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оралуы

Құрметті отандастар!
Баршаңызға белгілі, Қазақстан 

халқы 16 наурыздан бастап төтенше 
жағдай режиміне көшті.

Әрине, бұл кезең жұртшылыққа 
оңай тимегені анық.

Кейбір азаматтар жұмысын 
жоғалтып, табыссыз қалды.

Ойға алған жоспарларын өзгертуге 
мәжбүр болғандар да бар.

Адами тұрғыдан мен мұны 
түсінемін.

Қауіпті вирус Қазақстанда кең жа
йылып кетпеуі үшін осындай күрделі, 
бірақ аса қажет шешім қабылдадым.

Соның арқасында індет жаппай 
таралған жоқ.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы да, халықаралық сарапшы
лар да Қазақстанның ісқимылын оң 
бағалап отыр.

Елімізде қатаң карантин шаралары 
енгізіліп, қоғамдық көліктің жұмысы 
тоқтатылды.

Мекемелер мен кәсіпорындардың 
басым бөлігі қашықтан жұмыс істеу 
режиміне көшті.

Көшелер, тұрғын үйлер дезин
фекцияланып, науқастарға дәрігерлік 
көмек көрсетілуде.

Әрине, барлық облыстағы жағдай 
бірдей емес.

Кейбір аймақтарда індет шарықтау 
шегінен өткен сияқты.

Бірақ бірқатар өңірде вирустың та
ралу қаупі әлі де сейілмей отыр.

Біз ондағы нақты санитарлық 
ахуалға қарай әрекет жасаймыз.

Басты міндет – азаматтарымыздың 
денсаулығын сақтап, өмірін қорғап 
қалу.

Әлеуметтік және экономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз етіп, 
халықтың табысын сақтау үшін де ар
найы шаралар қабылданып жатыр.

Тағы да қайталап айтамын: 
қазіргідей күрделі кезде әрбір азамат 
біздің назарымызда болады. Мемле

кет ешкімді қиындықта қалдырмайды.
Мен төтенше жағдай кезеңінде 

азаматтарымызға қолдау көрсетуге 
арналған шаралардың екі топтамасын 
жария еттім.

Бұл шаралар барынша жүзеге асы
рылуда. Қоғам тарапынан айтылған 
орынды сынпікірлер де бар. Оны 
ескереміз.

Бүгінгі күні 4 миллион 250 мың 
азаматқа қаржылай көмек көрсетілді.

570 мыңнан астам адамға азық
түлік таратылды.

Жалпы, 1,1 миллионнан астам 
адамды азықтүлікпен қамтамасыз 
етуді жоспарлап отырмыз.

Елбасының бастамасымен құрыл
ған «Біргеміз» қорынан қаржы 
бөлінді.

«Nur Otan» партиясы белсенді 
жұмыс атқаруда.

Сәуірмамыр айларында 1,6 мил
лионнан астам адамға коммуналдық 
төлем үшін көмек көрсетіледі.

Азықтүліктің жеткілікті болуына 
және оның сапасына қатысты ұдайы 
мониторинг жүргізілуде.

Елімізде азықтүлік 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 көмек көрсету үшін 
шаралар қабылдауда.

1,6 миллионнан астам адам, 11,5 
мың шағын және орта бизнес өкілі 
несиелерін кейін төлеуге мүмкіндік 
алды.

Бұл жалпы алғанда 360 миллиард
тан астам теңгені қамтиды.

Бүгінде шағын және орта бизнес 
күрделі жағдайға тап болды.

Осы салаға қазір көмектеспесек, 

экономиканы қалпына келтіре алмай
мыз.

700 мыңнан астам компания мен 
жеке кәсіпкерге салықтық жеңілдіктер 
жасалды.

Сол арқылы олар 1 триллион 
теңгеге жуық қаржыны үнемдей ала
ды.

Шағын және орта бизнеске тиімді 
несие беру үшін қаражат бөлінді.

Жұмысшы санын және еңбекақы 

көлемін азайтпау мақсатында ірі 
компанияларға тиісті қолдау көрсе
тіледі. Қазір олардың тізімі жасалу
да. Оған ел экономикасы үшін аса 
маңызды компаниялар ғана енгізіледі.

Ауыл шаруашылығы еңбеккерлері 
қиындыққа қарамастан жұмыс 
істеуде.

Шаруалардың еңбегіне дән риза
мыз.

Көктемгі егіс науқаны мәселелері 

шешімін тапты. Бұл жұмысқа 
ешқандай кедергі болмауы керек. 
Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
және әкімдерге осындай міндет 
жүктеледі.

Осы науқанға және өнімді алдын 
ала сатып алуға 200 миллиард теңге 
бөлінді.

Соның 70 миллиарды тұқым 
өндірісін дамытуға, тыңайтқыштар 
сатып алуға жұмсалады.

Жалпы, азаматтар мен бизнесті 
қолдау үшін 6 триллион теңгеге жуық 
қаржы бөлініп отыр.

Бұл – қомақты қаражат. 
Үкімет пен құзырлы органдардың 

міндеті – қаржының тиімді жұмсалуын 
және осы үдерістің барынша ашық бо
луын қамтамасыз ету.

Қол жеткізген нәтижемен шекте
луге болмайды. Қалыптасқан ахуал 
әлі де күрделі.

Коронавирус бүкіл әлемді жайлап 
келеді.

Вирус жұқтырғандардың саны 3 
миллионға жуықтады. Бұл көрсеткіш 
өсіп бара жатыр.

Пандемияның екінші кезеңі баста
лып кетуі де ықтимал.

Қазақстан індеттің шарықтау 
шегінен өткен жоқ. Ахуалдың 
бақылаудан шығып кету қаупі бар.

Өкінішке қарай, кейбір 
аймақтарда, әсіресе, Алматыда вирус 
жұқтырған дәрігерлер және медицина 
қызметкерлері өте көп.

Сондықтан, солардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін шұғыл шаралар 
қабылдануда.

Мәселенің аныққанығын зерт
теп, бұған жол берген басшылардың 
жауапкершілігін қарау керек. Мұндай 
жағдайларға жол бермеу қажет.

Қауіпсіздік шараларын қатаң 
сақтаған жөн. Онсыз болмайды.

Олай етпесек, індеттің жаңа 
ошақтары пайда болуы мүмкін.

Коронавирусқа жеңілжелпі 
қарауға болмайды. Карантин талап
тарынан бір сәтте бас тартсақ, дертті 
қайтадан өршітіп аламыз.

Коронавирус – адамның 
денсаулығына қатер төндіретін өте 
жұқпалы дерт.

Мұны бүкіл әлем мойындап отыр.
Ал, оны жоққа шығарып, жұртқа 

жалған ақпарат таратудың арты 
жақсылыққа апармайтыны белгілі.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ МӘЛІМДЕМЕСІ

Биыл облыс диқандары 
183,1 мың гектар алқапқа ауыл 
шаруашылығы дақылдарын ор
наластырады. Оның ішінде бас
ты дақыл – күріш 86 мың гек
тардан астам алқапқа егілмек. 

Облыстық ауыл шаруа шы
лығы басқармасының басшысы 
Сейілбек Нұрымбетов көктемгі 
дала жұмыстары уақытында 
басталғанын жет кізді. Диқандар 
Үкімет тара пынан жасалып 
отырған қолдаулар игілігін 
көріп келеді. Қазіргі таңда 14 
мың тонна арзандатылған дизель 
отыны жеткізілді. Оның бағасы 
литріне – 162 теңге. Сондай
ақ, шаруашылықтар қажетті 
минералдық тыңайтқыш және 
тұқыммен қамтамасыз етілуде. 

– Биыл көктем ерте келіп, 

ди қандар дала қосындағы тір
шілігін қамдап үлгерді. Қазірге 
дейін 9,8 мың гектар дәнді, 6 
мың гектар майлы, 61,6 мың 
гектар мал азығындық 17,7 мың 
гектар картоп, көкөніс және 
бақша дақылдарын орналастыр
ды. Облыста машинатрактор 
паркін жаңалауда оң өзгерістер 
бар, – деді басқарма басшысы. 

Қазірге дейін 26 млрд теңгеге 
1070 ауыл шаруашылығы техни 
касы алынған. Ол диқан дар пай
даланып жүрген техниканың 
төрттен бірін құрайды. Олардың 
арасында дүние жүзіне белгілі  
«John Deere», «Claas», «Рост
сельмаш» және өзге де танымал 
мар калы техникалар бар.

Сыр диқандары биыл 
әртараптандыру бағытында 

да жаңашыл жобаларды қолға 
алмақ. Бұдан бұрынғы жыл
дарда тәжірибелік негізде жа
салып келген қант құмайы, соя 
дақылдарын енді кең көлемде 
егуге жол ашылады. 

– Қазір суды үнемді пайда
лану ісіне мән беріп отырмыз. 
Мамандар биыл дариядағы су 
деңгейі төмен болуы мүмкін 
екенін айтады. Бұл бағытта ау
дан әкімдіктеріне, шаруашылық 
басшыларына тиісті ұсыныстар 
берілді. Осы мақсатта каналдар
ды тазалап, суды аз қажет ететін 
дақылдарға баса назар аудару 
керектігіне көңіл бөлінді. Тағы 
бір жаңалығымыз, жергілікті 
ғалымдар жасап шығарған 
күріш сорттарын өндіріске 
енгізу мәселесі де ескеріледі, – 
деді басқарма басшысы. 

Келесі кезекте облыс әкімі 
дән себу шарасына қатысты. 
Сырдария ауданында тұратын 
соғыс және еңбек ардагері 
Яхия Тасыров еңбекшілерге 
ақ батасын берді. Осылайша 

егін алқабына биылғы жылдың 
күміс дәні себілді. 

Айта кетейік, «Мәді қажы» 
серіктестігі жылмажыл ал дың
ғы қатардан көрініп келеді. Өт
кен жылы 2000 гектардан астам 
күріш егіп, гектарына орта 
есеп пен 60 центнерден өнім 
жинаған. Биыл да сол межеден 
түспеуге күш салып отыр.

– Біздің ауыл ертеден егін
шілікке бейімделген. Еңбек ар
қылы табысқа кенелгендер аз 
емес. Социалистік Еңбек Ері 
де шықты. Біздер үшін үлкен 
өнеге. Сол үр діс ті жалғастырып 
келеміз. Біз ең беккерлерді 
қолдау бағы тында түрлі іс
шаралар ұйым дас тырамыз. 
Қосымша баубақша егуіне 
көмектесеміз, – дейді серіктестік 
басшысы Сейіткамал Сұлтанов. 

Серіктестік біраз жылдан 
бері «Янтарь», «Лидер» күріш 
тұқымдарын егіп келеді. Мұнда 
мал азығын өсіруге де ерекше 
көңіл бөлінген. Қазірге дейін 
300 гектар жерге жоңышқа 
егілген.

ДӘСТҮРЛІ «ДАЛА КҮНІ»

Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы».

Өткен сенбіде Сыр өңірінде жаппай күріш егу 
науқаны басталды. Сырдария ауданы Шіркейлі 
ауылына қарасты «Мәді қажы» ЖШС егін алқабында 
дәстүрлі «Дала күні» шарасы өткізілді. Оған облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова қатысты.

27 сәуірдегі ақпарат бо
йынша тағы 11 адам қауіпті 
індеттен жазылып шыққан. 
Осылайша коронавирустық 
инфекциядан жазылғандар 
саны өңірде 110 адамға жетіп 
отыр. Науқастардан 2 реттен 
сынама тест алынып, бәрі теріс 
мәнді нәтиже көрсеткен. Олар 
алдағы 14 күнде дәрігерлердің 

бақылауында болады.
Еліміздегі коронавирус 

бойынша 27 сәуірдің сағат 
18:05тегі эпидемиологиялық 
жағдайға зер салсақ, инфек
ция жұқтырған тағы 44 адам 
тіркелді. НұрСұлтан қаласы 
бойынша 537 адам, Алматы 
қаласында – 876, Шымкент 
қаласында – 175, Ақмола об

лысында – 93, Ақтөбе облы
сында – 57, Алматы облысын
да – 100, Атырау облысында 
– 123, Шығыс Қазақстан об
лысында – 16, Жамбыл облы
сында – 106, Батыс Қазақстан 
облысында – 122, Қарағанды 
облысында – 128, Қостанай 
облысында – 43, Қызылорда 
облысында – 182, Маңғыстау 
облысында – 27, Павлодар 
облысында – 105, Солтүстік 
Қазақстан облысында – 30, 
Түркістан облысында – 115, 
жалпы 2835 науқас тіркелді.

110
Облыста жұқпалы індеттен жазылған 

науқастардың саны 110 адамға жетті. Індеттен 
айыққандардың қатарына соңғы қосылғандар 
– Қазалы, Сырдария және Шиелі ауданының 
тұрғындары.

Сыр салысы
себілді

Ауылда жараланған
майдангер

Онлай қызметі
ойландырады

Санаулы күннен соң адамзат тарихындағы ең алапат 
соғыстың Жеңіспен аяқталғанына 75 жыл толады. 
Елге жеңіс туын желбіретіп оралған жауынгерлер 
қатары уақыт өткен сайын сиреп барады. Қазір Сыр 
өңірінде 16 соғыс ардагері бар. Қарт майдангерлердің 
арасындағы жасы ең үлкені, алдағы уақытта 
бір ғасырлық белесіне жеткелі отырған Бөрібай 
Құлманұлы туралы мақаланы газетіміздің келесі 
санынан оқисыздар.   

Жүзге келген 
жүректен

адам жазылды



ФОРУМ
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ПІКІР-ПАЙЫМ

Бұл – азаматтарымыздың 
денсаулығына нұқсан келтіретін 
әрекет.

Еліміздегі қазіргі ахуалға 
байланысты және Мемлекеттік 
комиссияның ұсыныстарын 
негізге алып, мен Төтенше 
жағдай режимін биылғы 11 
мамырға дейін ұзарту туралы 
Жарлық шығару жөнінде шешім 
қабылдадым.

Бұл – біз бастан өткеріп 
жатқан күрделі кезеңнің талабы.

Заңға сәйкес 11 мамыр-
да Төтенше жағдай режимі 
аяқталады.

Елімізді пандемияның шең
ге лінен құтқару – бәрімізге 
ортақ міндет. Мен үшін әр 
азаматтың өмірінен қымбат 
ештеңе жоқ.

Сонымен қатар Төтенше 
жағдай режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі Мемлекеттік ко-
миссия карантин талаптарын 
жеңілдетуге дайын.

Алдымен, вирустың та-
ралуын қатаң бақылауда 
ұстап отырған облыстар мен 
қалалардан бастауға болады.

Мемлекеттік комиссияға 
елор даның үлгісімен еліміз дің 
барлық аймағында өз жұмыс
тарына кірісетін мекемелердің 
тізімін жасау тапсырылды.

Бірінші кезекте өнеркәсіп 
кәсіпорындары, құрылыс, жол 
құрылысы және көлік компа-
ниялары, банктер және халыққа 
қызмет көрсету орталықтары 
жұмысқа кірісуі керек.

Бірақ барлық санитарлық 
нормаларды сақтап, жұмыс 
орындарында үнемі дезин-
фекция жүргізіп тұру қажет. 
Күнделікті өмірде әлеуметтік 
арақашықтықты ұстанған жөн.

Кәсіпорын басшыларына 
және жергілікті атқару орган-
дарына жеке жауапкершілік 
жүктеледі. Бұл орайда барлық 
деңгейдегі әкімдіктердің рөлі 
айтарлықтай артады.

Үкімет келесі айда да табы-
сынан айырылған азаматтарға 
42500 теңге көлемінде көмек 
береді.

Қайтадан өтінім жіберудің 
қажеті жоқ. Төлем бұрын 
ұсынылған құжат бойынша 
жүзеге асырылады.

Мұқтаж отбасылар азық
түлік ала береді.

Оқшаулану кезінде ата
аналарға кішкентай балалары-
мен төрт қабырғаға қамалып 
отыру оңай емес.

Мемлекеттік комиссия әкім

діктермен бірлесіп, аулалар
ды және ойын алаңдарын 
ашу мәселесін ойластыруға 
тиіс. Әрине, алдымен, барлық 
сани тарлық нормалар мен 
санитарлық қауіпсіздік талапта-
ры қатаң сақталуы керек.

Саяжай иелері де қатты 
алаңдап отыр. Өйткені, қазір 
көктемнің дәл ортасы, жұртқа 
қолайлы кезең.

Мемлекеттік комиссия бұл 
мәселені қарастырды, енді оны 
шешу жолын айтады.

Елімізде жолаушыларға ар
налған барлық әуе тасымалы 
тоқтады. Бұл дер кезінде қа
былданған дұрыс шешім болды.

Дегенмен, салыстырмалы 
түрде жағдайдың тұрақтан
ғанын ескеріп, Үкімет 1 мамыр-
дан бастап Елорда мен Алматы 
арасындағы рейстерді ашатын 
болды.

Мұндай шара азаматтармен 
қатар індетпен күресіп жүрген 
көптеген мамандардың жұмысы 
үшін қажет.

Барлық қауіпсіздік шара-
ларын мұқият ойластырып, 
авиациялық және санитарлық 
қызметтердің өзара ісқимыл 
тәртібін әзірлеу маңызды.

Карантин режимін біртіндеп 
жеңілдету дегеніміз өзіміз 
үйренген күнделікті тіршілікке 
қайта оралу емес екенін 
ұғынғанымыз жөн.

Ойынсауық және сауда 
орталықтары, кинотеатрлар, 
ресторандар, саябақтар мен 
адам көп жиналатын басқа да 
орындар әзірге жабық болады. 
Жоғары оқу орындары, кол-
ледждер, мектептер қашықтан 
оқытуды жалғастыра береді.

Ел тұрғындарын бұл ша
раларға түсіністікпен қарауға 
шақырамын.

Халқымызда «Төзім тілекке 
жеткізеді» деген мақал бар. 
Сондықтан сабыр сақтайық.

Күннің жылынуы мен каран-
тиннен шаршағандық жауап
сыздыққа себеп болмауға тиіс. 
Карантин режимі бұзылса, 
коронавирусқа шалдық қандар
дың саны күрт көбейіп кетуі 
мүмкін.

Әсіресе, созылмалы ауруы 
бар және егде адамдар ерекше 
сақ болуы керек.

Тіпті, кішкентай балалар да 
ауру жұқтыруы мүмкін екенін 
байқадық.

Сондықтан олардың денсау
лығына бейжай қарауға болмай-
ды.

Әзірге бұл вирустың вакци-
насы жоқ.

Карантин шараларын 
қатаң ұстансақ қана індеттен 
құтыламыз.

Аса қажеттілік болма-
са, ешқайда шықпай, үйде 
отырыңыздар.

Бұл, әсіресе, қазіргі қасиетті 
Рамазан айында өте маңызды.

Осы кезеңнің де асыл мұраты 
– шыдам мен төзім, сабыр мен 
қанағат екенін білесіздер.

Биыл Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
Оразада бірқатар рәсімнен тар-
тынуды ұсынды.

Сондықтан осындай уақытта 
ауызашардың өзін көпшілікпен 
бірге өткізе алмайтынымыз 
белгілі.

Алдағы мамыр айындағы 
мерекелерді де үйде атап өтуге 
тура келеді.

Бірақ, Жеңіс күнінде Ұлы 
Отан соғысы ардагерлерінің 
бірдебіреуі елеусіз қалмайды.

Бәріне лайықты құрмет 
көрсетіледі.

Әкімдер соғыс және тыл 
арда герлеріне материалдық 
көмек береді.

Денсаулық сақтау ми
нистрлігі ауруды тест арқылы 
анық тау жұмысын барынша 
күшейтуге тиіс.

Оны халықаралық стан
дартқа сәйкес тәулігіне кем де-
генде 2025 мыңға дейін жеткізу 
қажет.

Осыған орай, Үкіметке 
қысқа мерзім ішінде отандық 
тестжүйесінің өндірісін қолға 
алуды тапсырамын.

Біз иммунобиологиялық 
пре параттарды әзірлеу үшін 
қолда бар мүмкіндіктерімізді 
толық пайдалануымыз керек.

Вакцина қолжетімді болған 
кезде Қазақстан шетелдің дәрі
дәрмегін күтіп отырмауы қажет.

Дағдарыстан кейін де біз ме-
дицинаны дамытуға баса мән 
береміз.

Бұл салаға мемлекет та-
рапынан ауқымды қолдау 
көрсетіледі.

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 жөнінде Елбасы 
Қауіпсіздік Кеңесінің 24 сәуірде 
өткен отырысында нақты айтты.

Үкімет пен Ұлттық банк 11 

мамырға дейін Экономикалық 
дамуды қалпына келтіру 
жөніндегі кешенді жоспарды 
дайындайды.

Онда дағдарыстан зар-
дап шеккен салаларға қолдау 
көрсету шаралары қамтылады.

Бүгінде еліміз дамудың жаңа 
деңгейіне қадам басып отыр.

Шын мәнінде, біз енді мүлде 
жаңа жағдайда өмір сүретін бо-
ламыз.

Сондықтан экономикаға 
және мемлекеттік басқару 
жүйесіне ауқымды әрі маңызды 
өзгерістер қажет.

Індетпен күрестің алдыңғы 
шебіндегі азаматтарды тағы да 
ерекше атап өткім келеді.

Халықтың қауіпсіздігі үшін 
жанкештілік танытып жүрген 
дәрігерлер мен медицина қыз
меткерлеріне, құқық қорғау 
органдарының өкілдеріне және 
әскери қызметшілерге алғыс ай-
тамын.

Қауіпқатерге қарамай мұқ
таж жандарға көмек қолын 
созған волонтерлерге де риза
шылық білдіремін.

Сондайақ, халыққа жедел 
және шынайы ақпарат таратып 
жүрген журналистер қауымына 
алғыс айтамын.

Дағдарысқа қарсы шаралар-
ды жүзеге асыруға атсалысқан 
мемлекеттік аппараттың қыз
мет керлері де құрметке лайық.

Қазақстан халықаралық 
қоғамдастықтан еш нәрсені жа-
сырмай, барлық мәліметті ашық 
жариялап отыр.

Сондықтан кейбір азаматтар-
ды бос сөз бен жалған мәліметке 
жол бермеуге шақырамын.

Әрине, мемлекеттік орган
дардың жұмысында олқылықтар 
бар, бірақ, мемлекеттік қызмет
шілердің көпшілігі жұмысын 
адал атқаруда.

Кемшіліктерді біз көріп 
отырмыз. Одан тиісті сабақ 
алып, қажетті шараларды 
қабыл даймыз.

Бұл дағдарыс бірлігі бекем, 
елін сүйетін отаншыл жұрт 
екенімізді көрсетті.

Қашанда осылай ұлт бо-
лып ұйыса білсек, барлық 
мақсатымызға қол жеткіземіз. 
Оған ешқандай күмән жоқ.

Елдің қамы үшін бастаған 
ісіміз қайырлы болады деп 
сенемін!

Халқымыз  «Береке басы – 
бірлікте» дейді.

Жұдырықтай жұмылсақ, кез 
келген қиындықты жеңеміз!

Біз біргеміз!

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 

МӘЛІМДЕМЕСІ

Төтенше жағдайға қара мас тан, аса 
сақтық шараларын қолдана отырып, 
биыл да дала жұмыстары жоспарға 
сай жүріп жатыр. Қала бойынша биыл  
7395 гектар жерге ауыл шаруашылық 
дақылдары егіледі. Бүгінге дейін 
барлығы 793 гектарға жаздық би-
дай мен арпа, сұлы, мақсары, жаңа 
жоңышқа тұқымы себілген. Ал негізгі 
дақыл – күріш егуді қала маңындағы 
шаруашылықтар мамыр айының 

соңына дейін бітірмек.
– Биыл шаруашылықта 5200 гек-

тар жерге күріш тұқымы себіледі. 
Бүгін Ақжарма ауы лындағы 470 
гектар жерге күріш егуді бастадық. 
Қосымша 120 гектарға мал азығы 
да егілді. Диқандардың көңіл күйі 
жақсы. Карантин режимін сақтай оты-
рып, еңбектенуде. Былтыр «Мағжан 
және К»  күріш өнімін өндіруде 
жоғары жетістікке жетті. Биыл да сол 

сенімнен шығамыз деген ойдамыз, 
– дейді серіктестік төрағасы Дархан 
Ералиев.

400ге жуық қызметкер 
жұмыс істейтін серіктестік – жо
ғары технологиямен қамтыл ған 
ауыл шаруашылығы компаниясы. 
Техникалық базасы соңғы жыл
дары толық жаңартылған. Былтыр 
Қазақстандағы бірінші авто мат
тандырылған күріш өңдеу зауытын 
іске қосқан болатын.

Айта кету керек, қалаға қа расты 
шаруашылық иелеріне Үкі мет тап-
сырмасына орай, көк тем гі егінге 
қатысты арзан да  тыл ған бағада 705 
тонна жа  нармай кезеңкезеңімен жет 
кізілуде. Сондайақ, су ша руа  шылығы 
нысандарын да йын  дау, су жүйелерін 
тазалау сияқ  ты жұмыстар толығымен 
біт кен.

СЫР САЛЫСЫ СЕБІЛДІ

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы».Sb

Қалаға қарасты Ақжарма ауылдық округінің егін 
алқабында дәстүрлі шара өтті. Онда «Мағжан және К» ЖШС 
алғашқы күріш тұқымын септі. Дәстүрлі шараға қала әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев пен «Қазсушар» өндірістік учаскесінің 
директоры Жорабек Нұрымбетов қатысып, диқандарға 
сәттілік тіледі. 

КӨБІ КЕТІП, 
АЗЫ
ҚАЛДЫ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
кешегі мәлімдемесінде төтенше 
жағдай  мерзімі 11 мамырға дейін 
ұзартылатынын хабарлады. Демек, 
көбі кетіп, азы қалды деп сенеміз. 
Ал әзірге шыдамдылық танытуға 
тиіспіз.

Жұқпалы індеттің салдарынан  бүкіл әлем 
өте күрделі ахуалды бастан кешіруде.  Әсіресе 
экономикаға айтарлықтай соққы тиді. Біздің елімізде, 
сондайақ облысымызда көптеген кәсіпорындар 
мен түрлі қызмет көрсету,  ойынсауық орындары  
жұмысын тоқтатып, қоғамдық көліктер қозғалысы 
шектелді. Бұл – әрине, мыңдаған адам табысынан 
айырылды деген сөз. Осындай қысылтаяң сәтте 
мемлекет тарапынан бизнеске қолдау көрсетіліп, 
жеңілдіктер жасалуда. 

Облыста 1500ге жуық шағын және орта бизнес 
өкілдеріне банктер несие төлеу мерзімін шегеруге 
рұқсат еткен. Аймақ басшысы алдағы кезеңдері эко-
номиканы қайта қалпына келтіру міндеті тұрғанын,  
соған орай облыс  әкімдігі тарапынан  дағдарыстан 
кейінгі мезгілге жоспар дайындалғанын жеткізді. 
Жоспарға сай оқшаулау шараларын кезеңкезеңімен 
жеңілдету жүзеге асырылады.  Көп ұзамай үйреншікті 
өмірге қайта ораламыз. Сол уақытта кәсіпкерлер об-
лыс эконо микасын қалыпқа келтіруге өз үлестерін 
қосатын болады.

Төтенше жағдайға байланысты мемлекет шағын 
және орта бизнес субъектілерін 2020 жылдың 1 
қазанына дейін, ал ірі бизнестің кейбір субъектілері 
2020 жылдың 1 шілдесіне дейін міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру төлемдерінен босатқаны 
белгілі.  Бұл – үлкен көмек.

Облыс басшысы карантин режиміне қарамастан, 
өндірісті тоқтатпай келе жатқан кәсіпорындар бар 
екенін,  ең қажетті заттардың тапшылығын жоюға 
мемлекетке қолдау көрсетіп отырғанын атап өткен 
болатын. Солардың қатарында біздің «АсКа» ЖШС 
да бар. Ұжымдағы 30 адам қорғаныс костюмдері мен 
бетперделер дайындауда. 

 
Дина МАХАТОВА,

«Ас-Ка» ЖШС директоры.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев
тың кешегі мәлімдемесі көптің көкейіндегі 
сауалдарға жауап берді. Қазіргідей күр делі 
кезең ешкімге де оңай соғып тұр ған жоқ. Соған 
қа ра мастан, елі мізде ха лық тың жағдайы үшін 
барлық шаралар қа был данып, оң шешімдер 
жүзеге асуда.

Президент өз мәлімдемесінде мұндай 
шаралардың әлі де жалғасын табатынын айт-
ты.  Мәселен, осы уақытқа дейін 4 миллион 250 
мың азаматқа қаржылай көмек көрсетілсе, 570 
мыңнан астам адамға азықтүлік таратылған. 
Сәуірмамыр айларында 1,6 миллионнан 
астам адамға коммуналдық төлем үшін көмек 
көрсетілетіндігін жеткізді. Сондайақ, індетпен 
күрестің алдыңғы шебінде жүрген дәрігерлерге 
қаржылай қолдаудың көрсетілуі, 11,5 мың шағын 
және орта бизнес өкілі несиелерін кейін төлеуге 
мүмкіндік алуы, 700 мыңнан астам компания мен 

жеке кәсіпкерге салықтық жеңілдіктердің жа-
салуы – елге көрсетілген үлкен қолдау. Себебі, 
қазіргі күні барлық салада жұмыс тоқтап тұр. 
Қалыпты жағдайға көше бастағанда, қаржылық 
дағдарысқа байланысты оларда жұмысшы 
санының қысқару жағдайы орын алуы мүмкін. 
Алайда, мемлекет осы мәселенің алдын алуға 
бар күшжігерін салып жатыр. Бұл – халықтың 
алдағы күнге деген сенімін тудыруда. 

Ендігі жерде біз де еліміздің аяққа тұрып 
кетуі үшін бар күшжігерімізді салып, қолдау 
көрсетуіміз керек. Біздің қолдау – карантин 
шараларын сақтау. Мұны халық түсіністікпен 
қабылдайды деп білемін. Бұл ретте біз халықпен 
біргеміз.

Елена КИМ,
облыстық «Қазақстан корейлер

ассоциациясы» 
қоғамдық бірлестігінің жетекшісі.

Кеше баршамыз Мем-
лекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы 
Қазақстан халқына жасаған 
мәлімдемесімен таныстық.

Ел Президенті 16 наурыз-
дан бері жарияланған төтенше 
жағдайдың жұртшылыққа 
оңай тимегендігін, ел эконо
микасына да кері әсер етіп, 
көп азаматтардың табыс-
сыз қалғандығын, бірақ, 
ұл ты мыздың аман
дығы, ұр пағы мыздың 
болашағы үшін бұл 
шешімнің дұрыс 
бол ғандығын, оған 
Дүние жүзілік ден
саулық сақтау ұйымының да 
оң баға бергендігін атап өтті.

Мемлекет басшысының 
мәлім демесіндегі басты 
мәселе – елдегі бүгінгі ахуалға 
байланысты мемлекеттік 
комис сияның ұсыныстарын 
негізге алып, төтенше жағдай 
режимін биылғы 11 мамырға 
дейін ұзарту туралы Жарлық 
шығару жөнінде шешім қабыл
дағандығы және осы мерзімнен 
кейін карантин талаптарының 
жеңілдейтіндігі болды.

Сонымен қатар, бір қа 
тар өңірлерде вирус тың та-
ралу қаупінің сейіл  мей отыр
ғандығын, аза мат   тарымыздың 
денсау лы ғын сақтап, өмірін 
қорғап қалу, ха  лықтың табы-

сын сақтау, мұқтаж жандарға 
әлеу мет тік кө мек беру үшін 
де арнайы қабылданып жатқан 
ша ра лардың одан әрі жалғаса 
бере тіндігін баса айтты.

Қазіргідей күр
делі кезеңде мемлекет 
ешкімді де қиындықта қал
дырмайтындығын, елімізде 
азықтүлік тапшылығының 
жоқ екендігін, алда тағы да 
1,1 миллионнан аса адам азық
түлікпен қамтылатындығын, 
1,6 миллионнан астам адамға 
коммуналдық төлем үшін 
көмек көрсетілетіндігін, 
шағын және орта бизнеске, 
ауыл шаруашылығы сала-
сына үлкен қолдау болып 
жатқанын, жалпы азаматтар 
мен бизнесті қолдау үшін 6 

триллион теңгеге жуық қаржы 
бөлінгендігін назарға алған.

Президент өз мәлімде
месінде баса айтқандай, 
карантин талаптарының 
жеңілдеуі, ол бұрынғы күн
делікті қалыпты өмірге 
қайта оралу емес. Адамдар 
көптеп шоғырланатын орын-
дар әлде де өз жұмыстарын 
тоқтата тұрады. Барлық білім 
мекемелеріндегі қашықтықтан 
оқыту жалғаса береді. Өйткені 
карантин режимі бұзылса, ау-
рулар саны күрт көбейіп, жаңа 
ошақтар пайда болуы мүмкін.

Келеңсіз күндердің көбі 
кетіп, азы қалды. Халқымызда 
«Барға – қанағат, жоққа – са-
быр» деген де жақсы сөз 
бар. Олай болса, бүгінімізге 
шүкіршілік жасап, сабыр 
сақтап, егер алда тек жақсы 
күндер болып, қалыпты өмірге 
тезірек оралуды ойласақ, ка-
рантин талаптарын қатаң 
сақтап, үйде болайық!

Барынша төзімділік пен 
сабырлылық танытайық! 
Амандықта болайық!

Бахытжан
САЙЛЫБАЕВ,

облыстық қоғамдық 
кеңес төрағасы,

М.Мәметова атындағы 
Қызылорда педагогикалық 

жоғары колледжі
директоры.

Ел саулығы үшін
ең дұрыс шешім

Көптің
сенімін тудырды

Осы науқанға және өнімді ал-
дын ала сатып алуға 200 миллиард 
теңге бөлінді.

Соның 70 миллиарды тұқым 
өндірісін дамытуға, тыңайт
қыштар сатып алуға жұмсалады.

Жалпы, азаматтар мен бизнесті 
қолдау үшін 6 триллион теңгеге 
жуық қаржы бөлініп отыр. Бұл – 
қомақты қаражат» – деді.

Біз – еңбектің адамымыз. 
«Көктемнің бір күні – жылға 
азық» дейді халқымыз. Халықтың 
ертеңгі табысы мен наны, азық

түлігі мен әлауқатының кепілі 
болатын, ауыл шаруашылығын 
дамытудамыз.

Қазіргі күні ауыл шаруа
шылығы жұмыстарына, соның 
ішінде көктемгі дала жұ
мыстарына мүмкіндіктер жа-
салып отыр. Қармақшы ауда-
ны Ақжар ауылындағы «Ораз 
ахун ЛТД» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі биылғы 
жылы 1080 гектар жерге күріш, 
159 гектарға жоңышқа, 100 гек-
тар бидай, 10 гектарға көкөніс

бақша өнімдерін егуді жоспар-
лап отырмыз. Көктемгі тазалау, 
егіс жерлерін қалпына келтіру 
жұмыстары аяқталды. Жеңіл
детілген қаржымен жанар
жағармай, тұқым күріші, тыңайт

қыштарымызды тасып алдық. 
Алла қаласа, алдағы күндері 
күріш егуді бастаймыз.

Жасыратыны жоқ, төтенше 
жағдай көп өзгерістер жасау 
керектігін түсіндірді. «Бірлігі бе-

кем елдің тірлігінің түзу» болаты-
нын түсіндік. Тың жоспарлармен, 
нақты қадамдарды ойластырып 
отырмыз.

Аудан әкімдігі бас болып, 
халықтың әлауқатын арттыруда 
түрлі шараларды ұсынып отыр. 
Солардың бірі – тұрғындар үшін 
инвесторлардың көмегімен жеке 
баубақша, көкөніс егетін жерлерді 
ашып, оларды сумен қамтамасыз 
ету. Біздің шаруашылығымыз 
да, қазіргі уақытта «Ақжар» ау-
ылы тұрғындары үшін бақшалық 
жерлерін дайындап, оған келетін 
арықтарын қазып, су келтіру 
жұмыстарын аяқтап қойды.

Халықтың қамын күйттеу, 
ол – ертеңгі ұрпағыңның жарқын 
болашағын жасау.

Жомарт ЖАЛҒАСБАЕВ,
« Ораз Ахун ЛТД»
ЖШС директоры.

Ауыл шаруашылығы мемлекет назарында
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

мәлімдемесі баршамыздың көңілімізден шықты.
Президентіміз өз мәлімдемесінде «Ауыл 

шаруашылығы еңбеккерлері қиындыққа қарамастан 
жұмыс істеуде. Шаруалардың еңбегіне дән ризамыз. 
Көктемгі егіс науқаны мәселелері шешімін тапты. 
Бұл жұмысқа ешқандай кедергі болмауы керек. Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне және әкімдерге осындай 
міндет жүктеледі.



Бүгінде әлемнің 12 универ
ситетінде әл Фараби орта
лық тары, Стамбул мен Дели
де мұражай үйлері ашылған. 
Сондайақ ғұламаның кіндік 
қаны тамған жері Отырар мен 
Дамаск (Сирия) қаласында 
арнайы мәденируханияттық 
кесенемұражайлар жұмыс 
істеуде. Жылмажыл баба мұра
сына арналған респуб лика лық, 
халықаралық ғылымитео
риялық, тәжірибелік кон  фе 
рен ция лар жүйелі түрде өтуде. 
2000жылдардан бергі кезеңде 
елімізде де, өзге мемлекет
терде де әл Фараби мұрасына 
деген қызығушылық пен 
ғылымизерттеу жұмыстары еш 
бәсеңдеген емес.

Атақты ғұлама, асқан фило
соф әл Фарабидің туған жері 
– Сырдария бойындағы Фа
раб (Отырар) қаласы екендігін 
дәлелдеп жазып, оның орнын 
картаға түсіріп кеткен атақты 
ғалымгеограф ибн Хаукал еді. 
Ибн Хаукал – әл Фарабидің за
мандасы, Сирияның Х ғасырдың 
орта тұсындағы әмірі Сайф ад 
Даула Хамданидің сарайында әл 
Фарабимен қатар қызмет еткен 
ғалым. ӘлФараби  950 жылы 
режеб айында қайтыс болғаны, 
оны Сайф ад Даула әмірдің 
өзі қолымен Шам (Дамаск) 
шаһарындағы «Баб ас Сағир» 
зиратына жерлегендігі жайлы 
тарихи мәлімет сақталған.

Әл Фарабидің жақсы дәрігер 
болғаны белгілі. Медицинада ол 
Гиппократ пен Галенге жақсы 
баға береді. Оның дәрігерлік  
жөнінде жазған еңбегінде 
табиғатпен, қоршаған ортамен 
етене байланыстылыққа үлкен 
мән, маңыз беріледі. Фараби 
араб, парсы, түркі, латын, грек 
тілдерін өте жетік білген. Ол 
кісі көптеген тілді біліп қана 
қоймай, тіл ғылымының дамып 
өркендеуіне зор үлес қосқан. 
Оның «Жазу өнері туралы 
кітап», «Өлеңнің ұйқасы мен 
өлшемі туралы кітап», «Ритори
ка туралы кітап», «Ритм туралы 
кітап» деген еңбектері бар. 

Ерте замандарда астрономия 
ғылымы барлық ғылымдардың 
атасы болып саналған. Әл Фа
раби астрономия ғылымына 
көп көңіл бөлген. Ол өз зама
нындағы астрономия және 
астро логиядағы барлық дерлік 
еңбектермен таныс болған. 
Мы салы, оның «Птолемейдің 
«Алма гестіне түсіндірме» де
ген еңбегі – сол кездегі жалпы 
астрономия ғылымының ең биік 
шыңы.

Фараби өз заманында асқан 
музыкант, тамаша орын даушы, 
композитор, музы калық аспап 
жасаушы шебер, музыканың 
тарихын, теориясын, орындау 
әдістерін толық білген, түгел 
ғылыми негіздеп берген адам. 
Оның «Китаб әлмузыка әл Ка
бир» атты еңбегі – дүние жүзіне 
тегіс тараған, өз заманындағы 
музыка жайлы теңдесі жоқ 
ұлы еңбек. Әл Фараби  Қорқыт 
атамен замандас, тұстас өмір 
сүрген, өзара танысбіліс кісілер 
болған деген болжам бар.

Ғалым математика, әсіресе 
геометрия ғылымында аса ірі 
еңбектер жазған. Оның гео
метриялық  түсініктерді физи
калық негізде ұғу қажеттілігіне 
арналған «Евклидтің бірінші 
және бесінші кітаптарының 
қиын кіріспелеріне түсіндірме» 
атты еңбегі бар. Музыкалық 
ноталардың дыбыс  өлшемдері 

түгелдей математикалық прин
циптен құрылған. Сондайақ 
Фарабидің астрономия, фи
лософия, логика жөніндегі 
еңбектері негізі математикалық 
қисынға құрылған. Сол сияқты 
«Өлшем», «Уақыт», «Кеңістік» 
сияқты еңбектері де бірыңғай 
математикалық ұстанымдардан 
шығады. 

Әбу Насыр әл Фарабидің ұлы 
философ екені даусыз ақиқат. 
Ол басқа қырларынан бұрын 
философ ретінде танылған. Ал
дымен оның аты Аристотель 
(Аристулаиз), Платон сияқты 
ежелгі заман философтарының 
еңбегін талдаумен танылып, 
даңққа бөленген. Бұл ретте 
әл Фараби оларды ұстаз тұта 
отырып, олар ұстанған нақли
теологиялық ағыммен жүрмей 
ғақлирационалдық ағымды 
негіздеген. 

Міне, сондықтан да Әбу 
Насыр Мұхаммед әл Фарабиді  
ақын, музыкант, дәрігер, түркі 
ислам пәлсапасының жарық 
жұлдызы, әлемдік фило
софияның заңғары болған ұлы 
ғұламаны асқан білімпаздығы 
мен терең ойшылкемеңгерлігі 
арқасында әлем ғалымдары мой
ындап, Аристотельден кейінгі 
«екінші Ұстаз» (Әл Муғалим Әл 
Сани) деп танығалы қаншама 
замандар өткен.

Әйтсе де, ұлы бабамыздың  
есімі өзінің туған Отаны – қазақ 
еліне мың жылдан астам уақыт 
салып барып бірақ оралды. 
Біздің ендігі негізгі әңгімеміз 
осы ұлы ұстаздың оралуына се
бепкер болған, фарабитанудың 
бастауында тұрған тұлғалар 
жайлы болмақ. 

Қазақ  фарабитануының 
әліппесі танымал чех ғалымы 
Э.Я.Кольманнан басталады. 
Математика ғылымдары тари
хының ірі білгірі, профессор 
Кольман 1943 жылдың ба
сында Қазақстанға келіп, ҒА 
филиалында Орта Азия мен 
Қазақстан ғалымдарының орта 
ғасырлардағы ғылымға қосқан 
үлесі туралы баяндама жа
сайды. Ғалым өз сөзінде орта 
ғасырлардағы араб ғылымының 
қалай өркендеп дамығанына 
талдау жасап Әл Хорезми, Әл 
Фараби, әл Жауһари, әл Беруни, 
Ибн Сина, Омар Хаям, Ұлықбек, 
т.б. көптеген есімдерді атайды. 
Э.Кольманның осы баяндама
сы негізінде қазақ баспасөзіне 
«Ұлы мұра» атты зерттеу 
мақаласы жарияланады. Міне, 
дәл осы лекция мен мақала 
мазмұндары қазақтың жас 
ғалымы Ақжан Машановтың 
үлкен қызығушылығын ту
дырады. Әйтсе де, бұл ІІ 
дүниежүзілік  соғыстың қызу 
жүріп жатқан шағы, ауыр жыл
дар болатын. Сондықтан қазақ 
ғалымдары үшін бұл тақырып 
жабық күйінде қала береді. 

Әбу Насыр Мұхаммед әл 
Фарабидің  көптеген туындыла
ры дүние жүзі кітапханаларында 
сақтаулы, әлі бізге беймәлім 
күйде болатын. Оларды 
іздестіру, жарыққа шығару, 
туған халқының игілігіне ай
налдыру зор міндет, бүгінгі 
ұрпақтың мойнындағы ама
натпарызы еді. Дүние жүзінің 
көптеген ғалымдары, әсіресе 
араб, парсы тілді ғалымдар өмірі 
мен ғылыми еңбектерін орта 
ғасырлардаақ зерттей бастаған. 
Соның ішінде, Испанияда (Кор
довода) 7561031 жылдары 
құрылып, өркендеген Омиад 

халифалығы араб мәдениетінің 
еуропалық орталығына ай
налған. Осы халифалықта әл 
Фараби ілімін дамытушы Авер
рос (Ибн Рушд), Абубацер (Ибн 
Туфейль), Ибн Хайтам, т.б. ірі 
ғалымдар өмір сүрген.

Шығыстың ұлылары Фир
доу си, Ибн Сина, әл Бағ дади, әл 
Бируни, Омар Хаям, Ұлықбек 
оны өздерінің ұстазы санаған. 
Атақты Леонардо да  Винчи мен 
Н.Коперник, Бекон мен Леб
ництер де Отырар перзентінің 
ғылыми еңбектерімен жақсы та
ныс болған. 

ХІХ ғасырдың орта тұсынан 
бастап Еуропа елдерінің 
ғалымдары Бабамыздың өмірі 
мен шығармашылығына ден 
қоя бастайды. ХХ ғасырдың 
орта шенінде неміс ғалымы 
К.Брокельман, американдық  
ғалымдар Дж. Сартон мен 
профессор Н.Решер, түрік ға
лымдары  А.Сайылы мен 
Х.Үлкен, француз ғалымы 
Р.Эрланже  фарабитану ғылы
мымен шұғылданған. 1950 
жылы Түркия елі Әбу Насыр әл 
Фарабидің  қайтыс болғанына 
1000 жыл толуын атап өтеді.

Арада 1015 жыл өткенде 
геологияминералогия ғы лым
дарының докторы, профес
сор, қазақ ҒА корроспен дент
мүшесі Ақжан Жақсыбекұлы 
Машанов әл Фарабидің өмірі 
мен шығармашылығын зерт
теуге нақты ден қойып, өз 
бетінше қолға алады. Алды
мен, әл Фарабидің  дүние ди
дарын көрген мекені Түр
кістанАрыстан бабОтырар 
аймағына сапарлайды. Көне көз 
қария лармен, ше  жіреші ақса 
қалдармен жүз десіп, әңгі ме
леседі. Киелі орын  дарға зиярат 
етіп, көне жәді герлермен таны
сады. Әйтсе де, әл  Фарабидің ізін 
шығара алмайды. Ол жылдарғы  
Түр кістан – шалғайдағы ауыл
шаруашылық аудан орталығы, 
дүние жүзіне аты  әйгілі Қожа 
Ахмет мавзолейі күтімсіз 
қалған, баратын жол да жоқ, 
бас тайтын жан да жоқ жағдайда 
еді. Ал, Отырардың орны бол
са, айдаладағы ақ шағыл құм 
басқан төбе болатын. Көз же
тер жерде ешбір елді мекен де 
жоқ, құлазыған  қиян дала. Со
нау замандағы әлемге аты әйгілі 
қала қайда, әл Фараби оқыған 
медресе, атақты кітапхана 
қайда, қайнап жатар қан ба
зар, дуылдаған дүрмекті өмір 
қайда?! Бұл 1958 жыл болатын.          

1219 жылы Шыңғысхан 
әскерлері бұл қаланы әбден 
тонағаннан кейін оны өртеп, 
қиратып жерменжексен еткен. 
Кейініректе қала түбінен ағатын 
Сырдария өзенінің арнасы да 
алысқа аунап, қала орнында тек 
қана құм төбе қалды.   

1903 жылы орыстың атақ
ты археологы А.Черкасов 
бірінші болып Отырар кітапха
насының орнын іздеген еді. 
Әйтсе де адам құрамы аз, 
жұпыны, қарабайыр құрал
саймандармен жарақтанған, 
қаржылық жағдайы жұтаң, су 
және азықтүлікпен, қатынас
көлік құралдарымен қамтылуы 
мүшкіл халде болған экспеди
ция мардымды жұмыс жүргізе 
алмады. Ақыры А.Черкасов 
құпия кітапхананы таппады. 
Орыс ғылым академиясындағы 
шенеуіктерді мың жыл бұрынғы 
кітаптардың мол қоймасын – 
әлемдік өркениеттің баға жет
пес қазынасын тауып, ашып 

келемін деп сендірген уәдесін 
орындай алмады. Археолог 
ғалым Отырар кітапханасының 
ХІІ ғасырдағы күзетшісі Сунақ 
руынан шыққан Хисамуд
дин екендігін ғана анықтай 
алды. Сөйтіп, бұл шағын экс
педиция құм басқан Отырар 
төбеден жебенің ұшы, қылыш 
пен найза, қалқан сынықтарын, 
қираған құмыралар мен алапат 
өрттен қалған күл қабаты, ша
шылып жатқан мыңдаған адам 
сүйектерінен өзге ештеңе таба 
алмаған күйде кері оралды. 

Ұлы Отан соғысы жыл
дары Отырар төбенің бау
райымен отарын жайып келе 
жатқан Нұрмағанбет қойшының 
борсықты қуа жөнелген иті 
оның жандәрмен қашып кірген 
үңгірқуысынан мұқабасы 
жыртылған, жартылай сақталған 
бір кітапты алып шыққаны жай
лы сол жылдардағы одақтық 
басылым бетінде хабар жа
рияланды. Алайда елде соғыс 
жүріп жатқанда археологиялық 
қазба, зерттеу жүргізетін мезгіл 
емес еді. Әлгі табылған кітап 
оны тапқан қойшының үйінде 
бірнеше жыл сақталғанымен 
кейіннен іздеуші болмағасын 
ізтүзсіз жоғалды. Ал, біздің 
дәуіріміздің 1ғасырында 
өмір сүрген александриялық 
ғалым Птолемей: «Отырар 
жоғары мәдениетті қала, оның 
кітапханасы дүние жүзіндегі 
кітапқа бай орын, ол Алексан
дриядан кейінгі екінші орын 
алады» деп жазған. Отырар 
қаласының орны сол Птолемей 
жасаған картаға түсірілген.

Осылайша,  1958 жылдың 
жазын оңтүстік өлкені ара
лаумен өткізген А.Машанов 
енді Мәскеу мен Петорбор 
кітапханаларының шығыс 
бөлімдерін қаузауға кіріседі. 
Ресей кітапханаларынан әл 
Фарабидің неміс, ағылшын, 
түрік тіліндегі библиография
лық көрсеткіштерін табады да, 
соларды пайдаланып бірнеше 
шетел кітапханаларынан 
әл Фарабидің 10 шақты 
шығармасы мен оны зертте
ген ғалымдардың жазбаларын 
алдыртуға қол жеткізеді. Енді 
оларды ана тілімізге аудар
ту және әрі қарай тереңдете 
зерттеу, ізденіс жұмыстарын 
жалғастыру керек еді. Осы 
мақсатта А.Машанов 1960 жылы 
15 қараша күні республикалық 
академия кітапханасының ди
ректоры Н.Ахметовамен бір 
лесіп ҒА Президенті Қ.Сәт
баевтың атына бұл іс бас 
ғылыми мекеменің жоспарына 
еніп, қаржылықкадрлық көмек 
бөлу жайлы анықтамаөтініш 
жазады. Академик Қ.Сәтбаев 
бұл мәселеге ден қойып, әл Фа
раби мұрасы зерттелсін деген 
шешім шығарады. Бұл жай
лы «Хабаршы» журналында 
1961 жылы мақала жариялана
ды. Қ.Сәтбаев қайтыс болған 
соң бұл бастама бірнеше жыл 
бойы қозғаусыз жатып қалады. 
Ақжан Жақсыбекұлы өзіндік 
ізденістерін жалғастыра береді. 
1962 жылы «Білім және еңбек» 
журналының 1санында әл 
Фарабидің «Философияны 
үйрену үшін оның алдында нені 
білу керек» деген мақаласы 
тұңғыш рет қазақ тілінде жа
рияланады. Ғалым Уфа, Қазан 
қалаларына барып неміс, араб 
тілдерінде шыққан ғұламаның 
үш кітабын табады. 1963 жылы 
Мәскеудегі «Бүкілодақтық 

Шығыстану институтының» ди
ректоры, академик Б.Ғафуровқа 
арнайы кіріп, Одақ көлемінде 
әл Фараби мұрасын зерттеуді 
Қазақстанның үлесіне беруге 
келісімін алып шығады. Осы
дан кейін одақтық «Юный тех
ник» журналына (1963 жылғы 
8саны) «Аристотель Востока» 
деген мақаласын жариялай
ды. Бұл Қазақстан бойынша әл 
Фарабиге арналған алғашқы 
орыстілді мақала еді. 19641965 
жылдары Алматыдан шыққан 
«Орта Азия мен Қазақстанның 
ұлы ғалымдары»деген жинақта 
А.Машановтың әл Фараби ту
ралы көлемді мақаласы жария
ланады. 1966 жылы Мәскеуде 
өткен математиктердің халық
аралық конференциясында 
А.Кө бе совпен бірлесіп «Әл 
Фара  би және математика» де
ген тақырыпта баяндама жа
сайды. 1967 жылы Тәжікстан, 
Ду шан беде өткен Авиценнаға 
(Әбу Әли Ибн Сина) арналған 
конференцияда «Әл Фараби 
және Авиценна» атты баяндама 
оқиды.  

1967 жылы Қазақ ҒА 
Президенті болып өзінің 
сүйікті шәкірті, Одаққа таны
мал ірі ғалымгеолог, лениндік 
сыйлықтың лауреаты, академик 
Шаһмардан Есенов сайланады. 
Ақжан аға оның қабылдауына 
жанына Алматы қаласының 
имамы, арабшақазақша үлкен 
сөздік құрастырған, арабша аса 
сауатты, білімдар кісі Сәдуақас 
Ғылманұлын бірге алып кіріп, 
әл Фараби мұрасын зерттеу 

ге деген үлкен  қолдау тау
ып, енді бұл іске жасы 60тан 
асқан шағында тың шабыт, зор 
құлшыныспен кіріседі.

Осылайша А.Машанов енді 
шет елдерге шығуды, әл Фара
бидің Араб елдері мен Еуропа 
кітапханаларында сақталған 
ғылыми еңбектерін іздептабу, 
олардың көшірмесін алдырып 
қазақ тіліне аударту арқылы 
ұлы бабамыздың мұраларын 
кешенді түрде кеңінен зерт
тепнасихаттауды мақсат етеді. 
Бұған қажет қолдау мен көмек, 
мүмкіндіктерге ие болады.  Шет 
елдегі сақталған еңбектерді 
іздеп тауып, елге алдырту
да ғалым ағамыз сол кездегі 
қалыптасқан халықаралық ірі 
кітапханалар арасындағы өзара 
кітап алмастыру шартын, шет 
елдерге баратындарға арнайы 
тапсырма берумен бірге жеке 
өзі саяхатқа шығу жолдарын 
ұштастыра, тиімді пайдала
нады. Осының нәтижесінде 
жазушы Ә.Әлімжанов 1967 
жылы Пәкістанға барған сапа
рында Қарашы қаласы  Сурет 
галереясындағы   әл Фарабидің 
қолына домбыра ұстап тұрған 
портретінен арнайы көшірме 
жасатып әкеледі. Осы сурет та
нымал суретші Бек Ыбыраевтың 
өңдеп, толықтырып салуы 
арқылы бабамыздың бұл күнде 
бізге етене таныс қымбат 
бейнесіне айналады. Ал акаде
мик Ш.Есенов Канадаға барған 
сапарында атамыздың Бейрутте 
араб тілінде шыққан кітабын 
сатып әкеліп берсе, дәрігер
академик С.Балмұқанов Стам
булдан 1950 жылы шыққан 
профессор А.Аташтың «Әл Фа
раби кітаптарының тізімі» деген 
кітабын әкеледі. Бұл кітапта 
ұлы ұстаздың 160 еңбегінің қай 
елде, қай жерде, қандай түрде, 
қандай нөмірмен тіркелгені 
көрсетіліпті!

Сондайақ, Голландияның 
Лейден университетінің кітап
ханасы әл Фарабидің араб 
тіліндегі «Музыканың үлкен 
кітабы» еңбегін, Ливанның 
Бе йрут  тегі кітапханасы 1967 
жылы Каирде басылған «Китаб 
алмусақи алКабир» кітабын 
жібереді.

Міне, осындай қолда бар 
жинақталған жазба жәдігер
лермен танысқан Ш.Есенов әл 
Фарабиді зерттеу мәселесін 1967 
жылғы акедемияның жоспарына 
енгізеді. Профессор А.Машанов 
10 жылға таяу ғылыми ізденістер 
қорытындысымен 1967 жылдың 
соңында Қазақ ҒА Президи
умында «Әл Фарабидің ғылыми 
мұрасын зерттеу мәселесі» 
деген тақырыпта академик 
Ж.Тәжібаевпен бірлесіп баян
дама жасайды. Ал, 1968 жылы 
күз айларында А.Машанов  Әбу 
Насыр Мұхаммед әл Фарабидің 
ғылыми шығармашылық өмі

рін де ізі қалған Таяу Шығыс 
елдеріне өз қаржысымен арнайы 
саяхатқа шығып, өзге де жазба 
жәдігерлермен бірге  Сирияның 
Дамаск (Шам) қаласындағы 
көне «Кіші қақпа» тұсындағы 
«Баб  асСағир»  қорымынан 
оның зиратын тауып, анықтап 
суретке түсіріп әкеледі!

Осылайша тынымсыз ізденіс, 
жанкешті еңбек, жұмсалған зор 
күшжігердің нәтижесінде 1970 
жылы Алматыдағы «Жазушы» 
баспасынан А.Машановтың «Әл 
Фараби» атты тарихидеректі 
кітабы академик Ш.Есеновтің 
алғы сөзімен жарық көреді. Бұл 
еңбек қазақ топырағындағы 
фарабитанудың алғашқы 
қарлығашы болатын.              

1971 жылы ЮНЕСКОның 
ғылымдар тарихына арналған 
халықаралық ХІІІ конгресі 
Мәскеу қаласында өтеді. Осы 
конгресте әл Фарабиге арнайы 
симпозиум ұйымдастырылады. 
Қазақстаннан 10ға тарта ғалым 
сөз алып, баяндамалар жа
сайды. Конгресс мәжілісінде 
әл Фараби мұрасының мұра
герлігіне деген талас, ғылыми 
тартыс орын алады. Араб 
ғалым дары әл Фарабидің ғы
лыми шығармашылық өмірін 
Бағдат, Шам шаһарларында 
өткізіп, еңбектерін араб тілінде 
жазғанын, Сирия топырағында 
жерленгендігін алға тарта
ды. Тәжіктер «Әмударияның 
жоғарғы сағасында да «Фараб» 
аталатын мекен бар, ол сонда 
туған. Самани дәуірінде бізде 
ғылыми қызмет істеген, Ибн 
Сина оның шәкірті болған» 
деп даурықса, өзбектер «әл 
Фарабиді  біз көп жылдардан 
бері зерттеп келеміз, өзбек 
тіліне аударылған еңбектері 
бар, оның мұрагері болуға біз 
лайықтымыз» деді. Бірақ, жан
жақты зерттеліпзерделенген, 
нақтылы ғылыми дәлел, тарихи 
жазба деректер мен бұлтартпас 
айғақтарды алға тосқан қазақ 
ғалымдарының 13 жылғы 
еңбегі өз нәтижесін берді. 
Ақыр соңында «әл Фараби  ұлы 
ғалымдар қатарында  халық
аралық тізімге кірсін. Оның 
1100 жылдық мерекесі СССР
де, Қазақстанда тойлансын. Әл 
Фараби зерт теуде көп еңбек 
сіңірген қазақ ғалымдарына 
ЮНЕСКО атынан алғыс ай
тылсын» Конгрестің қаулысы 
алынды. Сөйтіп, Әбу Насыр әл 
Фарабидің 1100 жылдығына 
арналған халықаралық ғылыми 
конференцияны 1975 жылдың 
қыркүйегінде Мәскеу және 
Алма ты қалаларында өткізу 
белгіленеді. 

Бұрынсоңды ЮНЕСКО 
тарапынан бірдебір ұланының 
аты аталмаған қазақ халқы үшін 
мұның өзі зор дәреже болып, 
әлем дік абырой әкелді. 1973 
жылы Мәскеу мен Вильнюсте 
Н.Копер никтің 500 жылдығы, 
Әбу Райхан Бирунидің 1000 
жыл   дығы Ташкентте ЮНЕСКО 
ая сында өткізіліп, бұл екі 
жиында да қазақ ғалымдары 
іргелі ғылыми баяндамалар 
жасайды. Сондайақ 1973 
жылы Алматыда Азия мен 
Африка жазушыларының  кон
ференциясы өтіп, оның бір күні 
әл Фарабиге арналады. Сонымен, 
белгіленген күні 1975 жылы 
8 қыркүйекте әл Фарабидің 
1100 жылдық мерекесі Мәскеу 
Кремлінің Үлкен Колонна 
залында ашылып, қыркүйектің 
9на дейін жалғасады. 1113 
қыркүйек күндері Алматыдағы 
Республика сарайында  Азия, 
Еуропа елдері мен сол кездегі 
Одақтас 15 республикадан 
келген көрнекті ғалымдардың, 
құрметті қонақтардың қаты
суымен өткен халықаралық  

ғылыми конференциялардың  
ашылымында алғашқы, негізгі 
баяндаманы Қазақ ҒА Прези
денті, академик Ш.Есенов жа
сап, бірнеше тақырыптық қо 
сымша баяндаматыңдаулар 
өт кізіледі. Оларда ұлы энци
кло   педистғалым, ойшылғұ
ла маның өз ғылыми еңбектері 
арқылы Шығыс елдері мен 
әлем дік өркениетке қосқан 
үлесі кеңінен баяндалып, тал
данып, жанжақты ашып көр
се тіліп орынды бағаланды.  
Міне, осылай араға мыңжылдық 
ұзақ мерзім салып ұлы ұстаз өз 
туған топырағына, ежелгі Тұран 
жеріне, жаңарғанжасарған 
Қазақ Еліне оралған еді!

Бізден кейін әл Фарабидің 
1100 жылдық мерекесі Ирак
та – Бағдатта да өткізілді. 1975 
жылы жарық көрген Қазақ Совет 
Энциклопедиясының алғашқы 
томында әл Фарабиге арнайы 
мақала берілді. 1977 жылы 
халықаралық ғылым тарихының 
кезекті конференциясы Шот
ландияда өткізіліп, онда да әл 
Фараби жайлы баяндама жа
салды. 1978 жылы Мәскеуде 
шығатын «Дружба народов» 
журналының 12санында жария
ланып, кейін 1981 жылы Ал
матыда «Жазушы» баспасынан 
Ә.Әлімжановтың «Ұстаздың 
оралуы» атты әл Фарабидің та
рихи бейнесін сомдаған романы 
жарық көрді. Ұлы Ұстаз туған 
халқымен,өзінің жасампаз жаңа 
ұрпағымен осылай мәңгілікке 
қауышты!

Өткен ғасырдың 8090 жыл
дары Ә.Марғұлан, О.Жәутіков, 
А.Қасымжанов, Ә.Дербісәлиев, 
Е.Жәнібеков, Ә.Нысанбаев, 
Ө.Жәнібеков, т.б. көптеген ға
лым дар фарабитану ғылымын 
онан әрі жалғастырып, да
мытуға өз үлестерін қосты. 
1991 жылы Еліміз тәуелсіздік 
алды. Алматыдағы Қазақ 
Ұлттық университетіне Әбу 
Насыр әл Фараби есімі берілді. 
1993 жылы шыққан Ұлттық 
валютамыздың 1, 200, 500, 1000, 
2000, 5000, 10 000 теңгелік 
номиналдағы банкноттарында 
19932003 жылдар аралығында 
әл Фараби бейнесі бедерленген 
еді. Тәуелсіздік жылдарында 
әл Фараби мұрасын зерттеу ісі 
жаңаша, кең көлемді, кешенді 
сипат алды. 1994 жылы Ал
матыда «Қазақстан» баспасы
нан профессор А.Машановтың 
«Әл Фараби  және Абай» атты 
ғылымикөркем жаңа кітабы 
жарық көрді. «Егер де  бізге 
осы ХХ ғасырда әл Фарабиге 
ең жақын, рухани сабақтас адам 
бар ма десе, алдымен ол Абай, 
– дер едік. ӘлФараби мен Абай 
арасын жақындастыру, оларды 
үндестіру – біздің халқымыздың 
мыңжылдық мәденирухани 
дүниесін тірілту деген сөз. Де
мек, бұл зор мақсатты халықтық 
іс деп білу керек» деп жазады 
Ақжан аға осы еңбегінде.

Биылғы жылғы әл Фараби 
мен Абайдың 1150 жылдық және 
175 жылдық мерейтойларының 
өзара тоқайласып келуі де тегін 
болмаса керек. Әбу Насыр 
әл Фараби шығармашылығы 
негізінде қалыптасқан рухани 
және мәдени кеңістік идеялары 
қазақ даласының ХХ ғасырдағы 
ұлы ғұламалары Абай мен 
Шәкәрім ойларында үндестік 
тапқан. Көне түркі тілдерінде 
жазылған Ж.Баласағұн, 
А.Иассауи, М.Қашқари шығар
ма ларында да ұлы ойшылдың 
рационалистік және гуманистік 
идеялары жалғасын тапқан.  
Осылайша, Шығыс пен Батыс
тың ұлылар керуені бүгінгі 
күні де жалпы адамзат бала
сымен бірге үндесіп, жасасып 
келеді. Олардың мыңдаған 
жылдар бұрынғы еңбектері 
бүгінгі күннің қажетін тап ба
суда. Бәлкім, ертедегі адамдар 
дүниені біздің түсінігімізден 
әлдеқайда көбірек білгендігін 
айғақтайтын еңбектер әлі де та
былуы ғажап емесау.   

Сөз соңында биылғы жыл
ғы Үкіметтің, ЮНЕСКО, 
ТҮРКСОЙ, ИСЕСКО ха лық
аралық ұйымдарының  қол
дауымен өткізіліп жатқан  әл 
Фараби бабамыз бен хакім 
Абайдың мерейтойлық бағ
дарламалары аясында профес
сор А.Машановтың бұдан 50 
жыл бұрын жарық көрген «Әл 
Фараби», 1994 жылы баспа
дан шыққан «Әл Фараби және 
Абай» кітаптары мен Халық жа
зушысы  Ә.Әлімжановтың 1981 
жылы басылған «Ұстаздың ора
луы» романын қайта бастырып 
шығару жүзеге асырылса деген 
тілек, базынамыз бар қарапайым 
қалың оқырман  қауым атынан.

Тынымбай  ДОСБАТЫР,
ҚР Журналистер 

одағының мүшесі.
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ӘЛ ФАРАБИ – 1150

ҰЛЫ 
ҰСТАЗДЫҢ 
ОРАЛУЫ

Әлемдік ой-санаға аса салмақты үлес қосқан ұлы 
бабамыз ғұлама ғалым Әбу Насыр Мұхаммед әл Фарабидің 
өмірбаяны мен ғылыми еңбектері жайлы мектеп және 
ЖО орындарының оқулықтарына тиісті мәлімет-деректер 
енгізілген. Ұлы ойшыл ғалымның 1150 жылдығын атап өту 
шаралары 29 қаңтарда Алматы қаласында өткен салтанатта 
ресми түрде бастау алғаны көпке аян. 



Облыс әкімдігінің интер-
нет-алаңы – жаңа «Сыр бірлігі» 
өңірлік Қазақстан халқы ас-
самблеясының жобасымен то-
лықты. YouTube арнасындағы 
жаңа медиалық өнімнің негізгі 
миссиясы – өңір тұрғындары 
арасында бірлік, келісім және 
бейбітшілік идеясын нығайту.

«Жасампаз 25 жыл» бөлімін-
де Елбасы Н.Ә.Назар баевтың 
бастамасымен құрылған Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы 
туралы, фестивальдар, мәдени 
күндер, онлайн-концерттер, 
ұлттық тұрмыстың виртуалды 
көріністерінен және т.б. мате-
риалдар қамтылған.

«Татулық тұғыры» бөлімін-
де аймағымызды мекендей-
тін түрлі этнос өкілдерінің 
дәстүрлері мен әдет-ғұрыпта-

ры, асханасы және олардың 
көрікті мейрамдары «Маслени-
ца», «Сабантуй», «Сольналь», 
«Остерн», «Песах» және тағы 
басқалары туралы білесіздер.

Облыстық ассамблеяның 
танымал өкілдерінің, белгілі 
жерлестеріміздің және табыс-
ты азаматтарымыздың халқы-
мыздың тарихы, патриотизм, 
жетістікке жетудің жолдары 
туралы баяндары «Сырлы сұх-
бат» айдарында көрермендерге 
ұсынылады.

«Таным сағаты» – мәде-
ни-танымдық бөлім. Егерде қа-
зақ халқының философиясын 
танып, тілін үйренемін, Абай-
дың шығармашылығын оқып, 
репрессия мен депортация та-
рихын білемін немесе бірлік 
пен келісім құндылықтары ту-

ралы онлайн-лекция тыңдай-
мын десеңіз, осы бөлімнен та-
басыз.

Қайырымды істер мен Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы 
жанындағы волонтерлік орта-
лығының жұмысымен танысып, 
еріктілер мен белсенді жастар-
дың карантин жағда йында қы-
зылордалықтарға қолдауын 
көргіңіз келсе «Біз біргеміз!» 
бөлімінде бар.

YouTube арнасындағы «Сыр 
бірлігі» каналында облыстық 
Қазақстан халқы ассамблеясы-
ның жасампаздыққа толы жыл-
дарындағы ең айшықты және 
игілікті жұмыстары көрініс 
табады. «Сыр бірлігі» өңір 
тұрғындарын бірлік пен ынты-
маққа және татулыққа шақыра-
ды.
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ХІХ ғасырдың ортасында 
Орынборға қарай сауда-сат-
тықпен барар және қайтар жол-
да өзбектердің сауда керуені 
тынығу үшін татар Ғанибай 
көпестің үйіне тоқтайды. Сыр-
дарияның жағасындағы құнарлы 
жерге жаңадан салынып жатқан 
Қазалы бекінісі туралы хабарды 
саудагерлерден естісімен, Са-
парбайдың арғы атасы Әлімбай 
өзінің ағайындарын үгіттеп осы 
жерге көшіп келеді. Келген соң 
Қазалы уездінің комендантына 
тіркеліп, оларға бақша дақылда-
рын егу үшін жер бөліп берумен 
қатар, қаланы көгалдандыру да 
тапсырылады, сол үшін олар 5 
жылға дейін салықтан босаты-
латынын айтады. Осылай Қаза-
лыдағы уезд бағы, қазақтардың 
«Ояз бағы» деп атап кеткен үл-
кен көгалды алқабы пайда бол-
ды.

Әлімбайдың баласы Әділ-
бай да еңбекқор болып өсті, не-
мересі Рахмет те диқаншылық 
жолды таңдап, «Қазалы» стан-
циясына көшіп келіп, қазір-
гі «Жеңіс паркі» орналасқан 
жерге өздерінің қандастары 
Мукаминиязов және Жораев 
әулеттерімен бірге бақша екті. 
Осы жерде өзбек халқының ең-
бекқорлығын айта кеткен жөн. 
Кезінде аудан орталығындағы 
халықты бақша өнімдері және 
көкөніспен қамтамасыз етумен 

қатар, көрші қазақтарға да осы 
кәсіптің қыры мен сырын айтып 
көмегін аяған жоқ, тіпті жақын 
араласып тұрушы еді.

Сонымен, Рахмет Мастура 
есімді қызға үйленіп, тоғыз ба-
лалы болды. Балалары Құдіре-
тулла, Салима, Саламат, Сапар-
бай, Мансұр, Рано, Гауһар, Гуля 
және Насыр да еңбекқор болып 
өсті. Қыздары әр салада қызмет 
істесе, ұлдары теміржолшылар 
атанды.  

Сөзімізге арқау болып 
отыр ған Сапарбай Рахметұлы 
Әділбаев 1951 жылы дүниеге 
келген. № 419 орыс мектебінің 
8-сыныбын бітірісімен, Қызыл-
ордадағы кәсіптік училищеде 
оқып, екінші категориялы ки-
номеханик мамандығын алып 
шықты. Әскерге дейін қазіргі 
«Ақ Тілек» тойханасы орнында 
орналасқан жаздық кинотеатрда 
киномеханик болды. 

1969-1971 жылдары Семей 
атом полигонына қарасты Аягөз 
қаласында Отан алдындағы бо-
рышын өтеді. 1971-1974 жыл-
дары қазіргі кенттік мәдениет 
үйі орналасқан ғимарат «Юби-
лейный» деп аталған кинотеатр 
еді, сонда киномеханик болды. 
1974-2004 жылдары «Локомо-
тив» депосында токарь болып 
абыройлы қызмет істеп, құрмет-
ті еңбек демалысына шықты. 
Зейнетке шықса да, қарап 

жүрген жоқ, қоғам белсендісі 
ретінде атқарған жұмыстары-
на көршілері риза. Ауданға газ 
құбыры жүргізіліп игілігін ел 
көріп жатқанда, Счастнов және 
Желтоқсан көшесі бо йындағы 
екі қабатты үй тұрғындары 
көмір жағып жатқаны Сапар-
байдың жанына қатты батты. 
Аудан әкімі мен облыс әкімінің 
орынбасарына дейін барып, осы 
мәселені шешіп беруін сұра-
ды. Аудан әкімі М.Ергешбаев 
мәселені қолға алып, осы екі 
көше тұрғындарының үйлері-
не газ құбырын тартып беруіне 
қол жеткізді. Биыл екінші жыл 
тұрғындар от жағу бейнетінен 
құтылды. 

Сапарбай 1974 жылы Таш-
кенттегі байланыс техникумын 
бітіріп келіп, СШ-40 мекемесіне 
жұмысқа енді тұрып жатқан жас 
қыз Данияның жүрегін жаулап, 
үйленіп алды. Дания Әбдіха-
лыққызы осы теміржол байла-
ныс мекемесінде отыз жылға 
жуық теллеграфист болып қыз-
мет істеп, 2003 жылы құрметті 
еңбек демалысына шықты.

Теміржолдың екі ардагері екі 
қыз және ұл тәрбиелеп аяқтан-
дырды. Үлкен қызы Саида екі 
жоғары оқу орны – Шымкент 
қаласындағы М.Әуезов атын-
дағы университет пен Москва-
дағы М.Ломоносов атындағы 
университетті бітірді.  Бозғұлов 
атындағы №249 мектеп-лицейде 
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің  
білікті мұғалімі. Күйеуі Самұрат 
Ысқақов «ҚазГерМұнай» ком-
паниясының диспетчері, үлкен 
жиені Күмісбек Қызылордадағы 
Қазанғап атындағы музыкалық 
колледжде оқыса, Аружан мен 
Аяжан – мектепте үздік оқушы-
лар. Ұлы Саид Ақтөбе қала-
сындағы теміржол институтын 
бітірген, Өскемен қаласындағы 
ЭЧ мекемесі бастығының орын-
басары. Келіні Ақгүл Алтайқы-
зы Қараманова жоғары білімді 
мұғалім, немерелері Диас пен 
Дильнияза мектеп оқушылары 
болса, Азиза балабақшаға ба-
рады. Кіші қызы Зарина түр-
кістандық өзбек жігіті Кемалға 
тұрмысқа шыққан. 

Қазыналы Қазалының хал-
қымен араласып, сіңісіп кеткен 
бір ғана Әділбаевтар әулеті ел-
дегі достықтың жарқын үлгісін 
көрсетеді. Ал мұндай мысал та-
тулықты ту еткен қазақ жерінің 
қай түкпірінде де бар. 

Бақытжан ТҮМЕНБАЙ,
«Тұран-Қазалы» газетінің 

қоғамдық
негіздегі тілшісі.

1 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ КҮНІ

ӘДІЛБАЕВТАР 
ӘУЛЕТІ

Менің танысым, өзбек ұлтының өкілі Сапарбай 
Әділбаев өзінің арғы аталары Қазалының байыр
ғы тұрғындары екенін мақтанышпен айтады. Арғы 
атасы Әлімбай Қазалы қаласының іргесін қалау
ға  қалай келгенін және өзінің арғы тегін тарқата 
отырып әңгімелеп берді. Жалпы өзбек халқының 
тіршілігін екіге бөліп қарауға болады: сауда және 
диқаншылық. Қалада тұрғандары саудамен, ауыл
дағылары  диқаншылықпен айналысқан.

Арал маңының қоныстану 
тарихы отандық ғалымдармен 
бірге шетелдік мамандардың да 
назарынан түскен емес. Өңірде-
гі тас дәуіріне жататын тұрақтар 
туралы алғашқы дерек көздерін 
И.А.Кастанье, Б.А.Федорович, 
М.Воскобойников, А.Л.Яншин 
С.Е.Максимова еңбектерінен 
кездестіруге болады. ХХ ғасыр-
дың бірінші жартысында Арал 
теңізін зерттеуге келген геолог 
ғалымдар мен саяхатшылар 
Ақеспе, Арал, Жақсықылыш, 
Сексеуіл және Қамыстыбас 
ауылдарының маңынан тас ға-
сырына жататын тұрақтарды 
табады.

Кейінгі зерттеулер Хорезм 
археологиялық-этнографиялық 
экспедициясымен (ХАЭЭ) 
жалғасады. 1954-1958 жылдары 
Хорезм экспедициясының мү-
шесі А.В.Виноградовтың зерт-
теу тобымен Сырдың төменгі 
ағысында барлау жұмыстары 
жүреді. Бұл зерттеу жұмыста-
ры нәтижесінде Арал теңізінің 
солтүстігінен, қазіргі Арал қа-
ласы мен Сексеуіл ауылы ара-
лығынан тас ғасырының соңғы 
кезеңі неолит дәуіріне жататын 
жиырмаға жуық ескерткішін 
анықтаған. 

1999 жылы Ресей-Қа-
зақстан-Қырғызстан-Өзбекстан 
мемлекеттерінің археолог ма-
мандары біріккен халықаралық 
археологиялық экспедициясы 
Арал маңының кіші Борсық 
құмы, Қамыстыбас көлінің ау-
мағында зерттеу жұмыстарын 
жасайды. Экспедиция РҒА 
акедемигі А.П.Деревянко мен 
Ж.К.Таймағамбетовтің жетек-
шілігімен жүргізіледі. Барлау 
барысында палеолит дәуірінің 
тұрақтары табылып (Арал 1, 
Арал 2, Арал 3 тұрақтары), 
олардың беткі қабаттарынан тас 
құралдары жиналып алынған. 
Ғалымдардың пікірінше, бұл 
тұрақтар тас ғасырының мус-
тье кезеңіне (орта палеолит) 
жатқызылып, б.з.б. 140-40 
мыңжылдықтарымен мерзімде-
леді. Тас құралдар жиынтығы 
көбінесе сұр түсті кварциттен 
жасалған, жасалу технология-
сы жағынан Франциядағы 
Леваллуа, Ашель жерлерінен 
табылған ескерткіштермен ұқ-
састығы бар.

2013 жылы Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мем-
лекеттік университеті «Ар-
хеология және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығының  
қызметкерлері мен Ә.Марғұлан 
атындағы Археология инсти-
тутының Астана филиалының 
бірлескен барлау экспедициясы 
Арал маңы Қарақұм беткейін-
де Тапа ауылының төңірегінде 
орналасқан қола дәуірінің қо-
нысы мен қорымдарына барлау 
жұмыстарын жүргізді.

2018-2019 жылдары мақала 
авторлары Арал мен Қазалы 
аудандарында археологиялық 
барлау жұмыстарын жүргізіп, 
жаңадан тас және қола дәуір-
лерінің ескерткіштері ашылды. 
Соларға тоқталатын болсақ.

Тапа қонысы мен қорымы. 
Алдын ала белгіленген марш-
рутымыз бойынша бірінші 
болып Қазалы ауданы, Әй-
теке би кентінен солтүстікке 
қарай 80 шақырым жерде ор-
наласқан Тапа ауылына келіп 
табан тіредік. Аймақты Арал 
теңізінің солтүстік-шығысын-
да жатқан құмды шөл қамти-
ды. Географиялық атауы – Қа-
рақұм. Қарақұмды жағалай 
жеке шаруашылықтар мен үй-
лер орналасқан. Тапа ауылы-
ның аумағында арақашықтығы 
10-15 шақырым болатын 3-4-еу 
болып топтасқан үйлер тұрғы-
зылған. Жергілікті халық суды 
шегенделген құдықтан ішіп 
отыр. Айта кететін жайт, Арал 
маңы Қарақұмы жерасты суына 
бай. Тұщы суы жер бетінен 2-3 
м тереңдікте, артезиан суы бор 
және палеоген жыныстарының 
қабаттарында, яғни, 100-200 
метр тереңдікте жатыр. Олар-
дың минералдану дәрежесі 

әртүрлі (тұщы, кермек, ащы).  
Тапа ауылының маңында 

ауылмен аттас қола дәуірімен 
мерзімделетін қоныс мен қо-
рым бар. 2018-2019 жылдары 
жүргізілген зерттеу бойынша 
Тапа қонысында онға жуық 
нүктенің орны белгіленді. Бар-
лық нүктенің сипаттамасы мен 
фотоқұжаттамасы дайындалып, 
беткі қабаттарынан жәдігерлер 
(жебе ұштары, қыш ыдыс сы-
нықтары) жиналып алынды. 
Бір нүктеде ошақ орны таза-
ланып, суретке түсірілді. Жа-
нынан табылған қыш сынықта-
рының негізінде ошақ қола 
дәуірі кезеңіне жатқызылды. 
Ол шағын көлемді, формасы 
домалақ. Диа метрі – 30 см-ді 
құрайды, тереңдігі – 15 см.

Айта кететін жайт, Тапа қо-
нысына байланысты археоло-
гиялық жәдігерлер сол ауылдың 
жергілікті тұрғыны Аманжол 
Жұмабековтің жеке қорын-
да сақтаулы тұр. Ол кісі өт-
кен ғасырдың 60-жылдарынан 
бастап осы төңіректе көптеген 
археологиялық жәдігерлерді 
тауып ала бастаған. Дерек бе-
рушінің айтуы бойынша жа-
уын-шашынның және маусым-
дық желдің әсерінен құмдар 
көшіп, қола дәуірінің заттары 
жердің бетіне шығып қалыпты. 
Бұл аумақ жайылымдық жері 
болғандықтан, ақсақал қорған-
дарды темір сымдармен қор-
шап, айналасына тазалық жұ-
мыстарын жүргізіп отырады. 
Ашылып қалған қола дәуірінің 
заттарын қорғау мақсатында 
үйінде сақтап келген. Біз Аман-
жол ағаның жеке қорындағы 
жәдігерлердің барлық фотоқұ-
жаттарын дайындадық. 

Әрі қарай маршрутымыз 
бойынша Тапа ауылынан оң-
түстікке қарай 50 шақырым 
жерде орналасқан Үрген құмда-
рына жол тарттық. Барлау нәти-
жесінде неолит дәуіріне жа-
татын Үрген тұрағы ашылды. 
Тұрақтың беткі қабатынан қыш 
ыдыстардың сынықтары мен 
тас құралдар жиналып алынды. 

Табылған жәдігерлердің зерт-
ханалық зерттеудің алдын ала 
нәтижелері Үрген тұрағының 
б.з.д. ІІ мыңжылдықтың соңы 
– І мыңжылдықтың басымен 
мерзімделетінін көрсетті. 2018 
жылы жүргізілген барлау жұ-
мыстары осылай қорытынды-
ланды. Зерттеу қазан-қараша 
айларында жалғасын тапты.

Былтыр белгіленген марш-
рутымыз бойынша бірін-
ші болып Арал ауданы Ақ-
ирек ауылдық округі Ақбай 
ауылынан оңтүстік-батысқа қа-
рай 9 шақырым жерге созылып 
жатқан Ақирек төбесіне келдік. 
Төбенің жиектеріне жүргізілген 
барлау нәтижесінде палеолит 
дәуіріне жататын шеберхана 
орны ашылды. Шеберхана Қа-
залы мен Арал халқына белгілі 
Арысбаб қорымының жанында 
орналасқан. Ескерткіш орны 
суретке түсіріліп, тас құралдар 
жиналды. Байырғы тұрғындар 
құрал жасау үшін жергілікті 
шикізат көзі сұр түсті кварцит 
тасты пайдаланған. Ақирек 
тұрағының беткі қабатынан 
осы шикізаттан жасалған плас-
тиналар, жаңқалар, найза және 
пышақ ұштары табылды. Қазір-
гі уақытта бұл құралдар зертха-
нада саралануда.

Барлау маршрутымыз 
Арал ауданы Шөміш ауылына 
бағыт талды. Шөміш ауы лынан 
оңтүстікке қарай 17 шақы-
рым жерде Сарышоқы қонысы 
ашылып зерттелді. Бұл жерде 
шыны өндірісіне пайдаланыла-
тын аққұм шығады. 2000 жыл-
дардан бастап карьерде құм 
өндіру жұмыстары басталған. 
Қазіргі уақытта карьердің ішкі 
бөлігі 35-40 метр тереңдік-
ке түсіп кеткен. Осылайша, 
құм өндіру барысында пайда 
болған карьердің жиектері біз-
ге стратиграфиялық мағлұмат 
алуға көмектесті. Ежелгі қо-
ныс осы құмның үстіне тұрғы-
зылған және ескерткіш бірнеше 
кезеңді қамтиды. 

Сонымен, Сарышоқы құ-
мында бірнеше дәуірдің жәді-

герлері табылды. Былтыр бар-
лау жұмыстары барысында 
карьердің ішкі бөлігінен жер 
бетінен шамамен 35-40 метр 
тереңдікте мезозой дәуіріне жа-
татын жырт қыш балықтардың 
тіс тері көп кездесті. Палеонто-
лог мамандардың көзқараста-
рынша бұл тістер шамамен 
б.з.д. 100-45 млн жыл бұрынғы 
өмір сүрген теңіз (мұхит) жан-
уарларына тиесілі.

Жоғарыға қарай, жер беті-
нен шамамен 25-30 метр те-
реңдікте палеолит дәуірімен 
мерзімделетін тас құралдар, 
бифас, нуклеус, жебе ұштары, 
плас тиналар табылды. Құмның 
ең жоғарғы, беткі қабатынан 
қыш ыдыстардың сынықта-
ры, остео логиялық жәдігер-
лер алынды. Барлық табылған 
жәдігерлер археологиялық әдіс 
бойынша құжатталды. Қазіргі 
уақытта бұл жәдігерлер зертха-
налық саралаудан өтуде. Айтып 
өтетін жайт, бұл карьерді 1998 
жылы алғаш ашып зерттеген 
геолог А.Квачевтің еңбегінде 
ежелгі жәдігерлердің табылға-
ны туралы ешқандай ақпарат 
жоқ. 

Әрі қарай, біз Қамыстыбас 
көлінің батыс жағалауында 
орналасқан Арал-4 және Арал-
6 тұрақтарына қайта барлау 
жұмыстарын жүргіздік. Бұл 
ескерткіштерді алғаш рет 1999 
жылы Ресей-Қазақстан-Қыр-
ғызстан-Өзбекстан маманда-
рының біріккен археология-
лық экспедициясы ашқан. Біз 
тұрақтардың беткі қабатта-
рынан тас құралдар жинап 
алып, оларды қайта суретке 
түсірдік. Осы жұмыстармен 
2019 жылға жоспарланған бар-
лау экспедициямыз да аяқтал-
ды.

Қорыта келгенде, 2018-
2019 жылдары жүргізілген 
барлау жұмыстарының нәти-
жесінде тас пен қола ғасырла-
рымен мерзімделетін жаңадан 
5 ескерткіштің орны табылып 
отыр. Әрине, бұл мәліметтердің 
Сыр өңірінің ежелгі тарихына 
қосар үлесі мол. Дегенмен, Сыр 
өңірінің ежелгі дәуірі кезеңін 
зерттеу жұмыстары ХХ ғасыр-
дың басынан бастау алатынын 
ескеретін болсақ, өңірдің то-
лыққанды зерттелмегендігін 
байқаймыз. Біздің пікірімізше, 
Сыр өңіріндегі тас пен қола ға-
сырлары кезеңін ұзақ мерзімді 
кешенді зерттеу жұмыстарын 
жүргізу қажеттілігі көрініп тұр.

Ә.ТӘЖЕКЕЕВ, 
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-нің «Археология және 
этнография» ғылыми-
зерттеу орталығының 

жетекшісі, PhD,
И.ҚҰРМАНИЯЗОВ

Әл Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің PhD 
докторанты,

Ж.СҰЛТАНЖАНОВ
Эберхард-Карл атындағы 

Тюбинген университетінің 
PhD докторанты.

СЫР ӨҢІРІНІҢ 
ТАРИХЫ ТЕРЕҢДЕ

Шығыс Арал маңы – Тұран ойпатының бір бөлігі. Бұл өңір ғылыми әдебиет
терде Сырдария өзенінің төменгі ағысы немесе «Сыр өңірі» атауымен де белгілі.

Жетісу, Шу мен Талас өзендерінің бойлары, Сырдың ортаңғы ағысын қамти
тын өңірлер секілді Сыр өңірінде де ежелден «қала мәдениеті» қалыптасқан. 
Бұған өңірдің көшпелілер мен егінші халықтардың шекарасында және Ұлы Жі
бек жолының бойында орналасуы әсер еткені сөзсіз. Дегенмен, соңғы зерттеулер 
нәтижелері Сыр өңірінде халықтардың көшіқон жолдары ежелден қалыптасқа
нын көрсетті. Оған тас және қола дәуірлеріне жататын ескерткіштердің көптеп 
табылуы дәлел болады.

«СЫР БІРЛІГІ»

Жаңа жоба  
жасампаздықты үндейді
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Майдангермен екеуі жолға азық-түлік 
алды. Шәкең қалтасын толтыра күкірт 
шырпы, қағаз, қаламы мен пышағын 
атдорбаға салды. Бұл – үйреншікті 
әдет. Сапарда бәрі керек. Бабаларымыз 
«керек тастың ауырлығы жоқ» деген 
деп бір-біріне ақыл қосқандай болады. 
«Жаңадарияның» бойындағы жолмен 
«Мүлкілан әулиеге» қарай, одан соң 
«Іңкәрдария» бойындағы тоғайлықты 
сүзіп шығуды жоспарлаған. Ауылдан 
шыққалы екеуі оны-мұны айтып, әңгіме 
шертіп келеді. Мал көрінер емес. Берман 
әңгімеге жоқ. Ал, Шәкең бұрынғылардың 
әңгімесін майын тамыза айтатын шежіре, 
қала берді әзіл-қалжыңның көмбесі. 
Әр әңгіме айтқан сайын Берман ішегі 
түйілгенше күледі. 

– Шәке, балалық шағыңыздан әңгіме 
қозғап отырыңыз?

– Ей, Берман-ай, балалық шақ қиын 
кезеңдермен өтті ғой, ашаршылық, 
қуғын-сүргін, сұрапыл соғыс.

– Біз де шет жағасын көріп өстік қой, 
Шәке!

– Мен 1919 жылғымын, сенен әлде-
қайда үлкенмін. Сен соғысқа қатысқан 
жоқсың, ауылда болдың. Ал, мен бес 
жыл майданның дәмін таттым ғой. 

– Е, солай екен ғой...!
– Әкем қажыға екі рет барған, діни 

сауатты адам болған, – деп бастады 
Шәкең. 1934 жылы дүние салды. Анам 
Тәтен отызға жетпей, екі қыз, менімен 
үшеумізді тәрбиелеген. Жесірліктің қиын 
кезеңдерін бастан өткізді. Мені қажының 
баласы деп, соңыма түскен белсенділер 
көп болды. Содан әкем Еспенбеттің атын 
атамай, әкемнің ағасы Қайыптың атынан 
паспорт алдым, нағашыларымды панала-
дым, Қызылордада жездем Мәдінің көп 
шапағатын көрдім. 

Әкем Меккеден бір қаптай Құран 
арқалап, алты ай жаяу-жалпылап, Қоға-
лыға келген. Сол кітаптарды белсен-
ділерден қорқып, екеулеп «Ақтү бек» 
деген жердегі бір бұтаның түбіне көмдік. 
Кейін сол жерді су басып, іздегенде таба 
алмай қалғанымыз бар. Құнды дүниелер 
жоғалды. Амал қанша? Кейде өзі оқып 
отырып жылайтын. 

– Неге жылайсыз, папа деймін?
– Шырағым-ай, Мұхаммед пайғам-

бардың жетімдігі, әке-шеше сіздігі, қиын-
дықтары адамды жылатпай қоймайды, – 
деп егіледі.

– Ой, жарықтық-ай, – дейді Берман.
– Әскерге қай жылы алындым дедіңіз?
– 1919 жылы туғанмын. 1942 жылы 

әскерге алынып, 1947 жылы оралдым. 
Келген бойда Әкімал мақсұмның қызы 
Патымаға үйлендім. Елу жылдай бірге 
өмір сүрдім. Сүйікті жардан көз жазып 
қалғаныма, бақи дүниеге аттанғанына 
да жиырма жылға жуықтады. Киім сыр-
тынан емес, ішінен тозады ғой. Сыр-
тым бүтін, ішім түтін, қиын сәттер өтті 
ғой. Өзің білесің, отбасындағы кейбір 
күтпеген оқиғалар болды, ескі жараны 
қозғап қайтем, Берман. 

– Бәрін түсінемін, Шәке? Енді май-
дан жайына оралыңызшы? Майдан-
герлер азайып бара жатыр, кейін сіздің 
әңгімеңізді айта жүру үшін тағы еске 
сақтасақ, артық болмас, Шәке?

– Біз кетеміз, сендер қаласыңдар ғой?
– Берман-ай, соғыстың ащы дәмін 

бір адамдай таттым. 1943 жылы қыста 
Харьков маңындағы бір қыстақта жүз 
шақты адам тұтқынға түстік. Көрмеген 
азабымыз жоқ. Өңшең азиялықтар – 
өзбек, қазақ, қырғыздар. Содан жиыр-
ма шақтымыз Берлинге жақын жердегі 
қаңылтыр шығаратын зауыттан бірақ 
шықтық. Күн-түн демей қайшымен 
қаңылтыр кесеміз, вагонға тиейміз. 
Зауыттың жан-жағы тікенек сым, әр 
метр сайын күзетшілер, қастарында 
шынжырды жұлқылаған иттер. Босан-
са, бізді бұтарлап жейтіндей ұмтылады. 
Тәртіп қатал. Тәртіп бұзғандарды іріктеп 
алып, арнайы көлікпен алып кетеді. 
Қайда дейсіз ғой, арнайы пеш бар деп 
естігенбіз. Адам өртейтін пеш?! 

– Пешіңе түсінбедім ғой, Шәке?
– Берман-ай, немістер он жеті жер-

ден тұтқындарды өртейтін пеш салған 
деп естігенбіз. Жоғары қысымды пеш 
– 180 градус ыстық. Соған өртейді, 
сүйектерінен, тырнақтарынан сувенир, 
терілерінен былғары жасайтын болған. 
Былғары жайында ауылдасым, марқұм 
майдангер Оразбек Садықов айтқан 
әңгімені Ибрагим Әбибуллаев қаз-
қалпында талай айтқан еді. Оразбек аға 
Берлиннен әкелген былғарыдан ауылда 
етік-мәсі тіккенін айтқанда Мәскеуге ба-
рып, сондағы Жеңістің 30 жылдығына 
қатысқан Оразбек бір генералдан ашулы 
сөз естіген, содан ауылға келген бойда 
тіккендерін түгелдей жинап, көмді де-
ген бар. Ұлы деп жүрген Гете, Гейненің 
еліндегі оқиға. Жантүршігерлік емес пе?! 

– Атаңа нағылет фашистер-ай! – 
деп Берман атын тоқтатып, Шәке, бел 
жазайық, тамақтанайық! – деп бір жиде-

нің түбіне беттеді. Екеуі әңгіме іздеген 
малдың қарасы көрінбегенін айтып біраз 
отырды. Шәкең қалтасы толы күкірт, 
қағазын, қаламсабын алып, қойын 
дәптеріне бүгінгі күнді, сағатты жазып 
отырды.

– Бірер сағат іздейік, ауылға бос 
қайтқанымыз жараспас Шәке, – деп Бер-
ман ақыл берді. Сәлден соң екі жауынгер 
атқа отырды. 

– Содан немістердің қаңылтыр зауы-
тында неше жыл болдыңыз, Шәке?

– Бір жылдай.
– Содан кейін ше?
– Бір күні қаңылтыр кесетін зауыттағы 

төрт-бес жігіт ақылдастық. Қасымда 
жерлесім Қуаныш бар. Бүкіл қаңылтыр 
қырқатын қайшыны қайрап, бір жерге 
тықтық, бөлмедегі орнатылған пештің 
моржасын жоғары қарай қырқып, соның 
ішінен сыртқа қашуды жоспарладық. 

– Ұсталсақ атыламыз, күзетшілер 
иттерін жіберсе, бұтарлап жейді, – деді 
Қуаныш.

– Нар тәуекел, – деп түн бойы төбеге 
қарай шығатын моржаны қырқып, ал-
дымен мен шықтым. Іле Қуаныш, 
төрт-бес тұтқын қосарлана қабырғадан 
сыртқа секіріп түсті. Бәрімізде үрей жоқ. 
Күзетшілер де, иттер де ұйқыда екен. Со-
дан зытып отырдық. Бағытымыз – Поль-
ша жеріндегі өз әскерімізге қосылу. 

Бесеуміз қашып келеміз. Тың тың-
даймыз. Күзетшілер төрт-бес итпен 
қуып келе жатқандай. Бірте-бірте ит-
тер дауысы естілмейді. Сірә, күзет-
шілер шаршаған болуы керек, кері 
қайтқан секілді. Жүріп келеміз. Әбден 
қалжырадық. Қасымыздағы үш жігіт 
жүруден қалып көз жұмды. Қолымызға 
түскен ағашпен жер қазып, жерледік. 
Аттарын ұмыттым, Берік, Сәрсен, Қамза 
сияқты еді. Қуаныш екеуміз жол-жөнекей 
ағаш қабығын, құрт-құмырсқаны жеп, 
өзек жалғап жүгіріп келеміз. Қуаныш 
тың. Мен әлсіредім, құладым. Көзімді 
жұмып жатырмын. Кәлимасын қайтарып 
Қуаныш отыр. Ұйықтап кеткен екенмін, 
қажыға барған әкем Еспенбет:

– Тұр балам, күшіңді жина. Мына 
қырдың астында бір киік өлейін деп 
жатыр. Қасындағы лағына тимеңдер, 
өзін бұтарлап жесеңдер, Польшадағы 
өз әскерлеріңе аман-сау жетесіңдер! 
– деді де ғайып болды. Әлгі қырдан 
астық, бір киік өліп жатыр, жанында 
лақ. Дереу бөлшектеп, Қуаныш екеу міз 
қанын сорғалатып, етке ауыз салдық, 
қуаттандық. Өкпе-бауырын көйлек-
тері мізге орап, Польшаға тарттық, өз 
әскерлерімізге қосылдық. 

– Енді аман қалдыңыздар ғой, Шәке?
– Ой, несін айтасың, қорлықты өз 

әскерлерімізден көрдік. Бізді сатқын 
деп тексерудің астына алды, азаптады. 
Ақыры ақ-қарамыз ашылып, амалсыз-
дан тұтқынға түскеніміз анықталып, 
қатарға қосылдық. Көрер жарық бар 
екен, елге оралдық, Берман, – деп Шәкең 
әңгімесіне тоқтау салғандай болды. Бер-
ман бұдан кейін Шәкеңе әңгіме айтыңыз 
деп қолқа салуға ықыласы болмады. 
Бәріне қаныққандай.

Екі жауынгер Іңкәрдария бойын 
шарлап, Сарының құмына, содан соң 
Майқантөбеге бет бұрды. Сәлден соң 
Аңламас, Қақай өңірін шарлады. 

– Майқантөбе деп неге қойылған 
Шәке?

– Ау, кәдімгі атақты актриса Сәбира 
Майқанованың жайлауы, туған жері. 
Әкесі Майқан дәулетті адам болған, 
соның атымен аталады бұл жер. 
Қалқаман Жаппас – Майқаның жайлауы. 
Ата қонысы ғой бұл жер. 

– Е, солай ма, Шәке!
– «Сарының құмының» аталуы қалай?
– Сары деген кісі қыш күйдіретін за-

уыт соққан. Соның есімі ғой.
– Әңгіме таусылған болар, Шәке?
– Жоғалған мал табылғанша айтар 

әңгіме жетерлік менде. Енді өз жайым-
нан тағы да әңгіме қозғайын. Құлағыңды 
сала бер, Берман.

– Сүйікті жарым Патымадан айырыл-
ғаныма біраз болды. Отбасындағы одан 
кейін де өзекті өртейтін жайлар болды, 
оны қозғамайын, ол өзіңе аян. Ескі жара-
ны түртпейінші, уһ! – деп Шәкең көзіне 
жас алды.

– Құлболды ишанның немересі – 
Әкімал мақсұмның қызы Патыма тұң-
ғышы, сырбаз қасиетті жар еді. Ажалға 
кезікті. Ер адамға да жесірлік оңай емес 
екен, күннен-күнге шөгіп барамын. Ерді 
де, әйелді де жесірінде, баланы жетімінде 
көр деген ғой.

– Бойыңызды тіктеңіз, Шәке. Ұл-қыз 
ержетті, бәрі отау құрды. Шүкір деңіз.

– Шүкір, шүкір Берман!
– Менің атам Әкімал мақсұм 

Құлболды ишанның үшінші ұрпағы, 
Пазыл ишанның немересі, Әбіласанның 
ұлы, Тапал ахунға жиен.

– Текті жерден шыққан екен ғой, – 
деді Берман.

– Әкімал мақсұмды қуғын-сүргін 
кезінде айта беретін «үш әріптің» екі 
белсендісі тұтқындауға жақындағанда 
дүлей дауыл тұрып, белсенділер көзін 
ашпай отыра қалып, кейін бұрылып 
кетті деген бар. Бірде Шымкенттегі 
нағашыларына бара жатқанда Әкімал 
мақсұмды қарақшылар торуылдағанда 
аспанды қаратүнек басып, көздері көр-
мей, жан-жаққа қашқанын жолсе ріктері 
елге келгенде жыр етіп айтқанын елде 
көнекөздерден естігендер бар.

Қос жауынгер орталыққа қайтуға бет 
бұрды. Берманның төрт бірдей жылқысы 
алдынан шықты. Ақбелдің қуысындағы 
тоғайда жүр екен. 

– Берман, сен табылған малыңмен 
жүре бер. Мен мына Жаңадариядан әрі 
Аяқшоқы жақты бір шолып, табылмаса 
артыңнан жетермін, – деп Шәкең қалып 
қойды. Содан күреңтөбел талай жерді 
сүзіп шықса да, табылмаған малдан 

күдер үзіп ауылға бет бұрғанда кенет ат 
тұяғы бір оқпанға сүріне құлады. Шәкең 
шұңқыр ішіне бүктетіліп түсті. Қызыл 
күрең атып тұрып, шылбырын шұбатып 
ауылға тартқан. Шәкең оқпан шұңқырда 
ұзақ жатып, сыртқа шығып есін әрең 
жинады. Оң аяқ тобықтан омырыла 
сынған, салбырап қалған. Қалтасындағы 
пышағымен шапанын әр жерінен кесіп, 
омырылған тобықты жаны қиналып, 
әрең ораған. Қан сорғалап, тыйылмаған. 
Ол кезде қазіргідей ұялы телефон аты-
мен жоқ. Жаны шарқ ұрып, еңбектеп 
әудем жерге сүйретіле жүре берген. 
Өзі айтқандай, төрт-бес шақырымдай 
қашықтықты еңбектеп жүрсе керек. Әр 
жерге қалтасындағы күкіртін шағып, 
от жағып жылынған. Қалтасынан қағаз, 
қаламы түспейтін жауынгер әр бұтаның 
түбіне қағаз жазып кете беріпті. «Ел 
ішінде қаңқу әңгіме, өсек көп болады 
ғой. Берманды өзім ауылға шығарып сал-
дым. Мен малды іздейін деп қалдым. Жа-
затайым дүние салсам, Берманнан көріп 
жүрмеңдер, ағайын, Шахап. 1968 жыл, 
12 қыркүйек».

Шәкең осылайша жылжып жүрген 
сайын әр бұтаның түбіне бірнеше 
қағазға жазып кете беріпті. «Аттан 
құладым, оқпаннан шықтым. Берманнан 
көрмеңдер, ағайын» деген сөздерді жазу-
мен болыпты.

Бір түн өтті. Ауылдан хабар жоқ. 
Қызылкүрең үйге барған болар деп ой 
түйді Шәкең. Сірә, іздеушілер менің қай 
жерде жатқанымды білмей жүр-ау деп, 
ойға шомып, насыбайын атып, келесі бір 
биікке жантайды. Шүберекке оралған 
сынық зар қақсатып барады. Нені 

көрмеген, жауынгер. Бәріне төзді, бірер 
сексеуіл бұтаны қағазбен тұтатып, от 
жақты. Түтін бұрқырап, көкке көтерілді. 
Жылынғандай болды. Сүйретіліп, 
тағы жақты. Түтін биікке көтерілді, 
будақтады. Мұнысы жан-жаққа тіршілік 
бар деген белгісі еді. 

Бірер шақырымдай жердегі қыстауда 
шопан Дүйсенбайдың ұлы Әлен 
қойшының үйі болатын еді. Қойшы жігіт 
қойын қайырып, қыстауға бет бұрған. 
Алыстан будақтаған түтінді көріп, 
таңырқап тұрып қалды. 

– Мына будақтаған түтін біздің 
қыстауға қарай бет бұрса маңайды өрт 
шалады ғой, – деп атын қамшылай өртті 
сөндіруге шаба жөнелді. Түтін түбінен 
қарауытқан адам көрінді. Тез жетті. 
Бүктетіліп жатыр.

– Басын бұрды. Таныс адам. 
Ауылдағы Шәкең. Шәке не болды, 
ағатай-ау? Шопан жігіт құшағына 
қысып, өксігін баса алмай тұрды. Тағы 
да не болды, ағатайым-ау?!

– Әлен, шырағым-ай, аттан құладым, 
оқпанға түстім, әрең шықтым. Оң аяқ 
тобықтан бөлінді, орадым, орнына 
салғандай болдым. Шыдатар емес. 

– Ағатай-ай, қиналған екенсіз. Аты-
ма мініңіз! – деп Әлен Шәкеңнің аяғын 
үзеңгіге салып, шылбырды ұстап, қысқы 
қонысқа тартты. 

Бұта біткеннің арасынан бұрқырап 
ұшқан қағаз. Бұл не қағаз, Шәке? 

– Ей, шырағым-ай, жазатайым өліп 
кетсем Берманнан көрмеңдер деген 
жазу ғой. Әр бұтаның түбіне қағаз жаз-
дым. Ел іші ғой, кім біледі, жазатайым 
көз жұмсам, әртүрлі әңгіме болар деп 
сақтандыруым ғой, Әлен?

Шопан үйіне жетті. Шәкеңе шәй 
берді, қуаттандырды. Сөйткенше болған 
жоқ, ауылдан Абылай, Қасқырбай 
бастаған ағайындар келді. Аяқ сырқырап 
қояр емес. Көнбіс жауынгер сездірмеген 
болады. Неткен қайсарлық, төзім!..

Майдангер үйінде ұзақ жатты. Қалаға, 

хирургке апарайық, – деп ұлы Пасахад-
дин талай қолқалады. Көнбеді. 

– Хирургке бармаймын. Гипстеп, 
шегелетіп мазамды алдырмақсыңдар 
ма? Өзім жазамын, оқтай түзу аяқтың 
жетпістен асқанда не керегі бар. Сылтып 
басып өмір сүремін. Қисық аяқ әлі көп 
кәдеге, жоғалған малды іздеуге жарайды 
деп селкілдеп күлетін, қайран Шәкең. 

Туған жері Қоғалыда талай қызметтің 
тұтқасын ұстады. Ауылдық кеңесте хат-
шы, диқан, бригадир, сауда қызметкері 
болды. Бір ауылдың Шәкесі атанды. 
Майдангер Шахап Қаюпов 1997 жылдың 
15 қазанында 78 жасында дүниеден 
өтті. Артында ұл-қыздары, немере-шө-
берелері қалды. Қазір Қоғалыкөлде 
Сламбек Қаюпов қарашаңырақты жал-
ғас тырып отыр. Мектепте көп жылдан 
бері ұстаз, қазір мектеп директоры. «Ат 
тұяғын тай басар» деген осы болар. 

Әруақтарыңнан айналайын, ағала-
рым-ай! Менің туған жерім Қоғалыкөл 
қазір майдангерсіз ауыл. Көзкөрген 
ағалардың ұрпақтары майдангер әкелері 
мен ағаларының әңгімелерін есте сақтап, 
әлі күнге айтып отырады.

Тоқсаныншы жылдардың басында 
ауылдағы майдангер Шахап Қаюпов 
ағамен кездесудің сәті түскені бар. Біраз 
сыр ағытып еді, қойын дәптерімді қарап 
отырсам, көп жайларды қағазға түсірген 
екенмін. Ойға оралтып, бұдан жиырма 
жыл бұрынғы майдангер айтқан әңгімені 
қаз-қалпында оқырманға ұсынуды жөн 
көрдім.

 
Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі.

АУЫЛДА ЖАРАЛАНҒАН 
МАЙДАНГЕР

Қоңыр күз. Кешелі бері күн шуақ шашып тұр. Орталықтағы үй 
маңындағы шуақта майдангер Шахап ағай мен ауылдағы шопан 
жігіт Берман екеуі отыр. Мына қоңыр күз нағыз шаруаға жайлы 
болып тұр деп қояды. Кезек-кезек одан-бұдан әңгіме қозғайды. 
Шәкең майдан жайын, ал Берман шопандық кәсіптен сыр шертеді. 
Қайсыкүні Берманға қолқа салған. Ауылдағы қуыс-қуысты мал 
жайлайтын өңірді Берманнан жетік білетін адам жоқ. Екеуінің 
де бірер ірі қарасы, жылқысы жоқ. Қос атпен іздеуге шықпақ. 
Шәкеңде күреңтөбел, Берманда қарақасқа құнан. 

Ұлы Отан соғысындағы 
Же ңіс күні – соғыстан орал-
май қалған аталарымыздың 
ру хына бас иіп, арамызда жүр-
ген соғыс ардагерлеріне бұ-
рынғыдан да құрметпен қарап, 
олардың жауынгерлігіне және 
ерліктеріне тағзым ететін күн.

Деректерге сүйенсек, Арал 
ауданынан Ұлы Отан соғысына 
11 мың 45 жауынгер аттанып, 
оның 6047 майдан даласында 
ерлікпен қаза тапқан. Солардың 
бірі – өз ауылымыздан шыққан, 
ержүрек жауынгер Қошабай 
Дабыловтың майдандағы ерлігі 
бір төбе. 

Қошабай Дабылұлы 1910 
жылы қазіргі Ақбасты ауыл ы-
ның маңында Шөмішкөл елді 
мекенінде балықшы отбасын-
да дүниеге келген. Әкесі Да-
был балық шаруашылығында 
еңбек етті, анасы Иық үй ша-
руасында. Атасы Ақмырзаұлы 
Дос әулие, би елге сыйлы ар-
тынан жел сөз ермеген, өте 
таза адам болған. Дос әулие 
балаларын өз атақ-абыройына 
қарамай қарапайымдылыққа, 
еңбекқорлыққа тәрбиелеген. 
Со лардың бірі Дабыл ел 
қатарлы еңбек етті. Дабыл 
ата мызбен Иық анамыз от-
басында Қошабай, Хан зада, 
Дә ләфруз есімді үш пер-
зентті өмірге әкелді. Әкесі Қо-
шабайды Жиделісайдағы Ан-
дағұл-Құлжан мешітіне ауыл 
молдасынан сауат ашуға бе-
реді. Кейін Шөмішкөлде ал  -
ғашқы мұғалім Ықыласов 
Өмір   зақтан 2 кластық білім 
алады. Әкеден айырылған 
Қоша байға отбасының бар лық 
ауыртпалығы түсіп, еңбекке 
ерте араласады. Отбасы ның 
асы раушысы, қарындас тары-
ның қамқор ағасы бола білді. 
Сұрапыл соғыс басталғанда 
теңіз жағалай отырған Ленин 
және Сталин колхоздарынан 
350-ге тарта өрімдей жас, жі-
гіт ағасы майданға аттанды. 
Олардың қатарында  Қошабай 
да бар еді.

Қошабай Дабылов 1942 жы-
лы маусымда полкке келген-
нен бастап өзін тәртіпті және 
ұқыпты жауынгер ретінде 
көр сете білген. Алғы шепті 

ба қылау қызметін жақсы мең-
герген. 

1943 жылы 16 наурыздың 
түнінде Қошабай шептің ал-
дың ғы жағында траншеяны 
те реңдетіп қазып жатқанда 
жау жағы байқатпай шабуыл 
жа  сайды. Кенет ол аяғының 
қат ты ауыр ғанын сезінді. 
Жау   лар жауынгер Дабылов-
ты қоршауға алды. Қошабай 
вин тов касын алуға үлгірмеді, 
бірақ өзін қа русызбын деп са-
на мады. Қолына күрегін қат-
ты қысып, төніп келген жау-
ларына мықты соққы берді. 
Жа уынгер дің қолынан күректі 
тартып алғанымен, оларды 
жұдырықтап, күшті қолымен 
тұншықтырды. Қансырағанына 
қарамастан, күресе берді. Жау 
Дабыловты тірілей қолға тү-
сіргісі келді. 

Ертеңгілік уақытта жауын-
гердің денесін полктің алды-
нан алып өтіп, «Бұл ержүрек 
солдатты танитындарың бар 
ма?» – дейді командир. Жауын-
герлер «Танимыз,  Ол – қазақ 
жауынгері Қошабай Дабылов» 
деп айқайлайды. Оның құр-
метіне автоматтан дүркін-дүр-
кін оқ атылып, салют беріледі.

Қошабай Дабылов сол кез-
дегі жоғары марапат – жау ын-
герлік «Қызыл Ту» ор де німен 
және «Ленинградты қор   ғағаны 
үшін» медалімен ма ра   пат та-
лады.

Ленинград блокадасына қа-
тысқан ауылдасы Ыбырайым 
Төлеубаев «Сол тұста Қошабай 
32 жастан енді асқан ерге 
лайық тұлғасы бар, өр кеуде, 
ат жақты, жазық маңдай, орақ 
мұрынды, жауырынды, алапат 
күш иесі еді, қапыда кетті» деп 
өкінішпен еске алады.

Ақбастылық өрен «Өлермін, 
бірақ тірілей қолға түспеймін!» 
– деді. Солай болды. Жан бер-
се де, азаматтық арын, антын 
сақтап қалды. Оның денесі  
Ленинград облысының Свет-
ное-Сержантское көлінің жа-
ғасынан жай тапты. 

Гүлфарида 
ИСМАҒҰЛОВА, 

облыстық тарихи-
өлкетану музейінің ғылыми 

қызметкері.

Ленинград қаласын қорғауда көзсіз 
батырлығымен үлгі болған аталарымыздың майдан 
даласындағы ғажайып ерлігі уақыт өткен сайын 
ұрпақтар жадында жаңғыра түспесе кеміген емес. 
Сол бір ел басына күн туған қысылтаяң шақты 
кешегі көзкөрген қариялар әлі де ұмыта қойған 
жоқ. Сайын дала қанға боялып, от пен оқтың ор-
тасында сынға түскен батырлардың бірі сол мезет-
те Отан үшін мерт болса, енді бірі бүгінде кеудесі 
орденмен көмкерілген ардагерге айналған. Бізге 
жеңіс дейтін теңдесіз сыйды тарту еткен дәл осы 
жандар. Содан бері де жылдар жылжып, уақыт 
шіркін өз өрмегін айналдырып үлгеріпті. Биыл ұлы 
Жеңіске 75 жыл толып отыр. Қаншама қасіретпен 
келген бұл ұғымның біз үшін қашан да құны 
жоғары. 

ЖАУЫНГЕРДІҢ 
ӨШПЕС ӨНЕГЕСІ
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ӨЗЕКТІ

Аптасына 20 мың теңге
Жазира Жүгінісова Өскемендегі 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің студенті. Ол да карантин-
ге байланысты қашықтан оқимын деп 
сенген. Онлайн оқу оңай емес екен. 
Қармақшы ауданына қарасты Жаңақа-
ла ауылында интернет дегеніңіз үл-
кен бір арман болды. Туған ауылдағы 
өз үйінде білім аламын деген студент 
қазір көршілес Майлыөзек ауылына 
қатынап жүр.

– Күніге барып-қайтуды есепте-
генде төрт мың теңге жолға кетеді. 
Аптасына бес күн сабақ өтеміз. Май-
лыөзекте интернет бар дегенмен әл-
сіз. «Жоққа жүйрік жетпейді» деп 
тал пынған түріміз. Соның өзінде 
оқыған сабағым уақытында бармай, 
оқытушылардан алған бағам төмен бо-
лып жатыр. Қашықтан оқытудан көріп 
отырған қиындығым аз емес, – дейді 
студент.

Бұл бір ғана мысал. Студенттер 
өз күштерімен осылай қам-қарекет 
жасап жатыр. Ал мектеп мұғалімдері 
Whatsapp желісінің мүмкіндігін пай-
даланып отыр. Оны мектеп жасындағы 
баласы бар үй жақсы түсінеді. Білім 
ошақтары оқушыларға қолхат арқылы 
компьютерлерді бере тұрғанмен, олар 
оны пайдаланып отырған жоқ. Әйтсе 
де білім саласындағылардың талпы-
нысын жоққа шығаруға болмайды. 
Аралға қарасты Жаңақұрылыс деген 
елді мекен бар. Ол ауылдың халқы 
үшін де байланыс мәселесі бас ауруға 
айналған. Емі әзірге табылмай тұр. 
Әріптесіміз Ержан Қожас та әлеуметтік 
желіде бұл түйткілді тақырыпқа тиек 
етіп еді, желі қолданушылары расымен 
де жылдам шешілу керек екенін жары-
са жазды. Ал аудан әкімдігі бұл мәсе-
лені назардан тыс қалдырмады.

«Аталған мәселе аудан әкімінің на-
зарында. Қысқа уақыт ішінде өтініш 
иесіне жазбаша жауап беріледі» деп 
жазба жазылды. 

Ұядай ғана ауыл ұялы байланысқа 
әлі қол жеткізбепті. Иә, телефоны ан-
тенна ұстау үшін терезе алдына іліп 
қоятын халықтың мәселесі қазіргі 
жағдайда айқын көрініп қалды. 

Жақын ауылдар 
жарқын жақта

Облыс орталығымен іргелес аудан-
дар цифрлы технологиялардың мүм-
кіндігін пайдаланып отыр. Десе де, 
халық жаппай жұмылып, «Қазақтеле-
комның» клиенті кенет артып кеткен 
кезде бұрын секундына талай дүниені 
көз алдыңа әкелер жылдамдық ғайып 
болды. Бұл ауыл тұрмақ, қалада да 
көптеп кездесті. Ал байланысшылар 
тапсырысқа үлгермей жатқанын айт-
ты. Әлеуметтік желіні аша қалсаңыз, 
жұрттың жанайқайы «вирус» емес, 
желі тәрізді. Әйткенмен, интернеттің 
білім алу үшін бірінші орынға шыққа-
нын ескерсек, ол жағы орынды да 
шығар?!

Ләззат Медетова №44 орта мек-
тепте ұстаздық етеді. Директордың 
орынбасары. Тәжірибелі ұстаз түлек-
терді ұлттық тесттен сүрінбей өтуі 
үшін оларды жоғары сыныпқа аяқ ба-
сысымен дайындайды. Осы кезде Қа-
зақстанның түкпір-түкпірінде шәкірт-
тері мемлекеттік грант негізінде білім 
алып жүр. Онысына мақтанған емес. 
Бұл – менің міндетім деп ұғады.

– Қашықтан оқыту – ақпарат-
тық технологияның дамуымен пай-
да болған жүйе. Біз бүгін оның 
тиімді екеніне көз жеткізіп отырмыз. 
Мұғалім де, оқушы да өз уақытын 
тиімді пайдалана алады. Сонымен 
қатар, мұғалімнің шығармашылық 
ізденісі артады. Әріптестерім әр са-
бағын жүргізу барысындағы түрлі 
әдіс-тәсілдерді қашықтықтан оқы-
ту жүйесіне оңтайлы қолданып жүр. 
Мектеп бітіруші түлектер де назардан 

тыс қалған жоқ. Олар үйлерінде оты-
рып-ақ, тегін сынама тест тапсыруда. 
Бұл жүйені қазір біз заман талабы 
ретінде емес, тығырықтан шығар жол 
ретінде қолданып отырмыз, – дейді 
Л.Медетова. 

Халыққа қызмет – 
алдыңғы кезекте

Махаббат Кенжеғұлова карантинге 
дейін төртінші перзентін өмірге әкел-
ді. Десе де, баланың құжатын тапсы-
руға үлгермей қалды. Халыққа қыз-
мет көрсету орталығына барғанмен, 
ондағылар енді мекеме онлайн жұмыс 
істейтінін айтты. Бұрын-соңды egov.
kz сайтын қолданбаса да, электронды 
цифрлық қолтаңбасымен емін-еркін 
кіріп, баласының құжатын тапсырды.

– Бұл қызметті онлайн тапсыру 
бұрыннан бар екен. Негізі тілін білсең, 
барлық жұмыс жеңілдетілген. Біздің 
өзімізден ғой, интернеттен тапсыр-
ғанға әлі де болса сене бермейміз. 
Көлікті пультпен құлыптап, төрт есі-
гін ашып тексеретін халықпыз ғой. Өз 
аяғымызбен барып, қолына тапсырған-
ды жөн көріп тұрамыз. Енді электрон-
ды үкімет порталын қолданатын бол-
дым, – дейді ол.

Қолда бар дерекке жүгінсек, Ха-
лыққа қызмет көрсету орталықтарын-
да 26 наурыз бен 22 сәуір аралығында 
9413 азаматқа дайын құжаттар тапсы-
рылған. Бұл бағытта Қызылорда қала-
сындағы №3 Халыққа қызмет көрсету 
орталығы жұмыс істейді. Дайын құ-
жаттарды беру аудандарда да жүзеге 
асырылып жатыр. Айта кетейік, мем-
лекеттік қызметтер реестрі бойынша 
694 қызмет түрі бар. Оның 642-сі мем-
лекеттік коорпорация арқылы жүзе-
ге асады. Ал жалпы қызметтің 608-і, 
яғни, 87 проценті электронды формат-
та қолжетімді.

Тариф те 
тығырыққа тіреді

Карантин кезінде Халыққа қыз-
мет көрсету орталығының қызметін 
тұтынасың, коммуналдық төлемдерді 
онлайн жасайсың, ал балаларыңыз 
қашықтан білім алып жүр. Мұның 
бәрі, түптеп келгенде ұялы байланыс 
операторларына тікелей байланысты. 
Осы сәтті ұтымды пайдаланғысы кел-
ді ме, әлде басқа ма, операторлар бір 
айға деп алынған тарифіңізді мерзіміне 
жетпей тыйып тастайтын болды. Бұған 
дейін бір айдан аса уақытқа жетеғабыл 
мегабайтыңыз он күнге жетпейтінді 
шығарды. Өзіңізге керек, балаңыз ілім 
алады, амалсыз тағы шығындаласыз. 
Осылайша шақшадай басы шарадай 
болып жүргендердің бірі – Алмат Дос-
пенбетов.

– Мен – Beeline ұялы операторы-
ның клиентімін. Интернетке мүлдем 
тиімсіз. Сөйлесуге жақсы еді. Соңғы 
кездері қалтамды қаға бастады. Хабар-
лассам, түсініксіз бірдеңелерді айтады. 
Осылайша мен мүлдем бірлік салуды 
қойдым. Қазір «Қазақтелекомнан» бер-
ген Аltel байланыс нөмірім бар, соған 
көштім. Көшуге мәжбүр болдым. Әйт-
песе, тұрақты болған өзіме де жақсы, 
– дейді ол.

Шешемнің жасы алпысқа таяған. 
Ұялы телефоннан интернетке кірмек 
түгілі, жазған хатыңды да оқымайды. 
«Мен дауыс естісем болды. Жақында 
менің тарифімді өзгертіп жіберіпті» 
дейді. Операторға хабарлассам, өз-
деріңіз ауыстырғансыздар деп отыр. Не 
істейсіз?! Кімге дәлелдейсіз? Амалсыз 
қып-қызыл ақшаға қымбат тарифтің 
ақысын төлеп отыр.

Айтпақшы, бұл тақырыпты қозғар-
да біраз мекеменің есігін қақпасақ та, 
телефонын шырылдаттық. Бірақ жауап 
жоқ. Қысқасы, осындай түйткілдердің 
мән-жайын ашып айтып, жұртшылыққа 
жеткізу тап қазір маңызды болып тұр. 
Тиісті орындар түсіндірер деп білейік!

ОНЛАЙН 
ҚЫЗМЕТІ 
ОЙЛАНДЫРАДЫ

Қысылтаяң шақта жұртшылықты ғаламторға жіпсіз бай-
лаған онлайн жүйенің тиімділігін көрдік пе? Шалғай ауыл-
дағы тірлік шалағай боп жатқан жоқ па? Карантин дегеннен 
«Қазақтелекомның» алдына қаздай тізілген жұртшылықтың 
мәселесі шешімін тапты ма? Алыстағы ауылдарда терезенің 
алдына телефонын іліп қойып, «сеть» іздеп секіріп кететін 
тұрғындардың түйткілі қалай шешіледі? Қысқасы, байла-
нысқа байланысты біраз мәселе бар. Біз бірқатарын назарға 
алып көрген едік. 

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

ГАЗЕТ ПОШТАСЫНАН

– Егемендік келіп, ел еңсесін тікте-
ген шақта рухани құндылығымыз қайта 
оралып жатыр. Дін, Құдай жоқ деген 
зауалды шақтан құтылып, бір Аллаға 
мойынсынатын кез келді. Шүкір. Ал 
енді осы елден ауыл жұртын таң нама-
зына оятып, елге жақсылық тілер Алла 
үйін тұрғызсақ деген ниет бар. Соған 
қолдау көрсетсеңіз, – деп жөн сөз баста-
ды елдің ақсақалдары.

Совхоз директоры Аппаз Кәмі-
шев бұған қуанбаса, ренжімеді. Дереу 
келісім беріліп, екі отбасы отыруға 
жобаланған үйді халық мешіт қылып 
ашты. Ауыл болып қолдау тапқан іс, тез 
бітті.

Бұл әңгіменің ауаны басқа. Мешіт 
біткен соң оның атын кімге берген 
дұрыс деген талас туған еді. Тіпті, 
әрқайсысы өз аталарын ұсынды, соңын-
да Садық ахун аты лайық деп шешкен 
болатын. Осы кезде Садық ахунның 

ұлы Тәждин ақсақал сөз алды. Ол 
көпті көрген, әкесінің емшілік қасиетін 
жалғастырған, құрметке бөленіп, ре-
спубликаға белгілі болған сауатты кісі.

– Ағайын, мешіт атын әкеме бере йік 
деген ықыластарыңа ризамын. Рахмет. 
Бірақ, мынаны еске алу керек, осы ай-
маққа ислам дінін әкеліп, дінді уағыз-
даған, тіпті менің әкеме де Бұқарада 
діни дәріс берген ағайынды ұмытпай-
ық. Мына тұрған көрші Шағанда, да-
рия жағасында зираты жатқан Мақтұм-
Сейт әулие ұрпақтарынан 20-ға жуық 
ишан бізге исламды түсіндіріп, қызмет 
қылды. Соның бірі – әулиенің жетінші 
ұрпағы Басапа ишан ортамызда мешіт 
ұстап, қаншама шәкірт тәрбиеледі, 
дұрыс жол көрсетті. Жақсылыққа на-
сихаттады. Кезіндегі кеңестік солақай 
саясат кесірінен «халық жауы» деген 
атпен ұсталып, атылғанын өздерің де 
білесіңдер. Мешітке Басапа ишан аты 

лайық, халайық, – деді Тәждин ақсақал. 
Осылайша көне тарихты  қозғаған, 
аты атаусыз қалған лайықты діни қай-
раткердің аты Ақжармадағы мешітке 
берілді. Содан бері ауыл халқы адал 
еңбекпен жұмыстарын жалғастырып, 
ел қариялары жастарға дұрыс тәрбие 
беруін сабақтастырып келеді.

Мұнан туатын ой бар. Қазір әр жер-
де қалталы азаматтардың қолдауымен 
мешіттер ашылып жатыр. Өте қуа-
нарлық іс. Бірақ, сол мешітке әкесі не 
болмаса атасының атын ұсынып, «егер 
келіссеңдер, мешіт тұрғызамын» дейтін 
жағдайларды естіп жүрміз. Осы жерде 
ойлануға тиіс екі нәрсе бар. Бірінші-
ден, кәсіпкер «мен де осы елдің пер-
зентімін, сауап үшін» деген ниетте бол-
са. Екіншіден, есімін беруге ұсынылған 
адам ораза-намазы қаза болмаған, діни 
ұстанымы берік, елге сауапты ісімен 
жаққан, танымал болса орынды сана-
лады. Сондықтан мешіттің Алладан 
кешірім тілейтін қасиетті орын екенін 
ескере отырып, оған кісі есімін беруде 
жан-жақты ойластық болғаны дұрыс 
деп білемін. 

Құрбан СМАҒҰЛҰЛЫ,
зейнеткер.

Сырдария ауданы.

КЕҢЕСТІ ІСТЕ 
КЕМДІК БОЛМАЙДЫ

Тәуелсіздік алып, еркіндікке қол жеткізген шақта болған 
оқиға еді бұл. Ақжармада тұратын үлкендер жиылып, ауыл 
басшысына өтініш жасағаны бар. Сондағы айтылған әң-
гіменің бастамасы мынау еді.

«7-20-25» және 
«Баспана Хит» 
ипотекалық 
бағдарламалары 
бойынша 
ай сайынғы 
төлемдердің 
мерзімін ұзарту 
туралы

Қазақстан Ұлттық Банкі ко-
ронавирустық инфекция панде-
миясына байланысты халықтың 
қаржылық жағдайын қолдау үшін 
Елбасының халыққа «Президент-
тің бес әлеуметтік бастамасы» 
атты «Әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» 
бірінші бастамасын іске асыру 
шеңберінде бастама жасалған  
«7-20-25» тұрғын үй бағдарлама-
сына, сондай-ақ «Баспана-хит» 
тұр ғын үй бағдарламасына өзгеріс-
тер енгізді.

Бағдарламаларға толықтыру-
лар коронавирустық инфекция 
пандемиясының таралуы және 
елде төтенше жағдайдың енгізілуі 
нәтижесінде зардап шеккен қарыз 
алушылар үшін негізгі борыш және 
(немесе) сыйақы төлемдері бойын-
ша күнтізбелік 90 (тоқсан) күнге 
дейінгі мерзімге айыппұлдар және 
(немесе) өсімпұлдар есептеместен 
мерзімін ұзартуды көздейді.

Банктер қарыз алушыларды 
қолдау үшін барлық шараларды 
қабылдауға және олардың мәсе-
лелерін жеке-жеке шешуге тиіс. 
Төтенше жағдай кезеңінде қиын 
ахуалға тап болған қарыз алушы-
лар банктермен бірлесіп төлемдер 
бойынша ақы төлеудің ыңғайлы 
тетігін әзірлеп шығарады. Бұл 
ретте аталған өзгерістер кредиттік 
бюроға ұсынылатын қарыз алушы-
лардың кредиттік тарихына әсер 
етпейді. 

«Баспана-хит» бағдарламасы 
бойынша қарыз алушыларды қол-
дау шараларын іске асыру банктер-
мен бірлесіп жүзеге асырылатын 
болады.

Тұрғын үй бағдарламалары-
ның қарыз алушылары ай сайынғы 
төлемдерінің мерзімін ұзартуды 
елде төтенше жағдай енгізілген 
күн 2020 жылғы 16 наурыздан 
бастап ала алады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Қызылорда 

филиалы.

СӘУІР АЙЫНАН БАСТАП «YOUTUBE» ЖЕЛІСІНДЕ 
«СЫР ШАҢЫРАҒЫ» КАНАЛЫ АШЫЛЫП, 
ҚЫЗМЕТІН ҰСЫНУДА


