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ПРЕЗИДЕНТ ЕКПЕ АЛ!

БҮГІН – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОТБАСЫ КҮНІ
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• 1992 жылы Ташкентте 
Қазақстан, Армения, Қыр
ғызстан, Ресей және Өзбекстан 
мем лекеттері арасында Ұжым
дық қауіпсіздік туралы шартқа 
қол қойылды. 

• 1992 жылы Қазақстан Рес
публикасының Ұлттық ядролық 
орталығы мен Атом энергетикасы 
жөніндегі агенттігі құрылды. 

• 1999 жылы Қазақстан Рес 
пуб ликасында Үкімет құра мына 
кірмейтін, орталық ат қарушы 
орган – Қазақстан Рес пуб ли
касының Мемлекеттік құ пия
ларды қорғау жөніндегі агенттігі 
құрылды. 

• 2015 жылы қазақстандық 
әскери қызметшілер 3Dқұрыл
ғылар арқылы әскери техниканың 
толық үлгісі мен оның құрамдас 
бөлшектерін жасауға кірісті. 

• 2018 жылы «Бурабай Даму» 
визиторталығында Бурабай 
тарихы музейі ашылды. Ол 
3 залдан тұрады: тарих залы, 
этнография залы және Бурабайды 
зерттеушілер залы. 

• 2019 жылы Парижде Халық
аралық Түркі академиясының 
«Ұлы дала: мәдени мұра және 
әлем тарихындағы рөлі» атты 
форумы басталды. Жиында түр
кі тілдес елдердің тарихында 
айрықша орны бар Алтын 
орда мен Моғолстанның құ
ры луына ықпал еткен Талас 
құрыл тайының 750, Жүсіп Бала
сағұнның «Құтты білік» шы
ғармасының жазылуының  950, 
ақын Имамеддин Насимидің  650 
жылдығы секілді айтулы тарихи 
оқиғалар талқыланды.

• 2007 жылы Алматыдағы 
Көктөбеде британдық белгілі 
«Битлз» тобына ескерткіш 
орнатылды.

2011 жылы Голландияның 
Девентер қаласында Қазақстан 
тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
арналған «Discover Kazakhstan» 
атты фестивалі болып өтті.

2012 жылы ҚР Тәуелсіздігінің 
20 жылдығына арнап шығарылған 
10 000 теңгелік қазақстандық 
естелік банкнотасы Халықаралық 
банкноталар бірлестігі (IBNS) 
өткізген байқау қорытындылары 
бойынша «2011 жылдың үздік 
банкнотасы» атанды.

2014 жылы Алматыда КСРО
ның Халық артисі, аты аңызға 
айналған дирижер әрі орындаушы 
Нұрғиса Тілендиевтің 90 жыл
дығының қарсаңында оның 19 
жыл тұрған пәтермұражайы 
ашылды.

2019 жылы Алматы қала
сында танымал қазақ режиссері 
Шәкен Аймановтың мүсіні 
ашылды. Мүсін қоладан соғыл
ған. Авторы – мүсінші Нұрлан 
Далбай.

 

• 2012 жылы елордадағы 
Сәкен Сейфуллин атындағы 
мұражай жаңа экспонатпен то
лықты. Халық композиторы Ақан 
серінің кесесі жұрт назарына 
ұсынылды. Ол сол кезге дейін 
дәрігер Абай Байгенжиннің 
жеке мұрағатында сақталған. ХХ 
ғасырдың басында шығарылған 
фарфор бұйымы осы күнге дейін 
жақсы сақталған.

 • 2017  жылы Астанада «Руха
ни жаңғыру» бағдарламасының 
құрамдас бөлігі «Туған жер» 
бағдарламасының сараптамалық 
кеңесінің алғашқы отырысы өтті. 

• 2019 жылы НұрСұлтан 
қаласында Дүниежүзілік сауда 
орталығының капсуласын салу 
рәсімі өтті, оның мақсаты – 
жұмыс орындарын құру, сауда 
және инвестиция тарту үшін 
жаңа мүмкіндіктер жасау.
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Қазақстан Президенті жер мә
се лесі мен ел мәселесінің, яғни 
өзі айтқан «Халық үнінен құлақ 
асатын мемлекет» тұ жы рым  
дамасымен өзектес екен дігін 
тағы бір мәрте аңғартты. Мем
ле кетшілдік сая  саты ның біріз ді
лікпен  жүзеге аса ты нын, оның 
нәти    жесі ха лық тың ойы мен қа
шан да үн де сетінін тағы бір мәрте 
дәлелдеді.

Ел Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев «Жаңа жағ дайдағы Қа

зақстан: ісқимыл кезеңі» атты 
Қазақстан хал қына Жолдауында 
«Жеріміз шетелдіктерге сатыл
майды. Бірақ Үкімет ауыл шаруа
шылығы жерлерін толыққанды 
экономикалық айналымға ен
гізудің өзге әдістәсілдерін 
әзірлеуге тиіс» десе, Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің V 
отырысында сөйлеген сөзінде: 
«Халқымыз үшін жер мәселесі 
қашанда аса маңызды. Бұл – 
мемлекеттігіміздің берік негізі 

және қасиетті символы. Қазақтың 
жері шетелдіктерге сатылмайды 
деп бірнеше рет айттым. Бұл 
мәселеге қатысты қауесеттерді 
тоқтату қажет», деген болатын. 
Сөйтіп Президент шетелдіктерге 
және шетелдік заңды тұлғаларға  
ауыл шаруашылығы жерлерін 
сатуға, жалға беруге заң жүзінде 
біржола тыйым салуды тапсырды. 
Бұл  Президенттің заң шығару 
бастамасы арқылы жедел түрде 
жүзеге асырылуы қажет деп 
тауып, Президент Әкімшілігіне 
дәл осы мәселеге байланысты 
тиісті заң жобасын әзірлеуді 
тапсырды. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес Парламент 
аталған заң жобасын қысқа 
мерзімде қабылдады.

«Egemen Qazaqstan»

Қалың қазақты толғандырған мәселеге Президент нүкте қойды
ЖЕР САТЫЛМАЙДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер 
қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
заңына қол қойды. Осылайша, қазақ қоғамын жылдар бойы 
толғандырған жер мәселесі түбегейлі шешімін тапты.

ФИНЛЯНДИЯ – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢ 
ІРІ ИНВЕСТОРЫ

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Нұр-Сұлтан қаласына 
жұмыс сапарымен келген 
Финляндияның Сыртқы 
сауда және халықаралық 
дамуды қолдау министрі, 
Сауда-экономикалық 
ынтымақтастық 
жөніндегі үкіметаралық 
комиссияның тең төрағасы 
Вилле Скиннариді 
қабылдады.

Мемлекет басшысы  ми
нистрге ілтипат білдіріп, Қазақ
станның сыртқы саясатында 
Суомидің маңызды рөл ат
қаратынын атап өтті.

– Финляндия Солтүстік 
Еуропа елдері арасындағы Қа
зақ станның ең ірі инвесторы. Біз 
достас екі елдің белсенді әрі жан
жақты ынтымақтастығын жоғары 
бағалаймыз, – деді Президент.

Мемлекет басшысы жоғары 
деңгейдегі тұрақты саяси 
диалогты қолдау қажет екеніне 
назар аударды. ҚасымЖомарт 
Тоқаев Финляндия Президенті 
Саули Ниинистёге жүрекжарды 
сәлемін жолдап, оны Қазақстанға 
ресми сапармен келуге шақырды.

«КӨПЖЫЛДЫҚ 
СЕРІКТЕСТІКТІ ЖОҒАРЫ 
БАҒАЛАЙМЫЗ» 

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
елімізге жұмыс сапарымен 
келген Дүниежүзілік 
банктің Еуропа және 
Орталық Азия өңірі 
бойынша вице-президенті 
Анна Бьердемен видео- 
конференция арқылы 
кездесу өткізді.

ҚасымЖомарт Тоқаев пен 
Анна Бьерде Қазақстан мен 
Дүниежүзілік банк арасындағы 
ынтымақтастықтың өзекті бағыт
тарын және алдағы уақыттағы 
кооперацияның басымдықтарын 
талқылады.

Мемлекет басшысы  Нұр
Сұлтан қаласына келген Анна 
Бьердеге ілтипат білдіріп, бұл 
оның Қазақстан мен Орталық 
Азияға жасаған алғашқы сапары 
екенін атап өтті.

– Аты айтып тұрғандай, 
бұл – жас отбасыларға арналған 
клуб. Статистикаға сүйенсек, 
ажырасудың көпшілігі некеге 
үш жылдың көлемінде тұр ғандар 
арасында болады. Клубта кеңес 
беріліп, шаңы рақ шайқалмау 
үшін мәмілеге келтірмек, – деді 
әйелдер істері және отбасылық 
демографиялық саясат жөніндегі 
комиссия хатшысы Қаламқас 
Кәрімова.

Бүгінгі таңда облыста 141 
мыңнан аса отбасы бар. Оның 
40014і – көпбалалы отбасы. 
«Алтын алқа» иегері – 4374, «Күміс 
алқа» иегері – 9781. Он мыңнан 
астам отбасы атаулы әлеуметтік 

көмек алады. Көпшілікке үлгі 
болып, ұрпақ өрбітіп, қоғамның 
дамуына үлес қосып жүрген 
отбасыларды насихаттау мақ
сатында жыл сайын дәстүрлі 
түрде «Мерейлі отбасы» байқауы 
ұйымдастырылып келеді. Аталған 
байқаудың аудандық және 
қалалық кезеңі 15 мамыр мен 15 
маусым аралығында өткізіледі. 
Ал облыстық кезеңі 115 шілде 
аралығына жоспарланған. Облыс
та үздік атанғандар қыркүйек 
айында Отбасы күніне орай 
ұйымдастырылатын респуб ли
калық кезеңге қатысады.

«СБ» ақпарат

ШАРАЛАР ОНЛАЙН 
ФОРМАТТА ӨТЕДІ

Халықаралық отбасы күніне орай облыстық іс-шаралар 
жоспары бекітілді. Мерекеге орай «Менің тату отбасым» 
тақырыбында бейнеролик байқауы, «Жеті ата» атты жастар 
арасында челлендж, «Менің отбасым» тақырыбында 
фотокөрме, «Ер бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі» атты 
семинар ұйымдастырылады. Шаралар карантин талабына 
сәйкес онлайн форматта өткізіледі. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Ал 
кеше Жастар орталығында «Жас отау» клубы ашылды.

Бұл – біздің болжам. Сон
дық тан ресми статистиканы білу 
үшін облыстық балалар ауру
ханасына хабарластық.  Маман
дар толық бала көбейгенін жоққа 
шы ғармады. 2019 бен 2020 жыл
ды салыстырғанда семіздікке 
шал дық қандар саны 25 процентке 
артқан.

Дәрігерлер семіздіктің неден 
пайда болатынын да түсін
діріп берді. Бірінші себеп, 
эндокринологиялық аурулардан 
пайда болса, екіншісі – дұрыс 
тамақтанбаудан. Кейінгі екі 
жылда эндокринологиялық ауру
лар бойынша көрсеткіш бір 
деңгейде. Демек, олардың шектен 
тыс семіруі жеген ас, ішкен 
сусынына байланысты болып 
отыр. Қазір бала балмұздақ, 
фри мен гамбургер алам десе, 
қолын қақпайтындар көп. Бірақ 
тез қуантып, тез тойдыратын 
тәтті тоқаш, газдалған сусын, 
печенье мен полуфабрикаттар 
кейін ұзақ күресетін ауруға әке
луі мүмкін. «Қиындықты қол дан 
жасамаудың» жолы қарапайым. 
Дәрігерлер балаға қайнатылған, 
бұқтырылған тағам беруді, ра
цион  ға бидай, сұлы жармасын, 
жұ мыртқа, көкөніс пен жемісжи
декті молынан қосуды ұсынады. 

ЖАНАРҒА ҚАЛАЙ
ЖҮК ТҮСТІ?

«Аспанға қарап, түнде 
жұлдыз санайтынбыз. Арасында 
бір көрінетін ұшаққа қол созып, 

желмен жарысып жүгіретінбіз». 
Үлкендер балалық шағын осылай 
еске алады. Қазір қалада жарық 
көп болғасын ба, жұлдыздар 
да анық көрінбейді, балалар 
да ол жаққа қарай қоймайды. 
Көкжиектегі сағымды қуатындар 
да жоқ. Есесіне бар назары – 
телефонда. Ал, дәрігерлер алысқа 
көп қарамаған баланың жанары 
өздігінен нашарлай беретінін 
айтты.

Карантин өткен жылы 
басталғанын ескерсек, аймақта 
2019 жылы 14869 баладан көз 
ауруы анықталған. 2020 жылғы 
көрсеткіш бойынша 12 мыңға 
жуық. Оның ішінде Арал, Қар
мақшы, Жалағаш аудандары, 
Байқоңыр қаласында өсіңкі. Рес
ми дерек бойынша көз ауруы 
азаймаса, көбеймеген. 

Нақты мәліметті алмас бұрын 
жағдайды білмек үшін жеке 
офтальмология орталықтарына 
да бардық. Облыс орталығындағы 
«Шырақ» клиникасы келушілер 
санының көптігінен әрі отаға 
дайындық жұмыстары жүргізіліп 
жатқандықтан, бұл аптада балалар 
окулисінің мүлде бос уақыты 
жоғын айтты. 

Ал «Мегаоптика» орта лығы
ның балалар окулисі Әйгерім 
Ақышбаева карантиннен бері 
оқушылардың жиі келетінін, 
күніне 2030 баланы қарайтынын 
жеткізді. Дәрігер мұның ең басты 
себебі балалардың күн тәртібінің 
өзгеруінен дейді.

Онлайн басталған оқу жылы дәл солай аяқталмақ. 
Карантин күн тәртібін көп өзгертті. Оқу жүйесін айтпағанда, 
біраз баланың денсаулық жайы алаңдатып тұр. Қаланың 
кішкентай тұрғындарына анықтап қараңызшы, көбінің 
салмағы артқан. Томпаңдап әрең жүгіреді. Алыстағыға көзі 
жетпей, отырғанда еңкейіп, жүргенде бүкірейетін балақайлар 
көбейді ме деген қауіп бар.

Онлайн 
оқу жылы:
Балаңыздан 
не байқадыңыз?

Айналайын, 
абайла! 

Апта басында Қазан қаласында болған 
оқиға әлемді кезекті рет дүр сілкіндірді.  
19 жастағы Ильназ Галявиев өзі оқыған 
мектептің 8А сыныбына басып кіріп, 
оқ жаудырған.  Қанішердің қолынан 9 
адам қаза тауып, 22 адам (18-і оқушы) 
жарақаттанды. 6 бала қазір жансақтау 
бөлімінде жатыр. 

Адамзат баласының коронавирус инфекциясымен 
күрескеніне жылдан асқаны белгілі. Осы орайда 
қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты 
індетке қарсы вакциналарды медициналық қолдануға 
жедел жіберу туралы шешімдер әлемнің көптеген реттеуші 
органдарында қабылданды. Өйткені вакциналау – ауруды 
ауыздықтаудың, онымен күресудің ең тиімді әдісі және 
ұжымдық иммунитетті қалыптастырудың сенімді жолы. 
Бұл ретте, вакциналарды қолдануға рұқсат етудің қысқа 
мерзіміне қарамастан, олардың сапасы мен қауіпсіздігін 
тексеру мұқият және барлық талаптарды сақтай отырып 
жүргізіледі. Осылайша аталған вирусқа қарсы екпе егу 
жұмысы басталып кетті. Біздің елімізде, соның ішінде 
аймақта  бұл жұмыс биылғы ақпан айынан бастап қолға 
алынды.

 
Облыстық санитариялықэпидемиологиялық бақылау 

басқармасының мәліметі бойынша бүгінде өңірде 19 емдеу 
сауықтыру мекемесінде екпе жұмыстары жүргізілуде, екпе 
кабинеттері демалыс және мереке күндері де жұмыс істейді. Сәуір 
айынан бастап коронавирус инфекциясына қарсы егілуге ниет 
білдірушілер «еGov» порталы арқылы тіркелуге мүмкіндік алды. 
Бүгінде екпе салдырғандар саны 74 мыңнан асады.

Екпе егу науқаны басталғанда ресейлік «Спутник V» 
вакцинасын салдық. Жақында елімізде өндірілген «QazVac» және 
қытайлық «HayatVax» вакцинасы жеткізілді. Қазіргі уақытта облыс 
көлемінде үш вакцина қолданылуда.

ВАКЦИНА: КҮДІКТІ СЕНІМ ЕҢСЕРІП КЕЛЕДІ
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ЕКПЕ АЛ! БРИФИНГ
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Sb
Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»

– Біз Дүниежүзілік банкпен арадағы 
көпжылдық серіктестікті жоғары баға
лаймыз. Осы уақыт аралығында банк 
елімізге 6 миллиард доллардан астам 
инвес тиция құйды. Қазіргі таңда сіздермен 
бірлесіп, әртүрлі 12 жобаны, атап айтқанда, 
көлік, білім беру, экология және қаржы сала
ларындағы бастамаларды жүзеге асырып 
жатырмыз, – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.   

Мемлекет басшысы Дүниежүзілік 
банктің Қазақстандағы бірқатар экологиялық 
мәселені шешуге үлес қосқанын, соның 
ішінде, «Сырдария өзенінің арнасын реттеу 
және Солтүстік Арал теңізін сақтап қалу» 
жобасының екінші кезеңіне 1,5 миллион 
доллар көлемінде қаржылай қолдау 
көрсеткенін айтты.

Осы ретте ҚасымЖомарт Тоқаев 
экологиялық проблемалардың шешілуіне 
баса мән беретінін, «жасыл экономика» 
мәселелеріне және аталған саладағы 
ықпалдастықты жеке бақылауына алуға 
дайын екенін жеткізді.

Анна Бьерде ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
кездесуге мүмкіндік жасағаны және Дүние
жүзілік банкпен арадағы ынты мақтастықты 
жоғары бағалағаны үшін ризашылығын 
біл дірді. Сонымен қатар ол елімізде 
Қазақ стан Президентінің басшылығымен 
жүзеге асырылып жатқан реформаларды 
қолдайтынын айтты.

Вилле Скиннари ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа кездесуге мүмкіндік жаса ғаны 
үшін алғыс айтып, пандемия бастал
ғаннан бергі алғашқы ресми сапарын 
Қазақстаннан бастағанын атап өтті.

Ол Мемлекет басшысына Финляндия 
Президентінің сәлемін жеткізді.

– Біздің елдеріміз арасындағы 
екіжақты қарымқатынас өте жақсы. 
Финляндияның тәуелсіздік алғанына 
100 жылдан асты, ал Қазақстанға – 30 
жыл. Пандемия аяқталғаннан кейін 
екіжақты байланыстарды дамытудың 

жаңа кезеңі басталатынына сенімдіміз. 
Саяси диалогты тереңдетуде Қазақстан 
мен Финляндияның әлеуеті зор. Әсіресе, 
өзара саудасаттықты дамыту және 
инвестиция тарту маңызды, – деді 
Финляндия министрі.  

ҚасымЖомарт Тоқаев бірлескен 
жобаларды жүзеге асыруда, әсіресе, 
жасыл технологиялар мен телеком
муникация салаларына басымдық 
берілетінін жеткізді.

Президент шетелдік инвесторлар 
мен фин технологиясын трансферттеуге 
біздің еліміздің ерекше жеңілдіктер 

жасауға дайын екенін атап өтті.
Вилле Скиннари Еуропалық одақ 

аясындағы ықпалдастықтың перс
пективалары жақсы екенін жеткізіп, 
климаттың өзгеруіне қарсы күресте 
қабылданып жатқан шараларды және 
экологиялық мәселелерді шешу, ауыл 
шаруашылығы, азықтүлік секторын 
дамыту, цифрландыру, киберқауіпсіздік 
жөніндегі жоспарларды қолдайтынын 
айтты. Фин тарапы аталған салалар 
бойынша ықпалдастық орнатуға дайын.

Осы орайда саудаэкономикалық 
ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық 

комиссияның және оның энергетика, 
көлік, ауыл шаруашылығы, білім 
салалары бойынша төрт жұмыс тобының 
қызметін  жандандыру маңызды екені 
атап өтілді.

Әңгімелесу барысында өңірлік күн 
тәртібіндегі өзекті мәселелер қозғалды. 
Атап айтқанда, ресми көмек көрсетуді 
дамыту аясындағы кооперацияның, 
сондайақ, Орталық Азияның эко
логиялық мәселелерін шешудің 
және Ауғанстандағы қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты күшейтудің әлеуеті мол 
екені айтылды.

ФИНЛЯНДИЯ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢ ІРІ ИНВЕСТОРЫ

«КӨПЖЫЛДЫҚ 
СЕРІКТЕСТІКТІ 
ЖОҒАРЫ 
БАҒАЛАЙМЫЗ»

Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы басшылығының жеке және заңды тұлғаларды 
жеке қабылдау кестесі 

– Тұрғындардың қолдауы
мен «Өмірге үміт сыйла!» акция
мыздың шеңберіне аймағы мыз
дағы дертке шалдыққан 4 баланың 
емделуіне қаражат бөлдік. 
«Аналарға алғыс» атты шара 
аясында 500 отбасын, «Жетім 
көрсең, жебей жүр!» жобасымен 
450 отбасын, «Қайырымдылық 
жасасаң, қайырын өзің көресің» 
бастамасымен 1300 отбасын 
қуанттық.

Облыстық медицина орта
лығына 100 адамға, Жедел жәрдем 
ор талығына 70 адамға, қалалық 
ауруханадағы 200 қызметкерге 
ауызашар қоржынын үлестірдік. 

Республикалық «Берекелі рама
зан» акциясы бойынша 1400 от
басыға қайырымдылық жа салды, 
– деді қордың өңірдегі жетекшісі.

Сонымен қатар, «Зекет және 
қайырымдылық» қоры рамазан 
айында 60 отбасыға қаржылай 
көмек көрсетсе, аймағымыздағы 
мыңдаған тұрмысы төмен отба  
сыға азықтүлік және тағы басқа  
қол дау лар жасалды. Айта ке тейік, 
игі істердің ұйытқысы болған 
қор дың сауапты істері мен қайы
рымдылығы тек ораза кезінде 
ғана емес жыл бойы жүргізіледі.

«СБ» ақпарат

Шөлейтті өлке шаруалары 
алқапты суару кезінде пайда
ланылған судың басым бөлігі 
сол жердің тұзын шаюға 
жұмсалатынын айтып отыр. Осы 
орайда жаңбырлатып суару әдісі 
құптарлық шешім болған сияқты. 

– Тұзды жуу үшін тәулік бойы 
суаруға тура келеді. Бұл аумақты 
малдың қиын, тыңайтқыш себу 
арқылы құнарландырдық. Соқа
мен жыртып, тегістеп, тырмалап, 
қалыпқа келтірдік. Спринкерлік 
жүйе бойынша екі метр тереңдікке 
дренажды құбыр жүргізілді. Ол 
шайылған тұзды суды егістіктен 
шығарып, жер асты суының 
көтерілуіне кедергі болады, – 
дейді серік тестік директоры 
Жеңіс Қарабалаев. 

Тың әдісті қолданысқа енгізу
дегі басты мақсат – соңғы үлгідегі 
су үнемдеу технологиясының 
кө ме гімен құнарлы мал азығын 
дайындау. Жалпы құны 600 млн 
теңге көлеміндегі жоба аясында 
20192020 жылдары 87 гектар 
аумаққа жерасты дренажды 
жүйе сі жүргізілді. Қоршау орна
тылып, насостар қойылды. Был
тыр қажетті құралжабдықтар 
сатып алынды. Соның негізгісі – 
испандық компанияның жаңбыр
латып суару қондырғысы.

– Тамыз айының соңына таман 
жүгеріні жинап аламыз. Оның 
орнына бидай егуді жоспарлап 
отырмыз. Ол қыс бойы қар 
астында жатып нәр алады. Сосын 
көктемде егін орағына кірісеміз, – 
дейді шаруашылық басшысы.

р/с Жеке және заңды 
тұлғаларды қабылдаушы  -

лар дың аты-жөні

Жеке және заңды тұлғаларды 
қабылдаушылардың лауазымы

Жеке және заңды 
тұлғаларды қабылдау 

күні

Мемлекеттік 
мекеменің мекен-жайы

Байланыс 
телефондары

1 Жолымбетов Төреахмет
Сайлаубайұлы 

Басқарма басшысы  Бас 
мемлекеттік еңбек инспекторы

Сейсенбі, сәрсенбі күндері, 
қабылдау сағаты  

16.0018.00

Қызылорда қаласы;
Бекзатхан Асқар көшесі, 

47; каб. 301 

8 (7242) 
263476

2 Шалбаева Тұмар 
Балтабайқызы 

Басқарма басшысының 
орынбасарымемлекеттік еңбек 

инспекторы

Бейсенбі, жұма күндері,
қабылдау сағаты  

15.0017.00

Қызылорда қаласы;
Бекзатхан Асқар көшесі, 

47; каб. 301

8 (7242) 
272285

Осы орайда тұрғындар ара
сында аздап түсінбеушілік 
болғаны белгілі. Оның үстіне 
әлеу меттік желілерде вак цина лар
ға қатысты түрлі қарамақайшы 
пікірлер де орын алып, ха лық ол 
ақпараттардың қайсысы шын, 
қайсысы жалған екенін ажы
рата алмай дал болды. Бұл өз 
кезегінде сенімсіздік тудырып, 
вак цинаға күмәнмен қарауға жете
легені сөзсіз. Тіпті «екпе сал дыру 
бедеулік пен белсіздікке алып 
келеді екен» деген қауесет тара
ды. Алайда мамандар негізсіз 
ақ параттарға сенбеу керектігін 
айтады. 

– Вакцина – бұған дейін 
қаншама жыл бұрын түрлі жұқпалы 
індеттердің таралуына жол бермеу 
мақсатында ойлап шығарылып, 
қолданысқа енгізілген, өзінің 
тиімділігін дәлелдеген бірденбір 
әдіс. Екпенің арқасында шешек, 
тырысқақ, оба, қызылша секілді 
көптеген қауіпті кеселдің жолы 
кесілгені белгілі. Қазіргі жағдай 
да көпшілікке аян. Коронавирус 
індетінен әлемде қаншама адам 
құрбан болып жатыр. Сондықтан 
ғалымдар шұғыл іске кірісіп, 
вакциналарды шығаруда. Әрине, 
бұл асығыс, зерттелмей шығарыла 
салды дегенді білдірмейді. Белгілі 
бір кезеңдерден тұратын сынақ
тардан өткен соң ғана қолданысқа 
енгізіліп отырғанын жақсы 
білеміз, – дейді облыстық сани
тариялықэпидемиологиялық 
бақылау департаменті аса қауіпті 
жұқпалы инфекцияларды және 
туберкулезді эпидемиологиялық 
қадағалау бөлімінің басшысы 
Жанар Жетілгенова. 

– «Спутник V» немесе «Гам
Ковид Вак» вакцинасын Ресей 
Фе де рациясының Н.Гамалей 
атын дағы эпидемиология және 
микро биология ғылымизерт
теу орталығы дайындаған. Ол 
век торлы вакцина, адамның 
аде новирус векторы негізінде 
әзір  ленген.  Қарапайым тілмен 
айт қанда, өте шағын бөліктер ар
қылы ағзада вирусқа қарсы анти
денелер қалыптастырады.

Вакцина 18 және  одан тө
мен тем пературада, мұз түрінде 
сақталады. Екі компонентті, 2 
компонент арасындағы интервал 
45 күн. 

Ал Qaz Covidin (QazVac) – 
QAZVAC вакцинасы – ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің Био
логиялық қауіпсіздік пробле
маларының ғылымизерттеу инс
титуты әзірлеген COVID19ға 
қарсы вакцина. 

Инактивацияланған вак
ци  на технологияның көме гі
мен вирус организмде қорғаныс 
анти  денелерін түзу қабілетін 
сақ тай отырып, белсенділігі жо

йыла ды. +2ден +8ºСқа дейін гі 
температурада сақта ла ды, мұз
датып қатыруға бол майды. Жеңіл 
қабылданады. Екі ком понентті, 2 
компонент ара сын дағы интервал 
21 күн, 1 дозалық ампулада. 

Бұл вакцина жөнінде де 
көпшілік арасында «толық зерт
теліп бітпей жатып қолданысқа 
ұсынылуда» дегенді желеу етіп, 
оның тиімділігіне күмән кел
тіретін пікірлерді таратушылар 
бар. Мамандардың мәлімдеуінше,  
отандық вакцина ғана емес, әлемде 
қолданысқа енгізіліп үлгерген 
вакцинаның бәрі де клиникалық 
сынақтың 3кезеңінен әлі толық 
өтпеген. Бірақ әр мемлекеттің 
берген уақытша тіркеуі негізінде 
бір нешеуіне өндіріске рұқсат 
берілген. Өйткені жоғарыда 
айтып өткенімдей, вакциналау 
ғана пандемияның алдын алады. 
Дү ниежүзілік Денсаулық сақтау 
ұйымы орын алып отырған 
қауіпқатерге қарай клиникалық 
кезеңнің 2сатысынан сәтті өткен 
вакциналарды егуге ұсыным беріп 
отыр. 

Инструкциясына сәйкес, екі 
вакцина да тиімді деп саналады, – 
деп атап өтті ол.

Қаладағы ірі медициналық 
мекеменің бірі №3 емхананың 
эпидемиолог дәрігері Гүлнұр 
Ілиясова тұрғындар тарапынан 
вакцинаға қатысты сұрақтардың 
көптеп қойылатынын айтады. 
Әсіресе, ресейлік вакцина мен 
қазақстандық өнімнің айыр
машылығы мен тиімділігі жөнінде 
жиі сұрайды екен. 

–  Біздің емхана ақпан айынан 
бері екпе жұмыстарын жүр
гізуде. Сол күннен бастап күні 
бүгінге дейін 7745 доза вакцина 
салынды. Оның ішінде 7070і 
Спутник V, 500і HayatVax, 175
і  Qazvac вакцинасы. Осы орайда 
тұрғындар тарапынан түрлі сұ
рақтар қойылады. Вакцинаның 
бірбірінен айырмашылығы, 
ден   сау лыққа әсері жайында жиі 

сұ райды. Сондықтан қолда ныс
тағы вакциналар туралы мате
риалдарды көбірек оқып, соңғы 
ақпараттарды жіберіп алмауға 
тырысамын, – деді ол.

– Жуырда «Егемен Қазақстан» 
басылымынан отандық вакцинаны 
әзірлеуші ғалымдар тобының 
жетекшісі, Биологиялық қауіп
сіздік проблемаларының ғылыми
зерттеу институтының бас ди
ректоры Күнсұлу Закарьяның 
сұх батын оқыдым. Онда Qaz
Vac вакцинасының қалай жа
салғаны туралы егжейтегжейлі 
баяндалыпты. Вакцинаның кли
ни калық кезеңнің екінші са
тысынан сәтті өткені, үшінші 
сатысының 50 процентке 
аяқталып болғаны, осыдан 
кейін барып қолдануға ұсыным 
берілгені айтылған. Сондайақ, 
вакцинаны клиникалық сынақтан 
өткізуде вакцинамен қатар кейбір 
еріктілерге плацебо, яғни, дәрілік 
қасиеті жоқ препарат та салынғаны 
белгілі болды. Оның себебін 
ғалым былайша түсіндіреді: «Біз 
зерттеулерді GCP (Good Clini
cal Practice – тиісті клиникалық 
практика) халықаралық стандарты 
бойынша жүргіземіз. Оның 
талаптарына, сондайақ ДДҰ 
ұсынымдарына сәйкес вакцинаға, 
яғни, адам денсаулығына қатысты 
медициналық зерттеулер жасырын 
жүргізілуі тиіс. Еріктілердің бір 
тобы жай ғана физрастворды, 
ал екіншісі сынақтан өткізіліп 
жатқан вакцинаны алады және 
сол еріктілердің ешбірі қайсысын 
алғанын білмеуі керек. Қазіргі 
таңда дайындалып жатқан барлық 
вакцина осы әдіспен зерттеледі. 
Бұл – бәріне ортақ талап. 

Клиникалық сынақтың бірінші 
кезеңінде қауіпсіздікті бақыладық, 
сонда біз оған толығымен дені сау 
еріктілерді ғана таңдап алдық. Ал 
екінші кезеңде тек вакциналауға 
болмайтын топтарға ектік. Соңғы 
үшінші кезеңде ешқандай шектеу 
болмады, даладан кім келсе, соның 

бәрін ерікті ретінде қабылдадық. 
Оның ішінде АҚТҚ (ВИЧ)
инфекциясын жұқтырған 3 адам 
болды. Оларға вакцина салдыруға 
болмайтынын айтсақ та, тіресіп 
тұрып алды. Тағы бір қызық жайт, 
10 жылдай бала көтере алмай 
жүрген әйелдер вакцинадан кейін 
жүкті болды». 

Ғалымның осы сұхбатынанақ 
вакцинаның қаншалықты қауіпсіз 
екенін білуге болады, сонымен 
бірге көпшілік жиі айтып жүрген 
«вакцина бедеулікке, белсіздікке 
әкеледі» деген негізсіз сөзге 
де нүкте қойылатын сияқты 
деп ойлаймын, – дейді Гүлнұр 
Ілиясова. 

Елімізде коронавирусқа қарсы 
қолданыла бастаған үшінші 
вакцина ол – қытайлық Sinopharm 
технологиясымен өндірілген 
араб вакцинасы HayatVax. 
Санитариялықэпидемиологиялық 
бақылау комитетінің мәліметінше, 
HayatVax (SARSCoV2, Vero 
Cell) бұл – белсенділігі жойылған 
коронавирустық инфекцияға 
қарсы вакцина. Біріккен Араб 
Әмірліктерінің (БАӘ) РасАль
Хайма қаласындағы Julphar 
фармацевтикалық өндірісінде 
шығарылған. Hayat Vax вакци
насын БАӘ денсаулық сақтау 
және алдын алу министрлігі 2020 
жылдың 9 желтоқсанында тіркеді, 
содан кейін Қытайда 2020 жылы 
30 желтоқсанда тіркелді. Ресми 
мәліметке сүйенсек, әлемнің 34 
мемлекетіне бұл вакцинаның 
50 миллионнан астам дозасы 
қолдануға жіберілген. 

Hayat Vax вакцинасын жасау 
үшін байырғы, бірақ дәлелденген 
белсенділігі жойылған вакцина 
жасау технологиясы қолданылады. 
Осы технологияның көмегімен 
вирус организмде қорғаныс анти
денелерін түзу қабілетін сақтай 
отырып, жойылады. Дү ниежүзілік 
Денсаулық сақтау ұйы  мы ның 
мәліметінше, инак ти вацияланған 
вакцина лар да  ғы адъюванттардың 
зиян сыз екендігі дәлелденген. 
Адъю  вант тар инактивті вакци на
ның құрамындағы қосалқы зат
тар ретінде иммундық жүйені 
ынталандырады және орга
низм дегі иммунитеттің ұзақ 
сақталуына ықпал етеді. Hayat Vax 
вакцинасында консерванттар жоқ. 
Вакцинаны сынаудың үшінші 
кезеңі Аргентина, Бахрейн, 
Мысыр, Марокко, Пәкістан, Перу 
және Біріккен Араб Әмірліктерінде 
(БАӘ) өткізілген, оған 68000нан 
астам адам қатысқан. Жағымсыз 
әсерлер, ауыр аллергиялық 
реакциялар болмаған. 

Қазіргі күні бұл вакцинаның 
бүкіл әлемде 10 миллионнан ас
там дозасы қолданылған және 
еш қан дай жағымсыз жағдайлар 
тіркелмеген.

ВАКЦИНА: 
КҮДІКТІ СЕНІМ ЕҢСЕРІП КЕЛЕДІ

РАМАЗАН АЙЫНДАҒЫ 
ИГІЛІКТІ ІСТЕР

Қазақстан мұсылмандар діни 
басқармасы жанынан құрылған 
«Зекет және қайырымдылық» 
қоры жыл бойы қайырымдылық 
шараларын дәстүрлі түрде 
жүргізіп келеді. Биыл қордың 
бастамасымен рамазан айында 
«Ел үлесі пәтерге» жобасы 
бойынша облысымыздағы 1 
отбасыға баспана сыйлады. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде ҚМДБ «Зекет және 
қайырымдылық» қорының облыс 
бойынша өкілі Оңталап Жидебаев 
айтып берді.

Жаңбырлатып 
жүгері егіп жатыр

Облыстағы бірқатар шаруашылық су үнемдеу 
технологиясын қолдануға көшті. Соның бірі – Қазалы 
ауданындағы «РЗА» АҚ. Компанияға қарасты «РЗА-Асыл 
түлік» серіктестігі мамыр айының бірінші онкүндігіне таяу 
87 гектар жерді жаңбырлатып суару арқылы сүрлемдік жүгері 
дақылын егуді бастады.

«СЕНІМ» 
ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облы сы

ның еңбек саласындағы 
бақылау басқармасында 
8 (7242) 277699 нөмірлі 
«Сенім телефоны» жұ
мыс істейді.
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Өркениет күн сайын 
өрістеп бара жатыр. Ғылым 
ғажаптары салтанат құруда. 
Осыдан жүз жыл бұрын қазақ 
даласында «жұмысшы» деген 
сөзге әркім түсіне бермейтін 
еді, енді жұмысты адам емес, 
«темірқұлдар» атқаратын 
болды. «Роботқа» жасанды 
зерде енгіздік. Олардың белгілі 
бір деңгейде шешім қабылдай 
алу функциясы «оянды». Енді 
мына бір нәрсеге ден қояйық. 
Табиғатты бүлдіретін де, 
қирататын да, қателесетін де 
– адам, «робот» қателеспейді. 
Бір күні олар: «Адамдардан 
құтылайық, бүкіл проблеманы 
жасап жатқан адамдар» деуі 
бек мүмкін. Жасыратын несі 
бар, дәл қазір болмаса да, 
алдағы жылдарда дәл осы 
мәселенің тууы ғажап емес.

Саналы адамзат бұл апат тың 
алдын алуға міндетті. Ол үшін адам 
өзінің адами бол мысынан, ұлттық 
құндылы ғы нан алыстамауы тиіс.

Елбасымыздың «Болашаққа 
бағ дар: рухани жаңғыру» ма қала
сынан түзілген бағдарлама қоғам
дық сананы жаңғыртуға бағыт талды. 
Ұлт ұстынына ора  луға жол көрсетті.
Елбасы осы бағдар ла малық мақала
сында таяу жыл дар дағы мін дет терді 
белгілей келе: «...Ұлт мақтанышы 
біздің бұ   рын ғы өткен батыр бабала
ры мыз, данагөй билеріміз бен 
жырау ларымыз ғана бол мауға тиіс. 
Мен бүгінгі замандаста рымыздың 
же тістіктерінің та рихына да назар 
аударуды ұсы намын. Бұл идеяны 
«Қазақ стандағы 100 жаңа есім» жо
басы арқылы іске асырған жөн», – 
деген болатын.  

Сондайақ, Елбасы бұл жоба 
арқылы – ақылымен, қо лымен, 
дарынымен заманауи Қазақстанды 
жасап жатқан нақты адамдарды 
қоғамға та ныту; оларға ақпараттық 
қол дау жасап, танымал етудің жа 
ңа мультимедиалық алаңын қа
лып тастыру; «100 жаңа есім» жо
басының өңірлік нұсқасын жасау 
секілді үш мәселені ше шуді алға 
тартқан еді.   

Алғашқы кезеңде жоба тек рес
публика деңгейінде ғана іске асы
рылып келсе, соңғы уақытта жо
баның форматы жетілдіріліп, әр 
сала бойынша қала және аудан кө

лемінде табысқа жеткен азамат тар
ды анықтау үшін жұмыс жасалды.

 Расында, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы интеллектуалды да
му дәрежемізді көтерді, ұлт тық код
тың, ұлы сананың те реңіне тартты. 
Осындай ойлы, саналы, жанжақты 
қалып тас қан жаста рымыз, олардың 
әр саладағы жетістіктері «100 жаңа 
есім» жобасы бойын ша сынға тү
сіп, 2018 жылы об лы сымыздың 
төрт азаматы же ңімпаз атанды. 
Олар: хирургдәрігер Болатбек Бай
маханов, тоғызқұмалақшы Әсел 
Дәлие ва, селекционерғалым Алек
сандр Подольских және пе да гог
психолог Сымбат Әб ді рах манова 
болатын. 

Адам еңбегін бағалау, оның 
мәртебесін көтеру, ке йін гілерге үлгі 
ету дәстүрі – хал қы мызда ертеден 
келе жат қан естілік. «Жақсы адам 
атқа мінсе жарасады, жаман адам 
атқа мінсе адасады» не месе «ат 
жақсысын мақта, жі гіт жақсысын 
жақта» деген халық нақылдары 
«жақсының жақ сылығын айт – нұры 
тасысын» дегенге жалғасады. 

Елбасы өзінің бағдар ла ма лық 
мақаласында адам ең бе гін баға
лаудың астарын бы лайша ашты: 
«..Қыруар істі атқарған, ел дамуына 
зор үлес қосқан азаматтардың өз
дері мен олардың табысқа жету 
тарихы, әдетте, құрғақ фак тілер 
мен цифрлардың таса сында қалып 
қояды. Шын мә нінде, Қазақстанның 
әрбір же тістігінің артында алуан 
түр лі тағдырлар тұр».

Осы сөздің шындығын өмірден 
көріп те жүрміз ғой. Тіпті, ақпарат 
ағынындағы бұл қалыптың кешелі
бүгін пайда болмағанын да білеміз. 
Бір кезде даңқты жазушы Ғабит 
Мүсірепов: «Біз малшыны емес 
– малды, егіншіні емес – егінді, 
шахтерді емес көмірді жазуға төселіп 
кеткенбіз» дегенді. Сол сартап жол 
күні бүгінге дейін жетті. Елбасының 
«... азаматтардың өздері мен олар дың 

табысқа жету тарихы, әдетте, құрғақ 
фактілер мен цифр лардың тасасында 
қалып қояды» деуінің астарында осы 
ақиқат жатыр.

Бұл жөнінде жақында ғана Ел 
Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 
«Қазақстанның 100 жа ңа есімі» жо
басының жеңім паз дарымен кез
дескен сәтінде ширата айтты. 

Президент Тәуелсіздік ке зе ңін
де өсіп қалыптасқан бу ын ның ат
қарған еңбегі мен өздерін таныта 
білген қарымқабілеттерін жоғары 
бағалады.

Ерекше емдеу тәсілімен көп 
теген адамға перзент сүю ба қытын 
сыйлаған дәрі герре продуктолог 
Айдос Ибраги мов тің, жақында ғана 
«Grammy» сыйлығын жеңіп алып, 
Қазақстан үшін ғана емес, ТМД үшін 
де теңдессіз жеңіс әкелген Иманбек 
Зейкеновтің есімін атады.

«Сіздердің жетістіктеріңіз кез 
келген статистикадан ар тық. Осы
нау керемет жоба сіздерді одан әрі 
дамуға ерек ше талпындырып, қоғам 
мен ел игілігі үшін жаңа идея ларды 
іске асырудың кең көкжиек терін 
ашты деп сенемін. Еліміз өзінің 
дарынды жастарының көптігімен 
мақтана алады және мақтануға тиіс. 
Қазақстанның болашағы сіздердей 
прогрес сивті, талантты, патриот жас
тар дың қолында. Сіздер мемле кеттің 
басқару тізгінін қолға алуға дайын 
болуларыңыз ке  рек. Ал, біз, яғни, 
аға тол қын, осы айтқан сө зіміздің 
шын дыққа айналуы үшін барлығын 
жасаймыз», – деді Қ.Тоқаев.

Жеке тұлғалардың жетіс тігін 
кез келген статистикадан жоға ры 
қоюдың сырына ба йыптап қара сақ, 
еліміздің алға басуы әр адам ның 
еңбегі мен жетістігінен құра латынын 
анық сезінеміз. Мұның Мем лекет 
басшысы тарапынан ерек ше назарға 
алынып, да рынды жастардың дәріп
телуі – өте құп тарлық, қуанарлық 
іс. Бұл жө нінде Президент Қасым
Жомарт То қаевтың өзі былай дейді: 

«Жүз жаңа есім» жобасы қазақ стан 
дық арманның анық іске ас қа нын 
көр сетеді. Әрбір талантты, еңбек
қор, мақсат шыл адам осы заманның 
ба ты ры және ұлт мақ танышы бо
ла алады. Сіздер сияқты та бысты 
азаматтар неғұрлым көп болса, 
еліміздің бәсекеге қабілеті соғұрлым 
арта түседі. Халқымыздың мерейі 
де үстем болады. «Жүз жаңа есім» 
жобасының мақсаты да – осы».

Расында, жүзден жүйрік бол
ған азаматтарымыз, Прези дент айт
қандай, ұлт мақтанышы бола алатын 
есімдер. Мәсе лен, қызыл ордалық 
ұстаз, ау дармашы, психолог Сым бат 
Әбдірахманова табысқа жету үшін 
міндетті түрде мол қа ражат керек 
емес деп есеп тейді. Тек еңбек ете 
білу керек. Ал, еңбек еткен адам қай 
уақытта да қолдауға ие болады деп 
біледі жас дарын. Сымбат бірнеше 
тілді меңгерген, ешқандай ар тық 
шығынсыз бала ларға ар налған қазақ 
тіліндегі да мы тушы мультфильмдер 
құ рас   тырумен танылған талант 
иесі. Ол өзінің «100 жаңа есім» 
жоба сында жеңіске же туін соны 
қадамдарымның бас  палдағы болды 
дейді. Үл кен жауапкершілік, ал
ға ұм ты лушылық пайда болға нын 
айтады. Жоба жеңімпазы атан 
ған соң Сымбат кәме лет  ке толма
ған дар арасында суи цидтің алдын 
алумен айна лысып, Еуропа пси
хиа торлар қауымдастығының мү
ше сі бол ған. Оңтүстік Африкада 
өт кен психикалық денсаулық са
ла сының сарапшылар оты ры сына 
қатысқан. «Отпен ойнама, ба лақай!» 
мультфильмі аниматорлар фести ва
лінде ар найы жүлде алған.

Бүгінгі лексиконмен айтсақ, 
жоба әсері дарынды жасқа қан шама 
мотивация, стимул алып келген!

Сократтың «өзіңді өзің та ны» 
этикалық принципі, Абай дың «адам 
бол» қағидаты бүгінгі әрбір жастың 
бойынан табылып жатса, «Мәңгілік 
Ел» идеясының тұғыры шынымен де 
мәңгілік болмақ.

Біз бүгінде Тәуелсіз елі міздің 
30 жылдық шежіресін жазып жа
тырмыз. Осы шежі рені тарқатып 
талдайтын ер теңгі ұрпақ бүгінгі 
дарынды, елшіл жастардың ізімен 
жүріп, ізгілікке ұмтылатыны анық. 
Демек, біз бүгініміз арқылы ер
теңіміздің бетбейнесін қа лып
тастырып отырмыз. Сол даңғыл 
жолға бастайтын жоба ның бірі – 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі».

Ұлы Абай «адам» және «пен
де» деген ұғымдарды са ра лаған. 
«Пенденің» тұрағы – өт кінші жалған, 
ал, адам – дү ниенің, мәң гіліктің 
туын дысы.

Тәуелсіз Қазақ елінің де төрге 
шығарып отырғаны – адам бейнесі, 
оларды жарқы рата көрсету.    

 «100 жаңа есім» жобасының жаңа 
маусымында да Сыр елі жасампаз 
жастарының жар қырай көрінетініне 
күмәніміз жоқ.

«СІЗДЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІҢІЗ 
КЕЗ КЕЛГЕН СТАТИСТИКАДАН АРТЫҚ»

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

БРИФИНГ

Соңғы қоңырау 
кеші өтеді 

Биыл «Соңғы қоңырау» 
кешіне тек мектеп бітіруші 9 
және 11 сынып оқушылары 
мен ата-аналары қатысады. 
Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық 
білім басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова мәлімдеді. 

«Соңғы қоңырау» сал танатты 
шарасын өткізудің арнайы ережесі 
бекітілді. Әр сынып оқушыларының 
шарасы бөлек жүр гізіледі. Егер 
мектепте 23 сынып немесе одан да көп 
болған жағдайда кезекпен өткізіледі.

– Соңғы қоңырау шара сы мектеп 
аула сында, қа ра пайым түрде өтеді. 
Ша раны өткізу барысында әлеуметтік 
арақа шықтық 1,52 метр аралығы 
сақталады. Оған қоса оқушылардың 
барлығы меди циналық маскамен ке луі 
тиіс, – деді Ақзира Бақты байқызы. 

Ал, мектеп бітіруші тү лектерге 
аттестат тапсыру шарасы «Тәуелсіздік 
ұлан дары» тақырыбымен жылда ғы
дай 12 маусым күні өтеді. Шараға 
түлектердің мектеп формасымен қа
тысуы та лап етіледі. Айта кетейік, 
оқу шы лардың мектеп бітіру ке шін 
үйде, жалдамалы үйде, кафе немесе 
мейрамханада өткізуіне және кортежге 
шы ғуына рұқсат етілмейді. Сондайақ, 
пе дагогтарға сый лық алуға оқушылар 
мен атааналардан қаржы жинауға 
қатаң тыйым салынады.

Ұрпақ сабақтастығының 
алтын тінін үзбеген, көпке 
сыйлы, ағайын-туысқа 
беделді, айналасына абыройлы 
отбасылардың бірі  – 
Сырдария ауданы Шіркейлі 
ауылындағы Мақашовтар. 
Біләл Мақашов – Сырдария 
ауданының құрметті азаматы. 
Ұзақ жыл бойы ұстаздық 
етіп, зейнетке шыққан. Білім 
саласының үздігі. 

Ол мектеп бітірген бойда әскер 
қатарына алынды, азаматтық боры
шын өтеп, елге келгеннен кейін 
жо ғары білімге ұмтылды. Еңбек 
жолын өзі оқыған білім ошағынан 
бастады. Талай баланы білім нәрімен 
сусындатып, болашаққа қанат қақ
тырды. Жас мұғалімдердің білікті 
маман болуына септігін тигізді. Өз 
балаларын да жалған сөйлемеуге, 
жаман әдеттерден аулақ болуға, бір
біріне кішіпейіл болуға баулыды. 
Ерте жастан еңбекке тартты.  Әке
нің ұлағатты жолын үлгі еткен 
ұрпақтары елге еңбек сіңіріп жүр. 
Қарапайымдылығымен жанжағын 
баурап, сөзі өзгеге қуат, демеу болған 

азамат көпке тірек болды. Жары 
Алтын Мақашова – көпбалалы ана. 
Ауыл мектебінің кітапханасында 
жұмыс істеді. 

Олар 1959 жылы шаңырақ кө
терді, 5 бала тәрбиеледі.  Бүгінде 
ба лалары құтты орындарына қонып, 
бірбір шаңырақтың тұтқасы на ай
налды. Атаана үмітін ақтап, өзде
рі де ақжаулықты ана, пайғамбар 
жасына жеткен ел ағасы атанды. 
Ардагер ұстаз 16 немере мен 5 шө
беренің қызығына бөленіп отыр. 
Береке мен бірлік, ауызбіршілік пен 
бауырмалдылық қасиетін өмірлік 
ұстанымға айналдырған отбасы 
бақыт деген осы деп тұжырымдайды. 
Алтын апа «Балаға берілетін бірінші 
тәрбие атаанасын, туғантуысын, 
жолдасын сыйлауға үйретуден бас
талады. Себебі, атаанасын сыйла
маған бала жолдасына да, қоғамға 
да пайда келтіре алмайды» деген 
сөзді перзенттерінің санасына құйып 
өсірді. Жолдасы екеуі ұлқызда
рының болашағы жарқын болуы 
үшін барын салды. Қатарынан кем 
етпей өсірді. Бүгінде балалары ба

қыт қа бөлеген қос қарияның көңілі 
тоқ.  

Біләл ата ел ішінде шежіреші
лігімен де сыйлы. Ол кісі ескі қала
шықтар, жаугершілік кезде батыл
дығымен танылып, ел есінде қалған 
батырлар жайында, есімі белгілі, 
белгісіз тұлғалар  туралы көптеген 
аңызәңгімелерді біледі.  Онысын 
ке йінгі жастарға айтып отырудан 
жа лыққан емес. Көкірегі қазынаға 
толы ақсақалды іздеушілер де 
жетерлік. Әңгімесін ұйып тыңдап, 
түртіп алатындар да кездеседі.   
Қарияның әкесі де, атабабалары да 
шаңырағына құт дарыған, беделді 
кісілер болған. Діни сауатты, көкірек 
көзі ашық кісілердің қасиеті Біләл 
ақсақалға да берілген.

– «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» дейді халық даналығы. Тәр
бие отбасынан басталады. Елба
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» мақаласында ұлттық құнды
лықтарды ұлықтау керек тігін айтты. 
Екі жас бас қосып, үлкен өмірге 
қадам басқаннан кейін әрбір іске 

жауапкершілікпен қарау керек. Бала 
– байлық, ұрпақ жалғасы. Сондықтан 
тәрбиені алдыңғы орынға қойған 
абзал. Бала – жас шыбық. Қалай 
исең, солай қарай бой түзейді. Жас 
кезімізде көп қиыншылық көрдік. 
Ешкім басымыздан сипаған емес. 
Бірақ мойымадық. Жолдасым екеу
міз қиындығы мол жылдарда бірге 
болып, балаларды жетілдірдік. Бір 
рет болса да жасыған емеспіз. Біздің 
бастан өткергеніміз біреуге ертегі 
көрінуі мүмкін. Деген мен, ол уақыт 
өтті. Қазір шүкір ғой. Заман тыныш, 
барлық мүмкіндік бар. Сондықтан 
әрбір некенің мызғымас берік бол
ғанын қалаймын, – дейді Біләл қария.

Алып бәйтеректей саялы шаңы
рақ тамырын тереңге жайған. Біләл 
ақсақал немерелеріне үлкенді сый
лап, әркез құрмет білдіру керектігін 
айтып отырады. Жастық шақта ата
анаңа не көрсетсең, қартайғанда 
ұрпа ғыңнан соны көресің. Бұл хал
қы мыздың өмірлік тәжірибесінен 
алынған. Қартын құрметтеген, жа
сына ізет білдірген елдің әрбір отба
сының керегесі кең, шаңырағы биік 
болары сөзсіз. 

15 МАМЫР – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОТБАСЫ КҮНІ

Жапырақ жайған бәйтерек

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ауызсумен 
қамту – 98,9%

Нақты кезеңде облыс 
халқының 98,9 проценті 
орталықтандырылған су 
жүйесіне қосылған. Аймақта 
234 елді мекен бар. Сол елді 
мекендердің 85 проценті «Арал-
Сарыбұлақ», «Октябрь», 
«Жиделі» топтық су құбырлары 
және ішкі су тарату жүйесі 
бар скважиналар арқылы 
орталықтандырылған су 
жүйесіне қосылған. Айта 
кетейік, 10 мыңға жуық халық 
35 ауылдық скважина мен 
құдықтан су ішіп отыр.

Биыл Қазалы ауданы Жанқожа ба
тыр, Майдакөл елді мекенінде сер
вистік су желісі, Қармақшы ауданы 
Төретам кентінде су жүйесінің құ
рылысы, Бай қоңыр қаласының кәріз 
жүйесін жа ңарту, Жаңақорғандағы 
Төменарық, Сунақ ата, Екпінді ауыл
дарының су жүйесін жаңарту және 
кеңейту жұ мыстары басталады. 

– Арал ауданындағы Абай, Тоқабай 
және Ақбасты ауылдарын «Арал
Сарыбұлақ» топтық су құбырына қосу 
жұмыстарын бастауға республикалық 
бюджеттен қаржы бөлінді. Жобаның 
қаражаты ауқымды болғандықтан құ
рылысы кезеңкезеңмен іске асады. 
Сондайақ, Жаңақорған ауданының 
27 ауылын ауызсумен толық қам
та масыз ету үшін 2019 жылдың со
ңында «Сырдария» топтық су құбыры 
іске қосылды. Ал «Талап» топтық 
су құбырының құрылысы биыл аяқ
талады деп жоспарланып отыр, – деді 
облыстық энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық бас
қармасы басшысының орынбасары 
Ерлан Жоламанов.

Қызылорда қаласының тұрғын
дары ауызсумен Қызылжарма және 
Қызылорда жерасты су кені арқылы 
қамтамасыз етіледі. Қазіргі таңда 
тәулігіне 7779 мың текше метр ауызсу 
74 ұңғыма арқылы өндірілуде. Жаз 
мезгілінде бұл көрсеткіш 95100 мың 
текше метрге дейін ұлғаяды. 

– Мекемелердің пайдаланған суын 
қашықтан бақылайтын бағдарламамен 
жұмыс жасап жатырмыз. «Атлас» 
деп аталатын жоба мемлекеттік ме
кемелерге орнатылды. Бұл жүйені 
заңды тұлғаларға орнату үшін ли
цензиясы бар мекемелермен келіс
сөздер жүргізудеміз, – деді «Қызыл
орда су жүйесі» МКК басшысы Марат 
Жәмиев.

«СБ» ақпарат
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– Оқушы үйде білім ала-
ды, телефонға бұрын аз қарай
тындардың өзі қазір смартфон 
мен ноутбукке тәуелді. Баланың 
көзі нашарлағанын қалай ерте 
білуге болады? Мұндайда тақ
тадағы жазуды бұлыңғыр көреді, 
көзін қыса бастайды, теледидарға 
еріксіз жақын отырады. Ал мек-
теп оқитын кезде жағдай басқа 
еді. Оқушы бірде тақтаға, бірде 
дәптерге қарайды. Оның өзі көзге 
жаттығу. Егер осы режим үйде 
де сақталса, бала денсаулығына 
зия ны тимес еді. 

Балалар үйде бір сабақты 
орындап болғасын тұрып кет 
пейді, оның арасында теле
фоннан ойын ойнап, Whatsappта 
хат жазысады. Бір пәннің тап-
сырмасын орындап болғасын 
бала көзін суытып, үзіліс жасау 
керек. Мектепте бір сабақтан соң 
міндетті түрде үзіліс болады, ал 
үйде бұл тәртіп сақталмайды. 
Сондайақ, көздің нашарлауы 
омыртқаға да байланысты. Ба-
сын еңкейтіп жазу жаза берген 
баланың көзі нашарлай түседі. 
Тіпті көзілдірік тақса да, қалыпқа 
келмейтін жағдайлар бар. 
Алысқа көп қарамаған ба ланың 
көзі қитарлана бастайды. Қазір 
көз қитарлығы көп кездесуде. 
Бұл асқынғанда көздің сыртқа не 
ішке ауытқуына әкеледі.  

Балаларды көбіне көру дәре
жесі 3ке жеткенде алып келеді. 
Миопияның екі түрі бар, бірі – 
жалған, екіншісі – шынайы. Егер 
жалған болса, балаға барынша 
көзілдірік кигізбей, ем алу ке-
рек. Егер бір тексерістен соң 
көзілдірік тақса, шынайы түрге 
ауысуы мүмкін. Сондықтан бала-
ларды кез келген окулистке емес, 
балалар окулисіне апару қажет. 
Әсіресе олардың жасына байла-
нысты көздің өлшемін анықтау 
оңай емес. Көзілдірікті таңдауға 
көмектесетін арнайы оптомет
рист маманы бар. Себебі, көру 
дәрежесі 36 ай сайын өзгеріп 
тұратындықтан, балалардың кө
зін бір емес, бірнеше рет араға 
уақыт салып тексеру керек. Егер 
көзде өзгеріс болса, баланы 6 
ай сайын, ал жанары сапсау 
болса, жылына бір рет тексер-
ту жеткілікті, – деді Әйгерім 
Ақышбаева. 

Балаларда астигматизм да 
кездесуі мүмкін. Ас тиг ма тизмі 
барлар затты бұл ды ратып көріп, 
кейде тіпті дүниені солай қабыл
дайды. Миында қоршаған орта
ның бұлыңғыр бейнесі қалып
та сады. Сондықтан ауруды ерте 
анықтау үшін 15 жасқа дейінгі 
оқушылар балалар дәрігеріне кө
рінуі керек.

Бітімде 
мін болмаса игі...

Сколиоз – адамның дене 
бітімінің, омыртқаның қи саюы. 
Көбіне балалық, жас өспірім 
шақта пайда болады. Тік жүрмеу, 
түзу отырмау, ауыр көтеру, жиі 
еңкейіп, бү кірейіп жұмыс істеу 
сколиоз қалыптасуына әкеледі.

Балалар арасында дене біті
мінің бұзылысы, сколиоз көр
сеткіші бойынша қазір дерек 
нақты емес дейді мамандар. Нақты 
айтпаудың ең басты себебі, ка-

рантин кезінде балалардың 
барлығы бірдей толық тексеру-
ден өтпеді. Сондықтан ортопед-
тер көрсеткіш бірқалыпты деген-
мен, балалар арасында сколиоз 
жиі орын алып отыр деп жауап 
берді. 

Ал жеке орталық мамандары 
не дейді? Қаладағы «Ай куне» 
гимнастикалық ор та лығының 
инструкторы Жақсылық Шадай 
келу ші лердің 40 проценті балалар 
екенін, 6 жастан жоғары бала-
ларда сколиозбен қатар бүкірлік 
жиі кездесетінін айтты. Кейінгі 
кезде омыртқаның қисаюына 
бай ланысты бала лардың келуі 
жиілеген.

– Сколиоз – омырт қа
ның қисаюы. Оның бірден 
төртке дейінгі кезеңі болады. 
Қазір балаларда 12 кезеңі көп 
кездеседі. Сколиоз адамның ішкі 
мүшелеріне кері әсерін тигізеді. 
Ол гаджетті көп пайдаланудан, 
онлайн сабақтың көптігінен, 
сөмкенің ауырлығынан пайда 
болуы мүмкін. Сколиозды бол-
дырмау үшін түзу отырып, тік 
жүру керек. Сондайақ, бала 
ұйықтаған уақытта өзіне ыңғайлы 
болуы үшін қисық жатпауы ке-
рек. Бұл ішкі мүшелердің ұйқы 
барысында жұмыс жасауына кері 
әсерін тигізеді. Айталық, сағат 
түнгі 23.0000.00 аралығында 
бала лардың өсу процесі жү реді. 
Бала түзу ұйықтау үшін көрпе
төсегінің тым жұмсақ болмауына, 
кішкене қатты болуына мән беру 
керек. 

Ал бүкірлік кезде баланың 
бел омыртқасы ішке қарай 
майысыңқы, жамбасы шы ғың қы, 
қарны алдыға шығып кетеді. Екі 
иығы салбыраңқы болады. Бұл 
өкпенің дұрыс жұмыс жасамауы-
на әкеледі. Ал өкпеге ауа жетпеу, 
дұрыс тыныс алмау пневмонияны 
асқындырады, – деді Жақсылық 
Шадай.

Байқасаңыз, әсіресе қыз ба-
лаларда оң аяқты сол аяқтың 
үстіне қойып отыру басым. 
Бұл әдет негізінен оқушы кез-
де қалыптасады. Маман аяқты 
бірбірінің үстіне қойып отыру 
құйымшақтың қисаюына алып 
келетінін айтты. Құйымшақ 
адамның іргетасы сияқты. Жам-
бас сүйек қисайса, барлық 
мүшеде өзгеріс болып, мойын 
омыртқаға дейін қисаяды. Мой-
ын омыртқаның қисаюы ты-
ныс алу жүйелерінің, қолдың 
дұрыс жұмыс жасамауына, миға 
оттегінің дұрыс бармауына 
әкеледі. 

– Сколиозды медици на лық 
жолмен рентген арқылы, сондай
ақ көзбен қарапақ анықтауға бо-
лады. Екі иық, шынтақ, жамбас 
сүйек, тізе, мойын омыртқаның 
қисық тығынан, екі құлағынан 
білуге болады. Кішкентай бала-
ларды еңкейткенде бұлшық еттері 
аз болғандықтан, омырт  қалары 
анық көрінеді. Омыртқа сызығы 
бірден байқалады, – деді инструк-
тор.  

Балалар арасында семіздік 
белең алды. Карантин себе
бі нен көзге де күш түсіп тұр. 
Қадағаламаса, енді бүкір қарт
тарды емес, бүкір балалар-
ды да көп көруіміз мүмкін. 
Бұл ретте тағы да атаанадағы 
жауапкершілік салмағы артып 
тұрған секілді.

Онлайн 
оқу жылы: 
Балаңыздан 
не байқадыңыз?

1-бет

Буллинг. Бұл не?

Осы оқиғадан кейін бала
лардың мектептегі қауіп
сіздігі, жасөспірім санасына 
кері әсер ететін интернет 
ресустар, мектептердегі кү
зет қызметінің сапасы сияқ
ты бірнеше себептер ата-
лып, жержерде «мұндай 
жағдайдың алдын алуға 
бола ма?» деген сұрақтар 
қойылуда, тексерулер жү
ріп жатыр. Сарапшылар 
мек  тептегі күзет қызметін 
кү шейтуден бастап, қару 
ұстауға рұқсат беру жасын 
ұлғайтуға дейінгі ондаған 
жолды ұсынды. Бірақ, 
мұның бәрі агрессияның түп 
негізінде жатқан себептердің 
қасында бірреттік, нау
қандық шаралар болып қала 
бермек. Уақыт өтеді, Қазан 
оқиғасы біртіндеп көмес
кіленіп, ұмытылады. Келесі 
бір осындай оспадарсыз 
жағ дайға дейін (бетін әрмен 
қылсын) бұл мәселеге қайта 
айналып соқпауымыз әбден 
мүмкін.     

Әлеуметтік желілерде 
та раған жауап алу сәтінің 
бейнежазбасында Галявиев 
«Мен өзімнің құдай екенімді 
бірден білген жоқпын, екі 
ай бұрын ғана ұқтым. Жазда 
ішімде құбыжық ояна баста-
ды. Айналамдағы адамның 
бәрін жек көре бастадым. 
Бұрын да жек көруші едім, 
енді ішімдегі ызакек күшейе 
түсті.  Мені есі ауысқан деп 
ойламаңдар» деп ышқынады.

«Маған құдай екенімді 
ешкім айтқан жоқ, екі ай 
бұрын өзім түсіндім. Алғаш 
рет бұны анама айттым. 
Менің анам жоқ,  мен оған сіз 
деп айта беремін.  Ол менің 
анам емес. Менің атаанам 
жоқ, мен барлықтарыңды 
жек көремін.  Мен барша 
адамнан бас тарттым. Мені 
тапқан адам менің анам емес. 
Анам да, әкем де жоқ» дейді 
тағы бірде. 

Төбе құйқаңды шы-
мырлататын бейнежазба ны 
соңына дейін көру мүм кін 
емес. Медициналықпси хо
логиялық зерт теу лер дің ал-
дын ала қоры тын дысында 
«бұл бала буллинге ұшырауы 
мүмкін» деген болжам ай-
тылды. 

Кейінгі кезде құлаққа 
таныс болып қалған осы 
терминнің төркінін іздедік. 
Таптық та,  талай мәліметке 
қанықтық. «Біздің елімізде 
әрбір бесінші жасөспірім 
11 мен 15 жас аралығында 
буллинг құрбаны неме-
се қатысушысы болады» 
деген ресми органдардың 
ақпараты бұл мәселенің та-
мыры тым тереңдеп кеткенін 
көрсетті. 

Буллингтің түп мәні – 
қорқыту, ол тек физикалық 
күш қолдануды ғана емес, 
адамға психологиялық қы  

сым жасауды, қорлық 
көрсетуді, қолындағы за-
тын тартып алуды, негізсіз 
әңгімесөз таратуды, орта-
дан саналы түрде аластатуды  
білдіреді.

2018 жылы Қоғамдық 
денсаулық сақтау Ұлттық 
орталығының ғалымдарынан 
құрылған зерттеу тобы 
қазақстандық оқушылар 
ара сында сауалнама жүр гі
зіпті. Оқушыларға кейін гі 
екі айда буллингке немесе 
кибербуллингке ұшы  раған
ұшырамағаны, қатыс қан
қа тыс пағаны туралы сауал 
қойды.  Сонда 1115 жас 
ара лығындағы жас өспірім
дердің 17 проценті бір 
айдың ішінде бірнеше рет 
арандату, қысым көретінін 
айтқан. Қысымға ауыл 
мектептеріне қарағанда қала 
мектептерінің балалары жиі 
кезігеді. Ал біреуге буллинг 
жасауға жасөспірімдердің 20 
проценті қатысқан. 

Ақпараттық дәуір мұн
дай қысым көрсетудің ки-
бербуллинг деп аталатын 

түрін дамытты. Бұрын 
бетпебет жолығып, көзбе
көз төбелесетін немесе күш 
қолданатын болса, енді 
телефон мен компьютердің 
ар жағында отырып, ойына 
келгенді жазу, абыройын 
төгу, түрлі коментарийлер 
жазып, намысына тию белең 
алды. Бұл, әрине, бала психи-
касына кері әсерін тигізбей 
қоймайды. Жо ғарыдағы 
зерт    теу қоры тындысында 
ки  бер   буллингке тап болған 
ба ла   лар дың үлесі 12 процент 
еке  ні айтылған.  

Қысымға 
ұшырағанын 
қалай білеміз?

Мұндайда, әрине, ма-
ман пікірі маңызды. Қызыл 
орда қаласындағы С.Толы
беков атындағы №3 ІТ 
мектеплицей педагогпси
хологы, педагогика ғылым
дарының магистрі Гүлзат 
Оңалбаеваның айтуынша, 
буллингке ұшыраған бала ал-
дымен мектептен немесе оқу 
орнынан көңілкүйі болмай 
келеді де, ол жаққа баруға 
ынтасы жоғалады. Себепсіз 
жылап, сыныптастары неме-
се топтағылар туралы ештеңе 
айтпайтын болады, олардың 
үйіне, туған күн кештеріне 
бармайды. Көп ауырады, 
ақша  сұрайды, сөйлесуден 
қашқақтайды. Мұның соңы 
сарыуайымға салынудан 
бастап, ұйқының, тәбеттің 
бұзылуына, өзіне деген 
сенімнің жоғалуына, сабақ 
үлгерімінің нашарлауы на, 
өзін жалғыз қалғандай се
зініп, ақыры өзөзіне зиян 
келтіруге әкеп соғуы мүмкін.  

Енді не істейміз? Педа-
гогпсихолог әр оқушының 
санасына «Еciңде cақта! 
Ешкiмнiң cенi қорлауға 

құқы жоқ, буллинг cенiң 
доcтарыңның, отбаcыңның, 
мектептегi балалардың 
немеcе бөтен адамдардың 
тарапынан болуы мүмкiн, 
қалай дегенде де бұл дұрыc 
емеc және бұлай болуға тиic 
емеc, буллингтi тоқтатуға 
және өзiңдi бағалауға 
үйренуге болады» дегенді 
сіңіре беру керек дейді. 

– Мектебімізде буллингке 
ұшыраған немесе кибербул-
лер, агрессор оқушы болған 
емес. Дегенмен, сынып 
жетекшілерімен бірлесіп, 
алдын алу жұмыстары 
үнемі жүргізіліп отыра-
ды. Жақында «Кибербул-
линг туралы әңгімелесейік» 
тақырыбында онлайнвеби-
нар өткіздік. Атааналармен 
де тығыз байланыстамыз, – 
дейді ол. 

Мұндайда «Егер жас
өспірім  өзi бiреуге қысым 
көрсетіп жүрсе, оны алған 
бетінен қалай қайтаруға бо-
лады?» деген сұрақ өздігінен 
туындайды.

– Баланың бәрі өзіміздікі, 

сондықтан оларды қысым 
көруші деп ақтап,  агрес-
сор деп даттап, бөліп
жаруға болмайды. Ондай 
балалардың біреуге қорлық 
көрcетуіне не итермелегенін 
білу маңызды. Жанжа
ғындағылардың құр метiне 
лайық болудың жолы бұл 
еместігін, өзі қысым көр
сеткен қатар ласының қан
дай қиын жағ дайға ұшырай
тынын түсіндіру ар қылы 
мәселені шешуге болады, – 
дейді Г.Оңалбаева.

Бүгінгінің баласы 
басқа ма?

Мойындайықшы, бала-
мен бір сәт сырласу, уақыт 
тауып ойын білу, оны жақсы 
көретініңді айту туралы 
психологтардың кеңесіне 
құлақ түре бермейміз. Сал
ған жерден «бізді әкеше
шеміз еркелеткен жоқ, шөп 
оруға да, бақша егуге де 
салды, бірбіріміздің сый-
май қалған киімімізді киіп 
жетілдік» деп өз уәжімізді 
алға тартамыз. Бірақ кеше 
мен бүгінді, яғни өзіміз бен 
баламызды  салыстыруға 
мүлде болмайды. Ата
ананың бәріне топырақ 
шашудан аулақпын, бірақ 
қазір баланы материалдық 
тұрғыдан қамтамасыз етуді 
бірінші орынға шығардық. 
Оның жан дүниесінде не 
болып жатқанын, ортасы-
мен қарымқатынасы қалай 
екенінен хабарымыз аз.  

Мәселенің мәнісін ма-
мандар терең түсінетін бол
ғандықтан, оларға ха бар
ластық. Психолог Сым бат 
Абдрахманова айтады:  

– Бала дүниеге кел-
генде әппақ парақ сияқты 
болады. Ол атын, ұлтын, 
дінін, руын, т.б білмейді. 

Осындай қарапайым тү
сі ніктен бастап, үлкен 
мәселені шешуге дейінгіні 
үйрететін – отбасы. Үйдегі 
әрбір әрекетке, айтылатын 
әңгімеге абай болыңыз. Жа-
сыратыны жоқ, кейбір про-
блемаларды, мысалы ақша 
жетпеу, т.б дастарханның 
басында, баланың көзінше 
талқылайтындар бар. Бала 
бұл түйінді шеше алмай-
ды, алайда естігенін ауыр 
қабылдайды. Мысалы, тә
жірибемде үйінде ақша 
жетпегендіктен өмірін қи
ғысы келетін жасөспірім 
кездесті. Ол «мен жоқ бол-
сам, маған  кеткен қаражат 
үйдің басқа қажеттіліктеріне 
жұмсалар еді»  деп ойлапты.

Баланы жақсы көру – 
оны материалдық жағынан 
қамтамасыз ету емес. Оған 
«мен сені жақсы көремін» 
деп айтып, құшақтағаныңыз, 
көңіл бөлгеніңіз керек. Тағы 
бір мысал айтайын. Бірінші 
некеден туған қыз екінші не-
кеден туған екі ұл бауырына 

қарап, өзін керексіз сезінеді. 
«Екінші әкем бөлектейді» 
деп айтатын. Қызбен, от-
басымен жұмыс істедік. 
Бір күні қыз қуанып келді. 
«Анам мені «ботақаным» 
деп еркелетті» дейді. Шыны 
керек, көбіміз үйдің кішісін 
еркелетіп, үлкеніне аса мән 
бермейміз. Оларды жұмсап, 
жауапкершілік артып, өсіп 
кетті деп ойлаймыз. Алайда, 
үйдің үлкеніне де, ортаншы-
сына да, кенжесіне де бірдей 
қарау керек. 

Бала үшін атаана – 
тек жасөспірімдік шаққа 
дейін авторитет. Әрі қарай 
достарының, ортасының 
ойы маңызды бола бастай-
ды. Сол жасөспірімдік 
шаққа дейін уақыт пен көңіл 
бөле алсаңыз, әрі қарай 
жеңіл болады. «Жұмыс, қол 
тимейді, т.б» деп жүргенде 
уақыт өтіп кетуі мүмкін. Ал 
уақытты кері айналдыруға 
ешкімнің құдіреті жетпейді. 
Сондықтан, балаларыңызға 
«жақсы көремін» деп айтуға, 
құшақтауға, көңіл, уақыт 
бөлуге шақырамын. 

Кеше ғана мектеп-
тен шыққан баланың өзі 
білім алған ұясын ойран-
дап, қан төгуіне не себеп 
болғанын түсінуге тырысып 
жатқандарды тыңдап оты-
рып түрлі ойға берілесің. 
«Баланың бос уақыты көп, 
тегін үйірмелер аз, онсыз 
да түн ауғанға дейін ком-
пьютер мен телефоннан бас 
алмайтын еді, карантинде 
тіпті «тордың» шырмауын-
да қалды, интернет ресурс
тарда зорлықзомбылыққа 
үйрететін бейнежазбалар 
қолжетімді»... Осылайша 
кете береді. 

Ал сіз балаңызбен қашан 
сырластыңыз?

Айналайын, абайла!
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«Ойпырым-ай, ә! Ойпырым-ай!». Осы 
одағай сөз соңғы уақыттары Жуасбайдың 
тіл ұшына жиі үйірілетін болды. Бұлай 
болатын да жөні бар. «Апыр-ай, ә! 
Ойпырым-ай, ә»! – деп таңғалмай көріңіз 
қазір. Таңғаласыз. Еріксіз, еркіңізден тыс 
таңғаласыз. Себеп? Себеп көп. Өте көп. 

Жуасбайдың таңғалуы дәл қазір 
емес, бұдан біраз жыл бұрын басталған. 
Бес қыздан кейін өліп-талып, Аллаға 
жалбарынып жүріп көрген жалғызы – 
Жеткергенінің жұмыс бабымен қалаға 
қоныс аударған. Сөйтсе, бұл жақта 
қызық. Бала мен келін айлықтарын, ал 
шамалыдан соң бұның кемпірі екеуінің 
де зейнетақысын бәңкі дей ме, бәңкәмәт 
дей ме, сондай бір жәшіктерден алады 
екен. Апырым-ай! Осындай да қызық 
болады екен-ау, ә?! Бұл не деген кәрамат 
десейші! Ең әуелі бұл «кәраматты» келіні 
Әсел көрсеткен. Таңертеңгі шайдың 
үстінде Жуасбай:

– Бүгін жексенбі ғой, базар қызатын 
шығар, барып жұртты көріп қайтайын, 
әрі майда-шүйде, керек-жарағымды ала-
йын, маған бес-он теңге болса бер, –деді 
кемпірі Дәмегүлге қарап.

– Менде көк тиын жоқ, – деді Дәмегүл 
кесесін дастарқанға қоя беріп. – Арғысын 
айтпағанда, осы жетінің өзінде екі 
бесіксаларға, Бибіжанның қызын ұзатуға, 
Айымкүл құрдасымның жетпіске тол-
ғанына барған жоқпын ба? Бәріне де құр 
қол бара алмайсың. Өзімнің де дымым 
қалмады. Бір басталса осындайдың 
тығыны ашылып кететін әдеті. Әй, бірақ, 
той ғой әйтеуір. Тапқанымызды осындай 
қызықшылықтарға жарата берейік те.

– Ата, менде де ақша болмай тұр, 
– деді келіні енесінің ұзатып барып 
қайырған уәжі біткен кезде. – Ботантай 
мен Алуашканың апайлары сыныптарын 
сырлауға ақша жинап, соған бердім. 
Алдыңғы күні жұмыстан қайтарда нан, 
рожки, жұмыртқа мен сары май ала 
келдім. 

Әсел сәл-пәл ойланып қалды. 
– А-а, айтпақшы, ата, – деді сосын 

қуанып. Өткендегі пенсияңыздан қалған 
шамалы ақша бар ғой. Қазір сізбен бірге 
шығып аптектегі банкоматтан алып 
берейін де. 

– Балам-ау, демалыс емес пе, оның 
жабық шығар? 

– Жо-жоқ, ата, банкомат демалыс 
күндері де істей береді. 

– Қалай сонда, бәңкәматтың адам-
дары демалмай ма? Жексенбі күні де 
ақша бере бере ме?

– Ата, онда ақшаны адамдар бермейді, 
банкоматтың өзі береді. 

– Түсінбедім, балам, түк түсінбедім. 
– Қазір көресіз, ата. Мен әуелі, 

ұмытпай тұрғанда, карточкаңызды алып 
алайын. 

Келіні шайдың соңын енесіне қал-
дырып, орнынан тұрды. Екеуі жылдам 
киініп сыртқа шықты. Онша көп жүрген 
жоқ. Бірер көшені қиып өтіп, ұзын жолға 
бұрыла бергенде дәл алдарында шағын 
ғана дәріхана үйі тұрды. 

– Мынаның есігі жабық қой.
Жуасбайдың ішінде: «Айттым ғой 

жаңа саған, демалыс күні қайдағы 
ақшаны алайын деп жүрсің» деген ой да 
жоқ емес.

– Мұнда келіңіз, ата!
Келіні үйдің қабырғасында лып-лып, 

жып-жып етіп тұрған телевизор сияқты 
бірдеңеге жақындай берді. 

– Банкомат деген осы, – деді ол. Сөйтті 
де қалтасынан кішкене кәртішкені алып 
моншақ тәрізді титімдей көк шамдары 
жанып тұрған бір сызыққа тигізді. 
Сол-ақ екен анау жемтігін қылғытқан 
құрбақадай қылқ еткізіп кәртішкені 
жұтып жіберді. 

– Енді сіздің ПИН-кодыңызды те-
реміз, – деді Әсел түсіндіруін одан әрі 
жалғастырып. Бірақ бұның бірдеңе 
түсініп тұрғаны шамалы. 

Келіні пиқ-пиқ еткізіп алдындағы 
түймедей темірлердің бірінен соң бірін 
баса берді. Ол басқан сайын «теле ви-
зордың» бетіне неше түрлі жазулар 
шығады. 

– Міне, енді ақшаны аламыз. 
О, тоба! Келіні қолын тоса беріп 

еді, бір қақпақ ашылды да, қып-қызыл 
ақшаны итеріп кеп жіберді. Ойпырым-
ай, ә! Ойпырым-ай! Мұндай да болады 
екен, ә! Жуасбай өз көзіне өзі сенбеді. 
Таң қалғаны сонша, аузы ашылып, кірпік 
қақпай, қимылсыз қатты да қалды. Өстіп 
тасмүсін сияқтанып тұрғанда келіні:

– Мінеки, ата, он бес мың теңгеңіз, 
– деп қолына қызылқұлақтарды ұстата 
салды. 

– Балам-ау, мынау шыннан да ақша 
ғой! Кәдімгі ақша!

– Иә, ата, осы айдағы пенсияңыздың 
қалғаны. Базарыңызға бара беріңіз енді. 
Жүріңіз, ана жақтан сізді автобусқа 
мінгізіп жіберейін. 

Келіні көлікке мінгізуін мінгізді, 
бұл базарға баруын барды-ау. Бірақ 
ман дытып ештеңе бітірмеді. Дұрыстап 
аралаған да жоқ. Үйге кіріп-шыққанда 
киетін бұзаубас галоштан басқа зат ала 
алмады. Өйткені, бар ойы базарда емес, 
әлгі ақшада болды. Келіні қолын тосқан 
кезде «мә» деп бере қойған банкоматта 
болды. 

«Ойпырым-ай, ә! – деп ойлады жаяу 
қайтып келе жатып. – Ойпырым-ай! 
Мұндай да ғажап болады екен. Ғажап 
қой, шыннан да ғажап! Балаларының 
«ақшаны бәңкәматтан аламыз» деген-
дерін еститін еді, бірақ соған онша мән 
бермепті. Енді, міне, көзімен көрді. Иә, 
көзбен көріп, қолмен ұстағанның жөні 
бөлек. «Жүре берсең, көре бересің» деп 
бекер айтпаған ғой бұрынғылар». 

Ол өстіп таңғалу сезімінен арыла 
алмай, айран-асыр қалып келе жатты. 
Банкомат берген ақшасын қалтасынан 
алып, бір-екі рет көріп қойды. Кәдімгі 
күнде ұстап жүрген теңге. «Е-е теңге, 
теңге... бүйтіп оңайлықпен қалтаға 
түспейтін едің, сен...» Осы сәт Жуас-
байдың көз алдынан өздерінің ауылда 
кезекке тұрып зейнетақы алатын кездері 
көлбеңдеп өтті.

Ол бір елдің де, жұрттың да берекесі 
кеткен, киер киімді былай қойғанда, 
ішер ас табудың өзі мәселе болып қалған 
қиындау уақыт еді. Ауылдың тепсе 
темір үзетін ер-азаматтарының бәрі екі 
қолдарын қалталарына салып сенделіп 
жүр. Жұмыс жоқ. Дүкен сөрелері жылан 
жалағандай. Бұрынғы қап-қап күрішке 
толып тұратын қойма, сүтті бұлақтай 

ағызып отырған ферма, бөлке-бөлке 
нан шығаратын наубайхана – бәрі-бәрі 
жабылған. Жабылмаған тек мектеп пен 
шағын аурухана ғана. Ондағыларда да 
жөнді айлық жоқ. Шал-шауқан мен кем-
пір-сампырлар да үш-төрт айды артқа 
тастап, пенсияға әрең қол жеткі зеді. 
Ал енді сол пенсия беретін күнгі «қыр-
ғынды» айтпа. Қырғын, шыннан да қып-
қызыл қырғын болатын. Айқай да сол 
жерде, ұрыс-керіс те сол жерде, боқтау 
да, балағаттау да сол жерде. Азанғы 
шайыңды ішер-ішпестен, ертелетіп ба-
рып өшірет алғаныңнан не пайда, кім нен 
кейін кім екені анықталынып, бір-бірі-
мен келісіп, әп-әдемі болып тұрғандар 
пош тадағы ақша беретін келіншектің 
төбесі көрінісімен әй бір жанталасады 
дейсің. 

– Мен біріншімін!
– Жоқ, мен біріншімін!
– Әй, Сапаш, не деп тұрсың, сенің 

келгенің жаңа ғана емес пе?
– Онда жұмысың болмасын!
– Әй, жолдастар, мен келгенде осы 

жерде жан баласы жоқ тұғын, сондықтан 
мен бірінші алам. 

– Ой-бу, мен сиырымды да саумай 
келіп едім, әуелі мен алып кетейінші!

– Оразамызды да ашпай келіп тұрмыз 
ғой, шамалы шыдасаңдар қайтеді?!

– Оу, ағайындар, жаңа келіспеп 
пе едік, кімнен кейін кім екенін. Енді 
бұларың не, тәртіп сақтасаңдаршы. 

– Әй, Пірман, тәртібің өзіңе, саған 
ұқсап сыпайылық сақтап тұратын жағдай 
жоқ, етсіз тамақ жеп отырғанымызға бір 
ай болды.

Аядай жер ызы-шу, қым-қуыт. Бір 
кезде иін тірескен топтың арасынан 
таласып-тармасып ақшасын әзер алған 
алғашқы зейнеткер де шығады. Сол-ақ 
екен, қолдарына сала-құлаш тізімдерін 
ұстап дайын тұрған  қыз-келіншектер 
қасына жетіп барады. 

– Әке, өткенде менен насыбай алып 
едіңіз ғой, соның ақшасын беріңіз.

– Әке, сіздің үйдегі Балжан әжем 
алты жүз теңгеге шемішке май алған. 

– Ата, маған сегіз жүз теңге бересіз, 
Қанат балаңыз футболкі мен шұлық 
алған. 

Саудагерлер қарыздарын алып 
бола бергенде, келесі екі бірдей қария 
теңгелерін ұстап шығып келе жатады. 

– Әке, апа, тұра тұрыңыздар, – деп 
енді олар Мәуебай шал мен кемпірі 
Қалипаның алдын кес-кестейді. 

– Мен әнеукүнгі шайдың ақшасын 
алайын деп ем.

– Иә, қарағым, шайың жақсы шығады 
екен, қанша берем?

– Қалипа апа, келініңіз жүз елу 
теңгеге пешеней алып еді, соны...

– Қайдағы пешеней? Ешқандай пеше-
ней көрген жоқпын, білмеймін.

– Қойыңыз, апа, міне, жазулы тұр 
ғой...

– Апа, менен бес келі рәшки алған-
сыз...

– Әй, кемпір, бер мына балаға 
рәшкиінің ақшасын, оны көрдік.

Мұндайда Жуасбай «бірінші, екін-
шімін» деп кезекке таласып, жұртпен 
алы сып-жұлыспайды. Сол жердегі 
орын дықтардың біріне жайғасып алып, 
әліптің артын бағады. Сөйтіп отырғанда 
түскі шайдың уақыты болады. Ақша 
беруші Нәбира:

– Болды енді тұрмаңыздар, әбетке 
кетем, – дейді.

Сол-ақ екен:
– Қызым-ай, маған беріп жіберші, 

түстен кейін тағы әуре болмайын.
– Мен де алып кетейінші, белім 

жарамай зорға келдім. 
– Ойбай-ау, таң азаннан қақиып 

тұрмыз, сонда алмай кетеміз бе?
– Нәбиражан, мен үштегі автабозбен 

қалаға баратын едім, беріп жіберші енді.
– Мен де жолға шығам, мен де алып 

кетуім керек! – деген дауыстар жаң-
бырша жауады. Бірін-бірі итермелеп, 
өңмендеген қимылдар үдей түседі. 

– Жоқ! Жоқ! Шығыңыздар! Шығы-
ңыздар! Жабам. Түстен кейін келіңіздер! 

Осылай деп қолына кілтін ұстап 
сөренің бергі жағына өткен Нәбира енді 
қарияларды шығара алмай әуреге түседі. 

Жуасбай көбіне түстен кейін де, 
тіпті кешке дейін де ақшасын ала 
алмайды. Сосын ертеңіне, болмаса 
оның да ертеңіне барады. Сол кездері 
рахат. Кешегі, алдыңкүнгі «соғыс» 
жоқ. Тыныштық. Екі-үш адам ғана 
 жәйі-ме-е-ен, мәдениетті түрде тиын-
тебендерін алады. Ал кейде бұның бір 
өзі ғана болады. Ондайда пошташы екеуі 
аз-кем тілдесіп қалады. Бірде қағазға қол 
қойдырып жатып Нәбира: 

– Жуасбай аға, сіз байсыз, ә? – деді. 
– Қалай? – деді бұл таңырқап. 
– Үнемі жұрттың ең соңынан келесіз. 

Соған қарағанда сізге ақша керек емес-
ау?

– И-и, қарағым-ай, әуелгі күндері 
алғаннан не пайда? Жүр ғой анау Сапаш 
та, Әжтай да, Пішенбай да: «Көк тиын 
қалған жоқ, сап қылдық» деп. Менікі, 
міне, өзіңде тұр. Әлі мұрты бұзылған 
жоқ. Жақсы емес пе?

– Ой, аға-ай, аға-ай, әулиесіз ғой! 
Міне ақшаңыз, санап алыңыз!

– Тәйт, санағаны несі? Санауды сенен 
артық біледі дейсің бе?

– Сонда да. Саудадағы сияқты ақшада 
да достық жоқ, аға.

– Мә, одан да мына бір-екі майданы 
өзіңе алып қал. 

– Ойбай, қойыңыз, аға, бұныңыз не?
– Жо-жоқ, қалсын, қалсын. Сен 

пенсия алмайсың ғой. 
Жуасбай бірер сарықұлақты сөренің 

үстінде қалдырып кетіп бара жатты. 
Нәбира дереу орнынан тұрып:

– Аға, аға, ақшаңызды... дей берген 
кезде бұл: 

– Қарағым, анау Бозымбектің қызы 
ащы кәмпит сатып жүр. Содан алып, 
ащылап бір шай ішсейші, – деп тез-тез 
басып шығып кеткен. 

Міне, осындайда күндер өткен... 
«Е-е-еh!» Жуасбай демін ішіне тартып 
ауыр күрсініп жібергенін байқамай да 
қалды. Сәл аялдап, тыныс созды. Жан-
жағына қарады. Ой құшағында біраз жер 
жүріп тастапты. Енді үйі де алыс емес.

«Ойпырым-ай, ә! – деді ол қайтадан 
банкомат есіне түсіп. Ойпырым-ай! 
Мына бәңкәматтың қызығын-ай! Мұндай 
да қызық болады екен!».

Бұл – аядай ауылынан қарға адым ұзап 
шықпаған, күріш егіп, кетпен шапқаннан 
басқаны білмеген Жуасбайдың таңғалуы-
ның алды екен. Сонан кейін-ақ үйдегі 
балалары мен немерелері кәраматтың 
небір түрін көрсетіп, мұны онан сайын 
қайран қалдыра берді. 

Не жалғасып жатқан сымы жоқ, әуеден 
тартады дейтін не телевизордыкіндей 
қалқан құлақты құрылғысы жоқ, қалтаға 
салып жүріп-ақ керек кезінде оймен 
де, қырмен де сөйлесе беретін ұялы 
телефонға таңғалып жүргенде бір күні 
Жеткерген компьютер сатып әкелсін. 
Онысын және жеделдетіп «интернет» 
дегенге қоссын. Міне, қызық! Қызық 
болғанда да нағыз қызықтың көкесі! 
Апырым-ай, онда не жоқ дейсің? 
Дүниенің бәрі бар екен, бәрі. Әуелгі 
кезде бұл компьютермен ұлының түп-
түзу қылып, тасқа басқандай етіп жазу 
жазып отырғанына таңғалушы еді, сөйтсе 
ол ештеңе емес екен. Жеткергенжан 
қолы қалт еткенде көрсетті. Неше түрлі 
ойын да, концерт те, кино да, кітап та, 
жер-жердегі хабар-ошар да, қойшы, 
әйтеуір, адам жанынан басқаның бәрі 
бар екен. Қалай таңғалмассың?! Бұл бұл 
ма? Тағы біршама уақыт өткенде әуелі 
келін мен ұл, сонан соң олардан қалмай 
қыңқылдап жүріп Ботантай мен Алуаш та 
телефондарын жаңартты. Бұрынғылары 
кішкентай, иіссабынның көлеміндей 
ғана тұғын, ал мыналары қолақпандай, 
тура кірсабынның жұқасындай. Ал 
әлгі компьютердегі кәраматтың бәрі 
енді айфон дей ме, жайфон дей ме, сол 
кірсабындай телефондардың ішіне 
көшіпті. Саусағыңның ұшын тигізіп 
қалсаң бітті. Алақандай терезесінен 
жыпылдатып көрсете жөнеледі. О, 
Құдірет! Төрткүл дүниенің тынысы 
адамның қолында тұр! Бұл не деген 
ғажап! Тіпті айтуға тіл жетпейді. Бұған 
қалай таңғалмассың?! 

Жуасбай қалаға келгелі бері 
осындай ғажаптарды, әсіресе, соңғы 
кездері, жиі көретін болды. Соған 
орай «ойпырмайлатуы» да көбейе 
түсті. Өткенде Ботантай екеуі шаhар 
орталығындағы үш қабатты үлкен 
дүкенге барды. Міне, қызық! Бұлар есікке 
тақай беріп еді, жалтыраған жалпақ 
әйнек ортасынан қақ жарылып өзінен-
өзі сырғып ашылды. Ешкім итерген 
жоқ. Ешкім тұтқадан ұстап тартқан 
жоқ. Өзінен-өзі ашылды. Таңғалып, 
селтиіп тұрып қалған мұны Ботантай 
«Жүріңіз, ата!» – деп қолынан ұстап 
ішке кіргізді. Мәссаған! Тап алдарында 
мөлдір моншақтарын жоғарыға атып, 
күміс тамшыларын тынымсыз шашқан 
субұрқақ тұр. 

– Өй, Ботанжан, мына қара! Мына 
қара!

– Ата, тыныш, мен бұны білем ғой, 
бүгін сізді көрсін деп әдейі ертіп әкелдім. 
Апам, әжем, Алуашка үшеуі ылғи да 
келеді осында. Бұл жаңадан ашылған 
мегаорталық. 

– А-а, әлгі әжең де көрді ме мұны? 
Қарашы-ей, оның пысығын. 

– Иә, ата, әйелдер магазинді көп 
аралайды ғой. 

– І-і...
– Жүріңіз, ата, әуелі мен рюкзагымды 

қояйын, әйтпесе ішке кіргізбейді.
– Қайда қоясың, Ботанжан-ау, біреу 

алып кетпей ме?
– Жо-оқ, ата, ешкім де алмайды. 
– А-а, сөмкелерді күзететін қарауыл 

бар ма?
– Жо-оқ, қарауыл емес...
Екеуі субұрқақты айналып оң жаққа 

өтті де, бір қабырғаны тұтастай алып 
тұрған сары қаңылтырдың жанына келді. 
Әр-әр жерде бір-екі адам ғана көрінеді. 
Олардың да ешкіммен шаруасы жоқ 
сияқты. Өз-өздерімен бірдеңе істеп 
күйбеңдеп жатыр. «Құдай-ау, сонда 
рөкзакты қайда қоямыз? Бұл жерде я бір 
ілгешек, я бір үстөл көрінбейді ғой» деп 
ойлады бұл. 

– Ата, бері қараңыз, – деді осы кезде 
Ботантай. Сөйтті де сұқ саусағымен 

бір қызыл түймені басып қалып еді, 
жандарынан сарт етіп бір қақпақ 
ашылды. 

– Астапыралла!
Бейқам тұрған Жуасбай шошып кетті. 
– Қорықпаңыз, ата, – деді Ботантай 

қызыл түйменің астынан сумаң етіп 
шыға келген тілдей қағазды алып жатып. 
– Біздің жәшігіміз ғой. 

Қызығы, Ботантай рюкзагын қойып, 
есігін тырс еткізіп жауып еді, енді ол 
жәшік емес, тұтас бір темір қабырға 
болды да қалды. 

– Сонда, – деді бұл таңданып. – Сонда 
мына ұзыннан-ұзақ болып тұрған сары 
қабырғаның бәрі осындай жәшік пе? Бәрі 
ашыла ма?

– Иә, бұл жерде кемі үш жүздей 
жәшік бар.

– Ойпырым-ай, ә!
Екеуі көп кідірмей, сәлден соң жоға-

рыға көтерілді. Қалай көтерілді дейсіз 
ғой. Жәй, кәдімгі баспалдақпен бе? 
Жо-оқ. Тоқпен жүретін баспалдақпен! 
Ал, таң ғалудың көкесі керек болса! 
Жуасбай тоқпен жұмыс істейтін біраз 
нәрсені білетін еді. Бірақ тоқпен жүретін 

баспалдақтың болатынын білмейді екен. 
Естімепті де.

Сәбиді алақанға тұрғызып көтер-
гендей етіп жоғарылататын сол ғажайып 
басқышпен әуелі екінші, содан соң 
үшін ші қабатқа бұлар бекер шықпапты. 
Бұл жерде сауда-саттық емес, түрлі 
ойындар бар екен. Кішкене рельстермен 
зуылдаған пойыздар да, ирелең-ирелең 
етіп жүретін тізбектелген жылан мүсінді 
мәшинелер де, шеңбер жасап айналатын 
әткеншектер де, үстіне шығып ұшып-
ұшып секіруге болатын үрлеген резең-
келер де осында. Бірақ Ботантай олардың 
ешқайсысына мінген жоқ. Балалардың 
көңілді ойындарына қарап отырды да 
шамалыдан соң: 

– Жүріңіз, ата, кафетерийге барып 
пицца жеп, сусын ішейік, шөлдеген 
шығарсыз, – деді.

– Балам-ау, оған ақшаң бар ма, мен 
ештеңе алып шықпап едім.

– Түк те қысылмаңыз, ата, ақшам 
бар, кеше әкемнен сізді қыдыртамын деп 
сұрап алғанмын. 

– А-а. Мұның жөн. 
Екеуі томпақ-томпақ орындықтары 

мен үстелдері бар шап-шағын, жап-
жайлы жерге келіп отырды. Сол-ақ екен 
алдына жиегі ирек-ирек, дөңгелекше, 
аппақ алжапқыш байлаған, басына аппақ 
қатырма қалпақ киген еліктің лағындай, 
сүп-сүйкімді бір қыз жандарына жетіп 
келді. Қолында құйттай қағазы мен 
қаламы бар. 

– Здравствуйте! Что желаете?
– Здравствуйте! Нам две пиццы, 

дедушке – чашку кофе с молоком, а мне 
– стакан кока-колы. 

Қыз қағазына түртіп-түртіп алды. 
Жуасбайдың аузы ашылды да қалды. 
Еліктің лағындай сүйкімді қызға емес, 
не мересінің орысша сөйлегеніне. 
Оны және тап орыс сияқты айнытпай 
айтқанына. 

– Ботанжан, сен орысша біледі екенсің 
ғой, ә! Оны қалай үйреніп жүрсің?

– Ой, ата, қалада орысша білмесең 
болмайды. Мектебіміздің жартысы орыс 
кластары. Сондағы балдармен ойнап, 
сөйлесіп үйрендім. Қазір ағылшынша 
үйреніп жүрмін. 

– Мәләдес, менің балам!
Немересінен қалғысы келмегендей, 

Жуасбай өзі білетін жалғыз ауыз орыс-
шасын айтып салды. Өстіп отырғанда 
подносын көтеріп сүйкімді қыз келді. 
Екеуінің алдына тәрелкеге салынған екі 
күлше мен сусындарын қойды. 

– Приятного аппетита! – деп басын 
сәл-пәл иіп, күлімсіреді. Сөйтті де, 
бұрылып жүре берді. 

– Ойпырым-ай, мынау қандай жақсы 
бала, танымайтын адамдарға да елпілдеп, 
иіліп тұр ғой. Бірақ неге қазақша сөй-
лемейді екен, ә? Өзі қазақ емес пе? –деді 
Жуасбай таңданып. 

– Иә, ата, қазақ қой. Қаланың қыздар, 
балдарының көбі өйстеді. Орысша 
сөйлейді. 

– Сонда олар үйінде, әке-
шешелерімен де орысша тілдесе ме?

– Иә, олардың өздері де, әке-шешелері 
де қазақша айтпайды, тек орысша.

– Неге?
– Моды ғой. Қазақ қыздар, балдардың 

көбі қазақша білмейді де. 
– Апыр-ай,ә! Бұл қалай болғаны? Бұл 

дұрыс емес қой, дұрыс емес!
Жуасбай басын еріксіз шайқай берді. 
– Жарайды, ата, пиццамызды жейік. 
– Иә, иә, ала бер, балам, мен қазір...
Қария көпке дейін біртүрлі болып 

отырды. Таңғалғаны сонша, тіпті дәмге 
тәбеті болмай қалды. «Жастардың бұ-
лары несі? – деп ойлады. – Қазақ бола 
тұрып қазақша білмегені, қазақша сөйле-
мегені несі? Біздің Ботанжан сияқты 
орысшаны тек керек жерінде ғана айтпай 
ма? Бәрі теледидарда көрсететіндей үл-
кен қалалардағы  үлкен-үлкен жина лыс-
тарға қатысып жатқан жоқ қой, орысша 
сөйлейтін. Олар секілді дәу бастықтар 
да емес. Жаңағы қыздыкі не? Түр-түсі 
әп-әдемі болғанға сүйсініп қалып едім. 
Қазақтың кәдімгі қараторы қызы. Сөйтіп 
тұрып, өзінің тілі жоқтай, көк көз, 
сары орыстың тілінде сөйлегені несі? 
Ойпырым-ай! Ойпырым-ай!»

Жуасбай мұндай күймес, мұндай 
таңғалмас. Манадан бергі  қызықтардан 
алған әсерін, көтерілген көңілін мына 
бір туған тілін білмейтін шөпжелкенің 
су сепкендей басқаны-ай! Тіпті өзін 
жеккөріп кетті. Ыдыстарын жинастырып, 
ақшасын алып жатқан кезде жаңағы 
еліктің лағындай қыз енді көзіне 
түлкінің жәудірі сияқты болып көрінді. 
Сүйкімділіктен де жұрдай. 

Ботантайдың атасының бұл бірінші 
рет күйінуі, жыны келіп тұрып қайран 
қалуы емес. Қалаға келгелі көңілге 
қонымсыз, миға сыйымсыз, көзге қораш, 
жо-жоқ қораш қана емес, көрер көзге ұят, 
әбестік, дарақылық, анайылықтың небір 
түрін көріп жүр. 

Ойпырым-ай, бұл жақтың жаста-
рын да ұят деген болмайды екен. Келін 
мен бала жұмыстарына, немерелері 
мек тепке кеткен кезде, бұл кемпірінің 
бетіне қарап қашанғы отырсын, «қой, 
бір мезгіл бой сергітіп, ауа жұтып ке-
лейін» деп үй жағындағы жасыл желегі 
жайқалған саябаққа барған. Масқара! 
Мұндай масқараны кім көрген?! Осын-
ша жасқа келгенше Жуасбай тапа-тал 
түсте, әрлі-берлі жүріп жатқан адам-
дардың көзінше, құшақтасып, сүйісіп, 
естерінен танғандарды көрмепті. Алға-
шында «бұлар не істеп жатыр?» деп 
ыңғайсыздау отырып, ыңғайсыздау қи-
мылдаған екеудің жандарына жақын 
барып қарамай ма? Сөйтсе, құрысын, 
құрысын! Атама! Ой, атаңа нәлеттер. 
Жартылай жалаңаш жалбыр шаш қыз 
жігіттің жуан санына алшиып отырып 
алыпты. Ауыздары ауыздарына жабысып 
қалған. Қолдарының жүгірмей жатқан 
жері жоқ. Ыңқ-мыңқ, ыңқ-мыңқ. Өй, 
көргенсіздер! Жандарына адам келіп тұр 
ма, мал келіп тұр ма, бәрібір. Қыңбайды. 
Айылдарын жимайды. Мұнан әрі қарауға 
жүзі шыдамаған бұл дереу бұрылып, 
басқа бағытпен жүре берген. Көп ұзаған 
жоқ, алдынан дәл сондай жабысқан 
екеу тағы кезікті. Енді оларға жақын 
барған жоқ. Өйткені түсінікті. Құрысын 
пәлекеттер. Теріс қарап, тез-тез басып 
тұстарынан өтіп кетті.

Осыдан кейін Жуасбай сол саябаққа 
бармайтын болды. Әлгі ұяттан безген-
дерді көрмейін деп. Сөйтсе, жалғыз ол 
жер емес, адам демалып, серуендеуге 
ар налған басқа да орындарда, тіпті көше-
лердің қақ ортасында тұрып-ақ, уыздай 
жас қыздар мен балаң жігіттер құшақ-
тасып, аймаласып, айылдарын жимай 
тұра береді екен. 

Ойпырым-ай, бесіктен белі шықпаған, 
ұяттан жұрдай мына ұл-қыздарды да ата-
ана тәрбиелеп, өсіріп отыр-ау, ә? –деп 
таңғалады бұл. 

Көше демекші, қала көшелерінен 
тағы бір ыңғайсыз нәрсені байқап, қа-
ра дай күйінді. Жаз шығып, аптап 
ыстық басталар-басталмастан-ақ еркек 
атаулының біразы шалбарларын сыпы-
рып тастайды екен. Үлкені де, кішісі 
де балақтарын ит жұлып алғандай 
шол тиған, тыртиған шолақ шалбарға 
шығады. Ұят-ай! Аяқ-қолдары түп-
түзу, сәмбі талдай солқылдаған жастар 
кисе бір сәрі. Ой-бүу, қарындары қара 
қазандай төңкерілген, денелері іркілдеп, 
аяқтары қисайған қасқа маңдайлар мен 
жалтыр бастар киіп, әжуа болып жүр 
ғой. Балтырларының жүндері шуда-
шуда мұндай шортикті шалдар мен жігіт 
ағаларын көргенде, бұл жерге кіріп кете 
жаздайды. Сосын ойлайды: «Апырым-ай, 
бұл шіркіндердің қыздары мен келіндері, 
апа-қарындастары бар емес пе, солардан 
қалай қымсынбайды? Мына көшедегі 
қаптаған халықтан ше? Көпшіліктен 
ұялып, көпшілікті сыйласа нетті?!»

Осындайда есіне түседі. Жазды 
күндері киіз үйдің іші ысып, қайнап 
кететін әдеті. Мұның да денесінің қызуы 
қайтпаған нарттай жігіт кезі. Жеткергені 
әлі дүниеге келмеген. Үйелмелі-
сүйелмелі қыздары бар. Біледі, әкесі дала 
түгілі үйдің өзінде жеңіл-желпі, олпы-
солпы киініп жүргенді жақтырмайды. 
Бірде күн тіпті ыңғайсыз ысып, тұла бойы 
күйіп бара жатқасын шайға мәйкішең 
келіп отыра бергені сол еді, әкесі:

– Ой, тәрбиесіз, екінші мынадай 
жа ла ңаш түріңді көрмейтін болайын, 
қыз дарыңнан ұялмайсың ба? – деп 
қам шымен арқасынан тартып-тартып 
жіберді. Сөйтсе, бұл ұмытып кетіпті, бір 
рет дастарқан басына трико шалбармен 
келгенде, әкесінің үнемі жанында 
жататын қара қамшысы май құйрығын 
дызылдатқан. Ал жауырынның жөні 
бөлек екен. Жанын көзіне көрсетіп, удай 
ашыды. Содан қайтып бұл ыссыламақ 
түгілі, пісіп қалса да жеңіл киіммен 
жүрмейтін болды.

Ауылда бұлардың Нүсіпбек деген 
туысқан әкелері болып еді. Үстінен түйе 
өтіп кетсе де мыңқ етпейтін момын. 
Сол Нүсіпбек әкенің аузынан Жуасбай 
қазір айтып жүрген  «Ойпырым-ай» сөзі 
түспейтін. Бұлардың үйіне жиі соғатын 
еді. Ол кезде әке-шешесі бар. Бұл – 
жас. Үлкендердің сөзіне онша зейін 
қоймайды. Соның өзінде байқайтыны, 
Нүсіпбек әке көбіне тыңдаушы. Онша 
әңгіме айтпайды. Айта қалғанның өзінде 
қысқа сөйлейді. Қызығы, өзі сөйлесе 
де, кісінің әңгімесін тыңдап отырса 
да, «Ойпырым-ай, ә! Ойпырым-ай, ә!» 
деп таңданумен болады. Тіпті орнынан 
тұрып жатып та, «ойпырмайын» бір рет 
айтып қалушы еді, жарықтық.

Жуасбай осы күні ойлайды: Сол 
Нүсіпбек әке не нәрсеге таңғалып «Ой-
пырым-ай» деді екен? Ол кезде қазіргі 
«кәраматтардың» бірі де жоқ қой. Бәң-
кәмат та, компьютер де, айфон да, тоқ-
пен жүретін баспалдақ та, тұтқадан 
тартпай-ақ өзінен-өзі ашылатын есік 
те, ештеңе де жоқ. Әлде сол уақыттың 
өзінің адам таңданатын қызықтары бол-
ды ма? Мәселен, ақ-қара түспен көр-
се тетін телевизор, қарыстай құралын 
дөп-дөңгелек табақшаның бетіне қойып 
айналдырсаң әндете жөнелетін ойнатқыш 
сандықша, әр үйдің қабырғасында 
сайрап тұратын радио, баяғыдай шоқпен 
емес, тоқпен қызатын үтік, тоқ шәйнек, 
тоқ тапа. 

Міне, осындай жаңа дүниелерге 
таңғалғанда Нүсіпбек әкенің тіл ұшына 
«Ойпырым-ай» оралды ма екен? Жоқ 
әлде Жуасбайдың күйіп кеткенде айта-
тыны сияқты, ол кісінің де аузына, өз 
уақытының кеселді, жағымсыз жайт-
тарын көргенде, осы сөз еріксіз түсті ме 
екен? Кім біліпті. Мүмкін таңғалып қуан-
ғаннан гөрі, наразы болып, қынжылған 
кездерінде көп айтқан шығар. Өйткені 
«Әр заманның өз сұрқылтайы бар» дейді 
ғой.

 Ойпырым-ай, ә!

Несібелі РАХМЕТ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, Қазақстанның құрметті 
журналисі

Қалаға келген 
Жуасбай /әңгіме

/
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Қолына ұстаған қаламын қа
зақтың рухын көтеруге арнаған 
жазушықайраткер Ш.Мұртаза 
бір сөзінде: «Дүйім жұрт сөзін 
тыңдап, пікіріне құлақ асқанды 
абыз дейді. Ауылаймаққа әмірі 
жүретінді ақсақал атайды. Ал, 
елдік сананы қалыптастыра ал
май, ауылаймақ күйбеңінің шыр
ғалаңында жүргенді шал дейді» 
депті. 

Ақсақалдар түгілі көселердің 
де көсемсіген заманында шал
да рыңыз шаң қауып қалары дау
сыз. Амалсыз әрі алдымен ақса
қалдарымыздың ақ жолы дұрыс 
болса екен деген ойда қаласың. 
Әрине, қарап отырып аспаннан 
қара бұлтты төндіре беруге бол
мас. Абыздар бар арамызда, же
тіп артылады. Бірақ, солардың 
бірі де бірегейі – Сейілбек Шау
хаманов еді деп кесіп айтсам 
ме нің, ықыласымды ешкім те
ріске шығарып, жерге тастай сал
майтын шығар. Расы солай. Бұған 
талас жоқ. 

Жұрт «Шаршамайтын Шауха
манов» атап кеткен Секеңнің 
сер гек те сезімталдығын қалай 
мақтап һәм дәріптесеңіз де 
жарасады. Қолына талай қыз
меттің тұтқасы тиген кездің 
өзінде, оның бірдебірінде жаман 
сөзге қалмақ тү гілі, ескерту де 
алып көрмеді. Қария деген ат қа 
кір келтірмей, өнегелі өмір сү
рудің өзі ғанибет екендігін көр
сетіп кетті. 

Журналист ретінде біраз жыл 
қыс, жаз демей, ауа райы ның 
жайсыздығына да қарамас тан, 
бірде көлікпен, тағы бірде тік
ұшақпен де іссапарда бірге кө
бірек жүрдік, бірге дастар қан дас 
болдық. Мұны айтып отыр ғаным, 
жолда жүргенде немесе дастарқан 
басында жасы бар, жасымысы 
бар, кейде ұсақтүйек әңгіме 
айтып шар шатып жіберетіні аян. 
Ал Сейілбек отырған жерде сіз 
де салиқалы әңгіме айтып, нағыз 
қазақылық қасиет алмасаңыз, 
ұят болар еді. Біз бір ай жата
жастана жатып оқыған «Бес 
ғасыр жырлайдыны» ол кісі бес
ақ күнде бітірген. Сөйтіп, ға
сырдан ғасырға жеткен, Алтын 
дәуірдің асыл дүниелерін жұртқа 
насихаттап жүрді. 

Қоғамда «Қазыналы қарттар, 
қайдасың?» деген тосын сауал 
ту ындар болса, біз соларды таба 
алмай жүрген жоқпыз, іздеуге 
мойнымыз жар бермей келе 
жат қанын ұмытпағанымыз жөн 
деген ой туады. Шынтуайтына 
келсек, Абайдың қара сөздері
нен, ақынжыраулардың өсиеті
нен, аңызәңгімелер мен бү
гінгінің саясатына дейін сан 
түр лі сөз қозғай алатын, терең 
қазып ұлағатты ой айтудан жа
лық пайтын, бір жаңылмайтын 
Сәкеңнің мықтылығы осында 
болса керек. Көнекөз қа  рия лар – 
ұлттың ұлт болып қа  лып тасуына, 
салтдәстүрдің сақ та луына, жас 
ұрпақтың дұ рыс бағытбағдар 
мен тәлімтәр бие алуына, дін 
мен ділдің, тілдің, басқа да асыл 
құнды лық та рымыздың сақ та луы
на, ел дің бірлік пен ын ты мақ та 
өмір сүруіне бірденбір себепші 
дер болсақ, Сейілбек сынды дана
лар дың өнеге өрісі өшпейтіні 
сөзсіз. 

Расында да, көнекөздерден 
қалған әр сөздің астарында ал
тынның сынығы жатыр деуге 
болады. Кемеңгер жазушы 
М.Әуе зов «Қытайлықтар ұлы 
қы тай қорғанымен, италия лық
тар сазды әуенімен таңғал дырса, 
қазақ халқы ұлттық құн ды
лық тары мен бай тілін мақтан 
етеді» деген екен. Сол айт пақ
шы қазақтың құндылығы қоғам 
қайраткері Сейілбек Шауха ма
новтың бір бо йында толық сақ
талған еді. Сөзге ше шен, істе 
көсем ақ сақалдың әрбір тір лігі 
еріксіз там сан ды ратын әрі таң
ғал дыратын.

Міне, бұған мы сал ды алыс
тан іздеудің қажеті шамалы. 
Қай заманды алсақ та, ата, әке 

– ақылшы, ба ғыт беруші. Көне 
мем ле кет терде бол сын сақ, ғұн 
қо ға мында бол сын патриар
хал дық басым болған, би леуші 
мен қара ха лықты бі тістіріп, та
быстырып отырған ау зы дуалы 
ақсақалдар емес пе? Сондай асыл 
азаматтар қазірде бар дер болсақ, 
шашасына шаң жұқ тырмайтын 
Шаухаманов со лар дың көш ба
сында жүзі жар қырап, тілі сайрап, 
жігеріңді қайрап, қолаяғыңды 
байлап, ақылойыңды майлап, 
жайнап тұрар еді. 

Өткен жылдардың бірінде 
Алтай Нұриддинұлы деген ба уы
рымыз «Тұлға» атты мақа ласында 
С.Шаухамановтың Шиелі ауда
нын басқарған жылдары тындыр
ған қыруар тірлігіне тоқтала ке ле: 
«Аталы, баталы сөздер ті зілген 
блокнотында тоқсан мың нан 
астам мақалмәтелдерді тізіпті. 
Көріп, қайран қалдым» деп жа
зыпты. Өз сөзінде Секең: «Бі
реулер баяндаманы оқып келе 
жатып, өз ойын қосып, толық
тырам деп далаға лағып кетіп, 
ой ды шашыратып алып жатады. 
Баян даманы өзің жазып, соны 
әдемілеп оқып берсең, әлгіндей 
кемшіліктерге жол бермес еді әрі 
сөзің таза, нық, өтімді шығады» 
деген екен. 

Мұны айтып отырған се бе
біміз, Секең бар болмысын бо
йынан да, ойынан да, көзінен де, 
сөзінен де айқын көрсете білген 
жан еді. Қара сөзге қамшы сал
дыр майтын азаматтың шешендігі 
ше берлерді көз алдыңа әкеледі. 
Жазуы қандай көркем болса, сөзі 
де сондай әсем. Жазуы мен сөйлеу 
тәсілі құстың қос қанатындай 
десек, артық айтпағанымыз. 
Оның жандүниесімен беріле жаз
ған кез келген дүниесін, публи
цистикаларын жазушы лардың 
өзі мұртын бұза алмайтын. Бір
неше кітаптың да авторы болды. 
Өнердің шын жанашыры еді. 
Осының барлығы азаматтың бі
тімболмысы бөлек тігін аңғар
татын.

Кезінде Талдықорған, Қызыл
орда облыстарын басқарып, 
ҚКП орталық комитетінің инс
пек  торы, бірнеше рет КСРО, 
ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің депу
таты, Парламент Сенатының 
ха лық аралық қорғаныс және 
қа уіп сіздік жөніндегі комитет 
мү шесі, Көшіқон және демо
графия жөніндегі агенттік төр
аға сының орынбасары қызмет
терін абыроймен атқарған 
С.Шау хаманов адал еңбегі үшін 
мем лекеттік марапаттаулардан 
да құр қалмаған. Бес ауданның 
Құрметті азаматы, «Октябрь 
рево люциясы», «Еңбек Қызыл 
ту» ордені, Құрмет белгісі, «Ха
лықтар достығы», «Парасат» ор
дендерімен, көптеген медальдар
мен, Қазақстан мен Өзбекстанның 
Құрмет грамоталарымен марапат
талған.

Секең жары Жұпаркүл екеуі 
Нағима, Фатима, Нұрлан, Шол
пан, Ұлбосын есімді қыздары мен 
ұлын үлкен азамат етіп өсірді. 
Олардан немере сүйіп, бақыт құ
шағында жүріп, өзгелердің де 
бақытты болуын тілейтін, өзге
лердің де тірлігі түзу болға нын 
қалайтын. Ұлы Абай дың «Сүйер 
ұлың болса, сен сүй, сүйінерге 
жарар ол» деген дана сөзі Секең 
секілді бір туар аза маттарға 
арналғандай көрінеді. 

Ғұлама шайыр Әбубәкір Кер
дері «Би болмас белін жалпақ 
буғанменен, тазармас әсілі ха
рам жуғанменен» дейді. Бірақ, 
адам әу баста таза болуы керек. 
Сол кіршіксіз көңіл ұрпақтың 
бо йына сіңеді. Адалдықты да, 
аза маттықты да, имандылық 
пен ибалықты атаанадан да, 
аға буыннан де үйрене білген 
С.Шау ха манұлының сегіз қырлы, 
бір сырлы болғандығын айтып 
тауыса ал майсыз. Жасы 60ты 
алқымдаған Абай, сексендегі 
Сүйінбай, тоқ сандағы Жамбыл, 
оның за ман дасы Нұрпейіс Бай
ғанин өз дерінің жас шамасын 

жасырмай соған лайықты тір
лік жасаған. Бір ауылдың ақ
сақалдарын бір жер ге тоғысты
рып, ренжіскенін та быстыра 
ал май жүрген заманда Сейілбек 
Шаухаманұлы бүкіл бір облыс
тың қарияларын қасы на жинап, 
ұлт бір лігін, ұрпақ қамын на
сихаттап едік. Кез келген жерде 
шешіле сөйлейтін Секеңнің әр 
сөзінен даналардан қалған да
ралықты аңғаратын едік. Өмірдің 
өз айнасына айнала бастаған 
тұста қоғам қай раткерінің өмір 
сүру қағидасы биліктегілерге де 
замандастарына да, жастарға да 
есте сақтап жү руге, қолдануға 
лайықты дағды болғанын жақсы 
білеміз. 

Оқығаны да, тоқығаны да 
көп азаматтың жүгінері – Абай. 
Ғұлама ақынның ғасырлар бо
йына азық болып қалар аталы 
сөздері қазір айтып жүрген Мәң
гілік елдің негізін қалайды. Абай 
білімді де, тәлімі мол тәрбиені де, 
еселі еңбекті де дәріптейді. Осы 
үшеуін қатар алып жүрген ұр
пақтың ұлы мақсатына қиналмай 
жететіндігіне сенеді. Отыз же
тін ші қара сөздегі «Адамның 
адам шылығы істі бастағанынан 
білінеді, қалай бітіргендігінен 
емес» деген пікірді басты ұс
таным ететін еді. Өз ортасында 
орынды сөз айтатын, ордалы 
ой қозғайтын Секеңнің де көңі
лін алаңдататын мәселелер бар
шылық болатын. Бір жур налистің 
«Еңбек тәрбиесі деген қазір 
қалып бара жатыр ғой...» деген 
сұрағына: «Еңбек тәрбиесі жоқ. 
Еңбек тәрбиесінсіз де еш теңе 
болмайды. «Адамды адам еткен 
– еңбек» – дейді. Менің оған 
қосарым, адамды адам етіп қал
дыратын да – еңбек. Мектепте, 
отбасында еңбек тәрбиесіне кө ңіл 
бөліну керек. Жұрттың бәрі бас
тық болуы, ғалым болуы мүмкін 
емес. Мектеп оқушы ларының та
ланттыларын бесінші сыныптан 
кейін химик шығатынын – хи
мик, физик шығатынын физик, 
тарихшы шығатынын тарих шы 
болуға бейімдеу қажет. Мұн
дай бейімі жоқ балаларға тасқа
лаушы, слесарь, тракторист де
ген дей, мамандықтарды жақсы 
меңгер сең, жақсы өмір сүресің 
деген тәрбие керек. Қазір осын
дай тәрбие болмай отыр. Уни
вер ситет бітіріп, жұмыссыз 
жүр  гендер қатары көбейді. Сон 
дықтан баланы өмірге тәрбие
леуді, еңбекке баулуды – тәр бие 
жұмы сының ең басына апа рып 
қойған дұрыс. Мысалы, уни
вер ситет бітірген қыз от жаға 
алмайды. Ондай әйел кімге 
керек. Махаббат өтеді. Үйді жақ
сы ұстайтын, тамақты жақсы пі
сіретін, бәрі қолынан келетін 
әйел ден ешкім де кетпейді» деп 
жауап беріпті. 

Осы секілді отбасылық әңгі
менің арасында тамаша мысал
дарды тізбелеп отырып, ой 
бө  ліскенде Сейілбек Шаухаман
ұлы ның шаң қаптырып кететіні 
бар еді. Ы.Алтын сариннің «Қа
шан да бір істі істегіңіз келсе, ол 
іске әуелі ақылыңызды, онан соң 
көзіңізді жұмылдырыңыз, сонан 
соң, ақы лыңыз дұрыстаса, көзіңіз 
көріп жөнін тауып мақұл көрсе, 
тіліңіз бен қолыңызға сонда ерік 
беріңіз» деген нақылын аузынан 
тастамай үнемі айтып отыратын.

Абыздығын ауылаймақ емес 
исі қазақ жұртына мойындатқан 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Сейілбек Шаухаманов көзі тірі 
болғанда тура бүгін 82 жасқа 
толар еді. Қайраткердің биік 
болмысы мен елге сіңірген ең
бегі, жұртының жадындағы са
ғы нышы туралы әлі талай ес
те ліктер жазылатынына күмән 
кел тірмейміз.

Итен ҚАРЫМСАҚҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі,

Қызылорда қаласының 
Құрметті азаматы

Адамның жылы сөзге жаны жылып сала береді. 
Дастарқан басында таныс інішектердің бірі «Аға, 
сіз әр тақырыпқа қалам сілтеп жүрсіз, нағыз абыз 
туралы неге жазбайсыз» деді. Рақмет айтуды да 
ұмытпадым. Бірақ, ішімнен «бұл бала қандай оймен 
айтты?» деген сұрақ мазалай берді. Шындығында 
абыз дегенге лайықты тұлғалар бар емес пе? Құдай-
ау, Сыр бойындағы жалпы қазақтың бүгінгі абыз 
ақсақалдары кімдер, олардың қатарын кімдермен 
толықтыруға болады деп ойладым. Сосын өзге 
аға буынның өкілдерін, одан кейінгі ұрпақтың 
арасынан да мықтылар шыққанын миымның 
ішінен тізіп өттім.

АЛАСАРМАС
БИІКТІК

Әбекеңді біршама білу
ші  едім. Тонның ішкі ба
уындай етене аралас пасам 
да сәлеміміз түзу болды. 
Газет тілшісі ретінде жүз
десіп жүрдім. Ауыл баласы 
болғандықтан шығар, ауыл 
шаруашылығы бағытында  
әңгімеміз үйлесім табатын. 
Жасы әкеммен қатарлас  
Әбекең  мені ешуақытта 
қом сынған емес. Әңгіме 
же лісі мал өнімдерін өңдеу 
жайына ойысқанда ағамыз 
қатты қынжылатын. Әсі
ре се,  кезінде құны алтын
мен тең түйе жүні, қой 
жү ні, мал терісінің ит
рә  суа болып, іріпшіріп 
жат  қанына  алаңдайды. 
Мұн   дайда Әбекеңнің жан 
дү ниесіндегі ренішін  түсі
нуге тырысасың. Көпті 
көр ген білікті маманды 
іш тей қолдайсың. Қыстың 
қы тымыр аязында, жаздың 
ми қайнатар аптабында 
ты ным көрмейтін малшы 
аға йынның есіл еңбегі еш 
кетіп жатса, шаруа жайына 
қанық дала перзенті қалай
ша күйінбейді?

Өзгеге ұсақтүйек, ауыл 
адамына аса маңызды 
жемшөп дайындау, мал 
төл дету, төрт түлік ара
сын да кездесетін түрлі ке
селден сақтану, басқа да 
тақырыптарды қаузаса, 
аға  мыз хас дүлдүлдей дүр 
сіл кінетін. Ғылыми негізге 
сүйене отырып, қызықты 
деректер келтіргенде ерік
сіз сүйсінесің. «Осындай 
кө кірегі көмбеге толы  
аға буынның өмірлік бай  
тәжірибесін күнделікті тір
шілікте пайдаланса ғой, 
шіркін....» деп күрсінесің. 
Бірақ...

Әбубәкір Теміров  
1930 жылы Қазалы ауда
нына қарасты №2 ауыл да, 
бұрынғы Жамбыл атын
дағы колхозда дү ние
ге келген. Балалық шағы 
әлемді шарпыған Ұлы 
Отан соғысының ауыр 
жыл   дарына тұспатұс кел
ген діктен, қара жұмыстың 
қа занында ерте шыңдалды. 
«Бәрі де майдан үшін, бә
рі де Жеңіс үшін!» де ген 

ұранды құлағына сіңі
ріп өсті. Сол қасіретті ке
зеңде елдегі өмірді өрге 
сүйреген ауылда қалған 
қарттар мен әйелдер, бала
шаға болғаны тарихтың 
сарғайған парақтарынан 
мә лім. Десе де, ауыр бей
нетке ешкім қабақ шыт
пады. Жеңіс туы желбірей
тініне бәрі сенді. Сол 
се нім қарапайым жұрттың 
на мысын жаныды, жігер
күшін селдей тасытты.   

Қазалы қаласындағы  
мал дәрігерзоотехникалық 
техникумын бітіргенде 
Әбекеңнің жасы небәрі 17
де болатын. Диплом алы
сымен қызу еңбекке кірісіп 
кетті. Арада тағы жылдар 
өтті. Ізденуге  құштар жас 
алған білімімен шектелуді 
жөн санамады. Алматы зоо
техникалықмал дәрігерлік 
институтына құжат тапсы
рып, оны ғалымзоотехник 
мамандығы бойынша үздік 
бағаға тәмамдады. Бойында 
жігері жалындаған жас 
маман институттан кейінгі 
еңбек жолын  Қазалы мал 
дәрігерзоотехникалық 
тех никумында мұғалім бо
лып жалғастырды.Ке зін де 
өзі білім нәрімен сусын
да ған оқу ордасында енді 
ұстаз ретінде шәкірттер  
тәр биеледі.

Білікті де тындырымды
лығымен танылған орда 
бұзар жастағы  ұстаз арада 
уақыт өте  Қазалы аудандық 
ауыл шаруашылығы инс
пекциясының бас зоо тех
нигі лауазымына шақы
рыл ды. Қанға сіңген  
пі  сент тілік, ізденімпаздық, 
те  мір дей тәртіпті ұлықта
ған  дағдысы Теміров тің 
жұлдызын жандырды. Об
лыстық партия коми тетінің 
ауыл шаруашылығы бөлі
мінің нұсқаушысы, Жаңа
қорған ауданы партия ко
митетінің екінші хатшысы 
қызметін атқаруы басшы
лықтың оған деген сенімі
тұғын. Бір сәт дерекке көз 
жүгіртсек.

Шиелі, Жаңақорған ау
дандарының қосылуына 
бай ланысты Әбубәкір Те

міров Шиелі аудандық 
өн дірістік басқармасы 
бас тығының бірінші орын
басары және аудандық 
партия комитетінің бюро 
мүшесі болды. 19651970 
жылдары Қазалы аудандық 
өндірістік басқармасының 
бастығы, 1970 жылдан 
Шиелі ауданы ауыл шаруа
шылығы басқармасы бас
тығының бірінші орын
басары қызметін атқар ды. 
19711991 жылдар ара
лы ғында Шиелі ауданы 
Сырдария совхозының 
ди  ректоры, аудандық да
йындау кеңсесінің дирек
торы, аудандық жоспарлау 
комитетінде жұмыс жасап, 
содан соң жұмыспен қам
ту орталығының меңге
ру шісі болып еңбек етті. 
1990 жылдан рес публи
ка лық дәрежедегі дербес 
зейнеткер атанды. Осы  
жыл дар аралығында Жаңа
қор ған, Қазалы, Шиелі 
ау дан да рында аудандық 
партия комитеттерінің бю
ро мү шесі, аудандық пар
тия ко митетінің мүшесі, 
ау дан  дық Кеңесінің де
пу таты, облыстық пар тия 
ко митетінің конфе рен
ция  ларына делегат, об
лыстық Ке ңес ке депутат 
болып сай ланды. Жоғары 
өндірістік көрсеткіштерге 
қол жет кізгені үшін Қазақ 
КСР Жо ғарғы Кеңесінің 
сес сия сына арнайы шақы
ры лып қатысты. «Еңбек 
Қы зыл Ту», «Құрмет бел
гісі» ордені, көптеген 
ме  даль дарымен наград
тал  ған. КСРО Халық ша
руа шылығы көрмесіне 
(ВДНХ) қатысып, қызмет
тегі қол жеткізген жетістік
тері үшін көрменің жо 
ғарғы дәрежелі медалі мен, 
облыстың Құрмет грамо
тасымен марапат талды. 

«Жақсының аты, ға
лым ның хаты өшпейді» де
мекші, Әбубәкір Теміров
тің ізінде қалған ізгі істері, 
үлгіөнегесі көмескі лен
бей, уақыт өткен сайын 
жар қырай бермек.

Қазалы ауданы.

ЖАҚСЫНЫҢ ЖАН 
ШУАҒЫ

Тау алыстаған сайын биіктейді. Біз туған өлке 
мидай жазықта орналасқан. Десе де, айбат-айбары 
тау шыңындай еңселі ағаларымыз аз емес. Сондай 
ағаларымыздың бірі Әбубәкір Теміров еді. Оның өзі 
ғұмыр бойы тер төккен туған жерінің топырағын 
жамылып, мәңгі тыныстап жатқанына да біршама 
жыл өтті. Әйтсе де,  халқы арда ұлын ұмытқан жоқ. 
Ұлықпан хәкім мың жасапты демей ме? Әрине, 
ұрпағымен. Әбекең мен  Маржан анамыздың 
бауырынан өрбіген перзенттерінің баршасы бұл 
күнде ат жалын  тартып мініп, сан салада қызмет 
жасап, әулет абыройына, әке есіміне  дақ түсірмеуге 
тырысып-бағуда.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Биылғы ел біріншілігін 
«Қайсар» футбол клубы сәтсіз 
бастады. Алғашқы 10 турда небәрі 
6 ұпай еншілеп, соңғы орындардың 
бірін місе тұтып тұр. Себеп неде? 
Тығырықтан шығатын жол 
қайсы? Бұл жөнінде жауапты 
сала басшылары мен команда 
мүшелерінің пікірі қандай?

Облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Жақсы
лық Оспанов бұған байланысты ойпікірін 
білдірді.

– Рас,команда маусымды сәтсіз бас та
ды. Айта кетейік, өткен жылғы құрам біраз 
жаңарғаны белгілі. Бұл ойыншылардың 
бірбірін түсінуіне едәуір әсер ететіні 
белгілі. Оған біршама уақыт қажет болады. 
Сол арқылы футболшылар бірбірін түсі
ніп, жеңіске жету жолында тер төгеді. 
Алдағы уақытта осы бағытта жұмыс жа
сап, олардың тәжірибесін жетілдіру көңіл 
бөлудеміз, – деді басқарма басшысы.

Облыстық футбол федерациясы тара
пынан командаға қолдау көрсету мақса
тында тиісті ісшаралар қолға алынып 
отыр. Бұл алдағы уақытта өз септігін 
тигізетіні анық. 

– Былтырғы құрамнан тек Ілияс Әмір
сейітов, Кларенс Битанг, Думан Нәр
зілдаев сияқты футболшылар қалды. 
Ал ған жарақатына байланысты Ілияс 
кешегі күнге дейін көптеген ойындарға 
қатыса алмады. Жанкүйерлердің реніші 
де орынды. Бірақ команданың енді ғана 
бірбіріне үйреніп келе жатқанын түсі
нуіміз керек. Коронавирустық жағдайға 
байланысты шет елден көздеген фут бол
шыларды құрамға қосуға қиындық туын
дады. Алдағы  уақытта команда жанкүйер 
сенімінен шығатын деңгейде шеберлік 

көрсетеді деген сенімдемін. Алдағы 
транс ферлік кезеңде «Қайсар» сапына 
23 шеп бойынша тәжірбиелі ойыншылар 
тартылады, – деді облыстық футбол 
феде ра циясының вицепрезиденті Болат 
Көшербаев. 

Команданың бас бапкері Сұлтан Әбіл 
даев клуб тарапындағы алдағы жос   пар 
ларымен бөлісті. Ол өзінің жер гі лік ті 
футболшылардың көбірек алаңға шық
қанына назар аударып отырғанын жеткізді. 
Нәтижесінде бүгінде Мақсат Бай жанов, 
Думан Нәрзілдаев, Елжас Сар бай, Өркен 
Махан, Елжас Алтын беков, Абылайхан 
Төлегенов, Аян Құлмаған бетов, Бекзат 
Құрманбекұлы, Нұрымжан Салай дын 
секілді жергілікті жігіттер көптеген 
кездесуге қатысып үлгерді. Бас бапкер 
алдағы ойындарда тактикалық тұрғыдан 
командада өзгерістер болатынын жеткізді.

–  Биыл команда құрамына қосылған 
Гегам Кадемян жыл басында ауыр жа
рақат алуы салдарынан жаттығу жұмыс
тарын толыққанды жүргізе алмады. Қазір 
денсаулығы жақсарып, формасын енді 
жинақтап жатыр. Алдағы ойындарда өзін 
жақсы қырынан көрсетеді деп ойлаймын, 
– деді бас бапкер Сұлтан Әбілдаев.

«СБ» ақпарат

«Қайсардың» сәтсіздігіне 
не себеп?

БРИФИНГ
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Менің де тосылатын тұсым – осы. 
Тағдыр тоқпағы кімнің басына тиме-
ген?! «Алла тегін берді, тегін алды» 
дейтін тоқтам сөзбен қай пенде тала-
сар?! Сөйткенмен, соғыс жал маған 
Әжмағи ағаның ор ны бөлек. Өмір 
бәйгесінде қиқу салар болмысына 
ешкім шүбә ланбаған. Сауатты, тілді, 
жүректілігімен әмбені та ңыр қатқан. 
Жүдә, жағалау бел сенділері «Жорға 
болар құлын құйрығын тістей туады. 
Мына бала түбінде елге тұтқа болады» 
деп сұқтаныпты. 

Еті тірілігімен он жетіге жет-
пей ауылдық кеңестің хатшысы 
атанған. Ыңғайын тауып, майданға 
іріктелгендер тізіміне өзін ертерек 
іліндіріп жіберген. 1942 жылы Арал-
дан батысқа қарай ұмсынған қызыл 
эшелонда жаутаңкөз Әжмағи Кемалов 
та көкірегін кек буып, ұрыс даласына 
аттанады.

Ойы он саққа жүгіреді. «Жоқ, соғыс 
көппен көрген ұлы той деген уәжбен 
келіспейді. Мұндағы ереже жалғыз: 
жауды жеңесің не өлесің! Ендеше, 
елге ерлікпен оралуды жазғай!» По
йыз доңғалағының сартсұрт дүңкілі, 
ырғалақтаған ағаш вагон олайбұлай 
қақпақылдап, толғаныс тінін үзіп 
жібереді.

«Елден алар еншісі ажалмен арпа-
лысудан басталғаны несі?! Тым ерте 
жеткен қоштасу қандай ауыр еді?! Әкем 
болса, дімкәс. Анау қаршадай қа рын
дасы Нұрсәуле, титімдей Мәриям мен 
Тотия анасына қашан қолғанат болар 
екен?! Алдажалда соғыстан қайтпай 
қалсам, қайғы бұлты бұлардың ады-
мын аштырмайдыау. Қа ра  шаңыраққа 
ие болар үкілі үміт артымнан ерер 
ме?!» Аттаныс сапары осылайша арман 
мен қатердің арбасуына араша таппай 
жүрегін сыздатты. 

Содан бері арада Қытай қор
ғанындай созылып, кеспелтектей 76 
жыл бедірейіп жатыр. Ол күні бүгінге 
дейін хабарошарсыз кеткендер са-
натында. Қандай қайғы кездеспесін, 
пенде бір езіледі де қайта тіктеледі. 
Әйткенмен, ана азабының жөні басқа. 
Тоғыз ай, тоғыз күн құр сағында 
сырласқан пер зен тін тоқсан тоғыз 
жыл бойы аза лаудың өзі оларға аздық 
етеді. Әкем мен сияқты қарға тұяқ 
алданышының Әж мағи ағам сынды 
айрықша болып қанат тануын қалады. 

Аңғал басым Әжмағи аға ның 
майданнан жолдаған бір бума хатын 
көздің қара шы  ғындай сақтауды ескер
меп пін. Жарық төбедегі терезе ден 
түсетін бәкене там мені қиял қуысына 
жасырын ған дай әсерге бө лейтін. 
Күн кү лімдеп, ай жы мың дай тындай 
елестейтін. Әж  мағи аға қол таңбасы мен 
тү  сінетін дей емес. Хат латын әрпімен 
жазылған. Кітап оқуға құмарлығым 
латыншаны жүр гізіп оқуға кә дімгідей 
ықпал етті. Кейбірі қара қаламмен, 
кейбірі сия мен өрнектеліпті. Соған 
қара ғанда, штабқа жақын жүргенге 
ұқсайды. Үшкіл хаттар шетінен тар-
тымды. Қара сөзінен өлең детуі көбірек.

«Айырылысып қоштастық 
Жалаңаштың басынан,

Жылағанда жан жеңеше, 
кете алмадым қасыңнан»

деген егілме жолдар бірден 
қамықтырып жібереді. Анасын 
жеңеше дейтіні, ол – Махан атаның 
тұңғыш немересі. Бүгінгі түсінікпен 
қарағанда, кемпіршалдың баласы. Осы 
қарапайым жұп жолдан оның анаға 
деген өшпес махаббаты алау өрнегін 
ұшқындатады. Барлық хатта ағайын
тума, бауырларын түгендеп, топтама 
сәлем жолдауы, ел тынысына зәрулік 
менмұндалайды. 

Шамасы оннан астам хат. Кезінде 
сол жәдігер жазбаларды көшіріп 
алмағаныма әлі күнге өкінемін. Өзімді 
аяусыз айыптаймын да. Әлде нешеме 
жылдардан бері үлбіреп тұрған тұмар 
іспетті туындыны жыртылып кете ме 
деп қауіптендім бе екен?!  Әруақты 
пір тұтқан дағдымызбен, рет сіз қол 
жүгіртуге сескендім бе?! Есесіне, 
Әжмағи ағаның майданнан жазған 
хаттарын көпшілік таласа тыңдап, 
өлеңдеткен тұстарын жадына тоқыған. 
Күні кешеге дейін тұстастары, соғыстан 
соң туғандар сол аманат жырды жана-
рынан жас парлатып жатқа айтушы еді. 
Олардың да қатары сиреп барады... 

Кебеже қалыппен құмнан 
тұрғызылған шағын сарайдың 
күнгей бет іргесіне арқасын ті рей, 
әлдеқандай мұңды әуен ді ыңылдап 
отыратын әжем  нің қолындағы ұршы
ғы дөң  геленген сайын шүйке жіп те 
сарқылып, зарлы үн ащы өксікке айна-
латын. Не де ген қамсыз едім, тұла бойы 
тұңғы шымен тылсым арқылы тілдесіп 
жат қанын неге ұқпадым?! Әж мағи 
ағаның балалық, жас тық шағы жайлы 
неге көбі рек сұрағыштамадым?! Қапа
ла на ды деп жүрексіндім бе? Құп тауы 
да, жауабы да жоқ мұндай кешіккен 
әттегенайдың енді не құны бар?! 

Әжмағи ағаның майдандағы 

тағдырына байланысты нақ тылығы 
белгісіз үш қи сынды құлағым шалған. 
«Қара қағаз» келіпті. Ауылдық кеңес те 
гілер бұл жайсыз хабарды жеткізбеген. 
Жорықтас құр дасы Сахиев Құлан аға 
бір әңгіме желісінде «Әжмағилар аты-
сып жатқан тұсқа бомба түсті» деген 
көрінеді. Жады мықты Жәми ағамыз 
біреуден біреу арқылы «Әжмағи фа-
шистер қоршауында тірідей берілмей, 
жартастан құлап, мерт болыпты» 
дегенді айтып қалды. Кімнен, қалай 
естігені дүдәмалдау.

Ұлы Отан соғысы қаһар ман дарын 
интернет желісі арқылы іздестіру кең 
қанат жайды. Көк сандыққа үңіліп 
едік, Әжмағи Кемалов туралы сараң 
дерек сарт ете қалды. 1942 жылдың 
20 сәуірінде Арал аудандық әскери 
комиссариатынан әскерге жіберілген. 
Қатардағы жауынгер, атқыш көрінеді. 
Қандыкөйлек майдандасы әрі ауылда-
сы Құлан ағаның әскери өмірбаянында 
бұлардың әуелі 783атқыштар полкінде 
болғаны көрсетілген 1944 жылы 
255атқыштар полкі құрамына енген. 
1943 жылдың ақпанынан бастап хабар
ошарсыз кеткендер тізімінде жүр. 

Бұл мәліметке кереғар екінші 
құжат басқаша сөйлейді. 173атқыштар 
полкі командирі, полковник Гариф 
Зиятдинұлы Юлдашев қол қойған 1943 
жылдың 4 шілдесіндегі №307 актіде 
«Ленинградты қор   ғағаны үшін» медалі 
та быс  талған 52 жауынгердің тізбесінде 
21ретпен Кемалов Әжмағи тұр. Наг
рада куәлігі Р01660 санды. Демек, 
өмірде баржоғына үзілдікесілді мә
лімет жоқ. 

Ағамыздың жорық жолын елестету 
үшін Ленинград майданы шежіресіне 
ден қойдық. Ұлы Отан соғысы 
тарихындағы ең ұзақ, шешуші шайқас 
Ленинградқа тиесілі. Неміс әскері бұл 
қаһарман қалаға 19 күнде тап берді. 
1941 жылдың 10 шілдесінен 1944 
жылдың 9 тамызына дейін созылған 
сұрапыл жекпежекті сипаттауға 
қағаз да қипақтайды. Күн орнына 
зеңбірек күркіреп, бұлт орнына бом-
балаушы ұшақтар қаптап, жазық жерді 
танктердің шынжыр табаны таптағаны 
не деген сұмдық сурет еді?! Екі жақтан 
1,5 миллион жауынгер, 1500 ұшақ, 10 
мың зеңбірек, 500 танк, 20 кеме Ленин-
град ұрысына жұмылдырылды. 

900 күндік қоршау арғыбергі 
тарихтағы соғыс атаулыда ешқашан 
кездеспеген. Төрт кезеңнен тұратын 
Ленинград майданында әскер мен 
халықтың жігі білінбей, ерлік жалауын 
жүрекпен де, қа румен де желбіретті. 
Сан мың даған қаһармандар легінде  
Әжмағи Кемалов та 500 күндей жау 
шебіне мылтық кезеді. Қар жамылып, 
мұз жастанған екі қыста басынан нен-
дей қиындықты өткермеді десеңізші?! 
1943 жыл ен ші сіне жататын Ладо-
га көлі ар қылы ені 11 шақырымдық 
қа тынас дәлізін, 18 күнде 36 ша
қырымдық темір жол салу жантала-
сында Әжмағи ағаның да атой салғаны 
хақ. Бұл қос өткел майдан мен тылды 
байланыстырудың алапат соғыстағы ең 
ұтқыр жолы ғана емес, жеңіске деген 
жігер мен  сенім символы іспеттес. 

Ажал сөйлеп, өмір өшкен, бірде
бір күн қантөгіссіз өт пеген Ленинград 
шайқасына бүкіл ел ынтыға көз тігіп 
отырды. Аралдың бүйендей қолтығы 
Жалаңаш ауылына да ұлы қаладан 
жеткен үшкіл хаттарға сіңген оқдәрі 
иісін балаларының тынысына балаған 
ақ жаулықты аналар арасында менің 
ардақты Күләш әжем де бар болатын. 
Әрбір хат сүйінші боп жетіп, майданға 
бата түрінде ел алғысын арқалап орала-
тын. Соның ішінде Әжмағи ағаның жыр 
аманаты жылағанды жұ батқан жәдігер 
ретінде ба ғаланған. Осыдан кейін 
әжем нің бұл пәниден өткенше сү йікті 
ұлы жұмыр жердің бір пұш пағында 
тірі жүрген шығар деп дәмеленгеніне 
қалайша келіспессің?! Біз де өлдіге 
санағымыз келмейді.

Бейбіт күнде Мәскеуді кө ріп, жа-
лынды жырымен Одаққа мәлім болған 
Жамбыл бабамыз «Ленинградтық 
өренім» атты оптимистік өле ңімен 
бар лық майданда па триоттық дүм пу 
туғызды. Төкпе жырдың тұл пары: 

– Күндіз күлкі, 
түнде ұйқым,

Келмейді бүгін менің де.
Жау тиді елге дегенде! – 

деп тебірене бастап, соғыс суретіне ой-
ысады. 

– Қамалы құрыш айбатты,
Ұлдары батыр қайратты.
Қаусырғандай қуаты,
Аспан мен жер арасын!
Көсем атындағы қала қаһар

мандарын одан әрі көтермелеп, 
қанаттандырады. 

– Ленинградтық өренім – 
Мақтанышым сен едің!
Нева өзенін сүйкімді,
Бұлағымдай көремін! – 

деп жанына жақын тұта тын дығын 
өзімсіне жырға қосады. Тү йіндеуі де 
тапқыр. 

– Ажарына қарттықтың,
Қарамастан шалқып тым,
Қаһарындай халықтың,
Шертіп жырды шалқыттым!
Мына сәйкестікті бекер дей көр

меңізші. Соғыстан кейінгі серпілісте 
балық аулау дан көш бастаған «Бір
лестік» ұжымшары Жамбыл атын 
иеленді. Осы ауылдың түлегі Әжмағи 
Кемалов 18 бен 19 жастың аралығында 
ақын ад уын жырға қосқан Ленинград-
та жаудың пәтін қайтарған мыңдаған 
боздақтар қатарында жауынгерлік 
құрметке бөленді. 

Аттай 3 жыл 1 айға ұлас қан жойқын 
ұрыста 1,5 мил  лион ержүрек «Ленин-
градты қорғағаны үшін» меда   лімен 
наградталған. Бұл – жік тел мей тін де-
рек. Қор шау дағы қала тұрғындары 
бір сәтке де өндіріс ырғағын бұзбай, 
майдандағы жауын герлерді қаружа
рақ, киім, азықпен жабдықтағаны 
– тең дессіз ерлік. Текті қала халқы 
қауіпті елең қылмастан радиодан сим-
фония тыңдап, рухтанды. Жамбылдың 
«Ле нинградтық өренім» өлеңі сан тілде 
саңқылдады. Ас пан нан жаңбырша 
жау ған үндеу жыр Отан үкімі болып 
қа лықтады. 

Қайран менің қияли Әжмағи 
ағам! Қанды қырғыннан қа тарларың 
сияқты елге аман оралғаныңда, Ле-
нинград әсері жарқын болашағыңа 
арман қақпасын айқара ашар едіау?! 
Әйгілі Неваға Арал сәлемін табыс
тап, ақ түнін ақ мамыққа балаған да 
шығарсың ғой! Жауынгерлік дорбаңда 
жартылай жазылып, жолданбай қалған 
ақ қағазға қандай лебіз қалдырдың 
екен?! Қанжармен ұшталған қалам 
ұшы морт сынған сәттерде жүрек дәп
теріне ұсынған аңсау сөзің жыр болып 
жосылған да болар. 

Уһ! Бұл тіпті де одағай сөз емес. 
Жан қиналысының ішке сыймай, 
сыртқа атылған лебі ғана. Қараша 
үйдің қоңыр тірлігі бір басынан ауыс
пайтын әжем мұндай сарқынды дем 
шығарған емес. Уайым уыты тұла бой-
ын торлаған кезде де бұлай түңілгенін 
көрмеппін. Не деген шыдам, қандай 
сар қылмайтын сағыныш?!

Осы арада Күләш әжемнің 
даралығын дәйектей кетейін. Бұл – бір 
ерекше жаратылған тұлға. Тәпелтектеу 
абысындары тырбаңдап үй тіге алмай 
жатқанда, жалғыз өзі үйді тігіп, жаюын 
төсеп, ассуын қамдап, қайнағаларын 
төрге оздырып, батасын алады екен. 
Қысыжазы шұбаты үзілмеген, сәлемші 
айналған қолы ашық тығымен ел есінде 
қалған. 

Бессай қолтығында ау са лып, кер-
меше тартқанда, Кү ләш әжем тағы 
да қажырқай ратымен ерекшеленген. 
Қо лына құт дарығаны сон ша  лық, ол 
араласқан балық аулау қарбаласында 
ау көзі, кер меше торы су маржаны сүз

гісіне ұқсап кеткен. Қазір Үшшоқыға 
шоғырланған ба  лықшы қауым теңіздің 
Кү ләш аралы атанатын тұсынан үнемі 
олжа күтеді.

Жанұя, ағайынжекжат жағ  дайын 
үнемі зерделеп, қам қорлығы мен 
көпшілдігі арқа сында ел анасы дәре
жесіне жеткен. Қайғымұңды кеу де
сіне ұялата бермей, кү рес керлікпен 
күн кешкен. Әж мағи ағам да Ленин-
град құр  сауындағы ашқұрсақ күн  дерде 
әжемнің үзбенін, қазан жаппайын, 
табаға сал ған наны мен балығын сан 
мәрте аңсаған шығарау?! 

Әжмағи аға туралы то лымды де-
рек таппасақ та, ша  ғын ақпараттың 
өзі не шү кіршілік дейсің. Бәлкім, Ле-
нинградты қорғағандардың бүкіл 
тізбесі, ерлік дәйек темелері күндердің 
күнінде толық ақиқатқа айналар. Сол 
кезді күткеннен басқа амал қанша?! 
Жеке басын айғақтайтын құжатсыз 
опат болғандардың бауырластар зи-
ратында мәңгі тыныстауы да мүмкін 
ғой. Қоршау ішіндегі партизандық топ 
әрекеті мәлімделсе, бір ұш тығы сол 
жерден табылар ма еді? Қалай деген-
мен, қазаға қимағанмен, бүгіндері 94 
жасқа толатын Әжмағи аға рухымен 
ғана сырласуды қанағат тұтуға тура 
келеді. 

Ленинград – бақ бұйырған берекетті 
де паң қала! Мұнда ақсүйектік ахуал 
мықтап орныққан. Әлем ғашық болған 
ақ түндері қандай ғажап құбылыс?! 
Ұлы Отан соғысы оған қарыздар. 
Басқаша айтсақ, бас иетін жөні бар. 
Германия командованиесі жау лап 
алушыдан қорғанушының ме ре йін 
үстем еткен Ленинград шайқасында 
оңбай сүрінді. 30дан астам дивизиясы 
тұсалған аттай тырп ете алмады. Айла 
мен айбат жағынан кеңестік әскер 
басшыларынан кем соқты. Халықтар 
достығының мызғымас беріктігін де 
Нева жағалауы ұқтырды. 

Соғыс біткесін 12 күннен кейін 
дүние салған Жамбыл Жаба ев аяулы 
ұлы Алға да йынан айырылса да, Жеңіс 
хабарын естігенде «Енді өлсем де ар-
ман жоқ!» демеп пе еді?! Бұл – әсте сая
сат сәні үшін айтылған жолжөнекей 
сөз емес, тыныштық сәніне көңілі тоят
таған абыз ақсақалдың кейінгілерге 
қал дырған ақ жар ма өсиеті. 

Қасық қаны қалғанша айқасып, Отан 
үшін от кешкен, отбасына оралмаған 
боз  дақтарды  хабарошарсыз кеткен 
деп атау әділ сөз емес. Сонда кез кел-
ген әскери құры лымның бастапқы буы
ны бөлімше мен взводтағылардың әр 
шайқаста жараланғаны, қаза тапқаны, 
тұтқынға түскені нақпанақ есепке 
алынбайтын болғаны ма?! Рота, бата-
льон, полк, дивизия бойынша мұндай 
мәлімет жинақтауға мән беріл меуі 
мүмкін емес. Ондай есеп жүргізілсе 
де, шегініс пен шабуылдау кезінде 
әлдеқалай жо йылып немесе қолды бо
луын да жоққа шығара алмас пыз. Қа
лайда соғыс тарихы адам тағдырынан 
аттамауы тиіс! 

Айтыпайтпай не керек, Ленин-
град десе, жүрегіміз әлі күнге өрекпи 
соғады. 1941 жылдың 10 шілдесінде 
құр сауға түскен кеңес әскері 1944 
жылдың 27 қаңтарында қа һарман 
қаланың қоршауды жой ғанына сүйінші 
салют бер ді. Ленинград 1945 жыл дың 
26 қаңтарында «Ленин» орденімен 
марапатталды. Сол жылғы 1 мамыр-
да «Батыр қала» атанды. 1965 жылы 
«Ал тын жұлдыз» медалі бе рілді. Осы 
теңдессіз атақ, мәр тебе Әжмағи Ке-
малов сын ды әлденеше мыңдаған ер
жүрек жауынгер рухына да ен шілес 
деп әспеттесек орынсыз болмас. Ортақ 
жеңіс ортақ мұ ңаюды ешқашан бөтен 
көр мейді. 

Өкінішке қарай, Әжмағи ағаның 
бірдебір фотосы сақ талмаған. Әке 
бейнесі де тек санада сәулеленеді. 
Бағанаға байлаулы сарғыш орам хатта-
рын да қасиеттей алмадық. 19 жасын-
да Ленинград шайқасында қаза тапқан 

(басқа сөзге ауыз бармайды) Әжмағи 
ағаның жәрдемақысы нәпақамызды 
айырды.  Мынау мақалаға айна 
қиығындай сәуле шашқан сурет осы-
дан елу бес жыл бұрын түсірілген. 
Мен ол кезде 9сыныпта оқитынмын. 
Тірлігімнің тұтқасы әжемнің жалғыз 
фотосы Әжмағи ағамды аңсағанда 
үнемі жаныма желеу болып тұрады. 
Өткен шақ пен келер шақтың кәдесіне 
жарағаны тектентек емес. 

Тәуелсіздік тәлімі тіл ұшы на 
түсірген Ұлы дала ұғы мы көкірек 
қақпасын бір ден ай қара ашқанын зер
делеп көр діңіз бе?! Ендеше, ой елеуіші 
төрелігіне тоқтаңыз. Сөздік қорымызда 
ұлы адамдар деген түсінік әріден бар. 
Саяси тіркестегі Ұлы қазан төңкерісі 
деген бұйрықты сөз бүгіндері кел-
меске кеткен. Ал, Ұлы Отан соғысы 
атауы көзден де, көңілден де тағзым 
тамшыларын мөлдіретіп сала береді. 
Халықтар достығы дейтін кең қолтық 
ұғым да – сол сұрапыл кезеңнің жемісі. 

Әлемді екі жікке бөлген, Отан 
дейтін ана ұғымын қалыптастырған, 
19411945 жылдарды соғыс жылнама-
сына айналдырған тарих сынағы әлі 
күнге жүректі дір еткізеді. Күйкентай 
ауыл Жалаңаштағы бәкене тамды 
бұрынғыдан да тұқшырайтып жіберген 
сұмдық хабар менің Әжмағи ағамды да 
соғыс жалмағанын 1943 жылдың қара 
парағына түсірді. Шер діңкелеткен 
әкем Кемал мен Күләш әжем оқдәрі 
иісі сіңген соғыс жыртысындай май-
дан хаттарын кеудесіне қысумен 
әлдеқашан бұл пәниден озды. 

Жағалау жұртшылығы арасында 
Әжмағи Кемаловтың бо лашаққа тән 
болмысын там  сана еске алатын аға 
ұр пақ өкілдері саусақпен санар  лық
тай. Жалаңаш жеті жыл дық мектебін 
бітірмей жа тып ауылдық кеңестің 
іс қағаз дарына төселген ол соғыс 
өрті бұрқ еткенде он жетіге енді ғана 
іліккенді. Ауыл ағалары жалынды 
жас тан үлкен үміт күткен. Майданға 
аттанатындар тізбегіне өзін ерте 
қосады. 

Арғы дерек тым тапшы, сараң 
сөйлейді. 1942 жылдың сәуірінде май-
дан даласын көрді. Суыт дайындық 
қолына винтовка ұстатып, беліне гра-
нат байлады. 783атқыштар полкі са-
пында Ленинград үшін алапат ұрысқа 
түсті. Аспанды ажал найзағайы тор-
лады. Бомба солқылдатқан жер де 
жатсынғандай. Ыза буып, кек керне-
ген жауынгерлер кезекті құрбандыққа 
айналып жатты. Қатардағы қызыл 
әскер Әжмағи Кемалов осындай жігі 
білінбес соғыс тайталасында есепсіз 
ерлік мектебінен өтті. Қансыраған, 
қатарға қайта қо сылған сәттер ара-
сында елге сағыныш сәлемін өлеңдете 
жол дайтын. 

Жалаңаштағылар Әжма ғи дың әр
бір хатын жаңа шы  ғармадай қабыл
дайтын. Ау ыл дың кәріжасы жүзінде 
жас жосылта отырып, мұңды хат ты 
маңдайына тосатын. Сөйт кен сұңғыла 
жас 1943 жылдың 4 шілдесінде «Ле-
нинградты қорғағаны үшін» медалін 
өр кеудесінде жар қы ратты. Ізінше 
ұрыс даласында хабарошарсыз 
кеткені жайлы қаралы қағаз да жеткен. 
Ол кезде соғыс ақиқаты тәптіштеле 
қоюшы ма еді?! 900 күндік Ленинград 
қоршауындағы көктен де, жерден де 
бораған оқ пен бомба жампоздарды 
біртіндеп емес, жүздеп жайратып тас
тайтыны қазір ешкімге таң емес. 

Әжмағи ағаның майдан хаттары 
бауырлары мен жұра ғаттары үшін 
тәбәрік әрі тұмар іспеттес еді. Ла-
тын әрпімен жазылған жәдігер жазба 
менің де тілімді ұштады, сөз өнеріне 
еліктірді. Қынулы жиендер Көптілеу 
мен Мейірхан, Күл мараш пен Марал, 
өз төңірегім мақұлдап, айбозым тұлға 
 Әж м ағи ағаға арнап туған же рінде 
ескерткіш тұғыр ор нат тық. Мәрмәр 
тақтадағы жаз  баларға сіз  де құлақ 
түріңіз, қа дірлі оқырман. 

«Қоштасқанда 
Жалаңаштың басынан,

Кете алмадым, жан жеңеше, 
қасыңнан!»

Жұбату жырын жұптады 
солай Әжмағи,

Қан майданнан 
жолдаған соңғы хатынан.

Жалаңаштағы  Наушабай қорымы
ның арқа бетінде әкем Кемалдың, ор-
тада анам Күләштің бейіті, кіреберісте 
ағам Әжмағидің ескерткіші үш тарап-
тан рухтасқандай әсер қалдырады. 
Жанарда – жас, жүректе жыр жалауы. 
Шағын жазбаға жалқы шумақ нүкте 
қоятындай. 

Бұйра толқын Неваны 
Аралындай санаған,

Ленинград ақ түнін 
сағынышқа балаған.

Бозбала боздақ тұтатып 
Жеңіс ұшқынын,

Туған жер, бауыр, 
ауылдасын аңсаған!

Сірә да кеңшілік пен кемшілік жұмыр басты пенденің тіршілік 
таразысы екені хақ. Өзімізді өзіміз жұбатамыз, жазғырамыз. Өмір 
есебі өшіруге, қосып жазуға көнбейді. Баршаға ортақ ақиқат бұра 
тартқызбайды. 

Иә, балалық шақта бәрі мізді қиял билейді. Жастық шал қуында 
арман арғымағынан түскің келмейді. Желпінесің, желдіртесің. Содан 
барып тоқтасқан кезде, артығың мен кеміңді теңестіре алмай әлекке 
қаласың. Егделік ентелеген сайын патша көңілің тергеуін тоқтатпайды. 

Күнә аз, кінә көптеу көрінгенімен, ешқашан ақтала алмайтын бір 
айып әркімнің басында бар тәрізді. Әр кезеңде, әрқалай сипатта біле 
тұрып ескермеген пендеуи немқұрайдылығымызды сана соты мезгілі 
жеткенде, бетке баспай тұрмайды. Ақталуға кеш, орны толмас өкініш 
ақтық демің біткенше маза бермейді. Сөйтіп, рухани жазаны қайтсем 
жеңілдетем деп ой азабын кешесің...

Мәңгілік монолог
Элегия

Уақыт үндейтін кезін біледі. Жылдар алмасар, ұрпақ толығар, жаңа 
қозғаушылар табылар. Нұрсәуле мен Тотия апалардан тараған жиен-
дер қауымы да шетінен аршыл, намысқой. Менің де жеткіншектерім 
әке сілтемесін жадына тоқулы. Бауырластар да мақтан тұтар ағаның 
рухын жоқтатпас. Түптің түбінде Ленинградқа да жол түсер. Әжмағи 
ағаның асыл сүйегін қымтаған жер пұшпағы да анықталар. 

Сонда Жалаңаштағы Нау шабай қорымындағы Кемал әкем мен 
Күләш әжемнің бейіттері басынан алынған туған жердің топырағы 
аққан жұлдыз іспетті батыр ұлдың қабіріне рух садақасы болып себілер 
деп үміттенемін. Егер менің азды-кем шығармашылық шимайым ел 
кәдесіне жараса, сөз жоқ, бұл – Әжмағи аға шерепетінен жұғысқан сөз 
кепиетін кемітпеу нышаны ғана!

Жаңабай КЕМАЛ,
Халықаралық «Дарабоз» әдеби бәйгесінің жүлдегері.

Арал қаласы
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Кітаптың тұсаукесер 
рәсімінде «Сыр медиа» 
ЖШС бас директоры, 
Қазақстан Журналис
тер одағы облыстық 
филиалының төрағасы 
Аманжол Оңғарбаев бұл  
аталған баспаның алғашқы 
коммерциялық жобасы 
екенін жеткізді. 

– Болат ағамыз да, 
Тілеген ағамыз да – өмір 
жолы күрделі әрі көпке өнеге 
боларлық жандар. Қос азамат 
бүгін «Тұмар» баспасының 
жаңа жобасының алғашқы 
авторы және басты кейіпкері 
ретінде төрімізде отыр. 
Кітап баспа тарапының 
демеушілігімен жарыққа 
шықты. Бұл жоба арқылы 
оқылымды кітап пен 
оқырман арасын жақындату 
мәселесі шешілсе деген 
ойымыз бар. Алдағы уақытта 
игі дәстүр жалғасын таппақ. 
Біз кітап шығару арқылы 
кітап бизнесін дамыту
дан бөлек, оқырманды 
тәрбиелеп, қалыптастыруға 
үлес қосқымыз келеді, – деді 
Аманжол Сақыпұлы.

Баспа нарығында ши
рек ғасырлық тарихы бар 
«Тұмар» баспасы соңғы 
үлгідегі технологиямен 
жабдықталған. «ASU» 
баспа үйі» ЖШС дирек
торы Қасымхан Қыдыр
баевтың айтуынша, бұл кітап 
өндірісін дамытуға мүмкіндік 
береді. Тапсырыс беруші 
үшін мұнда қолайлы жағдай 
қарастырылған. Кітапты бас
паханаға жібергенге дейінгі 
теру, беттеу, әрлеу, өңдеу 
сияқты көптеген жұмыс бір 
жерде атқарылады. 

Кітап өндірісін нарыққа 
бейімдеуге мүдделі баспа 
үйінің бұл жолғы өнімі 
таспаға таңбаланып, тарихқа 
айналған өнер иесінің 
ғиб ратты ғұмырынан сыр 
тар тады. Сұлулықты сурет
теу үшін ақын өлең жазып, 
жазушы қара сөзден қамал 
тұрғызбаушы ма еді?! Ал 
суретші қылқаламына жү
гінеді. Ағаның бойында 
ал дыңғы екі қасиет те бар. 
Кітап авторы сөзінің дәлелі 
ретінде оның 1971 жылы 13 
шілдеде облыстық «Ленин 
жолы» га зетіне шыққан 
«Үміт оты» әңгімесін 
келтірді. 

– «Самородный сары ал
тын» Сәбира Майқановамен, 
ағайынды Қожықовтармен 
бір топырақтан шыққан 
аға мыздың болмысына жоқ 
дегенде алтынның датын 
кездестіретіндей үңіле түстім. 
Қарасаң, қауға жететін 
жерде емес, сүңгу керек 
екенін сезіндім. Тереңдеген 
сайын қазыналы мұхиттан 
маржан сүздім. Жазылуы 

бөлек жырларға кенелдім. 
Жасөспірім кезінде «Өмір 
бөгетсіз болмайды» деген 
повесть жазуға талпынғанын 
білдім. Зейнетке шыққаннан 
кейін «Сыр тұнған Сырдың 
дидары» атты кітап жазуды 
жоспарлапты. Осылайша 
ой орамына түстім. Ағаны 
жалпы жұртшылық фотокор
респондент, фотожурналист 
ре тінде біледі. Өмірі, өскен 
ортасы, көрген қиындығы, 
шығармашылық қыры ту
ралы баспасөз беттеріндегі 
мақалалардан оқығаны 
болмаса, көлемділеу дүние 
кезегін күтуде екен, – деді 
Т.Бекарыстанов.

Кезегін күткен 
еңбек қолға тиді. Оның 
кейіпкерлері, ағаның ба
уырлары, әріптес інілері 
басқосуда ағынан жарылды. 
Суреттерін сұрыптауға кел
генде сыншыл, жариялауға 
келгенде талғампаз екенін 
айтты. «Отандық фотожурна
листиканы дамытудағы орны 
бір төбе» деді. 

Өмірдерегіне үңілсек, бы
лай өріледі. 1948 жылы Сыр
дария ауданының Қоғалыкөл 
ауылында дүниеге келген. 
Еңбек жолын аудандық 
«Сырдария» газетінен баста
ды. Одан кейінгі 45 жылы 
аймақтың ата басылымында 
өтті. 

– Бала күнімнен сурет 
салуға құмар болдым. Мені 
фотоөнерге алып келген осы 
құмарлығым болса керек. 
Алғашқы фотоэтюдім 15 
жасымда облыстық «Ленин 
жолы» газетінде жарияланды. 
Ал ақындық әрқайсымызда 
бар. Әуеліде сурет өнерін 
өлеңге айналдырамын деп 
азапқа түстім. Бірақ дайын 
суреттің астына өлең жазуға 
болғанмен объективпен өлең 
жазу мүмкін емес екен, – деді 
Б.Омарәлиев. 

Иә, ол өз орнын фотожур
налистикадан тапты. «Егемен 
Қазақстан», «Казахстанская 
правда», «Қазақ әдебиеті» 
газеттері ұйымдастырған 
фото конкурстардың лауре
аты атанды. Ресей, Польша, 
Ук раинада фотокөрмелері 
өтті. Ресейдің «Известия» 
газе тінде, «Советское фото» 
жур налында шығармашылық 
ізденістері  жарияланды. 1989 
жылы Мәскеуде өткен фото
тілшілер съезіне Қазақ стан 
атынан қатысты. Ең бек тері 
20ға жуық кітапта көрініс 
тапты.

Ал бүгінде Б.Омарәлиев 
есімі Facebook аудитория
сына жақсы таныс. Өйткені, 
жас күнінен бері объективіне 
ілінген талай кадрды азкем 
тарихымен қоса сонда жария
лап отырады. Оған көптің 
ықыласы да ерекше.

Қызылордадағы «Тұ
мар» баспасынан журн алист, 
Қазақстанның мә де  ниет 
қайраткері Тіле ген Бек
арыс тановтың «Қоғалы көл 
дің Құлагері» атты кітабы 
жарық көрді. Автордың 
«Қоғалыкөлдің Құлагері» 
деп отырғаны – фотожурна
лист, Қазақстанның құрметті 
жур на лисі Болат Омарәлиев.

Таспаланған 
тарих

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb
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Әкем бұ рынғы Тереңөзек 
ауданында дүниеге келіп, сол 
жерде өмірінің соңына дейін 
тұрған және ұстаз болып 
қызмет атқарған. Біз ағайынды 
бес қыз, бір ұл дүниеге келдік. 
Мен қыздың кенжесімін. Бала 
кезімде оның ерліктерін үнемі 
мақтаныш сезіммен айтатын
мын. Тіпті, еліктеп, сол сияқты 
болсам деп (әкемді көрмесем 
де, анамның айтқандарына 
қарап) армандайтынмын. Тү
рім ұқсағанымен, затым нәзік 
еді. Қалай да ұқсаймын де
ген мақсатпен ұстаздық жол
ды мен де таңдадым. Бірақ 
менің бұл жетістігімді әкем 
марқұм көре алмай кетті. 
Бүгінде мен жоғары оқу 
орнының оқытушысымын. 
Елуді еңсеріп қалсақ та, ата
ана үшін қашанда бала бо
лып қала береміз ғой. Сол бір 
балаң шақтан бергі сәбилік 
сағынышым әлі күнге дейін 
жүрегімнің түкпіріне терең 
ұялап қалған сияқты...

Міне, Жеңіс туының 
орныққанына да 76 жыл бо
лыпты. Осынау  ұлық мере
кеде әкемді тағы да бір сәт 
есіме алып, ол кісінің соғыста 
көрген азабы мен тағдыр та
лайы жайында кейінгі жас 
ұрпаққа бір үзік сыр айтқым 
келеді.

Отар Асановқа (ол кез
де құжатты орысша толтыр
ғандықтан, әкемнің атын Утар 
деп жазып жіберген) соғыс 
басталғаннан бір жылдан соң 
мұғалімдік қызмет атқарып 
жүргенде шақыру қағазы 
келеді де, 1942 жылдың 
күзінде майданға аттанады. 
Бұл кезде майдан шебінде 
нағыз қырғын жан алып, жан 
беріскен қиянкескі ұрыс 
жүріп жатты.

Сол бетте Сталинград май
даны 809атқыштар полкіне 

қосылады. Жаумен бетпебет 
шайқас басталады. Тарих
шы мамандардың пікірінше, 
Екінші дүниежүзілік соғыс
тың шешуші кезеңіне жол 
ашқан Сталинград шай қа
сындай сұрапыл да қиян
кескі айқас адамзат тарихын
да бұрын болып көрмеген 
екен. Сұрапыл соғыста оқ пен 
оттың ортасында жүрген әкем 
талай рет сұм ажалға да қарсы 
келіпті. «Елімді, туған жерімді 
жауға таптатпаймын!» деген 
патриоттық сезіммен неміс 
әскерлерінің шабуылдары
на тойтарыс беріп, бекініс 
шебін қорғап тұру үшін бар 
күшжігерін салады. Осылай
ша Кеңес әскерлерінің табан 
тіресіп жүргізген қорғаныс 
ұрыстары неміс әскери 
қолбасшыларының Сталин
градты жедел алмақшы бол
ған жоспарын іске асыртпай 
тастайды.

1943 жылдың қаңтары. 
Алты айдан астам уақытқа 
созылған (1942 жылдың 17 
шіл десінен 1943 жылдың 
2 ақпанына дейін) Сталин
град шайқасының соңғы 
айы. Майдан даласында 
қиянкескі ұрыс жүріп жа
тыр. Күнімен, түнімен атыс. 
Неміс тердің үстіүстіне атқан 
оқ тарының зыңзың еткен 
даусы естіледі. Андасанда 
гүрс етіп жарылған бомба мен 
снарядтардың да үні құлақты 
жарып жіберердей. Жердің 
астаңкестеңі шыққан. Бом
ба түскен жерлер үңірейіп
үңірейіп қалған. Әр жерде ша
шылып жатқан өлі денелер, 
күлталқаны шыққан соғыс 
техникалары... «Алға!» деп 
айғайлап,  жауды қуып бара 
жатқан жауынгерлер.

Осындай шайқастардың 
бірі – Бесхабат селосының 
маңында (бұл селоның сол 

кездегі атауы екен, қазір 
өзгеріп кетіпті) болған кес
кілескен ұрыста (1943 жыл
дың 17 қаңтары) әкем аса 
ауыр жарақат алады. Жанына 
келіп жарылған снарядтың 
жарықшағы сол қолын шын
тағының тұсынан жұлып тү
седі. Шынтағынан шапшып 
атқылаған қанды тоқтатпақ 
болып, шүберекпен байлай 
бастайды. Бірақ қан тоқтар 
емес, оның үстіне қақаған 
қаңтар айының қытымыр 
аязы. 

Шынтағынан сорғалаған 
қан енді шоқпытшоқпыт 
мұзға айналып, қата бастаған. 
Қолының қатты ауырғаны 
соншалық, жанын қоярға 
жер таппай қиналады. Жа
нына қатты батқан соң, оң 
қолымен шынтағын мықтап 
ұстап, кеудесіне басады. Бір 
мезет көзі қарауытып, есінен 
айырылып қалады. Қанша 
жатқаны белгісіз, есін жиып, 
жанжағына қараса, тірі 
жан жоқ. Бар күшін жиып, 
алға қарай жүреді. Бірақ 
көп қан жоғалтқандықтан, 
жүру қиындап, көзі қарауыта 
береді. Аяғын баса алмай, 
құлай береді. Сөйтіп бір күн 
бойы жапан далада жалғыз 
өзі қалады. Әбден қансырап, 
өлуге айналғанда, көз ұшында 
қараңдаған біреулерді кө
реді. Сөйтсе олар майдан 
даласындағы жарақат алған 
және өлген әскерді жинап 

жүрген далалық санитарлық 
бөлімшенің адамдары екен. 
Әбден қансыраған әкем 
санитарлық бөлімшеге де
йін еңбектеп әрең жетеді 
де, есінен танып қалады. 
Арғы жағы бұлыңғыр. Есін 
жиса, сол қолы шынтағынан 
кесіліпті, қолын әбден та ңып 
тастаған. Ал екінші қолының 
саусақтары жара ланған қолын 
ұстаймын деп, қатып қалған 
қаннан үсіп кеткен екен. 
Дәрігерлер әкемнің екінші 
қолының саусақтарын да ке
суге мәжбүр болады. Сөйтіп, 
майданға аяққолы бүтін, 
сапсау кеткен әкем айна
ласы 34 айдың ішінде елге 
екі қолынан да айырылып, І 
топтағы мүгедек болып ора
лады.

Әкем Сталинград май
данында көрсеткен ерлігі 
үшін «ІІ дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы» орденімен, «1941
1945жж.Ұлы Отан соғысында 
Германияны жеңгені үшін» 
медалімен  марапатталады. 
Елге келгеннен кейін шә
кірт тәрбиелеумен айна
лыс қан. 1964 жылы ұзаққа 
созылған нау қастан дүние 
салыпты. Дүниеден озғанда 
мен 1 жастан енді ғана асқан 
сәби екенмін. Әкем жайлы 
әңгімені марқұм анамнан 
талай рет естігенмін (бала 
кезімде анамның әкем жайлы 
қайтақайта айтып бергенін 
қалайтынмын, тыңдай 
бергім келетін). Анам айтқан 
әңгімелер жүрегімде жыр жол
дарындай жатталып қалыпты. 
Жеңіс мерекесінде оның оңай 
жолмен кел мегенін әкемнің 
басынан өткізген  оқиғалары 
арқылы жет кіздім. Бұл менің 
жүрегімнің түкпірінде жатқан 
әкем жайлы бір үзік сыр еді.

Ұлмекен АСАНОВА, 
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 
университетінің 

профессоры.

НұрСұлтан қаласы

Мен сенің өміріңнің 
жалғасымын

Өткен өмірге бір сәт шегініс жасап, қан майданның 
ортасына түсіп, тағдыр тауқыметін басынан өткерген 
әкем Отар Асанов жайлы әңгіме қозғасам деймін.

Конкурс өткізу жөнінде 
хабарландыру

«Байқоңыр» ӘКК» АҚ Қызылорда қаласы, 
Назарбаев даң ғылы, нөмірсіз мекен жайын
да орналасқан әлеуметтік дүкенді өтеусіз 
пайдалануға беруге конкурс жариялайды. 
Конкурстың ережесін www.spkbaikonur.kz сай
тынан көруге болады.

Асыл тек
тен жаралған, 
ақыл те рең
нен нәр ал
ған, әу лет  тің 
ардақ тысы, 
ш а   ң ы  р а 
ғ ы  м ы з  д ы ң 

құрыш дің ге гі, 
асқар тау әке міз 

Жар қынбек Бай
кенже ұлы Соп беков 

80 жасқа толып отыр.
Мерейлі жасыңыз құтты болсын, 

әке. Сіз ұзақ жыл Жаңа қорған ауда
ны «Өзгент» шар уашылығында 

қызмет етіп, әлеуметтің 
әле ует тік жағдайын кө те

руге, ауылдың өсіпөркен деуіне күшжі
ге ріңізді сарп етіп, көп үлес қостыңыз. 
Әр балаңызды еңкейіп еңбек етуге, ине
мен құдық қазғандай ыждағатпен білім 
алуға тәрбиелеп, қатарға қостыңыз. 
Құрметті еңбек демалысына шыққан 
соң да елжұрттың бірлігі мен берекелі 
тірлігіне тілекші болып, құрметті ардагер 
атандыңыз.

Сіздің адами болмысыңыз бен 
азаматтық тұлғаңыз бізге, балаларыңызға 
әрқашан бұзылмас қағида, өшпес өнеге 
болып тоқылды. Бүгінде төрт ұл, бір 
қыздан жиырма немере, бір шөбере көріп, 
бақытты ата болып отырсыз.

Алла сіздің сол бақытыңызды есе
лесін, ешқашан жамандық көрмеңіз. Ел 
ішіндегі абыройлы, сыйлы қалпыңызбен 

ғасыр жасын жасаңыз. Деніңізге саулық, 
жаныңызға шуақ пен қуат тілейміз.

Сіз біздің адастырмас алтын қазығы
мызсыз, қанша жасқа келсек те сізге 
қарап бой түзейміз.

Талай қиын сындарды ескермеген,
Сіз үшін сергек кезең сексен деген.
Жүз жастың жүзін көрер бұйрық болса,
Тіршілікті қиялап төске өрлеген. 
 
Әрқашан арта берсін мерейіңіз,
Кеудеңізбен кемел де кең едіңіз.
Алақаннан  шөпшектің суын ішіп,
Алланың мейіріміне бөленіңіз.

Құттықтаушы, балалары 
және немерелері

Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің ұйымдастыруымен 
2021 жылдың 1230 мамыр 
аралығында «Контрафакт» 
республикалық акциясы (онлайн 
форматта) өткізілуде.

Акция шеңберінде 1230 мамыр 
аралығында 2 номинация бойынша 

КОНКУРСҚА ӨТІНІМДЕР 
ҚАБЫЛДАНУДА:

1. «Қазақстанда контрафактіге 
жол жоқ» тақырыбында ең үздік 
сурет  республикалық байқауы 
1015 жас аралығындағы бала
лар арасында

Конкурсқа қатысу туралы 
өтінімдер мен суреттер қағаз не
месе элекронды пошта арқылы 
2021 жылдың  25 мамырына 
дейін келесі мекенжай бойын
ша қабылданады: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы, 52, 218 
кабинет. Тел.: 8(7242) 231008, 
 email: sh.begezhanova@adilet.gov.
kz

2. «Қазақстанда контрафактіге 
жол жоқ» тақырыбында үздік  

ұранға байқау 14 жас және одан 
жоғары  жас санатында. 

Үздік ұранға конкурс талапта
ры:

Қатысушылар  «Қазақстанда 
контрафактіге жол жоқ» 
тақырыбындағы ұранды  өздерінің  
жеке  INSTAGRAM желісінде жеке 
парақшаларына 2021 жылдың  30 
мамырына дейін орналастырып, 
# Контрафактқа жол жоқ Кон
курс түсініктеме орналастырып, 
@adiletgov парақшасына белгілеу 
қажет.

Байқау шарттары Әділет де пар
таментінің www.kzl.adilet.gov.kz 
сайтында орналастырылды.    

Акция қорытындысы Нұр
Сұлтан қаласында Әділет ми нис
трлігімен 03.06.2021 жылы жария
ланады, жеңімпаздар диплом және 
жүлделермен марапатталады.  

Сіздерді  «Контрафакт»  акция
сының  конкурсына  қатысуға 
шақырамыз!

Қызылорда облысының 
әділет департаменті

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», 
«Ақмешіт 
жастары» және 

ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе:  
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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