ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  э т н о с а р а л ы қ 

қатынастар мәселесін тиімді шешетін ел 

ретіндегі халықаралық беделінің �суіне 

ықпал етіп келеді. К�п жағдайда ҚХА 

азаматтардың теңдік принциптерін ғана 

емес, сондай-ақ басқа елдерде сирек 

кездесетін еркін діни сенім құқығын да 

қамтамасыз етеді.

« Б а й л ы қ т а н  а р т ы қ  д о с т ы қ  б а р , 

достықтан артық байлық жоқ» дейді 

халқымыз. Біздің басты байлығымыз, 

оның ең құндылығы – қоғамдық келісім, 

елдің бірлігі, татулығы. 

Қазақстанның тарихына енгенде мүлдем 

жаңаша мән-маңызға ие болғаны анық. 

Айтулы күн этностардың бірлігіне ұлықтап, 

Қазақстандағы барлық ұлт �кілдерін де 

жұмылған жұдырықтай тұтастыруға үндеп 

келеді. С�йтіп мамыр мейрамы бүгінде 

Қазақстан халқының бірлігі күні деген 

мазмұнда жалғасын тауып, к�пэтносты 

елдің тыныштығы мен татулығының ны-

шанына айналды.

Мамырдың алғашқы күні – Қазақстан 

халқының бірлігі мерекесін жаңа тұрпатта 

тойлау қажеттігін, оны еліміздің басты 

мерекесіне айналдыру Елбасы Н.Назарбаев 

осыдан біраз жылдар бұрын к�терген 

болатын. «К�ктемгі 1 Мамыр мерекесі 

біздің елдегі этностарды бұрынғыдан да 

жақындастыра түсуі тиіс. Бұл біздің туған 

Қазақстанымыздағы 20 жылда құрған 

негізгі мерекеміз болады. Бірінші мамыр 

–  бірліктің ерекше мерекесі. Сондықтан 

да, мамырда тұтас ай бойы жақындасудың 

барлық жаңа жолдарын байқап к�ру ке-

рек. Ал тұрақтылық болмаған жерде даму 

да болмайтынына қазіргі жер жаһанда 

орын алып жатқан мысалдар жеткілікті. 

Сондықтан да, бірлікті ту еткен еліміз 

Қазақстан халқының бірлігі күнін басты 

мерекелердің біріне айналдыруды қолдап 

келеді. Жұмыс істеу қажет. Егер барлық 

облыстарда тереңінен ой-ластырса, �те 

қызықты шаралар жүзеге асатын болады 

әрі мұның елге пайдасы да зор»   деген еді 

Елбасы.

Расында облыстық Ассамблеялар мен 

этномәдени орталықтар бүкіл әлемге 

әртүрлі этнос �кілдерінің бейбітшілікте, 

д о с т ы қ  п е н  к е л і с і м д е  � м і р  с ү р і п , 

ынтымақтаса тіршілік ете алатынын 

дәлелдеді. 

Тоқтаусыз зырлаған уақыт Ассамблея-

ның этностарды біріктірудегі, �зара құрмет 

к�рсетудегі, шыдамдылық танытудағы, 

ұ р п а қ т а р  с а б а қ т а с т ы ғ ы н д а ғ ы  р � л і 

қаншалықты маңызды екенін к�рсетті. 

Білгенімнен білмегенім к�п екен. 

Қазақ бауырлардан сұрастырып 

жүріп, мал шаруашылығының қыры 

мен сырын меңгердім. К�шпелі қазақ 

бұл кәсіпті бес саусақтай жақсы 

меңгергендігінің арқасында тарихтың 

алтын парақтарында қалды. Жалпы, 

т�рт түлік деген береке ғой. Қазақтың 

әр шаңырағында береке бар. Мейірім 

мен жылулық бар. Мен қазаққа мәңгі 

қарыздармын» дейді ақк�ңіл батыр. 

Евгений Семёнов – жасқа да, 

жасамысқа да үлгі боларлық аза-

мат.  Бар мүмкіндіг ін  пайдала-

нып жүрген спортшы секілді алға 

ұмтылсақ, болашақтың жарқын бола-

рына еш күмәнім жоқ. Қазақтың К�к 

Туын әлемге желбіретіп, Гимнімізді 

асқақтатуды мақсат еткен, қаны орыс 

болса да, жаны қазақ азаматқа сәттілік 

тілейміз. 

Бекзат ШАТЫРБАЙ

Алматы облысы 

МҰҒАЛІМ МІНБЕРІ

Қашықтан оқыту – білім алушы мен 
педагог қызметкерінің жанама (алыс-
тан) немесе толық емес жанама өзара 
іс-қимылы кезінде ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар-
ды және телекоммуникациялық 
құралдарды қолдана отырып жүзеге 
асыратын оқыту түрі.

Еліміздегі т�тенше жағдай енгізуіне бай-

ланысты  мектеп оқушылары мен мұғалімдер 

қашықтан оқытуға к�шті.  Қашықтан білім 

беру технологиялары қашықтықтан оқу 

сабақтарын «оnline», «offline» режимінде 

�ткізуге негізделген. Иә, ұстаз білігі сыналар 

сәті туды.

Қашықтан оқытудың  үшінші аптасын 

аяқтадық. Осы уакытта байқағаным, оқушылар 

белсене қатысып үй тапсырмасын орындап, 

түсінбеген материалдарын ғаламтордан іздеп, 

�з ерік-қалауымен жұмыс істеуге үйрене 

бастаған секілді. Биология пәнінің мұғалімімін, 

5-11 сыныпқа сабақ беремін. Оқушыларым 

�з бетінше ізденіп, білімін тереңдетіп жүр. 

Сабағым kundelik.kz     пен       whatssap  желісі 

арқылы �теді, сабақ тақырыбын түсіндіріп, 

сұрақ-жауап ретінде кері байланыс жасап, 

үй тапсырмасын тексеріп  kundelik.kz-ке 

формативті түрде бағалаймын. 

Ата-аналар да балаларын жаңа қырынан 

танып, олардың жан-жақты ізденіс үстінде 

екеніне к�з жеткізіп жүр.

Дегенмен, оқушылардың  жарқыраған 

жүзін к�ріп сабақ �ткенге не жетсін?!  Еліміз 

т�тенше жағдайдан шығып, COVІD–9 виру-

сына шалдыққан отандастарымыз  сауығып,  

отбасыларына оралуына  тілектеспін!

   

Зульфина АХБАЕВА,
Алматы қаласы Түрксіб ауданы

№ 11 ЖББМ  биология пәнінің мұғалімі

Ұстаз білігі сыналар сәт

Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты Алматы 
қаласы Түрксіб ауданындағы №11 жалпы білім беретін мектептің 
мұғалімдері мен ата-аналары арасында, басқа түскен төтенше 
жағдайға байланысты «Біз біргеміз» атты акция ұйымдастырылды.  

Акция барысында жағдайы т�мен отбасында оқып жатқан 21 оқушы 

мобильді интернетпен қамтамасыз етілсе, 6 «Б», 6 «В», 8 «В» сынып жетекшілері 

мен ата-аналары және мектеп мұғалімдері осы сыныпта оқитын, жағдайы т�мен 

отбасыларға азық-түлікпен к�мек к�рсетті. Қазір оқушыларымыз дәл қазіргі 

уақытта алаңсыз қашықтан білім алуда.

К�рсетілген   қайырымдылықтың нәтижесі – оқушылардың бойында  

адамгершілік, мейірімділік, шыншылдық, рухани, достық қасиеттерін оятады 

деп сенеміз. 

Барлық қазақстандықтарға осындай қиын жағдайда «Біз біргеміз!» дегіміз 

келеді.

Гүлсара КЕНЖЕБЕК,
Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы 

№11 жалпы білім беретін мектеп 
директорының тәрбие ісі ж(ніндегі орынбасары
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А Й Д Ы Ң  А Р Ғ Ы  Б Е Т І

2лдебір күні, алыстағы суретші Батухан Бәйменовтың 

шеберханасына арнайы барып, «әлдеқандай болар екен?» 

деген, дүдәмалмен кіріп, «бәрекелді-ай!» деп, дүрсініп 

шыққанбыз.

***

Графика деп аталатын қағаз бетіндегі ақ пен қараның 

мәңгілік майданына түсіп кеткен Батухан суретшінің таңдап 

алған әдісі – линогравюра еді. Оны пейілі кете игеріп, оған 

�з к�зқарасын, пластикалық тілін, к�ркем әдісін сіңірді. 

Образдармен сәндей байыта, қанықтыра, кемерлей кеңітті. 

Бейнетін к�ріп, азабын да шекті (заман аунап түскенінде 

суретші біткен жаппай қолдарына палитра алып, дүрк 

к�теріле кескіндемеге кеткенінде, санаулы әріптестерімен 

біріге графика жанрына тұрақтап қалып та қойды). Ақырында 

шығармашылықтың шексіз қуанышына кенелді.

Суретші болмысы – қарап салудың қарамағына түспей, 

беріден және қайырмай, қайта, қат тереңінен, түу әріден 

суырып, жан дүние, ақыл-парасат қойнауынан к�з тарта, 

түрленте шығарумен б�лекше.

С у р е т ш і  ш ы ғ а р м а с ы н ы ң  б а с т ы  е р е к ш е л і г і  – 

картиналарының к�п фигуралы болып келетінінде. Жүздеген 

шаршы линолиумнан басылып шыққан әрбір оттисктің лек-

лек адам, үйір-үйір жылқы, к�шпелілер, ұшқан құс, жүгірген 

аң бейнелеріне меймілдей-мелдектей, толып тұратынында. 

Олардың күллісінің бүгінмен әсем үйлесіп, әммесінің �ткен 

шақ, таңбалы тастар, скифтер, аң стилімен шым-шытырық 

шатыса, шырмала астасып кететінінде. Суретшінің �зіне 

ғана тән ерекше қолтаңбамен, штрих-�рнектермен қабыса 

Қағаз 
бетіндегі 
ақ пен қара

Тап қазір Батухан суретші шығармаларының толассыз 

ырғақпен, топтала басылып, к�бейе топтасып, к�з тарта 

к�ркемделіп, паспарту-багет киіне, аясы кеңи шалқып, кемері 

тасып, мынау Шымкенттен, анау Алматы, Бішкек, Ташкент, 

сонау Кипр аралы картина к�рушілерін тәнті етіп, қуаты та-

сып, айбыны асып тұрған дер шағы.

***

Шеберханасынан тап-таза, асқан бекзада ұқыптылықты 

к�рдік. Қобырап шашылған қағазды, қотарыла т�гілген бояу 

мен былғаныш валикті к�рмедік. Құрал-сайман жүйесі табы-

лып, орын-орнында жатыр,

2рбір сурет топтамасы к�леміне орай, багет-рамасына, 

баршасының түсіне қарай, с�релерге сәндей тізілген.

Мырза пейілімен әрбір картинаны бипаздай алып, алды-

ма жайып к�рсеткен, назарыма ықыласпен салғаннан соң да 

әрқайсысының ретін қайта келтіріп, жинап, әрбір бұрышы 

итеріле тартылып, әуелгі қалыбын табумен болды.

***

Ірі талантты �зіндей иықтасының жырақтан іздеп келуі 

заңды. Атына заты сай сурет әлемі академиктері хабарла-

сып, бір күні ақ шашы мен мұндалап Байтұрсын @мірбеков, 

екінші күні айыр қалпағы к�рініп Юристанбек Шығаев келіп 

есігін қақса, үшінші күні ала тақиясы к�з тартып Акмал Нұр 

табалдырық аттап тұрғаны (Баткеңді бірінен-бірі «қызғанып» 

тұрғаны).

***

Жаратқан Ие бейнелеу  дейтін  шығармашылық 

мүмкіндікті кім к�рінгенге емес, ілуде бір пейілі түскенге бер-

се, оны сезіне түсінген суретшінің �нер жолында әлгі парыз 

арқалатқан, қарызға босатылған қасиетке адал болмасына, тап 

Жаратқанындай, ішінен жарып шыққанын, қолынан �ргенін 

халқына бермесіне әддісі жоқ. Есесіне к�кірегі ояу к�рушінің 

Батухандай суретшіден келген к�л-к�сір еңбекті �зіне мұра 

етіп алып, болашаққа апармасына әддісі және жоқ.

Жеңіс К/КЕНҰЛЫ,
суретші

байланысып жататында. Һәм сериялап, тұтаса к�бейетінінде. 

Тұтас, бүтін к�рінуінде.

Суретші Батухан к�руші шіркінге уақыттың уысынан 

к�сіп алып, «Тұңғиық», «К�гілдір к�л», «Қағаз ұшақ», 

«Желді бағындыру», «Қызыл планета», «Ұйқыда самғау», 

«К�шпелілер ойыны» деп келетін, ұзын тізбегі таусылып бол-

майтын түйдек-түйдек топтамалар жинағын берді. Түйдек-

түйдек топтамаларының бауын ағытып, қыртысын жазса 

– ондаған, бәлкім жүздеген картина к�лбеп және шығар...

– Қане, сарқып к�ріңіз, саралап және к�ріңіз?

***

Суретшінің �нер ғұмыры – �скін салып, �ркен 

жайған, сосын тоқырап тежелген, одан қайта еселеп �скен 

жылдарының �зегінде жатыр. Қолына қарындаш алып, 

қағазға бір де сызық түсіре алмай, еңкейіп налыған кезі бар. 

Һәм, суреттің суыртпақ жолын қайта тауып, бет қаратпай, 

бейнетке белшесінен кіріп, қалыптасты деген линогравюра 

заңдылықтарын бұза-жара, мына жағы бір жарым, мына 

жағы т�рт-бес метрлік нән гравюралады бірінен соң бірін 

игеріп, қағазға емес, матаға басып-шығара, мерейі �сіп, тасып 

шалқыған сәттері және бар.

Батухан Бәймен – бейнелеу алаңында әншейін суретші 

болып қана жүрмей, еңбекқорлықпен шектеліп қалмай, �ресі 

биік сауат, интеллект иесіне айналып, «Атилла» кім, «Ашина» 

кім, «Ұмай ананың» шені қайсы, «Түркілердің» алған биігі 

қандай, «Алтын орданың» орныны қайда дейтін мың сан 

сұрақтардың жауабын түпкірлей тауып, оны �зінде, жүрегіне 

«пісіріп», шығармашылыққа айналдырып, композицияның 

орайына үйлестіріп, �ріп, ақ пен қара шексіз сызықтар 

үйлесін, олардың ырғағын, әммесінің бос кеңістік пен даққа 

байланыс, тартылыс күшін дәл тауып, орны-орнына қоя 

білген жан. Салмағы аса ауыр тақырыптың бағасын мысқал 

кемітпей жарыққа шығарған ірі шығармашылық иесі.

Батухан Бәйменнің суретші болмысы «жасап шығамын, 

іле саламыннан» емес, ылғи үрдіс, әмсе болжаудан тұрады. 

Картинаның берілу тәсілін, суретінің әуелде қарындашпен 

сызғанда линолиумда оның қалай ойыларын бағамдап, 

штихелмен ойып жатқанында қайтіп қағаз-матаға басыларын 

зерделеп, тұлғаның оң-терісін, бояуының қай жерде қандай 

қалыңдықта жағарын, басып-жаныштап бейнені қағазға 

түсіріп тұрғаны да оны әрі қарай қайтіп к�ркемдеріне бейілі 

кетіп отырғаны.

М
ешіттен азан үнінің 

естілуімен қылаң бер-

ген таңда қозғалыс та 

басталады. Айналасы 146 шаңырақ 

қатарласа орын тепкен ауылдың 

жалпы тұрғын саны 910 адам. 

Күннің к�зі сығалап, жерге нұрын 

шашқаннан қыбыр-жыбыр тіршілік 

басталады, �ріске мал айдаған ауыл 

адамдары к�рінеді. 2рбір үйде қора-

қопсы бар, бірлі-екілі мал ұстайды. 

2детте осындай к�шедегі жүріс легін 

білім қуған оқушы, білім үйреткен 

мұғалімдер жалғайтын. Ауаға та-

ралып, адамға жұғатын аты жаман 

індет ел аумағында шыққалы бұл 

тіршілікке кілт тоқтау салынған. 

Себебі,  халықтың денсаулығы 

үшін карантин режимі орнатылды. 

Қалалар мен аудандардың �зіне де 

емін-еркін кіріп-шыға алмайсың, 

баяғы тыйым алдыңнан шыға келеді.

Нақты бір қажеттілік болмаса, 

арлы-берлі жол жүруді доғарған. 

Бетперделі ағайынның қатары ар-

тып, сақтықтың шаралары да сақтала 

бастаған. Сірә, адам баласы үшін 

�мірден қымбат не болсын? К�ктем 

де шығып ауа-райының жылынып 

та суып та жатқаны бар. Сәуірде 

жауған ақ ұлпаға таңырқап, терезе-

ден қарастық. Мың құбылған дүние, 

әйтеуір...

Облыс аумағында коронови-

рус жұқтырғандар саны күн санап 

артып келеді. Тіпті, ауылдан 35 

шақырым жердегі Бадам стансасын-

да тіркелгені тағы бар.  Сондықтан 

жайшылықта жұрт к�ше бойынан 

к�рінбейді. Ауыл үстінде Шым-

кент–Арыс арасын жалғайтын күре 

жол жатыр. Күндіз-түні ағыл-тегіл 

жүйткіген қозғалыс саябырсыған, 

ара-тұра ғана гүрілдеген дауыс 

естіледі. Кешкілік ауылға к�рік бер-

ген әсем шамдар жарқырайды. Бірақ, 

к�ше-к�шені қуалап ойнаған топ-

топ бала тағы к�рінбейді. 

К�гілдір жәшіктегі  ақпарат 

армиясы қызу тірлікте. Күндіз-

түні жарығы бір �шпей тұратын 

теледидардың жаңалығы да тау-

сылар емес. Сағат сайын «Індет 

жұқтырғандар саны мынаншаға 

жетті» деп қалың елге хабар таратады. 

Анамыз ондайда: «Құдай сақтасын, 

ертерек жазылып кетсе екен. Індет 

жоламасын» деп жаулығының 

ұшымен к�зін сүрткіштейді... 

Ауыл арасында к�ре  қалса 

к�келер әзілдеп «ж�теліп жүрген 

жоқсың ба?» дейді менің Алматы-

дан келгенімді меңзеп. Иә, нау-

рыз думанға жақындап қалған 

кезде кенеттен шыққан қаулыға 

б а й л а н ы с т ы  ж о л  д о р б а м ы з д ы 

асынып ауылға асыға жеткенбіз. 

Мұнда табан тигізген күні, қайдан 

екені белгісіз, сақадай-сай жүрген 

медпункттегі дәрігер жетіп келіпті. 

Дене қызуымды �лшеп, аты-ж�німді 

тізімге жазып, жағдайымды сұрады. 

14 күндік бақылауға алатынын айтты. 

Екі апта үй жағдайында отыруым-

ды қадағалады. Ауыл дәрігерінің 

тізімінде 19-наурыздан бастап Ал-

маты, Нұр-Сұлтан қаласынан кел-

ген 8 студент пен сол қалалардағы 

жұмысынан келген 9 азамат қарауда 

екен. Туған жерге барлығымыз 

құлан- таза оралыптық, шүкір дестік. 

Акт залы мен спорт залы жоқ, ая-

дай ғана ауыл мектебінде 292 оқушы 

екі ауысымда оқитын. Бір қабатты 

мектептің ішіндегі 17 кабинетте бір 

мектептің жұмысы жүріп тұратын-

ды. Барлығы 43 мұғалім оқушының 

бойына тәрбие мен білімді қатар 

Бір ауылдың 
баяны

МЕНІҢ СУРЕТШІЛЕРІМ

Түркістан 
облысының аумағы, 

тарихи мекен Ордабасы 
ауданының күн батыс беткейінде 

Мақташы ауылы бұйығып жа-
тыр. Ауылдың атауы осы өңірде 

мақтаның көптеп егілуіне байланыс-
ты қойылған деседі қариялар. Әйтсе де, 

қазіргі тіршілігінде мақта егіні бірен-саран 
ғана болмаса, бұрынғыдай алқапты әппақ 

түске бояп жататын көл-көсір өнім азайған. 
Халықтың тіршілігі, негізінен, егінге байлау-

лы. Көктем шыға алақандай ауылымның 
да тіршілік қазаны бұрқ-сарқ қайнай 

жөнеледі. Дәл қазіргі індет өршіп тұрған 
уақытта да қазан астындағы от 
бәсеңсігенімен, түбегейлі өшкен 

жоқ. Өшпейтініне де 
сенімім мол. 

сіңіреді. Үшінші тоқсанды аяқтап 

қалған оқушылар демалыс мерзіміне 

тура келді де т�ртінші тоқсанды 

қашықтан оқитын болды. 2рбір 

үйдің т�ріндегі к�к жәшіктен күндізгі 

сабақтарын к�ріп, Whatsapp желісімен 

ұстаздарға дәптерге орындалған тап-

сырмаларды жібереді. Несін жасы-

райын, интернет байланысы ауылда 

дұрыс емес. 2упірімдеп жүріп, белгілі 

бір нүктелерді іздеп, к�ше бойына 

шығып, телефон құшақтағандарды 

да к�з к�рді. З.Исабеков атындағы 

жалпы орта мектептің математи-

к а  п ә н і н і ң  м ұ ғ а л і м і  С ә н д і к ү л 

Тәңірберген: «Оқушыға тапсырма 

беру үшін, �зімізде телеканалдан 

сабақ к�реміз. Түсіндірген тақырып 

бойынша қолымызға оқулықты алып, 

желідегі чатқа тапсырманы жазамыз. 

Баланың экран алдында к�п отыруға 

болмайтынын да ескеріп, ауыр немесе 

к�п тапсырма жүктелмейді. Тапсыр-

маны орындау уақытын бекіткен соң, 

келіп түскен жауаптарды тексеріп, 

лайықты бағаларын kundelik.kz сайты-

на қоямыз. Ол жақтан оқушы да ата-

ана да �з бағаларын к�ре алады. Со-

нымен қатар тапсырманы түсінбеген 

оқушыны да бейжай қалдырмай, 

мысал ретінде �зім де есеп шығарып 

к�рсетемін» дейді. Карантиндегі 

оқушы мен мұғалімнің жай-күйі 

осылай �тіп жатыр. Мектепте оқитын 

қ а р ы н д а с ы м ы з  « Б а л а п а н н ы ң » 

біліміне сүйеніп, сабағын оқып жүр. 

Телефонмен ұстаздары тапсырма 

береді. 

Екі жүзге жуық балдырғанды 

б � л е п  о т ы р ғ а н  « Қ а н т к ү л  а н а » 

б�бекжайында баланың шулаған 

даусы естілмейді. Ауласында ой-

нап,  кабинетте тақпақ жаттап, 

ойыншық т�ңкеріп жүретін балалар 

қазір отбасында. Бала к�ңілін аулай-

тын 32 қызметкер де жұмыстарын 

тоқтатқан. 2ріп үйреніп, сурет салған 

балдырғандар енді әжесінің орамалын 

тартып ойнап, әрбір үйді базарға ай-

налдырып жатыр. Тек бала к�ңілдің 

сол бір тыныштығы, алаңсыздығы 

баяғыша тәтті. Ал, оң-солын таныған 

баладан бастап еңкейген қарияға 

дейін теледидардың әр сағаттық 

жаңалығында тіркелгендер санын 

естіп алаңды. Дастарқанда дұға 

етілгенде «Тәңір індетінен сақтасын» 

деп абыз әжелер отырады.

Халықтың к�пшілігі үйде отырса 

да, егін-жайларын ұмыт қалдырмаған. 

Себебі, күнк�рісі сол егіншілікте емес 

пе?! Кетпенін алып, егістігін аралап 

жүрген бірен-саран ауыл адамдары 

«қыстың қамын жаз ойлайды». Жер 

жыртқан трактор да тынар емес. 

Жұрт Рамазан айы келсе де  ауызашар  

жасауды, үйіне қонақ шақыруды, 

үйме-үй қыдыруды тоқтатқан. 2йтсе 

де, ешкім үйінде ерігіп жатқан жоқ. 

Қаланың жағдайынан ауылдың 

тіршілігі мүлде б�лек. Күнделікті 

үй шаруасы, егіншілік пен малдың 

қамы бар. Қалаға кеткен ұл-қыздар 

оралып, үй мен түздің шаруасы қатар 

тынып, т�рт к�з түгел дастарқан 

басына отырады. Мезгілсіз келген 

демалыс, мезгілсіз келген бақыт та 

шығар ауылға!..

Онлайн оқуға к�шкен студент 

атаулының кейбірі қала маңындағы 

т у ғ а н - т у ы с т ы ң  ү й і н е  к е т і п т і . 

@йткені, интернет байланысының 

нашарлығынан «онлайн» оқу қиын. 

Карантин режиміне  жабылмас 

бұрын қалаға жетіп үлгергенмен, 

енді үйіне қашан келетіні белгісіз. Не 

де болса шаңырақта қалып, байла-

ныс нашарлығынан бірде «онлайн», 

бірде «офлайн» да отырып оқитын 

студенттің бірі – мен. Түннің жары-

мында ғана жарытып шығатын интер-

нет пен тапсырмаларды жіберіп әлек 

боласың. Содан кейін ғана ұйқың 

тыныш. 

2леуметтің жыры болған 42500 

теңгеге жұмыссыз тұрғындардың 

барлығы �тінім берді  десек те 

болғандай. 2йтсе де, халықтың 

құжаттық сауаттығы жоқтығынан, 

біріне түсіп, біріне түспей қалған. 

1 4 6  ш а ң ы р а қ т а  о р т а  е с е п п е н 

алғанда екі адамның қанжығасын 

құр қалдырмапты. Үйіндегі бала-

шағасының ризық-несібесі болар, 

әйтеуір құр қол қалғандар к�п емес. 

Бастапқыда «Жұлдыз» деген ауыл 

поштасында жұмыс күндері адам 

қарасы к�п болатын. Себебі, халық 

үшін �тінім беретін жалғыз мекеме – 

осы. Онлайн �тінім беру деген ауыл 

халқына арман ғой, балалары сабағын 

әрең оқып жүргенде... 

Иә, біз үйдеміз. Кеше ғана осы 

ауылдан арман қуып кеткен жас �рен 

едік. Тіпті, қаланың тіршілігіне бой 

үйретіп те алғанбыз. 2йтсе де, ауыл 

аңсатпай тұрсын ба? Енді міне, туған 

жердің т�сінде тыныстайтын шақ 

туды. Ерікті де еріксіз түрде. Аялы ана 

алақанын аңсап жүріп, ашыққанға да, 

торыққанға да бой үйреткен екенбіз. 

«Үлкен» деп атайтын �мірдің лебін 

сезіне бастағанымыз шығар. Десек те, 

әке пейілі мен ана жылуын біршама 

сезіне тұрсын деді ме Құдай, қайта 

айналдырып бала қылып қойғандай. 

Отбасының т�рт к�зі түгел, бауыры 

бүтін болып дастарқан басына қайта 

жиналдық. Кішкентайымызда ой-

нап, сыйыспай отырар аға-бауырмен 

азамат болып иық тіресіп қалыппыз. 

Анамыз құрақ ұшып, дәмді асын, 

тәтті шайын даярлап бәйек болады. 

Бейне бір осы ұлдарының тойына 

қамданғандай. Араға қанша уақыт 

салып, ат ізін салмай кеткен ұлдарын 

ана жүрегі сағынған да шығар... Біз де 

сағынбадық дей алмаймыз.

2кеміз қора жақты айналып, 

малға қарағансып, шағын егістікке 

шығып қайтады. Күнделікті шаруаны 

жайластыру, әдетте біздің мойны-

мызда болатын. Енді арасында келіп, 

шаруасын бақылап, бәлкім әкелік 

к�ңілмен сынай қарап, «балам, бы-

лай істе» деп ақылын айтып қояды. 

Кешкілік телеэкран алдына жиналып 

бәріміз сериал к�реміз. Дәл бір бала 

кезіміздегідей. 

Шаңырағымызда берекенің лебі 

есетіндей. К�шеге аттап басып, к�з 

қиығын салуға да болмайды. Жол 

жиегінде орналасқан үйіміздің ал-

дынан к�ліктер үзілмейтін. Енді 

байқасақ, құлағымыз тынышталып 

қалғандай екен. Күн ұясынан шығып, 

адамдар қайда кеткен деп іздеп, 

ұясына алаңдап бататын сияқты. 

Ертеңгі күннің қайда апара-

тыны алаңдатпай тұрмас. @йткені 

дәл мынадай қысылтаяң шақтың 

соңын ала дағдарыстың да лебі 

сезілуі мүмкін. Қарапайым халықтың 

күнк�ріс қамы қайта қалпына кел-

генде бәсекелестіктің де неше алуан 

түрі шықпақ. Тек бізде ғана емес, 

дүние-жаһанның дидарын �згерткен 

тәжтажалдың серпіні б�лек. Тәңір 

тілеуімізге жеткізіп, тіршілігімізді 

оңынан қылсын.

К�птің к�ңілін алаң, жұрттың 

�мірін қараң еткен коронавирус әлі 

де �ршіп тұр. Ауыл бұқарасының 

дәл қазіргі хал-ахуалы осындай. 

Таң бозарғаннан кеш қарайғанша 

тіршілік саябырласа да, тоқтамаған. 

Бұл ауылдың к�ңілі ауаны тыныш. 

Сырттан келіп-кетіп жатқан адам да 

жоқ. Тек күнк�ріс қамының уақыт 

�ткен сайын қиындап бара жатқанын 

ескеру керек. @йткені тұрғындардың 

к�пшілігі нанын жеке  жұмыспен  та-

уып отыр. Індетпен келген бұл к�ктем 

күндері білінбей де, білдірмей де, 

сырғи береді. Амандықта болайық де-

ген тілек к�кейімізден кеткен емес...
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