
«QazaQ» газетіне 
жазылу жыл 
бойы тоқтамайды

индекс  64048

#баспасөз2021

qazaq1913.com             +7 (701) 505 48 48             +7 (777) 797 77 88             kazakh_2006@mail.ru qazaq  gazeti                 qazaq  gazeti                 qazaq_gazeti                 qazaq  gazeti

1913-1918 жылдары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ыждағатымен 
Орынборда 265 саны шығып, большевизм теперішімен жабылды. 2006 жылы 22 наурызда Қоғабай Сәрсекеев Алматыда 266-санынан бастап қайта жаңғыртты
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Бір  ғасыр  тарихы  Бар  ұлт  Басылымдарының  атасы

республикалық қоғамдық-саяси газет   
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COVID-19

Жанар 
ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Бас 
директорының айтуынша, қыркүйек айына қарай 
жер шарындағы халықтың 10 пайызына екпе 
егіліп, жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 30 пайыз-
ға жетуі керек. Ал, Мемлекет басшысы елімізге 

нақты көрсеткен қолдауы, яғни пандемияның 
алғашқы айларында қорғаныш құралдары мен 
медициналық жабдықтарды жеткізіп бергені үшін 
ДДСҰ-ға ризашылық білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Тедрос Адханом Геб-
рейесуске Қазақстанда коронавируспен күресу 
үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде де 
мәлімет берді.

07-бетте

Ж
ұма, 28 мамыр күні ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының Бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесуспен видео конференция
режимінде кездесу өткізді. Кездесу барысында Қазақстан мен Дүниежүзілік ден-
саулық сақтау ұйымы арасындағы, атап айтқанда, коронавирус пандемиясына қарсы 

іс-қимыл бойынша ынтымақтастықты нығайтудың перспективалары қарастырылды. 
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен арадағы 
ықпалдастықтың деңгейін жоғары бағалап, Тедрос Адханом Гебрейесустің Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ассамблеясының ашылуында COVID-19 індетіне қарсы вакциналау тура-
лы жаһандық күш-жігерді күшейтуге шақырған сөзін қолдады.

А
рада қаншама жылдар өтсе де, жү-
регімізде қатып, семіп қалған
Қазақстан тарихындағы «ақтандақ-
тарға» жататын сауалдарға нақты 

жауапты әлі алғанымыз жоқ. Қолдан 
жасалған ашаршылықтың ашық ақиқаты
әлі айтылмай келеді. Әйгілі «Бесеудің 
хатын» әу басыңда 12 адам аса құпия 
жағдайда кесіп-пішіп жазып, жеме-жемге
келгенде жетеуінің оған қол қоюдан 
тайқып шығуы, кейін бірінің сыртынан
бірі сөз жүгіртуі қаншама жазықсыз 
жандардың азап шегуіне әкеліп соқтыр-
ды. Отызыншы жылдардағы ойранды 
өткір сынға алып, БК(б)П Қазақ өлкелік 
комитетіне хат жазған сол бесеудің 
бірі – Мұташ Дәулетқалиев еді. Осыған 
орай қайраткердің жұбайы, отызын-
шы жылдар ойранының куәгері – Азғар 
Нұриденқызы Мусинадан кезінде 
жазып алған әңгімемізді толық күйінде 
оқырман назарына ұсынып отырмыз.

«Әйгілі «Бесеудің 
хаты» Біздің 
үйде жазылды»

Ермек 
ЖҰМАХМЕТҰЛЫ

«ҰЗАҚ УАҚЫТҚА ДЕЙІН «БЕСЕУДІҢ 
ХАТЫ» АСА ҚҰПИЯ САҚТАЛЫП КЕЛДІ»

– Азғар Нұриденқызы, БК(б)П Қазақ 
өлкелік комитетіне хат жазу туралы идея 
алғаш рет кімнен туындады? Бұл – өз 
кезегінде Сталинге жазылатын хаттың 
бастамасы емес пе? Ол кезде Мұташ аға 
қандай қызмет атқарушы еді?

 – Ұзақ уақытқа дейін «Бесеудің хаты» аса 
құпия сақталып келді. Ол туралы айту тұрмақ, 
еске алудың өзі үрей тудыратын. Сондықтан да, 
оған тура қатысы бар асыл азаматтардың өзі 
бақылауда болып, азапты жылдарды бастары-
нан өткерді.

05-бетте

04 10

Шығыстағы Шырғалаң: 
риддердегі өртке 

ҚазҰу ғалымдары ғарыШтан 
талдау жасады

12

ҚырыҚ раундтыҚ 
Қанды ШайҚас: тӘлкекке 

түскен ҚОс тағдыр

«мен үШін рекОрд Орнату – 
дүкеннен нан Әкелгеннен де Оңай»  

Әлемнің төрт дүркін рекОрдсмені
сергей ЦырульникОв сҰхБатында Осылай дейді

«К
үш атасын танымас» дейді қазақ. Кәдімгі темірдің тас-талқанын шығаратын, 
шынжырды жіпше үзіп, шегелерді оңай майыстыратын Шортандының тумасы, 
Нұр-Сұлтанның тұрғыны Сергей Цырульниковтің «Бүгінгінің Қажымұқаны» аталуы 
да еш әбестік болмаса керек. Өйткені, Гиннес рекордтар кітабына енген алапат 

күш иесі қара күшті бейбіт заманда қайда жұмсау керектігін жақсы біледі. Сөйтіп, ешқан-
дай сиқырсыз, көзбояушылықсыз, тек қана адам ағзасының мүмкіншіліктерін көрсетеді. 
Қажымұқан Мұңайтпасов пен Балуан Шолақтың мұрасын жалғастырушы, күш қолданатын 
нөмірлер арасындағы әлемнің төрт дүркін рекорд иесі Сергей Цырульниковтен «Qazaq» 
газетінің тілшісі бұл таңғажайып күштің қайдан пайда болатынын сұрады.

Жансая 
ШЫҢҒЫСХАН

«ИЗОМЕТРИЯДА НӘТИЖЕНІҢ 
КЕРІ КЕТУІ БОЛМАЙДЫ»

– Сергей Валерьевич, Сіздің өміріңіз 
бірден осылай бола салмағаны белгілі ғой.
Сондықтан сұхбатымызды сәл артқа 
шегініс жасаудан бастасақ дұрыс болар...

– Менің жолым әуесқойлықтан басталды. Бо-
йымдағы бұла күшім мен мүмкіндіктерімді білгім 
келді. Маған «Балуан» атағын кейіннен халықтың 
өзі берді. Кішкентай кезімде шынашақтай бала 
болдым, өзгелерден еш айырмашылығым болған 
жоқ. Ақмола облысының Шортанды ауданында-
ғы Новокубанка ауылында кіндік қаным тамды, 
сонда өстім. Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің «Дене шынықтыру және спорт» 
мамандығына оқуға түстім. Оқуымды аяқтаған 
соң мені әскерге шақырды. Содан кейін Ұлттық 

ұлан қатарына қосылдым. Бір жыл сарбаз ретінде 
азаматтық борышымды өтеп,  келісім-шарт бойын-
ша әскери қызметте қалдым.

06-бетте

Эрик МАЙЕР,
АҚШ-тың 
Алматыдағы Бас консулы

Енді мен ауаның ластануы қолайсыздық-
тан бұрын алдымен біздің денсаулығымыз бен 
экономикамызға орасан зор зиян тигізетінін бі-
лемін. Oзoн opгaнизмгe дeммeн жұтылғaн aya-
мeн eнeді. Ол демікпе, жүрек-тамыр аурулары, 
өкпе қатерлі ісігі жағдайларының көбеюіне әке-
леді және балалардағы өкпенің дамуына кедер-
гі келтіруі мүмкін. Бұл денсаулық сақтау сала-
сындағы жүктеменің артуына алып келеді.

03-бетте

көк түтінге 
Оранған алматы:
лОс-анджелес 
саБаҚтары
ауаның ластану деңгейін 
Қалай төмендетеміз?

тарихты мифпен 
араластыру – 

өрге Бастамайды

29 сәуірде Солтүстік Қазақстан облысының 
Николаевка ауылында Сергей Цырульников сал-
мағы 24 тонна болатын RSM 3435 тракторын 
бірнеше метрге сүйреп, отандастарын тәнті етті... 

А
лматының менің туған қалам Лос-
Анджелеспен ұқсастығы өте көп. 
Бірі АҚШ-тың, екіншісі Қазақстан-
ның мәдени және экономикалық 

орталығы. Өкінішке қарай, қос қаланың 
да ауасы ластанған. Мен Лос-Андже-
лесте тұрғанда ауаның ластануы көпте-
ген қолайсыздық тудыратын. Қазір 
Алматының көк түтінінен Алатаудың қар 
басқан заңғар шыңдары қалай көрін-
бесе, бұрын Лос-Анджелестегі Ли тауын-
да орнатылған атақты Hollywood бел-
гісі де солай көрінбейтін еді. 

азғар мусинаның көзі 
тірісінде Берген сҰхБаты

«халыҚтың 
55 пайызына екпе салу 

маҚсаттарыңыз 
ҚОлдауға тҰрарлыҚ екен»  

ддсҰ Бас директОры тедрОс 
адханОм геБрейесус Осылай деді



«АшАршылықты ЖоққА
  шығАрып, ӘлихАн,
  МұстАфАлАрғА тіл тигіз-
  гендер зАң АлдындА 
  ЖАуАп берулері КереК»
Жүрегі ел, жер деп дүрсілдеп тұрса 
да, архив зерттей алмаса, ондай адам-
ның бұл жұмысқа пайдасы шамалы. 
Құжатты іздеудің өз машақаты 
бар. Қалың құжаттың ішінен шөптен 
ине іздегендей мұқият қарамаса, 
керек деректі алу қиын. Ғалымдарды 
іріктеуде осы жағына да мән бердік. 
1928-38 жылдан бері құпия грифі 
алынбаған құжаттар бар. Құпия деп 
айдар таққан мекеме баяғыда құрып 
тынса да, гриф алынбаған. Комиссия 
соларды ашуға атсалысады. Бір-бірін 
көрсетіп, жала жапқан құжаттар 
болуы мүмкін. Егер ондай деректер 
қазақтардың өз ішінде іріткі туғызатын 
болса, оны құпиясыздандыру керек 
пе, әлде сол күйінде қалдыру керек пе, 
ол сұрақ. Былай қарасаңыз, Мұстафа 
Шоқайға ескерткіш қойып, фильмдер 
арнап жатырмыз. Оны ақтаудың қажеті 
де жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ, 
құжат керек. Саяси ақтаудың ең негізгі 
мәні мынада. Бізде ондайлар шыға-
ды. Ертең біреу «Мұстафа Шоқай 
немістің сатқыны» деген сияқты ой 
жазып, тіл тигізсе, сол үшін оны жауап-
қа тартамыз. Президенттің ақтау ту-
ралы Жарлығында осы талап нақты 
жазылуы керек. Кім Мұстафа Шоқайға
немесе Әлихан Бөкейханға тіл ти-
гізеді, тәртіпке тарту керек деген 
сияқты. Бұл мәселені комиссияның 
барлық мүшесі қолдайды деп сенемін.
Мысалы, бізде Елбасына немесе
Президентке тіл тигізгені үшін жауап-
кершілік қарастырылған. Сол 
сияқты алашордалықтарға тіл тигізіп, 
«Ашаршылық болған жоқ» деп жоққа 
шығарғандарды жауапқа тартатын-
дай шешім шығарылуы керек. Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толығымен 
ақтаудың бір ұшығы осыған келіп 
тіреледі. Яғни, ақтап қана қоймай, қор-
лаудан қорғау керек...

БЕРІК ӘБДІҒАЛИұЛЫ,
ЖАБыҚ Архив ҚОрЛАрыН 
КЕзЕң-КЕзЕңіМЕН 
ҚҰпияСызДАНДыру 
ЖөНіНДЕГі КіШі 
КОМиССияНың ТөрАғАСы, 
МәЖіЛіС ДЕпуТАТы:

(Кеше, 31 мамырда Берік әбдіғалиұлының
«ҚазАқпаратқа» берген сұхбатынан)
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК КЕШЕ, 31 МАМЫРДА «Fly ArystAn» ТүРКІ ӘЛЕМІНІҢ МӘДЕНИ АСТАНАСЫ ТүРКІСТАННАН ҚЫРҒЫЗСТАН АСТАНАСЫ БІШКЕККЕ ЖАҢА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙСТІ ІСКЕ ҚОСТЫ ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

КОРОНАВИРУС 
ЖАҒДАйЫ ТУРАЛЫ 

РЕСМИ САйТ 
cOROnaviRuS2020.kz

2003 жылдан бастап 
саяси қуғын-сүргін құрбандарына 

әлеуметтік қолдау ретінде   

14,9 
миллиард теңгеге жуық 

жәрдемақы төленді

Алматы қалалық мобиль-
ділік басқармасы әл-Фараби 
даңғылының Достық даң-
ғылынан Жарбұлақ өзеніне 
дейінгі көлік жүретін бөлігіндегі 
жол жабындысын толық 
ауыстыра отырып, жол жөндеу 
жұмыстарының жүргізілуіне 
байланысты 1-10 маусым 
аралығында әл-Фараби даң-
ғылында көлік қозғалысы 
уақытша ішінара шектелетінін 
хабарлады

қАсыМ-ЖоМАрт 
тоқАевтың сАяси қуғын-сүргін 

ЖӘне АшАршылық 
құрбАндАрын есКе Алу Күніне 

бАйлАнысты үндеуі
ҚҰрМЕТТі ОТАНДАСТАр!

 
31 мамыр – ел тарихындағы ең азалы кезеңнің бірін 

еске алу күні.   
өткен ғасырдың алғашқы жартысындағы саяси 

қуғын-сүргін Кеңес Одағы дәуіріндегі миллиондаған 
азаматтың тағдырына таңба салды. Қазақстанда жүз 
мыңнан астам адам жазықсыз сотталып, оның төрттен  
бірі өлім жазасына кесілді.      

Еліміздің аумағында он бір еңбекпен түзеу лагері 
болды. Қазақстан республикасының Тұңғыш президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қасірет мекені 
КАрЛАГ пен АЛЖир-де тоталитарлық жүйенің шексіз 
қатігездігін үнемі еске салып тұратын тарихи мемориал-
ды кешендер ашылды.   

зұлмат заманда тұтас халықтар қудалауға түсті. Туған 
жерінен зорлықпен көшірілген бес миллионға жуық адам 
қасиетті қазақ жерінен пана тапты. Қазақстан олардың 
құтты мекеніне айналды.  

Ұлтымыз алапат аштықтың зардабын тартып, орны 
толмас шығынға ұшырады. Шектен шыққан ұжымдас-
тыру науқаны Ұлы даланы бұрын-соңды болмаған ау-
қымды гуманитарлық апатқа ұрындырды.    

халқымыз небір зобалаңды көрсе де, рухын 
аласартқан жоқ. Бірлігін бекемдеп, ынтымағын арттыра 
түсті.

Тәуелсіздік таңы атқаннан кейін біз арыстарымызды 
ақтауға кірістік. Кезінде жазықсыз жазаланған мыңдаған 
азаматтың есімін ел жадында жаңғырттық.

Былтыр қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау үшін 
Мемлекеттік комиссия құрылды. Комиссия солақай сая-
саттан жапа шеккен қазақстандықтарға қатысты тарихи 
әділдікті қалпына келтіруге тиіс. Бұл – мемлекеттің ғана 
міндеті емес, бүкіл қоғамның парызы.       

Төл шежіреміздегі қайғылы кезеңдерді ұлттық біре-
гейлігімізден бөле-жара қарау мүмкін емес. Сондықтан, 
біз саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарының 
рухына тағзым етіп, есімдерін мәңгі есте сақтаймыз.

Тарихтан тағылым алып, мұндай тауқымет ешқашан 
қайталанбауы үшін бәрін жасайтын боламыз.

кешенді жұмыстың негізінде жүзеге асырылады. 
Мемлекеттік комиссияның қызметін ұйымдастыру 
шеңберінде жобалық офис, екі кіші комиссия, 11 
жұмыс тобы және 17 өңірлік комиссия құрылып, 
жұмыс істеуде.

Жұмыс топтары мен өңірлік комиссиялардың 
ғалымдары және сарапшылары жабық архив мате-
риалдарына рұқсат алып, белсенді зерттеу жұмысына 
кірісті. Оның тиімділігін қамтамасыз ету үшін базалық 
әдіснама бекітілді, жұмыс топтарының тақырыптық 
жоспарлары қалыптастырылды, жергілікті жерлерде 
архив құжаттарын іздеу және зерделеу мәселелері 
бойынша кездесулер өткізіледі.

Қорытындылай келе, Мемлекеттік хатшы мем-
лекеттік комиссияның қызметі, ең алдымен, жазық-
сыз зардап шеккен саяси қуғын-сүргін және ашар-
шылық құрбандарын мәңгі есте қалдыру және тарихи 
әділеттілікті қалпына келтіру жөніндегі үлкен тарихи 
миссия және алдыңғы, болашақ ұрпақтар алдындағы 
жауапкершілік екенін тағы да еске салды.

Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбан-
дарын «бір минут үнсіздікпен» Қр премьер-Ми-
нистрінің орынбасары Е.Тоғжанов, Қр президенті 
әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары Д.Абаев, 
«nur Otan» партиясы Төрағасының бірінші орынба-
сары Б.Байбек, Ақмола облысының әкімі Е.Маржық-
паев еске алды.

Мұражай-мемориалдық кешенді аралау бары-
сында Қырымбек Көшербаев мұражайдың ғылыми-
іздестіру және экспедициялық жұмысына ерекше 
назар аударып, әйгілі АЛЖир лагерінің тұтқындарын 
ақтау Мемлекеттік комиссияның республика аума-
ғындағы лагерьлерде болған жазықсыз қуғын-
сүргінге ұшырағандарды, сондай-ақ олардың отбасы 
мүшелерін ақтаумен айналысатын жұмыс топтары-
ның бірінің міндетіне кіретінін атап өтті.

Мемлекеттік хатшы атап өткендей, Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 
құрылған мемлекеттік комиссияның қызметі тарихты 
зерделеу мен архивтік зерттеулер жүргізу жөніндегі 

Кеше, 31 мамыр Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде 
ҚР Мемлекеттік хатшысы, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның төрағасы Қырымбек Көшербаев Мемлекеттік комис-
сия мүшелерімен бірге «Отан сатқындары әйелдерінің Ақмола лагері» (АЛЖИР) 
мұражай-мемориалдық кешенін еске алу қабырғасына гүл шоқтарын қойды. Рә-
сімге қатысушылар саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын «бір минут 
үнсіздікпен» еске алды.

саяси Қуғын-сүргін жӘне 
аШарШылыҚ ҚҰрБандарын еске алды

қАйрАтКердің 
құрМетіне МеМориАлды 

тАқтА орнАтылды
өткен аптада, 26 мамыр күні сәулет және құрылысты 

жобалау ісінің көрнекті инженері және ұйымдастыру-
шысы, Қр Ұлттық жобалаушылар қауымдастығының 
президенті, ҚазКСр Еңбек сіңірген құрылысшысы, Қр 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, академик әбдісағит 
Тәтіғұловтың құрметіне орай орнатылған мемориалды 
тақтаның ашылу рәсімі өтті. 

Алматы қаласында өткен еске алу шарасына мар-
құмның жақындары, үзеңгілес замандастары, әріптестері 
қатысты. Мемориалды тақта 1975 жылдан бастап 40 
жылдан аса саладағы жетекші «Казгорстройпроект» жо-
балау институтын (қазіргі «kazGOR» жобалау академия-
сы) үздіксіз басқарған қайраткердің ұзақ жылдар бойы 
тұрған үйінің қабырғасына орнатылды.

Мемориалды тақтаның ресми ашылуында марқұм-
ды студент кезінен танитын замандастары – қоғам қай-
раткері, публицист Татамбаев Совет Алтайбекұлы мен 
Қр ҰғА академигі, профессор Ақбердин Тілес Жұма-
тайұлы тебірене сөз сөйледі. Олар әбдісағит Шаймұхан-
бетұлының отандық құрылыс саласын дамытуға қосқан 
үлесі, оның Қазақстанда жобалау ісін ұйымдастыруда 
ғана емес, қоғамдық, публицистикалық, ғылыми және 
шығармашылық қызметте де көрініс тапқан көпқырлы  
таланты туралы әңгімеледі.

«әбдісағит Шаймұханбетұлы «Қазақстан» қонақ үйін 
жобалауға тікелей қатысты. Алматының бойтұмарына 
айналған бұл ғимараттың салынуы – Қазақстандағы биік 
құрылыстың дамуына қуатты серпін берді», – деп атап  
өтті Совет Алтайбекұлы.

Тілес Жұматайұлы да замандасы туралы толғамды 
ой айтты. Оның айтуынша, әбдісағит Шаймұханбетұлы 
еліміздің мәдени мұрасына зор үлес қосқан Қазақстан-
ның көрнекті адамдарының қатарында лайықты орын 
алады. 

«әбдісағит Шаймұханбетұлының басшылығымен 
көптеген ерекше сәулет құрылыстары бой көтерді. Табиғи 
түйсігі арқылы ол ұлттық сәулет тарихын зерттеуге де 
ерекше назар аударды. Біздің ата-бабаларымыз мазар, 
мешіт түрінде ғана емес, сондай-ақ тұрғын үй түрінде де 
күрделі құрылыстар салғанын дәлелдеді. Оның құрме-
тіне мемориалды тақтаның ашылуы еліміздің тарихы мен 
мәдени құндылықтарына үлкен құрмет белгісі болып са-
налады», – деп ағынан жарылды Тілес Жұматайұлы. 

Мемориалды тақтаның ашылуында Қазақстан құ-
рылысшылар қауымдастығының атқарушы директоры 
Жәнібек Сәдуақасов пен «kazGOR» жобалау акаде-
миясының өкілдері қатысты.

ауылдық жерлерде тұратын балалардың білім дең-
гейін арттыру мақсатында «Daryn online» білім беру 
платформасының негізін қалады. Карантин кезінде 
онлайн платформа барлық студенттерге тегін қызмет 
көрсетті.

Алқалы жиында сөз алған білім ордасының рек-
торы Жансейіт Түймебаев ҚазҰу-дың ел тәуелсіздігін 
құру және нығайтуға қосқан түлектерінің үлесі жай-
лы «Қайраткерлер қолтаңбасы» кітабының жазы-
лып жатқандығына тоқталды. Сондай-ақ, Түлектер 
күні қарсаңында атқарылған маңызды шараларға 
да маңыз беріп, география және табиғатты пайда-
лану факультетінде Олжас Сүлейменов атындағы 
аудиторияның ашылғанын және ақынның 85 жыл-
дығына орай жағажай волейболынан спорттық тур-
нир өткенін тілге тиек етті. Сонымен қатар, Көпжасар 
Нәрібаев, Кенжеғали Сағадиев атындағы аудитория-
ларды ашу жоспарланғанын жеткізді.

Бағдарлама барысында мемлекет қайраткері, 
дипломат, ғалым-түрколог Мырзатай Жолдасбеков 
пен белгілі қоғам қайраткері, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Ләйлә Ахметова «Аса көрнекті 
түлек» алтын медаліне ие болды.

ҚазҰу басшысы Жансейіт Түймебаев биология 
ғылымдарының докторы Салтанат Байқошқароваға 
«әл-Фараби атындағы ҚазҰу-дың құрметті профес-
соры» атағын табыстады. Техника ғылымдарының 
кандидаты зелина Катранова «әл-Фараби атындағы 
ҚазҰу-дың құрметті докторы» атанды.

Соңынан биылғы үздік түлектерге демеушілер 
тарапынан арнайы шәкіртақылар ұсынылды. Бұдан 
бөлек, барлық факультеттерде әр жылғы түлек өкіл-
дерімен онлайн-кездесулер ұйымдастырылды.

Қазақстан республикасы Конституциялық Кеңесі-
нің төрағасы, әл-Фараби атындағы ҚазҰу Түлектер 
қауымдастығының президенті Қайрат Мәми, ақын 
Олжас Сүлейменов, көрнекті мемлекет қайраткері 
игорь рогов, «Тұран» университетінің ректоры рах-
ман Алшанов, академик-ғалым Төлеген Қожам-
құлов, «Экомед» емханасының жетекшісі Салтанат 
Байқошқарова, «восточное рудоуправление» ЖШС 
Бас директоры зелина Катрановалар түлектер атынан 
әл-Фараби және ө.Жолдасбеков ескерткішіне гүл 
шоқтарын қойды.

университет кітапханасындағы Фараби, Елбасы, 
Абай, Алаш залдарын тамашалап, кітап және сурет 
көрмесімен танысты.

Одан кейін ҚазҰу Түлектер қауымдастығы пре-
зидиумының салтанатты отырысы басталды. Жиын-
ды Қр Конституциялық Кеңесінің төрағасы, әл-
Фараби атындағы ҚазҰу Түлектер қауымдастығының 
президенті Қайрат Мәми ашып, меценат-түлектердің 
демеушілігімен атқарылып жатқан жұмыстарға тоқ-
талды.

Атап өтсек, жаңа оқу жылына «Мәңгілік Ел» са-
ғаты сыйға тартылмақ.

Қайрат әбдіразақұлы өз сөзінде «Түлектер күні – 
оқытушы-профессорларға шынайы құрмет көрсету 
және ҚазҰу-ға ерекше алғыс білдіру мерекесі» дей 
келе, бітіруші түлектерге ақ жол тіледі.

Кездесу барысында Түлектер қауымдастығы пре-
зидиумының жаңа құрамы бекітіліп, ҚазҰу ректоры 
Жансейіт Түймебаев пен «Bugin Holding» басшысы 
Айбек Қуатбаев бірауыздан мүшелікке қабылданды.

ҚазҰу түлегі Айбек Қуатбаевтың есімі елімізге 
танымал. Ол қазақстандық оқушылардың, әсіресе, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Түлектер күні 
атап өтілді. Аталмыш шара мамыр айының соңғы сенбісінде жыл сайын жүзеге асып 
келеді. Биылғы кездесу ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Салтанатты қақпа 
алдына жиналған әр жылғы танымал түлектерді Әл-Фараби атындағы ҚазұУ-дың 
Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаев қарсы алды.

түлектер күні 
тӘуелсіздік тОйына арналды



ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК КЕШЕ, 31 МАМЫРДА ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНДА САЯСИ ҚУҒЫН-СүРгІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КүНІНЕ ОРАЙ  АҚЫН, фИЛОСОф ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ БюСТІ АШЫЛДЫ
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көк түтінге Оранған 
алматы:

лОс-анджелес саБаҚтары
ауаның ластану деңгейін Қалай төмендетеміз?

б
үгінгі cOviD-19 пандемиясы 
жағдайында ауруханаларда ин-
фекциялық орындардың жүк-
темесі артып тұрғаны тағы бар. 

Ал, зерттеушілердің бағалауы бойынша, 
ауаның ластануы Алматыда 25 жастан 
асқан адамдардың 18% өлімінің себебі 
болып табылады екен. 

Экономикалық шығындар да таң-
қаларлық. Энергетика және таза ауаны 
зерттеу орталығының жақында жүргіз-
ген зерттеуіне сенсек, ауаның ластануы 
әлемдік экономикаға 2,9 трлн доллар 
шығын әкелетін көрінеді. Бұл әлемдік 
Жіө-нің шамамен 3,3 пайызын құрайды. 
Ауаның ластануынан АҚШ жылына 600 
млрд доллар (Жіө-нің 3 пайызы), Қытай 
900 млрд доллар (6,6%) жоғалтады. Бұл 
көрсеткіш ресейде 4%-дан асады.

Дегенмен, ауаның ластану дең-
гейін төмендетуге болады. Мен Лос-
Анджелестегі ауаның Үкімет пен азамат-
тық қоғамның бірлескен күш-жігерінің 
арқасында жылдар өткен сайын жақса-
рып келе жатқанын мақтан тұтамын. 
Мұндай күш-жігердің Алматыда да жаса-
лып жатқаны қуантады. Осы орайда ауа-
ны  жақсартуда  АҚШ-тың  жасаған  батыл 
қадамдарына тоқталғым келеді. өйткені, 
АҚШ тәжірибесін Қазақстанның назарға 
алуы артық болмайды.

Америка Құрама Штаттары 1970 
жылы таза ауа туралы заң қабылдап, 
оны реттеудің қажеттілігін мойындады. 
Нәтижесінде 2015 жылға қарай АҚШ-та 
ең көп таралған алты ластауыштың шы-
ғарындылары орта есеппен 70%-ға бір-
ақ төмендеді. Кейбір адамдар қоршаған 
ортаны қорғау әрекеттерінің экономика-
ға кері әсер ететінін алға тартады. Бірақ, 
біздің тәжірибеміз бұл тұжырымның қате 
екенін дәлелдеді. Неге десеңіз, ауаның 
ластану деңгейі төмендегенде,  біздің Жіө 
246% өсім көрсетті.

carnegie Mellon university мәліметі 
бойынша, 2008-2014 жылдары ауаның 
ластану деңгейін төмендетуге арнал-
ған шығындар 20%-ға қысқарды. Со-
нымен қатар, энергетикалық сектордан 
болатын ауаның ластану деңгейі 50%-ға 
төмендеді. Ал, электр энергиясын өндіру 
көрсеткіші іс жүзінде өзгерген жоқ. Сон-
да бұған қандай фактор оң әсер етті? 
Энергетикалық ақпарат агенттігінің мә-
ліметінше, көмірмен өндірілген электр 
энергиясының көлемі осы кезеңде 20%-
ға азайып, табиғи газ бен жаңартылатын 
көздердің көмегімен өндірілген энергия 
тиісінше 28 және 42%-ға артқан.

әрине, көмірден бірден бас тарту оңай 
шаруа емес. Дегенмен, жаңартылатын 
энергия  көздеріне  көшу  арқылы  ауаны  
ластайтын көмірден бас тартуға болаты-
нын АҚШ тәжірибесі көрсетіп отыр.

АҚШ Үкіметі қазірдің өзінде Қазақ-
станның электр энергия көздерін әрта-
раптандыруын қолдайды, оның ішінде 
энергетикалық секторын жаңғырту, жеке 

инвестицияларды көтермелеу және ха-
лықаралық стандарттарды енгізу үшін 
негізгі заңнамалық актілерге түзетулер 
енгізуге Қазақстан Үкіметіне көмек-
теседі. Мысалы, uSaiD Қазақстанда 
жаңартылатын энергия көздері бойынша 
аукциондар өткізуге жәрдемдесті, соның 
нәтижесінде энергетикалық сектордағы 
көмір қышқыл газ шығарындылары 2025 
жылы көмірдің көмегімен өндірілген 
электр энергиясының осындай көлеміне 
қарағанда 3,6 пайызға төмен болады. 

Сонымен қатар, АҚШ Үкіметінің 
қолдауымен елдегі ауа сапасын қадаға-
лайтын құрылғылардың саны мен сапа-
сы артып, шенеуніктер олардан нақты 
деректерді алуды үйренеді. Ал, ауаның 
ластану қаупін жақсы түсінетін Лос-
Анджелес тұрғындары кезінде бар-
лық өзгерістерге түсіністікпен қарап, 
Үкімет пен азаматтық қоғамға қолдау 
көрсеткен еді. Алматылықтардың да 
құзырлы орындардың бастамасын қол-
дайтындарына кәміл сенемін.

Ауаның ластануымен күресу қиын бо-
луы мүмкін, бірақ онымен күресті қазір 
бастамасақ, халықтың денсаулығы мен 
қаланың экономикасына айтарлықтай за-
лалын тигізеді. 

Сайып келгенде, Қазақстан азамат-
тарының денсаулығы мен елдің экономи-
калық дамуы үшін ауаның ластануымен 
күреске уақыт пен қаржыны аямай жұмсау 
керек. өйткені, оның міндетті түрде өтеуі 
болады. Оған жоғарыда сөз болған АҚШ 
тәжірибесі дәлел. Ал, АҚШ осы ортақ 
міндетті шешу үшін Қазақстанмен жүйелі 
жұмысты жалғастыруға дайын. Және мен 
де дайынмын. Қазір мен еш кедергісіз 
Голливудтың белгісін Лос-Анджелесте 
жыл бойы көре аламын және болашақта 
Алатау  туралы  да  солай  айтқым  келеді.  
Біз бірге бұған қол жеткізе аламыз.

РЕДАКЦИЯДАН: Бүгінде Қазақстанда 
ауаны тазарту жұмыстарының зертхана-
сы ретінде Алматы қаласы қарастыры-
лып отыр. Себебі, экологтардың айтуын-
ша, бұрнағы жылдары еліміздің оңтүстік 
астанасы әлемдегі ең лас 25 қаланың 
тізіміне енген. Ал, билік өкілдері мега-
полис ауасының ластануына көліктерді 
кінәлайды. Атқамінерлердің бұл уәжімен 
келіспеске тағы болмайды. Қалада рес-
ми тіркелген (517 мың) және күнде өзге 
өңірлерден қатынайтын (250 мың) «темір 
тұлпарлардың» саны 760 мыңнан асып 
жығылады. Содан көліктің көк түтініне 
тұншыққан Алматының ауасын жақсарту 
мақсатында қоғамдық көліктер газбен 
жүруге  көшкен.  Бұл – бір.  Екіншіден,  
таяуда мемлекеттік бюджеттен бөлінген 
қаржыға көліктің отын сынамаларына 
зерттеу жүргізіледі. әйтсе де, кейбір са-
рапшылардың пікірінше, мұндай тәсіл 
мәселені түпкілікті шеше алмайды. Қала 
ауасын тазарту тереңірек зерттеуді, яғни 

«жеті рет өлшеп, бір рет кесуді» қажет 
етеді.

рас, ресми статистика ластану көз-
дерінің бірі ретінде көліктерді көрсетеді. 
Олардың зиянды шығарындысы шамамен 
65%-ды құрайды. Ал, ауа ластануының 
тағы бір көзі – көмірмен жұмыс істейтін 
электр станциялары, көмірмен жылыты-
латын кәсіпорындар мен жеке секторлар. 

Сарапшылардың айтуынша, ауа лас-
тануының басым бөлігі осы ЖЭО-лар-
дан келеді. Мұндай зерттеулер АҚШ-та 
да, Еуропада да жүргізіледі. өркениетті 
елдердің барлығында да ластанудың не-
гізгі көздерін дер кезінде анықтауға ты-
рысады. Барлық елдерде ауаны ластаушы 
негізгі көз ЖЭО деп танылды. Енді оларды 
бірте-бірте әлем бойынша жабатын бола-
ды. польшадағы жылу электр орталығын 
жабу – ірі еуропалық жобалардың бірі 
болды. Себебі, одан көмір шахталары-
ның жұмысы да тоқтайды. Сәйкесінше, 
шахта қызметкерлеріне жұмыссыз қалу 
қаупі туды. Содан Еуропалық Одақ атал-
мыш жобаны қаржыландырып, барлы-
ғын жауып тастады.

әділеттілік үшін айтайық, Алматы 
қалалық әкімдігі қаладағы жылу электр 
орталықтарын газға ауыстыру бойынша 
арнайы жол картасын қабылдаған бола-
тын.

Жоғарыда АҚШ-тың Алматыдағы 
Бас консулы Эрик Майер ауаның ласта-
нуымен күреске уақыт пен қаржыны ая-
мау керектігін жазды. Ал, Дүниежүзілік 
банктің Орталық Азиядағы тұрақты даму 
секторының жетекшісі Джейн Эбингер-
дің мәліметінше, Қазақстанға зиянды 
шығарындыларды төмендету үшін алдағы 
10 жылдың ішінде 273 млрд доллар қа-
жет. 25 мамырдағы «Қазақстан-украина» 
бірінші климаттық диалог барысында 
осылай деген сарапшының айтуынша, 
Қазақстан 2030 жылға қарай ілеспе газ 
шығарындысын 1995 жылғы деңгеймен 
салыстырғанда 30 пайызға қысқартуды 
жоспарлап отыр. Бұл ретте шығарынды-
ларды басқарудың ұлттық жүйесі ілеспе 
газдың жалпы шығарындысының тек 40 
пайызын ғана бақылай алады. Шыға-
рындыны басқару жүйесінде, зиянды 
қалдықтарды басқаруда қатаң шектеулер 
керек. Ал, жаңартылмалы энергия көз-
дері саласында жаңа әдістер 2021-2030 
жылдары кезеңінде көмірсутексіздендіру 
іс-шараларына бағытталатын шамамен 
273 млрд доллар инвестиция қажет. 
әрине, бұл мақсаттарға қол жеткізу іс-
шараларын енгізу барысында кезең-
кезеңімен институтционалды әдістер та-
лап етілетін болады.

Күні кеше өндіруші салалардағы 
мәселелер жөніндегі жаһандық дөңгелек 
үстел отырысында бейне үндеу жасаған 
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт То-
қаев Қазақстанның 2060 жылға қарай 
көміртегіден таза ел болуға қол жеткізуге 
ниетті екенін айтты.

Эрик Майер: «Қазір Алматы қаласының көк түтінінен Алатаудың қар басқан заңғар шыңдары қалай көрінбесе, 
бұрын Лос-Анджелестегі Ли тауында орнатылған атақты Hollywood белгісі де солай көрінбейтін еді...»

01-беттен

лОс-анджелес БүгінБҰрын

Жыл сайын жылыту маусымы басталғанда 2 млн халқы бар Алматы қаласы осылай көк түтінге тұншығады

«Қуаңшылықты болдырмаудың және 
оның қолайсыз әсерін азайтудың қара-
пайым екі жолы бар. Біріншіден, атмос-
ферадағы көмірқышқыл газдарының 
арақатынасын дұрыс сақтап, экология-
лық дағдарысты жағдайлардың алдын 
алу үшін мұнай өнімдері мен көмірді 
жағу мөлшерін азайтып, баламалы 
энергияны көбірек пайдалану керек. 
Екіншіден, Қазақстан аумағында емен, 
арша, акация, бозарша, үйеңкі, каш-
тан, жиде, қарағаш, терек сияқты ағаш-
тарды көптеп өсіру керек. Бұл өскіндер 
күшті фотосинтездеуші әрі ұзақ жыл өмір 
сүреді», – дейді Келіс Жайлыбай. 

ғалымның пайымдауынша, қорша-
ған ортаны сақтау үшін жастарды эко-
логиялық патриотизмге тәрбиелеп, ағаш 
отырғызуға көпшілікті жаппай тарту 
қажет. Бұл игілікті іске әсіресе ауылдық 
елді мекендердегі мектеп оқушылары 
мен тұрғындарды жұмылдыру керек.

«әрбір оқушы, жас маман мен 
жергілікті тұрғын ең кемі 5 немесе 10 
ағаштан егіп, өсіруі тиіс. Сонда жылы-
на шамамен 12 миллион түп ағашты 
өсімдік өсіріледі екен. Бұл процесс 45-
50 жыл бойы үздіксіз жалғасын тапса, 
елімізде орасан көп мөлшерде ағаштар 
бой көтермек. Бабаларымыздың «Егер 
алдағы бір жылды ойласаңдар астық 
өсіріңдер, егер алдағы жүз жылды ой-
ласаңдар ағаш өсіріңдер» деп өсиет 
қалдыруы бекер емес қой», – деп атап 
өтті ғалым.

Келіс Жайлыбай мектептерде 5-6 
сыныптардан бастап «Экология» пәнін 
оқу үрдісіне енгізген жөн деген пікір-
де. Жастарға мектеп кезінен бастап 
Қазақстандағы экологиялық ахуалды 
түсіндіріп, табиғатты қорғау және аялау 
керектігін қаперлеріне үнемі салып отыру 
керек. Сонда өскелең жастың табиғатқа 
деген сана-сезімі, көзқарасы түбегейлі 
өзгереді. Сондай-ақ, оқушылар арасын-
да арнайы экологиялық байқаулар мен 
жарыстар ұйымдастырған жөн. Жыл 
сайын және әрбір үш жылдан кейін оң 
нәтиже көрсеткен оқушыларды арнайы 
марапаттармен ынталандырып отырған 
абзал.

«Осы орайда атап өткен жөн, был-
тырғы жылдан бастап Қазақ ұлттық 
қыздар педагогикалық университетін-
де арнайы экологиялық жоба қолға 
алынған болатын. Бүгінде бұл тарапта 
нақты шаралар жүзеге асырылуда. Атап 
айтқанда, оқу орнының ғалымдары мен 
студенттері арша, үйеңкі, емен, бозарша, 
акация ағашты өсімдіктерін тұқымынан 
өсіріп, көшеттерді күтіп-баптаудың ең 
арзан әдістемесін жасады. Бұл әдісте-
ме өскіндерді көптеп өсіруге мүмкіндік 
береді және қаржылық тұрғыдан тиімді. 
Бұл – алып шаһардың сын көтермейтін 
экологиясын тазартуға септігін тигізеді 
деген ойдамыз», – дейді Қыздар уни-
верситетінің Баспасөз және қоғаммен 
байланыс бөлімінің басшысы Жандар 
Асан.

Арнайы жүргізілген зерттеу қоры-
тындысы көрсеткендей, соңғы жыл-
дары ғаламдық жылыну көрсеткіші 
айтарлықтай артқан. Бұл ғылымда 
және қоғамдық пікірде дәлелденген 
факт. Мәселен, Қызылорда, Түркістан, 
Жамбыл және Алматы облыстары ау-
мағында жаз айларында термометр ба-
ғамы 38-50 градусты көрсеткен ыстық 
жиі болады. Мұндай қолайсыз аптап 
ыстық бұрын-соңды тіркелмепті. Бұл өз 
кезегінде елімізде азық-түлік қауіпсізді-
гін қамтамасыз етуге де теріс ықпалын 
тигізіп отыр. Себебі, 2019 жылғы қуаң-
шылық әсерінен астық дақылдарының 
түсімі күрт кеміп, жайылымдарда шөп 
нашар өскен. 

Ұлыбританияның Лидс универси-
тетінің ғалымдарының болжамына 
қарағанда, 2050 жылға қарай дүние-
жүзінде құрғақшылық шарықтау шегіне 
жетеді. Аталған қуаңшылық жағдай-
лардың әсері Қазақстанның шөл және 
шөлейтті аймақтарында өте күшті бо-
лады деп күтілуде. Климаттың өзгеруі 
тұщы су тапшылығын туындатып, ап-
тап ыстықтың әсерінен орман өртте-
рі көбейеді. Қуаңшылықтың кесірінен 
түрлі әлеуметтік қиындықтар пайда бо-
лып, оның соңы жануарлар мен адам 
шығынына және айтарлықтай экономи-
калық дағдарысқа алып келмек.

ғалым экОлОгияны 
жаҚсартудың 
жОлдарын Ұсынды

«40
-50 жылдан соң қазақ жері шөлге айналып, елі-
міздің басым бөлігі қуаңшылыққа ұшырайды». Қазақ 
ұлттық қыздар педагогикалық университетінің про-
фессоры, биология ғылымының докторы Келіс Жайлы-

бай осылай дейді. Ғалым орны толмас олқылықты жайттарға алып 
келетін экологиялық апаттың алдын алу үшін бірнеше шараны қолға 
алу қажеттігін атап өтті.
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК КОРОНАВИРУСТАН ҚАЙТЫС БОЛҒАНДАР САНЫ ӘЛЕМДЕ 3,5 МЛН АДАМНАН АСТЫ, БАСЫМ БӨЛІгІ АҚШ (595 МЫҢ), БРАЗИЛИЯ (462 МЫҢ) ЖӘНЕ үНДІСТАНДА (330 МЫҢ) ТІРКЕЛДІ ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Ж
ұма, 28 мамыр күні Нұр-Сұлтан қаласындағы ҚР ұлттық 
академиялық кітапханасында «ұлық ұлыс – Алтын 
орда: бастауы, тарихы және мұрасы» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Онда ҚР Прези-

денті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары Дәурен 
Абаевтың сөйлеген сөзінің толық мәтінін төменде оқырман на-
зарына ұсынып отырмыз.

Дәурен АБАЕВ, 
Қр президенті әкімшілігі
Басшысының 
бірінші орынбасары

Біз бүгін маңызды жиында бас 
қосып отырмыз. Бұл конференцияның 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-
тұс келуінің зор символдық мәні бар 
деп ойлаймын. Себебі, бүгін тамыры 

қазақ халқының этногенездік портреті 
қалыптасты. 

Алтын Орда уақытынан бері келе 
жатқан символдарды қазір де күн 
сайын көреміз. Ұлттық валютамыз – 
теңгенің атауы сол кезеңге тиесілі.

Мемлекет басшысы резиденциясы 
Батудан Абылай ханға дейінгі Алтын 
Орда мен Қазақ хандығы әміршілерінің 
ордасы сияқты аталады. 

парасат пен төзімділікке құрылып, 
ханафи мазхабына негізделген дәстүр-
лі дініміз Берке мен өзбек хандардан 
мұраға қалған.

Жаңа елордамыз Нұр-Сұлтан қа-
ласы – Ұлы далада әсем шаһарлар 
салған Ұлық Ұлыс билеушілері ғұр-
пының жалғасы. Мысалы, Сарайшық 
қаласы Жошы ұлысының, Ноғай орда-
сы мен Қазақ хандығының рухани аста-
насы болды. Қазіргі Қызылорда облысы 
аумағында Жанкент, Жент, Барчкент, 
Түркістан өңірінде Сығанақ, Сайрам, 
яссы, Созақ сияқты қалалар болған.

Мұндай қалалар еліміздің сол-
түстігінен де табылуда. Бұған дәлел 
– жақында ғана Солтүстік Қазақстан 
облысындағы «Қызыл-оба» қорымы-
нан шыққан құнды жәдігерлер. Осы-
лайша, біз бабаларымыздың шетсіз-
шексіз аймақты мекен еткен көшпелілер 
емес, керісінше, өз уақытындағы 
көшпелі өмір мен отырықшы тұрмыс 
салтының озық тұстарын үйлестіріп, 
империялық деңгейде үстемдік құрған 
халық болғанын байқаймыз.

Осы тұрғыдан қарағанда, біздің 
көршілес ресеймен екіжақты бай-
ланысымыздың тарихы кеңестік оқу-
лықтарда жазылған кезеңнен гөрі 
тым терең екенін айтқым келеді. Ол, 
кемінде, Xiii ғасырда Жошы Ұлысы 
атты империялық мемлекеттің аясын-
да басталған. Десек те, Алтын Орда 
– өткен тарихымыз ғана емес. Ол, ең 
алдымен, бүгініміз бен болашағымыз.

Бүгінгі ортақ мақсат-мұратымыз бен 
қоғам болып бет алған бағдарымыз 
Алтын Орда кезінен бергі ғасырлық 
дәстүрлерден бастау алады.

Бірінші – орталықтан басқарыла-
тын мемлекет.

Ұлық Ұлыстың тарихи тәжірибесі 
осыны көрсеткендей, табиғаты қатал, 
аумағы үлкен Еуразия құрлығының 
кеңістігінде мықты «билік вертикалі» 
арқылы орталықтан басқарылатын 
мемлекет қана өсіп-өркендейді. Осы 
маңызды шарт Жошы Ұлысының «Ал-
тын ғасырын» туғызды.

Екінші – меритократия.
Алтын Орда мемлекеті мен қоғ-

амының маңызды ерекшелігінің бірі 
– адамдарды элита қатарына жеке 
қасиетіне қарап қосты.

Қарым-қабілетінің арқасында қа-
рапайым жігіттен әуелі батыр, одан 
соң би, кейіннен Алтын Орданың бек-
лербегіне айналған Едігенің ғұмыры 
осыған анық дәлел.

Бүгінде мемлекетіміз меритокра-
тияның басты қағидасын жүзеге асы-
рып жатыр. Онсыз қоғамның жаң-

ғыруы мен дамуы мүмкін емес.
Үшінші – тиімділік. 
Алтын Ордада мемлекеттік бас-

қару мен логистиканың тиімді жүйесі 
құрылғаны тарихтан белгілі. Соның 
бірі – жәмшік қызметі. Ол кейіннен 
бірнеше ғасыр бойы ресейде кеңінен 
қолданылды. Сондай-ақ, «даруға» деп 
аталатын азаматтық әкімшіліктің жүйелі 
жұмысы да осыған мысал бола алады.

Төртінші – ғылым-білім ғұрпы. 
өзбек пен Жәнібек хандардың би-

лік құрған уақытында Алтын Ордаға 
көптеген елден ғалымдар ағылып келіп 
жатқаны көпшілікке аян.

Сонымен бірге, қаншама медре-
селер салынып, ол жерде тек діни ілім 
емес, математика, медицина және бас-
қа да ғылымдар үйретілген. 

Бесінші – диалог мәдениеті.
Еуразия кіндігінде орын тепкен алып 

империя – Алтын Орданың құрамында 
о бастан-ақ тілі, діни сенімі мен салт-
дәстүрі әртүрлі халықтар өмір сүрді. 
Олардың екі ғасыр бойы бір мемлекет-
те бірге тіршілік етуі диалог мәдение-
тінің, рухани байлықтың және өзгеге 
деген құрметтің көркем үлгісіне ұласты.

Этносаралық қатынастарды рет-
теу, біртұтас азаматтық ұлт құру ісінің 
қазақстандық моделінен Алтын Орда-
лық қағидатты көруге болады. Мұн-
да бірлік – біркелкілік дегенді білдір-
мейді. 

Алтыншы – халықаралық медиа-
ция мәдениеті.

Алтын Орда Шығыс пен Батысты 
жалғайтын көпір іспетті болды. Ұлы 
Жібек жолының солтүстік бағытында 
орналасқан империя өркениеттер ара-
сындағы жан-жақты диалогты – ма-
териалдық құндылықтармен қатар, 
идеялар мен инновациялардың алма-
суын қамтамасыз етті.

Тарихқа көз салсақ, Алтын Орда-
ның саясатынан Елбасының БҰҰ ұйы-
мы Бас ассамблеясының мінберінен 
таныстырған «Үлкен Еуразия» жоба-
сының үлгісін көре аламыз.

Жетінші – адами құндылық.
Мемлекеттік басқарудың орталық-

тандырылғанына қарамастан, Алтын 
Орда ешқашан классикалық түрдегі 
«шығыс деспотиясы» болған емес. 

Қоғамның өзегін билікке деген қор-
қыныш емес, халқымыз имандылық 
деп айтатын рухани түпнегіз құрады. 

Қазір де қоғамымыздың табан ті-
рер тұғыры, ынтымақтастықтың негізі 
– «әлеуметтік рейтинг» емес, иманды-
лық пен мәңгілік рухани құндылықтар.

* * *

Ұлық Ұлыс феноменін жете түсін-
бейінше, біз бүгінімізді толыққанды 
пайымдай алмаймыз. Бұл істе, құр-
метті әріптестер, сіздердің алатын 
орындарыңыз ерекше.

Алтын Орда тарихын кең көлемде 
әрі кешенді түрде зерттеу Қазақстан-
дағы гуманитарлық ойдың өркендеуіне 
тың серпін береді деп сенемін.

тАрихты Мифпен 
АрАлАстыру – 
өрге бАстАМАйды

терең тарихымызға – ұлтымыз бен 
мемлекеттігіміз пайда болған кезеңге 
тағы бір мәрте көз жібереміз.

2015 жылы Елбасының тапсыр-
масымен елімізде Қазақ хандығының 
550 жылдығы кең көлемде аталып 
өтті. Бұл идеологиялық астары терең, 
мемлекеттік деңгейдегі шара болды.

1465 жыл – сөзсіз, бәріміз үшін 
қастерлі дата. Десек те, этногенез про-
цесі мен мемлекеттің қалыптасуы – бір 
күннің, тіпті бір ғасырдың да шаруасы 
емес екенін жақсы білеміз.

Керей мен Жәнібек хандар баста-
ған қазақ халқының Жетісуға қоныс 
аударуы оның қалыптасу кезеңінен 
өтіп, ұлтқа айналғанын айшықтайды. 
ғалымдардың зерттеуінше, бұл про-
цесс Ұлық Ұлыстың дәуірлеп тұрған 
уақытынан басталды.

Мұны фольклорымыздан да көре-
міз. Жыр-дастандарымыздың қаһар-
мандары – Едіге, әз-Жәнібек, Майқы 
би, Тоқтамыс, Асан қайғы сияқты Ал-
тын Орда кезіндегі қайраткерлер.

Ең ескі күйдің бірі «Ақсақ құлан» 
да Жошы ханның өліміне байланыс-
ты шыққаны баршамызға белгілі. 
Сондықтан Ұлық Ұлыс – біздің мем-
лекеттілік дәстүріміздің алтын бесігі деп 
толық сеніммен айта аламыз.

Осы айнымас ақиқаттың негізінде 
2019-2020 жылдар Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсыр-
масымен Ұлық Ұлыстың 750 жылдығын 
мерекелеуге арналды. Біз бүкіл әлемге 
Алтын Орданың мұрагері екенімізді 
танытып, төл тарихымызға қатысты 
әділдікті орнатуға жол аштық. Алайда, 
осы тұста Мемлекет басшысының «Та-
рихпен саясаткерлер емес, тарихшы-
лар айналысуы керек» деген маңызды 
ұстанымын естен шығармаған жөн.

өз ұлылығыңа мастану, тарихты 
мифпен араластыру, өткенімізді әсіре 
мақтанға айналдыру – өрге баста-
майды. Керісінше, біз тарихты конъ-
юнктурадан тыс зерттеп, ақтаңдақтар 
ақиқатын ашып, шешуші оқиғалар же-
лісін мұқият қайта қалпына келтіруге 
тиіспіз. 

президенттің тапсырмасына сәйкес 
жақында Білім және ғылым министр-
лігінің жанынан құрылатын Жошы 
Ұлысын зерттейтін ғылыми институт та 
негізінен осы мақсатты көздейді.

институт атауының өзі айтып тұр-
ғандай, біз Талас құрылтайынан бас-
тап Кенесарының қазасына дейінгі 
тарихи дәуірді біртұтас кезең деп 
қабылдаймыз.

Егер халықтың тұтас тарихын қа-
лың кітапқа теңесек, соның ішінде өте 
маңызды тарауы болады. Ол тарау 
болмаса кітаптың мазмұны жоғалуы 
мүмкін.

Ұлық Ұлыс – төл тарихымыздың 
осындай маңызды тарауы. Далалық 
римге айналған Ұлы империя, әртүрлі 
тілде сөйлеп, әрқилы дін ұстанатын 
көптеген халықты бір шаңырақ асты-
на біріктіріп, озық мәдениетті дүние-
ге әкелді. Оның дәуірлеген тұсында 

Қасым-Жомарт Тоқаев: «Ұлы ханның үлкен ұлы – Жошының мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шетелдегі
жұртшылықтың көбі біле бермейді. Ата-бабалардың аманатына адал болу – бізге сын. Сондықтан біз Алтын Орданың негізін қалаған 
Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет. Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, 
кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру – өте маңызды міндет...»

Таныстыру рәсіміне осы тақырыпты 
кеңінен  зерттеп  жүрген  белгілі  ғалым-
дар мен тарихшылар, редакциялық алқа-
ның мүшелері, кітапты құрастырушылар, 
парламент депутаттары, саясаттанушылар, 
өлкетанушылар және жоғары оқу орын-
дарының докторанттары қатысты.

өз сөзінде Сенат Төрағасы Мәулен 
әшімбаев Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ая-
сында осындай іс-шаралардың маңызы зор 
екенін айтты.

«Тәуелсіздігімізді ұлықтау сәтінде тойға 
емес, ойға басымдық беру, өткенімізден 
өнеге алу – біздер үшін зор міндет. Мем-
лекет басшысы 30 жылдықты атап өтуге 
арналған алғашқы отырыста осы мәселеге 
баса мән берді. президентіміз айтқан-
дай, егемендіктің бүгінгі белесі елдің 
жаңа келбеті мен ұлттың жаңа болмысын 
қалыптастыруға қызмет етуі керек. Бұл 
ретте, тарихи сананы жаңғыртатын және 
бостандықтың қадір-қасиетін арттыратын 
іс-шаралар аса маңызды», – деді Мәулен 
әшімбаев.

Осы тұрғыдан келгенде, ашаршылық 
тақырыбын көтерудің терең мәні бар екенін 
айтқан Сенат Төрағасы тәуелсіздік алған-
нан кейін елімізде бұл бағытта ауқымды 
жұмыстар жүргізілгенін тілге тиек етті.

«Тәуелсіздік  алған  соң  ғана  Елбасы-
мыз  Нұрсұлтан  әбішұлы Назарбаевтың  
бастамасымен тарихымыздың соқтықпа-
лы, соқпақты жолдарына ерекше көңіл бө-
лінді. Осы бағыттағы мәселелер мемлекет-
тік деңгейде көтеріліп, тиісті зерттеулер 
жүргізілді. Соның нәтижесінде ашаршылық 
бір әулеттің немесе ауылдың ғана емес, 
сол кездегі тұтас халықтың басына түскен 
үлкен қасірет екені ашық айтылды. Деген-
мен, әлі де болса ашылмаған ақиқаттар мен 
жазылмаған жайттар бар», – деді Мәулен 
әшімбаев.

Сондай-ақ, палата Спикері кітапты 
дайындау барысында Мемлекет басшысы-
ның тапсырмасына сәйкес Сенат осы тақы-
рыпқа қатысты тарихи құжаттарды жан-
жақты зерттеу және талдау жұмыстарын 
ұйымдастырғанын атап өтті. Сол кездегі 
нақты деректер мен архив материалдарын 
жариялау ақтаңдақ жылдардың себеп-
салдарын кеңірек зерттеуге мол мүмкіндік 
беретіні сөзсіз.

«Ашаршылықтың зардабы ұлтымыз 
үшін өте ауыр болды. Тіпті осы алапат 
қасіреттің салдарынан халықтың жарты-
сына жуығынан айырылып қалдық. Мем-
лекет басшысы «Тәуелсіздік бәрінен қым-
бат» мақаласында осы мәселеге арнайы 
тоқталғанын жақсы білесіздер. прези-
дентіміз ашаршылықтың әлі күнге дейін 
жан-жақты зерттелмей келе жатқанына 
және құрбандарының саны туралы ортақ 
пайымның жоқ екеніне назар аударды. Со-
ған байланысты Мемлекет басшысы тиісті 
тарихи құжаттарды жинап, мәліметтерді  
аса мұқият зерделеуді тапсырды», – деді 
Сенат Төрағасы.

Мәулен әшімбаев Мемлекет басшы-
сының тапсырмасы бойынша қазіргі таңда 
елімізде бұл бағытта ауқымды жұмыстар 
іске асырыла бастағанына назар аудар-
ды. Солардың бірі ретінде ақпан айында 
Сенаттың ұйымдастыруымен осы тақы-
рыпта өткен дөңгелек үстелді айтуға бола-
ды. Сол жиында ғалымдар мен тарихшы-
лар архив материалдарының қолжетімсіз 
екенін, әлі де болса ақпараттардың азды-
ғын айтқан еді. Сондықтан Сенат депутат-
тары мен ғалымдар бірлесіп дайындаған 

аШарШылыҚ 
туралы 

ҚҰжаттардың жинағы 
жарыҚ көрді

с
аяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні 
қарсаңында ҚР Парламенті Сенатында Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша жарық көрген «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. 
Деректі хроника» атты жаңа еңбекті көпшілікке таныстыру рәсімі 

өтті. Үш томдық жинаққа зобалаң жылдарға қатысты тың деректер мен 
құжаттар енген. Олардың біразы бұған дейін еш жерде жарияланбаған 
және Қазақстан ғылымында бұрын-соңды айтылмаған. Ал, кітаптағы 
кейбір анықтама, бұйрық, қарар сияқты құжаттар көпке дейін аса 
құпия мәлімет ретінде сақталып келген. Сондықтан ашаршылық жыл-
дарының аса маңызды хронологиясын дайындап шыққан ғалымдар 
мен тарихшыларымыздың еңбектерін ерекше атап өткен жөн.

үш томды көлемді еңбекті сол дөңгелек 
үстелдің нақты нәтижесі десек, артық бола 
қоймас.

«Бұл кітап Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша дайындалды. Мұн-
дағы құжаттар еліміздің орталық және 
өңірлік архивтерінен алынған. Басқа мем-
лекеттердің архивтерінде сақталған дерек-
тер де кітапқа енгізілді. Соның арқасында 
бұрын қолға түсіру қиын болып келген 
бірқатар тың мәліметтер мен құжаттар 
көпшілік үшін қолжетімді болып отыр. 
Сондықтан осы көптомдықты ашаршылық 
кезеңінің хронологиясы деп айтуға толық 
негіз бар», – деді Сенат Спикері.

Жаңа еңбекте ашаршылыққа қатысты 
1928-1934 жылдар аралығындағы тари-
хи құжаттар мен деректер жинақталғанын 
айта кеткен жөн. Олар аштықтың алғы-
шарттары мен трагедиялық салдары тура-
лы мәліметтерді қамтиды.

Сондай-ақ, Сенат Төрағасы қысқа 
мерзімде архивтерді ақтарып, құнды дү-
ние дайындаған авторлар мен кітапты құ-
растырушыларға алғысын білдірді. Одан 
бөлек, бұл кітап осы бағытта атқарылуға 
тиіс көп жұмыстың бір парасы ғана екенін 
айтты.

«Алда әлі талай мақсат-міндеттер тұр. 
Жарияланып жатқан құжаттар мен мәлі-
меттердің негізінде жан-жақты ғылыми 
зерттеулер жүргізу қажет. Сенаттың  осы  
бастамасын тиісті мемлекеттік органдар мен 
ғылыми институттар лайықты жалғасты-
рып, бұл бағытта жүйелі жұмыстар жүр-
гізіледі деп сенеміз. президент тапсыр-
масы аясында бұл саладағы жұмыстарға 
мемлекеттік органдар тарапынан қажетті 
қолдау көрсетіле береді», – деді Мәулен 
әшімбаев.

Сөз соңында Сенат Төрағасы жаңа ең-
бек университеттерге, ғылыми институт-
тарға, орталық және өңірлік кітапханалар-
ға жіберілетінін, сол арқылы ашаршылық 
туралы архив материалдары көпшілік үшін 
қолжетімді болатынын жеткізді.

өз кезегінде кітаптың жауапты редак-
торы, белгілі ғалым, тарихшы, Мәжіліс де-
путаты Берік әбдіғалиұлы бұл еңбектің осы 
тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдардың 
жұмысын айтарлықтай жеңілдететінін атап 
өтті.

«Біз ашаршылықтың себептері мен тра-
гедиялық салдары туралы бұрын жария-
ланған және осыған дейін еш жерде жарық 
көрмеген материалдарды салыстыра оты-
рып, талдау жүргіздік. Соның арқасында 
республикалық, өңірлік және шет елдердегі 
архивтерде сақталған деректердің ауқым-
ды қорын жасақтадық. Бүгін жарық көріп 
отырған кітапты ашаршылық тақырыбы 
бойынша Қазақстанның бірыңғай және 
жүйелі базасын қалыптастыру жолындағы 
алғашқы қадам деп қабылдауға болады»,  
– деді Берік әбдіғалиұлы.

Сонымен қатар, іс-шара барысында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰу жанындағы 
Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін 
зерттеу бойынша республикалық ғылыми 
орталығының директоры, белгілі ғалым 
Талас Омарбек, Орталық мемлекеттік 
архивтің директоры Сәбит Шілдебай, 
Ш.уәлиханов атындағы Тарих және этно-
логия институтының директоры зиябек 
Қабылдинов және тағы басқа қатысушы-
лар сөз сөйледі.

ҚР Парламенті 
Сенатының Баспасөз қызметі



жылы 15 шілдеде бюрода арнайы қаулы 
қабылдады.

– Мұташ ағай сол азапты 
жылдардан естелік 
әңгімелер айтушы ма еді?

– Жалпы, ол көп әңгіме айтпайтын. 
әйтсе де, ашаршылық жылдары оның 
айтқан бір әңгімесі есімде қалыпты. Сол 
жылдары партия тапсырмасымен елді 
көп аралайтын. Бірде Қостанай облысын 
аралап жүріп, түнемелікке бір үйге түсіпті. 
Сөйтсе, әбден ашыққан үй иелері бірін-
бірі жеп жатыр екен. Корыққандарынан 
жолға алып шыққан азықтарынан солар-
ға беріп, өздері түнделетіп жүріп кетіпті. 
Кейін сұрастырып білсе, үй иелері Бейім-
бет Майлиннің туған нағашысы болып 
шығыпты.

– Әйгілі хаттан кейінгі ағамыз-
дың тағдыры қалай болды?

– Мұташ ағаң 1933 жылы Қазақстан-
ның viii партиялық конференциясын-

да БК(б)п Қазақ өлкелік комитетінің 
кұрамына өтіп, бюро мүшесі бо-

лып сайланды. Үгіт және насихат 
бөлімінің меңгерушісі болып 

бекітілді. 1934-1935 жыл-
дары БК(б)п Алматы 

облыстық комитетінің 
бюро мүшесі, ара-

сында Арал, Қордай аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы болып қыз-
меттер атқарды.

1938 жылы Мұташтың басына тағы 
да зобалаң туды. Ол сол кезде Алматы 
облыстық партия комитетінің үгіт және 
насихат бөлімінің меңгерушісі еді. Бірде 
үйге жұмыстан өте көңілсіз оралды. Оның 
мазасыз кейпін көріп, мен де әбігерге түс-
тім. Мұндайда ол аса үндемейтін. Сөйт-
сем, оны облыстық партия комитетінің 
бюро мүшелігінен босатып, ісін тексеруге 
жіберіпті. Не керек, 1938 жылы 30 мау-
сымда Мұташ «халық жауы» ретінде қа-
мауға алынды. Ол кетіп бара жатып: «Аза, 
менің иненің жасуындай да кінәм жоқ, 
мен – адалмын, көп кешікпеспін, бірер 
күнде келіп қалармын, балаларды, өзіңді 
күт», – деді. Мен жарым түнде кішкентай 
екі сәбиімді құшақтаған күйі қала бердім. 
Ол сол кеткеннен соң алты жылдан кейін 
бір-ақ оралды. 

«КЕШЕгІ ТАНЫСТАРЫМ БІР 
КүНДЕ ЖАУЫМ БОЛЫП ШЫҚТЫ»

– Азапты жылдарын қайда өткізді? 
Соңынан іздеп бардыңыз ба?

– Алғашқыда оны үш жылдай Дзер-
жинский мен Киров көшелерінің киы-
лысындағы НКвД-ның ішкі түрмесіне 
отырғызды. Ол кезде мен Коммунистік 
журналистика институтының і-курсын бі-
тіріп, «Лениншіл жас» газетінде өндіріс-
тік тәжірибеден өтіп жүргенмін. Мұташты 
ұзақ тергеді. Ұзақ тергеуіне қарағанда  
хаттан басқа да кінәлар қойған сияқты. 

– Институттағы оқуыңызды жал-
ғастыруға мүмкіндік болды ма?

– Қайдағы... Бір күні «институттағы 
жиналысқа келсін» деп шақырту жібе-

ріпті. Балаларымды да ертіп апардым. 
Біршама адам жиналып калған 

екен. Бәрі маған шошына қара-
ды. Сөйтсем, жиналыстың күн 

тәртібіне менің мәселемді 
қойыпты. Жиналған сту-

денттер «біздің арамыз-
да «халық жауының» 

әйеліне орын жоқ» деп ауыр сөздер айт-
ты. Ақыры оқудан қуылдым, комсомол 
катарынан шығарылдым. Кешегі таныста-
рым бір сәтте жауым болып шықты, жа-
ныма адам жоламайды. өзің де ашылып 
сөйлей алмайсың. Сөйтіп, ақырет азапты 
бастап өткердім.

өмірде жақсы адамдар жоқ емес, 
бар екен. іздеп жүріп, жол басқармасына 
техникалық хатшы болып жұмысқа ор-
наластым. Жұмыстан қол босағанда жа-
сырынып түрмеге барамын. Мұташқа 
«контрреволюциялық астыртын топқа қа-
тысы бар, партия саясатына қарсы наси-
хат жүргізді» деген айып тағып, 58-ші  
баппен соттап тынды.

– Азғар апай, «халық жауы-
ның» әйелі ретінде кейін 
Сізді жауапқа тартпады ма?

– Мұташты соттаған кезде мен Ал-
маты облыстық атқару комитетінің кадр 
бөлімінің арыз-шағым жөніндегі инспек-
торы едім. Жұмысымда кінәрат болма-
ды. Бірақ, қуанышым ұзаққа бармады.  
Бір күні кешкісін түнгі кезекшілікке жи-
налып жатыр едім, үйге сау етіп НКвД 
қызметкерлері кіріп келді. Сұрайтындары 
– Мұташтың контрреволюционерлермен 
байланысы туралы, «Бесеудің хатының» 
қалай, кашан, кімдермен жазылғаны ту-
расында жүргізілді. Енді бәрін айтуға бо-
лады  ғой  деп ойлаймын.  хаттың  негізгі  
сұлбасы біздің үйде жазылған болатын.

«МҰТАШТЫҢ ТЕМЕКІНІҢ 
ҚАБЫҒЫНА ЖАЗҒАН ХАТЫН 

СТАЛИНгЕ ЖОЛДАДЫМ»

– Ағаның түрмедегі жағдайынан 
хабар берген кездері болды ма?

– Мұташ түрмеде жалғыз кісілік каме-
рада ұсталды. Бірде тамақ құйып апарған 
ыдысымды қайтарып беріп тұрып: «Аза, 
ыдысты үйге апарған соң сындырарсың», 
– деп ескерту жасады. Айтқанын екі ет-
педім. Сынған ыдыстың түбінен беті қара 
нанмен ұқыпты желімделген, үш бүктел-
ген темекінің жұқа қағазы шықты. НКвД 
қызметкерлерінің түрмеде жатқандарға 
көрсеткен зорлық-зомбылығы, жазалау 
шараларының адам төзгісіз жүргізілетін-
дігі туралы Сталинге жазған хаты екен. 
Соңыңда «Аза, хатты машинкаға басып, 
пошта арқылы Мәскеуге, Сталинге сал, 
қолжазбаны өртеп жібер» деп ескертіпті. 
Айтқанын орындадым, хатты Мәскеуге 
баратын адам арқылы сол жақтан пош-
таға салдырдым.

Көңіл ғой, хат иесіне тисе, азаптан бо-
сатып жіберер деген үмітіміз зор болды. 
Біздің хатымыз қайтадан жергілікті жерге 
тексерілуге жіберілсе керек. Мұташ екінші 
рет жабық сотпен 15 жылға сотталып, Се-
мейге жер аударылып кете барды. Жаның 
қалай тынышталсын, артынып-тартынып 

Семейге бардым. 
Күн суық, 50 гра-
дус қақаған аязда жол 
жүру жеңіл ме, әбден 
азапты күндерді бастан өт-
кердік.

– Мұташ аға түрмеден қай 
жылы шықты?

– Мұташтан ұзақ уақыт хат-хабар 
болмай кетті. Мені республика Комис-
сарлар кеңесінің жолдамасымен Талды-
қорған облыстық атқару комитеті кадрлар 
секторының меңгерушісі етіп қызметке 
жіберді. Сөйтіп, біреуіміз өшкен, біреуіміз 
өскен заман болды. Бір күні жұмыста 
отырсам хатшы келіп: «Апа, Сізді сыртта 
бір кісі шақырып тұр», – деді. «Жеті түнде 
мені кім іздеуші еді» деп сыртқа шық-
сам, қараңғыда белгісіз біреудің сұлбасы 
көрінеді. Үш ұйықтасам түсіме кірмес, 
өз-өзіме сенбей, тілім байланып қалды. 
Мұташ екен. Бостандыққа шығып, мені 
іздеп келген беті көрінеді. ісініп, кеуіп 
кеткен. Адам баласы аштықтан да ісініп 
кетеді екен. Дәрігерлердің айтуы бойын-
ша, тамақты аз-аздан беріп отырдым. Бұл 
– 1944 жылдың 20 қыркүйегі еді.

– Бақытты өмір басталған шығар...

– Ерте қуаныппыз. Мұташқа жұмыс із-
деп  бармаған  жеріміз  жоқ.  Қайда  бар-
сақ та «халық жауы» деп үрпиіп қарайды. 
Мен де жұмыстан шеттетілдім. Содан «екі 
қолға бір жұмыс табылар» деп өзбек-
станға көшіп кеттік. Қазір қарап отырсам, 
дұрыс істеппіз. әйтпесе, репрессияның 
тағы бір толқынына ілініп кетуіміз мүм-
кін еді. Мұташ өзбекстанда партия ша-
қыруына үн қосып, түрлі қызметтерде 
басшылық жұмыс істеді. 1955 жылы Мұ-
таштың адал аты қайтарылды. Араға төрт 
жыл салып елге оралдық. партиямыз 
бен үкіметіміз Мұташтың еңбегін жоғары 
бағалады. Асыл жарым жетпісінші жыл-
дары дүниеден озды. 

– Азғар апай, өзіңіз туралы 
ештеңе айтпадыңыз...

– Мен Қарқаралының қызымын. Жа-
сым 96-ға аяқ басты. Үлкенім – 75 жаста. 
Бес баламның үшеуі ел қатарлы өмір сүріп 
жатыр. Ағаңмен 1929 жылы Мәскеуде 
рыков атындағы клубта мәдени іс-шара-
да таныстым. Мұташ ол кезде студент әрі 
Мәскеудегі қазақ жерлестері ұйымының 
төрағасы екен. 1931 жылы бас қостық. 

– Азғар Нұриденқызы, 
ашық әңгімеңіз үшін рахмет!

Автордан: Бұл әңгіме осыдан 10 жыл 
бұрын болған еді. Ол тұста Азғар апамыз 
маңдытып ештеңе айта қоймады. Білем, 
сеніңкіремеді. Содан бері мен бұл үйдің 
бір баласындай болып араласып кеттім. 
Апам ашыла бастады. Бірақ, жазғаныма 
бақылау орнатты. Қайтесің, пәрмені  ша-
ғылған ұрпақтың өкілі ғой, ештеңе дей 
алмайсың. Талқанының таусыларын білді 
ме, бұл жолы бәрін төңкеріп тастады. 
Кезінде айта алмағанды айтудың кезегі 
енді келді. Біз айтқан болдық...

«Әйгілі «Бесеудің 
хаты» Біздің 
үйде жазылды»

Азғар МусинА, 
әйгілі хатты жазған 
бесеудің бірі – 
Мұташ Дәулетқалиевтің 
жұбайы, отызыншы 
жылдар ойранының куәгері:

01-беттен

Мұташ Дәулетқалиев пен Азғар Мусина кенже ұлдарының отбасымен
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5TARİH-TAĞDYR
Сол бір бүкіл халықтың маңдайына 

сор болып жабысқан қазақ атаулы жер 
бетінен біржолата құрудың аз-ақ алдын-
да қалған 1931-33 жылдардың ішінде 
жаппай аштықтан қаншама казақтың қы-
рылғанын, әсіресе, халықтың болашағы 
– қаншама жас сәбидің, балалардың көз-
дерін ашар-ашпастан өлім құшқанын бір 
Алла ғана біледі. «Асыра сілтеу болма-
сын, аша-тұяқ қалмасын» деген атышулы 
саяси науқанның екпіні мен тепкісіне шы-
дай алмаған қандастарымыз алтын бесік 
қара орманын тастап, басы ауған жаққа 
безіп кетті.

1932 жылы 4 шілдеде БК(б)п Қазақ 
өлкелік комитетіне ауыл шаруашылығын 
басқарудағы өрескел қателіктерді, қазақ 
ауылының социалистік қайта құрудағы 
асыра сілтеулерді сынаған бір топ ком-
мунистер – Мұташ Дәулетқалиев, ғабит 
Мүсірепов, Мансұр ғатаулин, Емберген 
Алтынбеков және Қадыр Қуанышев хат 
жазды. Ол кейін «Бесеудің хаты» деген 
тарихи атқа ие болды. Бұлардың ішіндегі 
ең жасы үлкені – Мұташ болатын. Саяси 
жағынан шыңдалған ол сол тұста Қазақ 
коммунистік жоғары оқу орнында ректор 
болып қызмет істейтін. Біз ғабеңдермен 
бір аулада көрші тұрдық. Олар жасыры-
нып кездесіп жүрді. іңір түсе біздің үйде 
бас қосатын. істеріне мені араластырма-
ды. Көзім жетпесе де, олардың бір маза-
сыз жұмысты астыртын қолға алғандарын 
сезіп жүрдім.

– Алғашында бұл хатқа 12 адам 
қол қоюға бекінген көрінеді. 
Соңында  олардың жетеуі бас-
тапқы ойынан бас тартыпты. 
Ол туралы Сіз не білесіз?

– Шындық енді ашылып жатыр. әң-
гіме негізінде пікірталас күйінде баста-
лып, соңынан саяси реңк алған сияқты. 
әлдекімдер бұдан сезіктеніп, бойларын 
қорқыныш үрейі тұмшалап, қара баста-
рынан қорыққан көрінеді. Мұташтан тірі 
кезінде бұл туралы сұрап-білуге дәтім де, 
арым да бармады. Бірақ, мәселе осыған 
келіп саяды. Шыңдықтың кезінде ашық 
айтылмауына да бірнеше себептер бол-
ды. Оның басты себебі, сол оқиғаны 
көріп-білгендердің және оған тура ара-
ласқандардың отбасының қауіпсіздігін 
ойлағандықтан туындаған сыңайлы. 

«КОМИТЕТТЕгIЛЕР 
ХАТТАН БАС ТАРТУҒА МӘЖБүР ЕТТI»

– Кейін хат жазушыларды 
БК(б)П Қазақ өлкелік бақылау 
комиссиясына шақырып алып, 
жазғандарынан бас тартуды, 
оны қате әрі зиянды деп мойын-
дауды талап етіпті ғой...

– өлкелік комитетке хат жазғандар-
ды бірнеше күннен кейін шақырып алып, 
түсіндіру жүмыстарын жүргізсе керек. 
Жалпы, Голощекин әрбір айтылған сын-
ды өз атына айтылған сын деп қабылдап, 
оны тұншықтырып отырды. Қазақ өл-
келік комитеті бюросының және өлкелік 
бақылау комиссиясы президиумының бір-
лескен мәжілісінде қабылданған қаулы-
да хат авторлары «түңілушілік» ауанына 
беріліп, ұлтшыл элементтердің ықпалына 
түскен деген қисынсыз, жадағай шешім 
жасалған. Осы шешімнен соң ол хат аса 
құпия болып, жабылып қалған. Алайда, 
партия беделіне «нұқсан» келтіргендер 

туралы дау көпке дейін басылмады. Ав-
торларды хаттан бас тартуға, «қате-

лерін» мойындауға мәжбүр етті. 
Олар мұнымен де шектелмеді, 

ақыр соңында қуғынға ұшы-
ратты. өлкелік партия ко-

митеті «Бесеудің хаты-
на» байланысты 1932 
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Қуғын-сүргін 
жылдары 103 мың адам 

сотталып, соның 

25 
мыңы ату жазасына 

кесілді

Қуғын-сүргін 
жылдары 

Қазақстан аумағында  

11 
жазалау лагері 

құрылды
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ЖОБА ЖЕТЕКШіСі  ЖАНСАЯ ШЫҢҒЫСхАН

– Сіздің күшіңіздің қайнар 
көзі күшті сіңірде ме, 
әлде ақыл-ойды басқаруда ма?

– Егер менің күшімнің қайнар көзі ту-
ралы айтатын болсақ, онда әңгіме ұзақ-
қа созылады (күлді). Мынаны айтайын: 
адамның күші данышпандық пен талантта 
жатқан жоқ. Мұның сыры – табандылық 
пен көздеген мақсатқа деген адалдықта. 

Мен табиғатымнан қызығушылығы 
жоғары адаммын. Бірде локомотив пен 
ұшақтарды жылжытып жүрген алып күш 
иелері туралы мақала оқып қалып, осы 
тақырыпқа «баспен кіріп» кеттім. Тере-
ңіне үңілген сайын қызыға түстім. «Алып 
күші бар Самсон» атанған қара күш иесі 
Александр засс туралы білдім. Мен үшін 
де, басқалар үшін де өмірдің бір бөлігіне 
айналған бағдар – изометрия. 

– Изометрияға түсінік бере 
кетіңізші. Шынында да, ол күшке 
жетудің ең қысқа жолы ма? 

– изометрия дегеніміз – күштік гим-
настика. Аталған жүйенің негізін қала-
ған Александр засс еді. Алайда, күштік 
гимнастика б.з.д. мың жыл бұрын пай-
да болған. Бұл жаттығуларды Шаолин 
монахтары жауынгерлер стилінде қол-
данған. 1958 жылы КСрО Мемлекеттік 
қауіпсіздік комитетіне (МҚК) арналған 
изометриялық гимнастика бағдарламасы 
ұйымдастырылды, сөйтіп агенттер оны 
қолдана бастады. Бұлшықеттері қалып-
таспаған, айтарлықтай физикалық да-
йындығы жоқ адам қатардағы адамға қа-
рағанда екі-үш есе күштірек болды. 

қорыққан кезде пайда болады (адрена-
лин күші). Мысалы, жер сілкінісі кезінде 
баланы 300 келі плитамен басып қалды 
делік, ал анасы плитаны оңай алып тас-
тайды. Кейінірек бұл плитаны төрт ересек 
адам әрең жылжытады. Сонымен, изо-
метрия жүйесі адреналин шығармай-ақ 
дұрыс жаттығу жүктемелерінің жүйелі тә-
сіліне негізделеді. яғни, сіз дәл осындай 
күшке ие боласыз, қысқа уақыт ішінде 
өзіңізге керемет мүмкіндіктерге жол аша-
сыз. изометрияның қыр-сырын спортпен 
айналыспаған адамның өзі меңгере ала-
ды. Физикалық тұрғыдан күшті болу үшін 

минут уақыт бөлсе, курс аяқталғаннан 
кейін ол күштік көрсеткіші жоғары мықты 
жауынгер болады.

Мен қазақ палуандарының күш 
өнерін жалғаған спорт түрін тегіннен 
таңдамадым. өйткені, бұл Қазақстан 
мәдениетінің ажырамас бөлігі дер едім. 
өкінішке қарай, қазіргі таңда күш спор-
тының мұрасы біржола жоғалып ба-
рады. Бүгінгі менің негізгі міндетім – 
Қазақстанның күш өнерін жаңғырту, ары 
қарай нығайту. Жастар өз елінің батыр-
ларын, батырлық жолын, ұлттық рух пен 
тарихтың қалыптасуын жетік білуі керек. 

«КЕЗ КЕЛгЕН РЕКОРД 
ДЕНЕгЕ АУЫРТПАЛЫҚ ТүСІРЕДІ»

– Сергей Валерьевич, қай 
кезде рекорд жаңарту туралы 
шешім қабылдадыңыз?

– Мен үшін рекорд орнату – дүкеннен 
нан әкелгеннен де оңай. Алғашқы ре-
кордтарымды аса мән бермей, ойнап 
жүріп орнаттым десем болады. Мен үшін 
Қазақстандағы күштік спорттың дамуы 
мен дәстүрін насихаттау өте маңызды са-
налады. Қажымұқан өмір сүрген кезеңде 

әр ауылдың балуаны болған. Бұл қазақ-
тың рухани мұрасы. Бірақ, өкінішке қа-
рай, қазір балуандар жоқ десек болады. 
Неге екені белгісіз, біз мәдениетті, музы-
каны дамытамыз, ал балуандар дәстүрі 
елеусіз қалады. 

– Қай рекордыңызды орындау 
өте қиын болды? 

– Кез келген рекорд денеге ауыртпа-
лық түсіреді. 2018 жылы ЧМЭ-3 серия-
сының локомотиві мен вагонын арқан-
мен тарту бойынша рекорд орнаттым. 
Алғашында біз локомотивті ең көбі 10 
метрге сүйреуді жоспарладық. Бірақ, бұ-
қаралық ақпарат құралдары жиналған 
кезде локомотивті сүйреу өте оңай екенін 
көрдім де, жүк көтергіштігін 156 тонна-
ға, кейін 180 тоннаға дейін арттыруды 
ұсындым. рас, жарыстан соң өзімді нашар 
сезініп, есімнен танып қала жаздадым. 
Бірақ, бұл соған тұрарлық рекорд еді. 

немесе сол жаққа көшіп, осы іспен 
айналысуға мүмкіндігім бар. Қаржылық 
жағынан қызықты ұсыныстар болғанына 
қарамастан, мен осыны қазақстандық 
бренд ретінде қалыптастырғым келеді, 
өйткені менің Отаным – Қазақстан. Мен 
бұл бағдарламаның ел игілігі үшін пайда-
ланылғанын қалаймын. Мұндай құнды 
ақпараттарды 15 жыл бойы шетелге беру 
үшін жинаған жоқпын. 

Мынадай бір мысал келтірейін. Сал-
мағы 819 келі болатын бөшкені жұлқып 
тартқан Луи Сирді еске түсірейікші. Қазір 
әлемнің ең күшті деген атлеті 500 келі 
ауырлықты көтере алады. Луи Сир одан 
300 келіге артық салмақты қиналмастан 
көтерді. Бүгінде мықты деген атлеттер ең 
жақсы дәрі-дәрмек қолданса да, мұндай 
нәтижеге қол жеткізе алмайды. 

«КЕШЕгІ ҚАЖЫМҰҚАННЫҢ 
БүгІНгІ ІЗБАСАРЛАРЫ 

БАР ЕКЕНІН ДӘЛЕЛДЕгІМ КЕЛЕДІ»

– Елбасымен кездесуіңіздің 
қалай өткенін айтып беріңізші... 

– Мен 2018 жылы 21 наурызда қала-
лық мәдени іс-шарада өнер көрсеттім. 
Елбасы менің Эскалибур қылышымды 
бағалап, «Мұндай қылыштар бұрын біз-
дің батырларымызда болған», – деді. 
Қылышпен өнер көрсетуімді сұрады. 
өнерім Нұрсұлтан әбішұлына ұнаса 
керек. «Жарайсың! Сен нағыз батыр-
сың! Қазақстанның атын әлемге таны-
та бер», – деп, қолымды алып, мере-
кемен құттықтады. Бұл маған берілген 
бата сияқты сезілді. Содан изометрияны 
Қазақстанда дамыту қажеттігіне тағы да 
көзім жетті. Қазақтар ғасырлар бойы ба-
тыр болды, сайын далада қара күшке 
табынды. Бұл біздің бренд, ол Қазақ-
станнан әлемге таралуы керек. 

– Бір сұхбатыңызда Сіздің өнері-
ңізге сын айтып, мін таға-
тындар бар екенін айтыпсыз...

– Салмағы жүз келілік адамды бір 
емес,  бірнеше  рет  көтергеніңді  көрсе,  
бұл өнерге сын айтып, мін тақпас еді. 
Жалпы, қазақта «рух» деген сөз бен тү-
сінік бар ғой. Маған бұл рухты Жер Ана 
береді. өзім қазақ болмасам да, туған 
елімді жанымнан артық жақсы көремін. 
Кешегі алып күш иесі Қажымұқанның бү-
гінгі ізбасарлары бар екенін дәлелдегім 
келеді. Қазір бізде жалған идеалдар пай-
да болды. Бізге жастарды қолдағаннан 
гөрі, мысалға, билеп жүрген миллионерді 
(Қазақстанға келген Жан Луканы айтады, 
– ред.) шақырған оңайырақ сияқты...

– Сергей Валерьевич, 
ашық әңгімеңізге алғыс айтамыз!

«Мен үшін 
реКорд орнАту – 

дүКеннен нАн 
ӘКелгеннен де оңАй»

сергей Цырульников, 
Әлемнің төрт дүркін рекордсмені, 

қР Мәдениет және спорт 
министрлігінің амбассадоры:

Сұхбаттың толық нұСқаСын 
газет Сайтынан оқыңыз!

01-беттен

изометрия – елеулі нәтижелерге  төте 
жолмен қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
күш көрсеткіштерін дамытудың негізгі 
жолы. Бір ғана мысал келтірейін. Қазір 
көптеген адамдар фитнес-клубтарға ба-
рады. Олар жаттығуға арнайы уақыт бө-
ле отырып күш жұмсайды және белгілі 
бір нәтижелерге қол жеткізеді. Алайда, 
жаттығуды өткізіп алса, нәтижелері тө-
мендеп, адам бастапқы қалпына келе 
бастайды. Егер үзіліс бір жылға созыл-
са, онда сіз кейбір жаттығулардың қалай 
орындалу керектігін еске түсіріп, кеткен 
олқылықтың орнын толтыруыңыз керек. 
әңгіме мынада, фитнес-индустрия деге-
німіз – кәсіп көзі. Ал, изометрияда егер 
сіз белгілі бір деңгейге жетсеңіз, мысалы, 
500 келі көтеру делік, онда сіз қанша уа-
қыт өтсе де, сол салмақты көтере аласыз. 
яғни, нәтиженің кері кетуі болмайды. 

«фИЗИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН 
КүШТІ БОЛУ үШІН 

үЛКЕН БҰЛШЫҚЕТТЕР БОЛУЫ 
МІНДЕТТІ ЕМЕС»

– Ал, «Кез келген адам балуан 
бола алады» дейтін пікір рас па?

– Евгений Сандов, иван поддубный, 
Қажымұқан Мұңайтпасов, Балуан Шолақ 
сынды балуандар изометрияның қыр-
сырын білген, оны жаттығу барысында 
қолданған. изометрияның мәні күшті 
бір нүктеге шоғырландыру қабілетінде. 
Адамның күш-қуатының ең көп өсуі адам 

үлкен бұлшықеттер болуы міндетті емес. 
Сол сияқты адамның басының үлкен бо-
луы ақылы көптікті, асқазанының үлкен 
болуы ас қорыту жүйесі жақсы жұмыс 
істейтінді  білдірмесе  керек.  Нағыз  күш  
сол  күшті игеру қабілетінде жатыр. 

– Әскерде қызмет ету Сіздің өмірі-
ңізге қалай әсер етті? Ал, әскери 
қызметтен кетуіңіздің себебі неде?

– Шын мәнінде, әскердегі өмір маған 
көп нәрсе берді. Менің алдымда күштік 
спорт түрімен айналысу немесе даңқты 
батырларымыздың жолын жалғап, дәс-
түрін дәріптеп, әрі қарай қызмет ету 
таңдауы тұрды. Мен өз таңдауымды жа-
садым. изометрияның арқасында мен 
ресей президенті владимир путинге, Бе-
ларусь президенті Александр Лукашен-
коға Қажымұқанның кім екенін, Татар-
стан президенті рустам Миннихановқа 
Қазақстанның күштік спортының дамуы 
туралы айтып бердім. Мұндай мысал-
дар көп. әрине, мен изометриямен ай-
налыса бастаған кезде көптеген адам-
дар оны мазақ етіп, теріс қабылдады. 
«Болмайтын іспен айналысып жүрсің. 
Күшті болғың келсе, спорт залға ба-
рып, денеңді шынықтыр», – десті. Мен 
Қр Қарулы Күштерінде дене дайындығы 
бағдарламасына изометрияны енгізгенін 
қалаймын. өзіңіз ойлап көріңізші, мер-
зімді қызметтегі әскери қызмет курсы-
ның жас жауынгері изометриялық гим-
настиканың базалық курсына күніне 20 

владимир путин, Нұрсұлтан Назарбаев және Сергей Цырульников. Қазақстан мен
ресейдің өңіраралық ынтымақтастығының Xv форумы. Көкшетау. 2018 ж.

– Сізді қызықтыратын не нәрсе? 
Күшті болуға деген ұмтылыс па?

– Менің жаттығуымның көрнекі жүйе-
сі бар, оны жасау кез келген адамның 
қолынан келеді. Сіз күніне 15 минуттан 
21 жаттығу жасайсыз. Осыдан кейін сіз 
екі шегені түйіндеп, картаның екі коло-
дасын жыртып тастайтыныңызға 99%-
ға кепілдік беремін. Мұндай нәтижені 
әлемдегі ешбір фитнес-клуб бере алмай-
ды. изометриялық гимнастика бағдарла-
масының ерекшелігі де осында. 

– Иә, таңғаларлық нәтиже екен.
Осы құнды біліміңіз бен 
тәжірибеңізді бөлісу арқылы табыс 
табу туралы ойладыңыз ба?

– Мен шешуге тиісті негізгі мәселенің 
бірі – бізде барлық ақпаратты сауат-
ты ұсынуды, көпшілікке жеткізуді және 
оларды қызықтырудың жолдарын біле-
тін мықты маркетологтар жоқ. Менің 
ойымша, елімізде осы пайдалы бағыт-
ты қолдауға, елдің мұрасы ретінде осы 
білімді қалдыруға көмектесетін әрі 
мүмкіндігі жететін қалталы азаматтар 
көп. Білгенімді АҚШ-қа барып сатуға 

10 ақпанда 
Нұр-Сұлтанда өткен

Қажымұқан 
Мұңайтпасовтың 150 

жылдығын тойлауға ар-
налған салтанатты 

шарадан кейін Сергей 
Цырульниковтің Гиннестің 

жаңа әлемдік рекор-
дын орнату рәсімі болды. 

Қара күш иесі бұрын 
Литва азаматы белгілеген 

калибрленген таға-
ларды кеңейту бойынша

әлемдік рекордты 
жаңартты. Бұған дейінгі 

әлемдік рекорд минутына
2 иілген таға болса, 

бұл жолы Сергей Цыруль-
ников 37 секундта 

4 тағаны бүгіп үлгерді...

Цырульников 
Сергей Валерьевич – 

әлемнің төрт 
дүркін рекордсмені, 

гір спортынан 
спорт шеберлігіне үміткер

1985 жылы Ақмола облысының 
Шортанды ауданындағы 

Новокубанка ауылында туған

Л. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің

«Дене шынықтыру 
және спорт» мамандығы

Қазақстан республикасының 
Ұлттық ұланы 

Мемлекеттік күзет 
қызметінің 

«Айбын» президенттік полкі



КОрОНАвируСҚА АрНАЛғАН 
«QazaQ» ГАзЕТіНің АрНАйы ЖОБАСы

Әлем бойынша 

170 
миллион адам 

коронавирус жұқтырса, 
соның ішіндегі

387
мыңы қазақстан 

тұрғындары

2021 жылғы 
31 мамырдағы мәлімет

бойынша, 
елімізде барлығы 

2,1 
млн қазақстандық 

COVID-19 
індетіне қарсы вакцина 

салдырды

ддсҰ БасШысы: «халыҚтың 
55 пайызына екпе салу маҚсаттарыңыз 

ҚОлдауға тҰрарлыҚ екен»

әңгімелесу барысында cOviD-19 індетіне қарсы екпе егу үдерісіне баса 
мән берілді. президент Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы-
на қазақстандық Qazvac вакцинасының клиникалық сынамаларының алдын ала 
нәтижелері туралы айтты. Отандық вакцинаның тиімділік деңгейі 96 пайыз. Қазіргі 
уақытта салалық органдар отандық вакцинаға келісім алу үшін ДДСҰ-мен жұмыс 
жүргізіп жатыр. Тедрос Адханом Гебрейесус  Қасым-Жомарт Тоқаевтың пандемия-
ға қарсы күрестегі еңбегіне жоғары баға берді.

«Бүгінге дейін 2 миллион адамға вакцина салынған екен. Бұл өте жақсы көр-
сеткіш. Көптеген ел мұндай деңгейге жеткен жоқ. халықтың 55 пайызына екпе са-
ламыз деген мақсаттарыңыз қолдауға тұрарлық», – деді ДДСҰ басшысы.

Сонымен қатар, Тедрос Адханом Гебрейесус Qazvac екпесінің әзірлемесін 
қолдайтынын және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы төтенше жағдай кезінде 
пайдалануға  болатын  дәрі-дәрмектердің  тізіміне  қосу  мүмкіндігін  қарастыруға  
дайын екенін айтты.

Тараптар алғашқы медициналық-санитарлық көмек қызметінің даму перс-
пективаларын, атап айтқанда, 2018 жылы қабылданған Астана декларациясын 
ілгерілету мәселесін қозғады. Осы орайда Мемлекет басшысы Қазақстанның бас-
тамасы бойынша әзірленетін Алғашқы медициналық-санитарлық көмек туралы 
саяси резолюцияны қолдауға шақырды. Аталған құжат 2022 жылы өтетін БҰҰ Бас 
Ассамблеясының кезекті сессиясында қабылдануы мүмкін. резолюция жобасында 
Астана декларациясының міндеттері мен Алғашқы медициналық-санитарлық кө-
мек механизмдері қамтылған. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Тедрос Адханом Гебрейесусқа «One Health» бағдар-
ламасы аясында дайындалған Орталық Азияның әлеуетін арттыру жөніндегі 
Қазақстанның пилоттық жобасын ұсынды. Бұл жоба ауру мен биоқауіпсіздікті 
бақылаудың өңірлік орталығын құруды мақсат етеді.

Тараптар пандемияның сын-қатерлерін еңсеру мақсатында тығыз ынтымақ-
таса жұмыс істеуді жалғастыруға уағдаласты. Мемлекет басшысы Қазақстанның 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының құндылықтары мен мақсаттарын одан әрі 
ілгерілетуге әзір екенін нақтылады.

QazVac вакЦинасының 
клиникалыҚ сынағының үШінШі 

сатысы ҚаШан аяҚталады?
«Бүгінде үшінші саты сынақтары 90 пайызға аяқталды, содан кейін уақытша 

тіркеуге сәйкес медициналық қолдануға рұқсат берілді. Біз алғашқы топтамасын 
шығардық. Күні кеше, 25 мамырда институт қосымша 50 мың дозаны «СҚ Фарма-
ция» хабтарына жөнелтті», – деп нақтылады Күнсұлу закария.

институт басшысының айтуынша, клиникалық сынақтың үшінші сатысы Қр Ден-
саулық сақтау министрлігі бекіткен хаттамаға сәйкес жүргізіліп жатыр. 

«Бүгінде аталған хаттамадан ауытқу болған жоқ. Үшінші саты ағымдағы жыл-
дың 9 шілдесінде аяқталады. Үшінші саты аяқталғаннан кейін мәліметтерге үлкен 
сараптамалық өңдеу жүргізіледі. Шілде айының соңында зерттеудің барлық саты-
сына қатысты қорытынды есеп болады. Оны бекітілген тәртіппен Қр Денсаулық сақ-
тау министрлігіне ұсынамыз», – деді Күнсұлу закария. 

б
иологиялық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі ғылыми-
зерттеу институтының бас директоры Күнсұлу Закария корона-
вирусқа қарсы қазақстандық QazCovid-in (QazVac) вакцина-
сын клиникалық сынақтан өткізудің қорытынды үшінші сатысы 

қалай өтіп жатқандығын айтып берді. 

01-беттен

01. АҚШ                                                                                                              133,53 млн

02. Үндістан                                                                                42,56 млн

03. ұлыбритания                                                           24,48 млн

04. Бразилия                                                                21,87 млн

05. Германия                                                       14,21 млн

06. Түркия                                                         12,28 млн

07. Мексика                                                     12,21 млн

08. Ресей Федерациясы                           11,78 млн

09. Италия                                                        11,52 млн

10. Франция                                                10,57 млн

ТОП-10:  ВАКЦИНАНЫҢ ТОЛЫҚ ДОЗАСЫН ЖАСАТҚАН ТұРҒЫНДАР САНЫ

АҚШ – Janssen, Moderna, Pfizer/BionTech

Үндістан – covaxin, Oxford/astrazeneca

ұлыбритания – Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

Бразилия – Oxford/a.z., Pfizer/B., Sinovac

Германия – Janssen, Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

Түркия – Pfizer/BionTech, Sinovac

Мексика – canSino, Oxford, Pfizer, Спутник v, Sinovac

Ресей Федерациясы – Спутник v, ЭпивакКорона

Италия – Janssen, Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

Франция – Janssen, Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

31 мамырдағы жағдай                                        тіркелген вакциналар тізімі

01. Израиль                                                                                                               63,1%

02. ұлыбритания                                                                                           57,3%

03. Моңғолия                                                                                               56,5%

04. Канада                                                                                                55,5%

05. Чили                                                                                                 54,1%

06. Бахрейн                                                                                    53,2%

07. Венгрия                                                                                    53,1%

08. АҚШ                                                                                     49,8%

09. Германия                                                                 42,8%

10. Италия                                                             37,4%

ТОП –10:  ВАКЦИНА ЖАСАТҚАН ТұРҒЫНДАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНА ШАҚҚАНДАҒЫ ҮЛЕСІ

Израиль – Moderna, Pfizer/BionTech

ұлыбритания – Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

Моңғолия – Oxford/a.z., Pfizer/B., Sino., Спутник v

Канада  – Moderna, Oxford/astrazeneca, Pfizer/B.

Чили – Sinovac, Oxford/a.z., Pfizer/BionTech

Бахрейн – Oxford, Pfizer, Спутник v, Sinopharm

Венгрия – Oxford, Pfizer, Спут., Sinopharm, Moderna

АҚШ – Janssen, Moderna, Pfizer/BionTech

Германия – Janssen, Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

Италия – Janssen, Moderna, Oxford/a.z., Pfizer/B.

31 мамырдағы жағдай                                        тіркелген вакциналар тізімі

01. Ресей Федерациясы                                                                               11,78 млн

02. Қазақстан                                                                               1,05 млн

03. Әзербайжан                                                                        889,82 мың

04. Литва                                                                                   584,59 мың

05. Өзбекстан                                                                       443,39 мың

06. Беларусь                                                                     272,31 мың

07. Латвия                                                                       243,94 мың

08. Эстония                                                                   230,01 мың

09. Украина                                                            123,96 мың

10. Молдова                                                      70,34 мың

11. Грузия                                                         21,05 мың

12. Қырғызстан                                          6,01 мың

ПОСТКЕҢЕСТІК КЕҢІСТІК:  ВАКЦИНАНЫҢ ТОЛЫҚ ДОЗАСЫН ЖАСАТҚАН ТұРҒЫНДАР САНЫ

Дереккөз
инфографика

Our World in Data
Айнұр Қайратбекқызы

Ресей Федерациясы – Спутник v, ЭпивакКорона

Қазақстан – Qazvac, Sinopharm, Спутник v

Әзербайжан – Oxford/a.z., Спутник v, Sinovac

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

Өзбекстан – Oxford/astraz., RBD-Dimer, Спутник v

Беларусь – Спутник v, Sinopharm

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

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

Украина – Oxford/a.z., Sinovac, Pfizer/BionTech

Молдова – Oxford/a.z., Pfizer/B., Спутник, Sinopharm

Грузия – Oxford/astrazeneca

Қырғызстан – Sinopharm, Спутник v

31 мамырдағы жағдай                                        тіркелген вакциналар тізімі

Our World in Data порталының 31 мамырдағы соңғы мәліметіне сенсек, әлемде коронавирусқа қарсы 
екпенің 1,84 млрд дозасы егілді. Бұл көрсеткіш бойынша көш басында Қытай (603 млн), АҚШ (291 млн), 
Үндістан (203 млн), Бразилия (66 млн) және ұлыбритания (62 млн) тұр. Дегенмен, екпенің екі, кейбірінде 
үш дозасы барын ұмытуға тағы болмайды. Өйткені, бір адам екі немесе үш дозаны қабылдайтындықтан, 
жоғарыдағы сандардан нақты қанша адам вакцинаның толық дозасын алғанын анықтау оңай емес. Мы-
салы, мұндай деректерді Қытай жариялап жатқан жоқ. Ал, вакцинаның толық дозасын жасатқандар саны 
(Қытайды есепке алмағанда) әлемде 420 млн адамнан асты. Бұл көрсеткіш бойынша АҚШ алдына ешбір 
елді салмайды. Бірақ, вакцина жасатқан тұрғындардың жалпы санына шаққанда Израиль көш бастайды. 
халқының тең жартысы екпе алған елдердің қатарында ұлыбритания, Моңғолия, Канада, Чили, Бахрейн, 
Венгрия, АҚШ бар.
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК 2020 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰНЫ 1,6 МЛРД ДОЛЛАР БОЛАТЫН 41 ИНВЕСТИцИЯЛЫҚ ЖОБА ЖүЗЕгЕ АСЫРЫЛЫП, НӘТИЖЕСІНДЕ 7 МЫҢ ЖАҢА ЖҰМЫС ОРНЫ ҚҰРЫЛДЫ ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Жақында біз шұбартаулықтардың сол 
зор алғысының тағы бір мәрте куәгері 
болдық. Туған ел-жұрты бұрынғы аудан 
орталығы – Баршатас селосында ардақты 
ағалары Шаймағамбет Мақашевқа ар-
нап ол кездегі аупарткомның, бүгінгі Бар-
шатас ауылдық округының қос қабатты 
ғимаратының сыртқы қабырғасына ес-
керткіш тақта орнатты. Осы салтанат-
ты шарада сөз сөйлеген Аягөз өңіріне 
аты мәлім әртүрлі саланың майталман 
ардагерлері рғызбай Сиқымбаев, Совет 
Мұқашев, Нәстілек Сәменбетұлы, Қай-
рат Нағашыбеков, туыстары Кенжебек 
әжібекұлы, Қамария ғабдулкәкімова 
және басқа да Мақашевтің көзін көріп, 
аралас-құралас болған аяулы жандар 
Мақашевтай ел ардағының ерен еңбегін 
еске алып сөз сөйледі. Олар «Мақашев 
басшылық еткен кезең Шұбартаудың «ал-
тын ғасыры» болды» деп, аға еңбегіне 
лайықты бағаларын берді.

Осы ізгі тілектер мен жылы лебіздер 
шарада сөз алған Нәзір Қарабалаұлы 
секілді ақынның жырларында сомдала 
түсті. 

Мақашевтан тағылым алған мен де 
елінің аяулы ағасына деген тілегімді:

Армысыз, ағайын-жұрт жерлестерім, 
Ел үшін еңбек еткен ерді ескердің.

Білеміз Мақашевтай азаматтың, 
Қаншама қиындықпен белдескенін.

Аралап Шұбартаудың құз-қатпарын, 
Қаңтарда кірпігіне мұз қатқанын.
Білеміз Мақашевтың мына біздер,
Жүрегін ел ісі үшін сыздатқанын.

Көтерді ол ондай кезде нардың жүгін,
Есіме соның бәрін алдым бүгін.
Ағайын, Мақашевтың арқасы ғой,
Көшінен көрінсе елің алдынғының, – 

деп басталатын өзімнің толғауыма арқау 
еткен едім. расында да, біз Мақашев-
тай азаматтың қаншама қиындықпен 
белдескенін, жүрегін ел ісі үшін сыз-
датқанын білетін едік.  

Сонау қызыл империяның тұсында 
Шәкең өнерді, әдебиетті сүйетін азамат 
ретінде ауылдағы өнер мен мәдениеттің 
қанатын кеңге жаюына қамқор болды. 
Шұбартауда аудандық Мәдениет сарайын 
салғызып, «Баршатас» халық театрының 
сенімді жұмыс жасауына, «Бұл-бұл» атты 
халықтық ән-би ансамблінің, «Шұбартау 
сазы» халық оркестрінің республикаға 
танымал болуына мүмкіндік жасады. 
Оның Меліс Қоқымбаев, Ахметқан Ал-
пысбаев, Санақ әбеуов, Нұрқасым 
Мұстафаев, Гүлғайша әубәкірова, Ораз 
Шыңғаев, Жеңіс Мұхметов, халықберген 

әбілжанов, Тоқтар Серіков сынды әнші-
күйшілері ел назарына ілігіп, өмірден, 
өнерден өздерінің орындарын алуына 
жарқын жол ашты.

Шұбартаудан шыққан Төлеубек Жа-
қыпбайұлы, Төлеуғали Есімжанов, Тө-
леуғали Сүлейменов, Несіпбек Айтұлы, 
Мыңбай рәшев, Мағауия раев, Тұрсынхан 
әділханова сынды Шұбартаудан шық-
қан ақын-жазушылар «Шұбартауым» деп 
Шұбартауды жырға қосса, Мақашев ел-
дің мұң-мұқтажын облыс пен республика 
басшылығының алдына батыл қоя білген 
үлкен жүректі білімді де білікті басшы 
болды. Шәкең басшылық жасаған жылда-
ры  аудандағы жеті совхоздың саны онға 
жетті, Баршатаста және басқа жерлер-
де үш қабатты аурухана мен қос қабатты 
бірнеше мектеп үйлерінің құрылысы са-
лынды. Су құбыры тартылды және көгіл-
дір экран халықтың  көзайымына айнал-
ды. Күн сайын ұшатын «яК-40» самолеті 

Семеймен екі араны жақындата түсті. 
Аягөзден басталып, Қарағанды арқылы 
бүгінгі Астанаға дейін баратын ең төте за-
манауи көтерме жолдың құрылысы салы-
нып, пайдалануға берілді. Балға өзеніне 
халықтың өз күшімен тоспа салынып, ауыл 
ішін аралап мөп-мөлдір бұлақ суы сылды-
рап ағып жатты. 

Ал, шұбартаулық жастардың «Қой 
шаруашылығы – жастардың төл ісі» де-
ген бастамасы сол кездегі Кеңестер 
одағында кең қолдау тапты. Сондай-ақ, 
жер-жерде жас құрылысшылар, Саха 
елінде жас бұғышылар бригадалары за-
ман талабына сай құрылып, ел ісіне үлес 
қосып, ерекше қайрат көрсетті. Сол бір 
еңбек күші жетпейтін, жастар жұмыссыз 
қалған заманда  еңбекші қауымның қо-
лын ұзартқан бұл бастама өзінің лайықты 
бағасын алды. республикада тұңғыш рет 
Шұбартау ауданының комсомол ұйымы 
Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталып,  

Тілек ықсанов секілді жастары Ленин ком-
сомолы сыйлығын иеленді. Ал, зинат Сар-
мурзина, рағына әбілахатова және басқа 
қыз-жігіттері бүкілдүниежүзілік жастар 
фестиваліне қатысып, он сегізі омыраула-
рына алуан түрлі елдің наградалары мен 
орден-медальдарын тақты. Олар солай 
қой шаруашылығында екі жыл еңбек етіп, 
жеңілдікпен жоғарғы оқу орнына түсіп, 
сан түрлі мамандықтардың иесі болып 
шықты.  

Мемлекеттік  сыйлықтың  лауреаты,  
республика парламентінің депутаты және 
өзі еңбек еткен Шығыс Қазақстанның 
Аягөз бен Абай, Үржар және Алматы 
облысының Еңбекші қазақ аудандары-
ның құрметті азаматы, төрт  Еңбек Қызыл 
Ту  және  халықтар достығы ордендерінің 
иегері Шаймағамбет Оразбекұлы Ма-
қашевтің есімін есте қалдыруға респуб-
ликаның билік органдары тарапынан әлі 
де болса лайықты көңіл бөлінетініне біз 
кәміл сенеміз. Сондықтан ел-жұртының 
өз перзентіне деген алғысы асыл ағаны 
есте ұстап, ұрпаққа өнеге ету жолын-
дағы алғашқы игі іс деп білеміз. Осын-
дай жастарымызға тағылым беретін елдік 
іс жалғасын таба берсін. Елінің еңсесін 
көтерген, жерін аялап гүлдендірген басқа 
да  барлық  ел  азаматтары  құрметтелсе  
нұр үстіне нұр болар еді.

Ақаш КӨКСЕГЕНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

АяГөз ҚАЛАСы

т
абиғатынан тал бойындағы еңбек сүйгіштік ерекше қасиетімен, ел басқару ісіндегі ерен іскерлігімен дара-
ланған Шаймағамбет Оразбекұлы Мақашев ағамыз есімін ел білетін азамат болатын. Еңбегімен елінің 
құрметіне бөленген осынау азаматтың жүріп өткен жолы күні бүгінге дейін сайрап жатқандығы және шын-
дық. Міне, осындай азаматтарды кейінгі ұрпақ қанша уақыт өтсе де, естерінде сақтап, үлгі-өнеге тұтары 

сөзсіз. Сондай біртуар азаматтың бірі – киелі Шұбартау өңірінің адал перзенті және мақтан тұтар біртуар 
тұлғасы Мақашев Шаймағамбет Оразбекұлының есімін ол еңбек еткен жерлердегі ел-жұрт ерекше әспеттеп 
жатса ол заңдылық. Біз білетін Шаймағамбет аға атамекені – Шұбартауын он бес жыл басқарды. ұлы Абай 
елінде, Абай жерінде табаны күректей 11 жыл тағылымы мол табысты еңбек етті. Туған еліне еңбегін арнап,
туған жерін гүлдендіру үшін аянбай тер төккен еңбеккер де қайраткер ұлын жұрт күні бүгінге шейін риза-
шылықпен еске алып отырады.

А
т үстінде жүрген азаматтың жақсы атын халыққа сіңірген еңбегі шығарады. 
Өйткені, халық жады – тасқа түскен таңбамен тең. Өшіруге де, көшіруге де көнбейді. 
Әрбір ісің мен сөзіңді халық жады қалт жібермей, ой төрінде өрнектеп, сана кеңістігінде 
сақтайды. Сақтап қана қоймай, қажетті жерінде азаматтың абыройын асқақтатып, 

беделін биіктетер әрлі әңгімеге қанат бітіреді. Ақиқатын аңыздай тербеп, аңызын ақиқаттай 
етіп тереңнен қозғап, сырын айтады... Қолымызға қалам алып, көз алдымызға осы бір ардақты 
жан – дұрысында халқының ардақтысы болған марқұм Сафарғали Қожахметұлы Байболатов 
тұлғасын елестете бастағаннан-ақ өзі де кесек, сөзі де кесек, атқарар ісі де кесек болған бейнесі 
көз алдымызға келе қалады.

Біз таныған Сафарғали Қожахметұлы 
– тұлғалы, тұғырлы азамат, жүрген 
жерінде жақсы атымен, абыройлы ісі-
мен, сабырлы мінезімен, халықшыл 
қалыбымен танылған, өзін тағылымды 
ұйымдастырушы, табанды басшы ретінде 
көрсете білген, ел жүрегіне жол тапқан 
сондай жарқын жүзді азаматтарымыздың 
бірі еді. өкінішке қарай, былтыр ардақты 
ағамыздан айырылып қалдық...

иә, адам өмірі үш сала кезеңмен бай-
ланысты болса керек. Олар – шыққан 
тегің мен өскен ортаң, білімдену мен 
өміртанудағы еңбек жолың және жеке 
өмірің, яғни отбасың мен ұрпақтарың. 
Сол айтқандай, бұл тұста Сафарғали Қо-
жахметұлының ғұмырбаянына қысқаша 
тоқталсақ артық болмас.

Сафарғали Байболатов – 1950 жыл-
дың 5 маусымында қазіргі ресей Фе-
дерациясының Омбы облысына қарас-
ты Азов ауданының ханафья ауылында 
дүниеге келген. Көп балалы отбасында 
өскен Сафарғали ағамыз қарапайым ғана 
қазақ отбасынан тәрбие алды. өзінің 
іргелі әулеті, ата-тегі, олардың соңына 
қалдырған үлгілі істері жайлы әңгімелер 
оның жасынан-ақ құлағына құйылыпты. 
әкесінің айтуынша, Омбы қаласынан 
40 шақырым жерде орналасқан шағын 
ғана Қыпшақ елді мекені – олардың 
атақонысы. Бала жастан өскен ауылы ар-
ғы аталарының есімімен «ханафья» деп 
аталған. Бұл ауыл ауызбірлігі жарасқан, 
ынтымағы үйлескен, өзгеге үлгі ел-жұрт 
болыпты. Бала Сафарғали осының бәрін 
көңілге тоқып өседі.

әкесі Қожахмет әбішұлы соғыс дала-
сында 7 жыл жүріп, талай сүргінді бастан 
өткерген. Тұтқынға түсіп, адам шыдамас 
азапты да көреді. Алайда, туған жердің 
дәмі тартып, ақыры польшадан елге ора-
лады. Қожахмет майданға кеткенде бір 
қызымен қалған жары өмірден өтіпті. Тірі 
жан тірлігін жасайтыны – өмірдің заңы. 
Сондықтан, ол Көкшенің аруына сөз са-
лып, кайта үйленеді.

Көзін тырнап ашып, еңбекке аралас-
қан сол кезеңдегі ұрпақты өмірдің өзі бо-
латтай балқытып, құрыштай шынықтырып 
өсірді емес пе?! Басынан бақайшағына 
дейін талдап-таразылап жататын емес, 
сол дәуірдегі төс пен балғаның арасы-
на жаншылған ұрпақтың жарты әлемге 
жаңғырған дауысы Жер ғаламшарының 
құлағында әлі тұр... Сафарғали ағаның 
әкесі де сол қоғамның бүкіл тыныс-
тіршілігін бір кісідей сезініп, өзіндік өрлеу 
жолын тапса, әкесі секілді Сафарғали 
ағамыз да нарықтық қоғамның бағыт-
бағдарына тереңінен талдау жасай біліп, 
өзіндік дара жолын тапты. Толыққанды, 

дәстүрлі, жалғасты бақыт деген осы бо-
лар...  

Содан әкесінің өмір тағдырын өнеге 
еткен Сафарғали ағамыз бала жастан 
алғыр, зейіні зерек болып өседі. Мектепті 
үздік бітіреді. әр жауапты әрі салауатты 
азамат секілді әскери борышын да өтейді.

Еңбек жолын 1967 жылы Омбы қа-
ласының п.и.Баранов атындағы мотор 
жасау зауытында токарь болып бастай-
ды. Көп өтпей арман қуып, білім ізде-
ген жас Омбының С.М.Киров атындағы 
ауыл шаруашылығы институтына оқуға 
түседі. i-курста оқып жүргенде ульяновск 
қаласында өткен химия олимпиадасы-
на институт атынан қатыскан. 16 мың 
студенттің арасындағы небәрі 13 комсо-
мол комитеті мүшесінің бірі болған.

Бала жастан құнарлы қоныстың қыс 
қыстауы мен жаз жайлауында өpic толы 
мал баққан әкенің қажырлы еңбегін 
көріп өскендігінен болар, болашақ ма-
мандығын төрт түлікпен байланыстырып, 
зоотехник мамандығын таңдаған жас 
маман 1978 жылы оқуын үздік бітіріп, 
Қазақстанға жолдама алады. павлодар 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
бағыттауымен Ертіс ауданының «Абай» 
совхозына сиыр табынының бригадирі 
болып орналасқан ол кейінірек Шарбақ-
ты ауданының «Чигиринов» совхозында 
бас зоотехник қызметін атқарады. Осы-
дан соң қызмет баспалдағымен өрлей 
түскен білімді, білікті азамат 1983 жыл-
дан павлодар ауданы ауыл шаруашылығы 
бөлімінің бас зоотехнигі, 1987 жылдан 
«пресновский» совхозының директоры, 
Екібастұз ауданының басшысы лауазым-
дарын абыроймен атқарды.    

Басшы болу бар да, адамдық пен 
азаматтықпен басқару бар. «Сафарғали 
Қожахметұлы басшымын деп шалқай-

мады, керісінше, сол кездегі совхоздар-
дың шатқаяқтап тұрған тұрмысын тең 
бастыруға зор еңбек сіңірді» дейді көз-
көргендер. Үзеңгілестері де, шәкірттері 
де елге жаға болған ағаның адамгершілік 
қасиетін әлі күнге құрметтейді.

Сафарғали ағамыздың жастайынан 
бірбеткей мінезі, кесім айтқанда кесіп 
түсер әділдігін де білетіндер тамсана ай-
тады. Жасынан намысшыл, ұлты үшін 
жанын құрбан етуге дайын азаматтың 
студент кезінен-ақ өзі секілді қазақтың 
өрімдей жастарына жасалған озбыр-
лыққа көз жұмып тұра алмай, ақырып 
әділдік сұраған, араша түскен және қам-
қорлық көрсеткен сәттері аз емес. Ма-
лына емес, арына сүйенген азамат бұл 
касиетінен ешқашан ажыраған жоқ. Бұған 
отбасындағы қазақи тәрбиемен, қазақ-
тың ауыз әдебиетімен сусындап өскені 
себеп болса керек. Бала жастан ағасы Са-
бырмен жарыса «Алпамыс», «Амангелді 
батыр», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыр-
ларын, дастан-қиссаларын жатқа айтқан 
зеректігі тағы бар. 

Жастайынан имандылықпен сусын-
даған азаматтың діннен сауаты да аз 
болмады. Содан болар, сол кездегі об-
лыс әкімінің нұсқауымен құрылған «әбу 
ханифа» қорының тізгіні де Сафарғали 
Байболатовқа сеніп тапсырылды. Қорды 
басқарған бес жыл ішінде ол өңірдегі әр 
деңгейдегі имамдарға тұрақты еңбегін 
төлеп, мешіт жөндеу жұмыстарына қа-
тысты. 

Жақсыны көре білу, жақсыны жақсы 
деп тану – адалдықтың белгісі. «Жылқы 
көп – қазанаты сирек, жігіт көп – азаматы 
сирек» деген ғой дана халық. Сафарғали 
ағамыз да бойына, болмысына кісілік 
қасиет дарыған жан болды. Бұл – терең 
ұғым, үлкен қасиет қой. Қай ортада бол-

сын ол еңсесін биік ұстады, істі терең 
ойлап, байсалды шешті. Ол ақтық демі 
таусылғанша туған еліне еңбек сіңірген, 
оның өсіп-өркендеуіне өлшеусіз үлес 
қосып жүрген азаматтардың бірі еді. 
Көзі тірісінде сол меценаттық қырымен 
де танылды. Жұмыссызға жұмыс та-
уып, баспанасы жоқты уақытша болса 
да тұрақпен қамтуға атсалысты. Оның 
павлодар қаласының «усолка» шағын-
ауданында іргесін қалаған арнайы Құ-
ран бағыштау хатымы оқылып, дұға 
асы берілетін «хатым-халал» мен қазақ 
тойлары өткізілетін «Ақ ниет» мейрам-
ханасы халықтың қажетін өтер берекелі 
мекенге айналды. Ол Май ауданындағы 
Ақбалық хазірет пен Ертіс ауданын-
дағы Таймас әулиелердің кесенелерін 
көтеріп, қажылыққа үш рет барып, дінді 
насихаттаған ағартушы Мақат қажының 
қорымын қайта жаңғыртуға да күш салды. 
Одан бөлек, ол басқарған «пресновский» 
шаруа қожалығы Чернорецк (қазіргі Бай-
болатов) ауылдық округінде 250 орын-
ды мешіт салып берді. Шаруашылықты 
көтеріп, тұрмысты жандандырған басшы 
алақандай ауылда өнер мен мәдениетті 
көтерсем деген арманын да іске асырды. 
Оның қолдауымен құрылған ауылдың 
халық хоры көп жылдар бойы облыста 
жүлделі орынға ие болып келді. Және 
бір атап өтер жайт – Сафарғали ағамыз 
өз өңірінде ғана емес, сонымен қатар, 
елімізге де белгілі тұлға еді. 10 жылдай 
уақыт халық Қаһарманы, Кеңес Одағы-
ның Батыры Сағадат Нұрмағамбетов 
атындағы халықаралық қайырымдылық 
қорының Кереку аймақтық бөлімшесін 
басқарды. өңірдегі барлық қоғамдық 
жұмыстағы ол кісінің ұлтжандылығы, 
парасаты биік азаматтылығы қай ісінен 
болмасын айқын көрініп тұрды. Қаптаған 

орысша көше атауларын қазақшалауға 
ауыстырудың басында жүргенін көзі қа-
рақты қауым да ешқашан ұмытпақ емес.

«Жасында байқары көптің, жасы жет-
кенде айтары көп» дегендей, жақсы аға 
атану, жақсылыққа қазық болар қария, 
алқалы ақсақал болу – бір бақыт. Ауыл 
– елдің өткенін өнеге қып, шежіресін 
сыр етіп, құндылығын ашатын қазыналы 
сандыққа айналған атпал азамат был-
тыр 70 жасында мәңгілік мекеніне аттан-
ды. Көзінің тірісінде павлодар облыстық 
Ардагерлер кеңесінің, павлодар қаласы  
бойынша Билер кенесінің мүшесі, «Қр 
Ағарту саласының үздігі» атанып, Екі-
бастұз қаласы мен павлодар ауданының 
Құрметті азаматы болған коғам белсендісі 
туралы білетін жан тебірене еске алады. 
Оның «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» 
төсбелгісі де шын иесін тапқан марапат 
еді...

Міне, Сафарғали ағамыздың жүрегінің 
мейірімді, жанының жомарт болуы да осы 
ақиқат өмірді көзімен көріп өскендігінен 
болар дейміз. Көпті көрген кең мінезді, 
көпшіл әке де ұлына тәрбиені оң беріп, 
қайырымды болып қалыптасуына бірден 
бір себеп болғаны анық. Ал, «алма да 
ағашынан алысқа түспейді» ғой!

рас, дүниедегі мақсаттың да, міндеттің 
де ең үлкені – ол ертеңгі күнге өнегелі, па-
расатты ұрпақ қалдыру. Ал, марқұмның 
соңында ізгі ісін жалғайтын ұлы Мұрат, 
шаңырағының түтінін түзу шығарған за-
йыбы Фарида апай қалды. Олар барда 
жүрген жеріне жақсылыктың дәнін еккен 
қазыналы қарттың ізгілік гүлінің тамыры 
үзілмек емес. өйткені, бүгінде жапырағын 
жайған бәйтеректің тамыры тереңге тар-
тып,  Байболатовтар әулеті деп аталатын 
ұлы көш өмір атты теңіздің толқынында 
өз сапарын жалғастыруда. Жалғастыра да 
бермек...

Кешегі күннен жүйрік жоқ. өтіп бара 
жатқан қайран уақыт-ай десеңізші. 
«Қазағым» дегенде кеудесі қарс айы-
рылған, ұлтының рухы мен намы-
сын бәрінен биік қойған, қазақтың 
жүзін жерге қаратпау үшін бар саналы 
ғұмырын халқына арнаған Сафарғали 
Қожахметұлын сұм ажал арамыздан 
алып кеткеніне жыл толды. «Жыл толды 
үлкен жүрек тоқтағалы, біз оны сан айта-
мыз жоқтап әлі», – деп Қасым Аманжо-
лов дүниеден өткенде әбділда Тәжібаев 
жырлағандай, қазақ халқы Сафарғали 
Қожахметұлын әлі талай іздейтін, сағы-
нып еске алатын, жоқтап жыр арнайтын 
болады. Ал, марқұмның артында қалған 
мұрасы ешқашан өлмейді. Болашақ ұр-
паққа қызмет етіп, халықпен бірге жасай 
береді. Бұл – ақиқат!

Кеңес Одағының Батыры, халық 
Қаһарманы Сағадат 

Нұрмағамбетов атындағы 
халықаралық қайырымдылық қоры 

және Республикалық 
«Qazaq» қоғамдық-саяси газеті
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА ОҚУШЫЛАР 3 МЫҢ РУБИК ТЕКШЕСІНЕН БИЫЛ ТУҒАНЫНА 155 ЖЫЛ ТОЛҒАН АЛАШ КӨСЕМІ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ ПАННО ПОРТРЕТІН ЖАСАП ШЫҚТЫ

«ҚАЗАҚСТАНҒА 
МИНИАТюРА МАМАНДЫҒЫН 

МЕН АЛЫП КЕЛДІМ»

– Құрманғали Мұхаметқали-
ұлы, алдымен өзіңіздің туған жері-
ңіз, балалық шағыңыз туралы
әңгімемізді бастасақ артық болмас. 
Ал,  ұлттық өнермен қашаннан 
бастап айналысып келесіз?

– «Ел  іші – өнер  кеніші»  демекші,  
ауылда бала кезімде әкем ағаштан ою, 
түрлі заттар жасап беретін еді. Менің ту-
ған жерім Алматы қаласы болғанымен, 
Сарыөзек ауылында балалық шағым өтті. 
әкем теміржолда қызмет атқарған кісі. 
Соғыс кезінде анамнан айырылып қалып, 
анамның аялы алақанын сезіне алма-
дым. Маған бұл өнер әкемнен дарыған. 
әкемнің қолынан келмейтін жұмысы жоқ. 
Сиырға жегетін арба жасап, аяқ қиімдер 
тігетін. өзімнің мектепке жалаң аяқ бар-
ған күндерім де болған. әкемнен көп 
нәрсе  үйрендім,  қазір  80  жастан ассам  
да, аяқ киімдерді жаңалап тігіп аламын.

Мектеп бітірген жылы арман қуып, 
Алматы қаласына оқуға келдім. Жоғары 
білім алу үшін Мәскеу технологиялық инс-
титутына жолдама алдым. Осы аталған 
институтқа түсу үшін бұрынғы С.М. Ки-
ров атындағы университетке барып ем-
тихан тапсырып, нәтижесінде оқуда оза 
шаптым. Мәскеу технологиялық инс-
титуына екі қазақ баласы оқуға түссе, 
соның бірі мен едім. Бес жыл білім алып, 
шәкіртақы алатын дарынды студенттердің 
бірі болдым. Орыстың халықтық өнерінің 
құпияларын, озық технологиялары мен 
жасалу жолын жетік меңгердім деп айта 
аламын. Орыстың қыз-жігіттерімен етене 
араласып, дос болдым. Осы мамандықты 
араға 5 жыл салып аяқтап, елге қайтып 
оралдым. Мамандық таңдауда бағытым 
бірден лактелген мөлтек жазуға ден қою 
еді. өзімнің өнерімді сынауда тәжірибе-
ден өту үшін көптеген жерге бардым. Осы 
арқылы 5 жылға созылған дипломдық 
жұмысымды жазып шықтым. Мақтанып 
айтар болсам, тұңғыш рет Қазақстанға 
миниатюра мамандығын алып келдім. 
Аталған мамандық бойынша тісқаққан 
маман ретінде қазақ өнеріне жаңашыл-
дық ашқандай болдым. Мөлтек жазу са-
ласы өміріме тосынсый әкелді деп айта 
аламын.

– Он саусағынан өнер тамған 
шебер ретінде осы ағаштан 
ою оятын өнеріңіз жөнінде әңгі-
мелеп берсеңіз...

– Негізінен мен бала кезімнен шыны 
ыдыстар мен ағаш қасықтарды жасау-
дың жолын іздеп, ағаш бұйымын ерекше 
жақсы көрдім. Ауыл балаларына ағаштан 
түрлі ойыншықтар жасап беретін едім. 
Сол жиырма жылдан бері ағаштан көр-
кем бұйымдар жасап, қыштан құйылған 
заттарды әсемдеу, зергерлік мөлтек жазу 
арқылы өміріме үлкен өзгеріс әкелдім. 
Ағаштың түр-түрінен, мысалы, қайың, 
үйеңкі, алма ағаштарынан түрлі заттар 
жасауға  болады.  әсіресе,  қазақтың  
ұлттық ыдыстарын, бұйымның жаңаша 
қырларын эстетикалық талғаммен жа-
садым. Ағаш кесінділерінен кертіп жаса-
ған ожауларым тамаша көрінеді. Қазақ 
ожауының жаңаша түрлерін дүниеге 
әкелдім. Осы аталған бұйымдарым шет 
елдерде болған көрмелерде жоғары ба-
ғаланды. 

– ұлттық өнер туралы әңгімеге 
ойыссақ, соның ішінде қазақ-
тың киелі дастарханына арналған 
өзіңіздің қолыңыздан шыққан 
бұйымдар туралы айтып берсеңіз...

– Мен өз қолымнан шыққан озық 
үлгілерді насихаттап, халыққа тарту етіп 
келе жатырмын. Айта кетейін, менің 
қолымнан шыққан қайың, үйеңкі, алма 
ағаштарынан жасалған күбі, келі мен 
келсап, оюлы әбдіре, үй жиһаздары мен 
мөлтек жазулы қыш құмыра, ыдыстар, 
сәнді ожау мен қымыздық шара, төрт 
тұтқа, құлағы төрт түлік малдың бейнесі-
нен оюлап әдіптелген ет табақ, оюлы 
тостағандар, т.б. өз қолымнан шыққан 
бұйымдар бар. Осы аталған бұйымда-
рым шет елдерде болған көрмелерде ең 
жоғары бағаланды. әсіресе, қымыз ша-
раға деген сұраныс жоғары. Бұл қымыз 
шараны жасау барысында әрбір сызықты, 
нүктені ыдыстың томпақтау келген бүйі-
рін, жинақы кенересін, орнықты табанын 
қашап, қошқар мүйізді сурет салған едім. 
ыдыс ернеулерінің жіңішке металмен 
қапталуы өрнектерді айшықтандыра түсті. 
Сол ұлттық ыдыстар құрамына кіретін ет 

салатын табақты жасау кезінде көркемдік 
нақышпен әрледім. Астаудың жағасына 
төрт түлік малдың бейнелерін ойып жа-
садым. Қазақтың ыдыс-аяқтарын жасау 
барысында жасанды еш нәрсе қоспай 
ағаштың өзінің бойындағы мүмкіндік-
терін пайдаланып, үйеңкі арқылы табиғи 
әшекейлерге өзгеріс әкелдім деп мақта-
нып айта аламын. Бағыма қарай осы сала-
ны жақсы меңгеріп шықтым.

«ЗАТТАРДЫ 
ӘШЕКЕЙЛЕУ ТЕХНОЛОгИЯСЫ 

ӨЗІНШЕ БІР
ЖАТҚАН ҒЫЛЫМ»

– Құрманғали Мұхамет-
қалиұлы, Сіздің бұл өнеріңізден 
басқа кітаптарды көркемдей-
тін өнеріңізді де білеміз. 
Осы жөнінде айтып берсеңіз...

– Жалпы кітапты көркемдеу бойынша 
отызға жуық кітаптың мұқаба дизайнын 
жасаған едім. Кітаптарды сәнділеп жа-
сап, оның идеялық-көркемдік мазмұнын 
аштым деп ойлаймын. Жазушы Ж. Жұ-
махановтың «Қиядағы қайыңдар» атты 
кітабын көркемдегенім үшін Душанбеде 
өткен Бүкілодақтық «Кітапты көркемдеу-
ші суретшілер» атты көрмеде марапатқа 
ие болдым. Сонымен қатар, Мәскеуде 
«Недра» баспасынан шыққан техника-
лық әдебиеттерге, қазақ жазушыларының 
бірнеше көркем шығармаларына салған 
иллюстрацияларым жетерлік.

– Осы ұлттық өнерді алға
сүйреуде қандай да бір мақ-
сатыңыз болды ма?

– Менің мақсатым – қазақтың дастар-
ханын дәммен ғана емес, ұлттық өнердің 
үлгілерімен ажарландыра түсу. рас, ке-
йінгі жылдары ұлттық үлгідегі ыдыстар, 
тұрмыстық заттар қолданыстан шығып, 
мұражай жәдігерлеріне айнала бастады. 
Дегенмен, біздің ұлттық рухымыз оянған 
сайын ол дүниелер де дастарханымызға 
қайта оралып, ажарын аша түсер деген 
сенімдемін. Сондықтан, осы бастан бұл 
кәсіптің білікті ұлттық кадрларын даярлау 
үшін жоғарғы оқу орындарынан арнайы 
мамандық ашса деген арман, тілегім бар.

әрине, бұл сала ресейде әлдеқашан 
жолға қойылған. Біздің елімізде де ұлт-
тық өнерді дәріптеуді қолға алса, жолға 
қойса, нұр үстіне нұр болар еді. Қазақ 
шеберлерінің қолдарынан шыққан тұр-
мыстық заттардың түбінде қолданысқа 
қайта оралатынына, келешек ұрпақтың 
ұлттық құндылығымызға оң көзқараспен 
қарайтынына сенімдімін. Сондықтан да, 
жоғары оқу орындарында білікті ұлттық 
кадр дайындау мәселесін жиі-жиі көтеріп 
жүрмін. Бар арманым мен мақсатым 
– қазақ дастарханын ұлттық өнердің 
үлгілерімен ажарландыра түсу, қазақы 
қалпымыздың сақталуына мұрындық 
болу. «Жас келсе іске» дегендей, осы са-

лада шебер, білікті жастар легін көруді ар-
мандаймын.

– Заттарды әшекейлеу техноло-
гиясы жөнінде не айтасыз?

– иә, дұрыс айтасың, заттарды 
әшекейлеу технологиясы өзінше жатқан 
ғылым деп айтсам болады. Көптеген 
шығармашылық еңбекті талап етеді. 
Оның кез келген адам байқай бермейтін 
қырлары мен сырлары көп. Кешегі көш-
пелі кездегі ата-бабаларымыздың қолы-
нан шыққан түрлі әшекейлердің өзі көздің 
жауын алады. Мен осы мұраларға тек 
қосымша дем беріп әрледім. Қолөнер 
мен өнердің нақыштарын қиыстыра қиып 
жүрдім. Мақтанып айтар болсам, шыны-
дан жасалған заттарды әшекейлеу ма-
мандығы бойынша өндірістік оқытудың 
тұңғыш ұлттық шебері атандым.

«МӘДЕНИЕТКЕ БІРЕУІ 
ӨНЕР ҚУЫП КЕЛСЕ, ЕКІНШІСІ 

АТАҚ үШІН КЕЛЕДІ»

– Осы саланың майталман 
маманы ретінде маман-
дығыңыздың қыр-сыры туралы 
айтып берсеңіз...

– Менің мамандығым елімізге бей-
мәлім сала болып келді. Тіс қаққан 
мамандардың өзі бұл мамандық туралы 
білмейтін. Лактелген мөлтек жазу сала-
сының қыр-сырын әлі де болса бүгінгі 
жастар біле бермейді. 1974 жылы бірінші 
болып осы бөлімшені өзім ашып, бізге 
мамандар қажет деп шақырдым. Мұн-
дай өнер бізде дамымаған. Дамымаға-
ныңыз не, сіңбей жатыр. Мысалы, біз 
сурет-кескіндеме өнері өзіміздікі болма-
са да, соны өзімізге қарай бұрып алдық. 
Сондықтан да, теория мен тәжірибені 
қатар ұштастырып, жастардың бойы-
на сіңіруге ат салыстым. Осы лактелген 
бояу барысында тостаған, қасық, ожау, 
шара жасау бойынша он шақты қыз 
балаға білгенімді үйреттім. өнерімнің 
өрісін кеңейту үшін 1974-1976 жылда-
ры Қапшағайдағы шыны зауытын арнайы 
ашып, 150-ге тарта шыныға сурет салатын 
мамандар дайындап, түрлі-түрлі ыдыстар 
мен ұлттық нақыштағы ою-өрнектермен 
сәндеп жүрдім. зауыттағы жұмысыммен 
қатар Алматыдағы Н.в. Гоголь атындағы 

көркем сурет училищесінен «Көркем 
жазу мен лактелген мөлтек жазу» атты 
арнайы бөлім ашып, ұстаздық жолым-
ды бастадым. Ондағы ойым, мақсатым 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан 
ұлттық қолөнеріміздің жалғасын табуы-
на жол ашу еді. Оқуға 10 бала қабылдап 
білгенімді үйреттім. Сол оқушыларға ар-
найы бөлім ашып бердім. Осы бөлімдегі 
балаларды өзім дайындадым. 30 жыл осы 
салаға жағдай жасап, аталған мекеме бас-
шылары кептіретін, қыздыратын пешпен 
қамтамасыз етті. Еліміздегі жалғыз тех-
нолог екенімді кейіннен білдім. Мәселе,  
1990 жылы аттестациядан өткен кезде, 
комиссия мүшелері «республикадағы 
жалғыз маман болып саналады» деп 
жазған екен. Мен оны аңғармаған едім. 
республикалық «Мұқағали» әдеби-мә-
дени журналының бас редакторы Батық 
Мәжитұлы мен туралы «Жалғыз технолог 
маман» деп арнайы мақала шығарды. 
Сол мақала барысында таныла бастадым. 
Жалғыз маман деген аттестацияны маған 
өздері берді. Кейіннен бір ішім ашитын 
дүние, бұл миниатюра мамандығының 
атауын басқаша өзгертіп тастағаны жаны-
ма аяздай батты. 

– Жеткен жетістіктеріңіз, 
толағай табыстарыңыз қандай?

– өз саламның майталманы болдым 
деп айта аламын. Ең алғашқы марапат 
алғаным, Қапшағайдағы училищеде «шы-
нылық қолтаңба» мамандығы бойынша 
өндірістің шебері атанған едім. Менің 
қолымнан шыққан бұйымдар бүгінгі таң-
да көрмелерде тұр. Көрмеге қойылған 
күбілерім көпшіліктің қызығушылығын 
тудырды, нәтижесінде Германияда, бұ-
рынғы Югославияда, Тәжікстанда, Ар-

менияда, украинада, ресейдің бірқатар 
қалаларында өткен халықаралық бай-
қауларда арнайы жүлделерге ие бо-
луым соның бір ғана айғағы. Сонымен 
қатар, 1947 жылы Лейпцигте өткен 
халықаралық жәрмеңкеде сандық көр-
сетіліп, қолданбалы өнердің озық үл-
гілері қатарына енді. Айта кетейін, 1985 
жылы Мәскеуде өткен Дүниежүзі жас-
тарының іі фестивалінде күбілер мен 
тостағандарым, әшекей бұйымдарым 
көпшілікті қайран қалдырған еді. Бірнеше 
рет республикалық, бүкілодақтық және 
халықаралық көрмелерге қатысқаным 
есімде. Югославияда болған суретшілер 
көрмесінде туындыларым жоғары ба-
ғаға ие болды. Бүгінде менің қолымнан 
шыққан тың дүниелер Алматыдағы әбіл-
хан Қастеев атындағы мұражайдың ал-
тын қорының тұрақты экспозициясынан 
орын алды. өнерім Офицерлер үйінің, 
Д.А. Қонаев қорының, Нұр-Сұлтандағы 
президенттік Мәдениет орталығының мұ-
ражайларында сақтаулы тұр. әскерилер 
үйінің мұражайында «Ұлы Отан соғысына 
50 жыл» атты панода р. Қошқарбаевтың 
рейхстагқа жеңіс туын тігіп тұрған тұлға-
сы бейнеленген. Дәл қазір өзім жасаған 
дүниелер үйімде сақтаулы. Оларды келе-
шек ұрпаққа аманат етсем деп отырмын. 

б
із дәйім ұлтымызбен мақтанамыз. халқымыздың сан ғасырдан келе жатқан 
салт-дәстүрлерінің, жөн-жоралғыларының берері көп. ұлтымыздың қол өнерінің өзі
баға жеткізгісіз қымбат қазынамыз, байлығымыз іспетті. Қазақтың қол өнерін 
айтып, жазып, суреттеп жеткізу оңайға түспейді. Ағаштан неше түрлі ыдыс жасай-

тын, ұлттық аспаптар әзірлейтін, неше түрлі аңдардың, құстардың келбетін қашап 
жасайтын шеберліктері өз алдына бір әңгіме. Қыз-келіншектердің тоқыма, кесте, құрақ 
құрау секілді дүниелерінің өзі көздің жауын алып, осы күнге дейін жалғасып келе жатыр. 
Ағаштан түйін түйетін, одан түрлі бұйымдар жасайтын шеберлер де жетіп-артылады. 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына қадам басқан елімізде ежелден келе жатқан қол өнері-
міз уақытпен бірге жаңғырып, жайнап, толыса түскені даусыз. Біз сөз еткелі отырған 
Құрманғали Малаев – ұлтымыздың қол өнерін дамытуға айтулы үлесін қосып келе 
жатқан, осынау ауыртпалығы мол істі арқалап, қиындығын еңсеріп, еткен еңбек, төк-
кен терінің жемісін көрген шебер. халқымыздың қазыналы қарты, өсіп келе жатқан 
ұрпаққа берері көп кеудесі алтын сандық. Ол қазақ бейнелеу өнеріндегі лактелген 
мөлтек жазу саласы бойынша кәсіби, жоғарғы білімді жалғыз маман, суретші-технолог. 
Бүгінде 83 жасқа толып отырған қадірменді қарт, шебер қолды ақсақал Құрманғали 
Мұхаметқалиұлымен ұлттық өнер төңірегінде ашық әңгіме жүргізген едік.

– Отбасыңыз туралы да 
айта отырсаңыз артық болмас...

– Бүгінде бауырларымның алды ағам 
дүние салды, қарындасым бар. Анамыз 
өмірден қайтқанда қарындасым 3 жаста 
болған еді. Қазір өзім асарымды асап, 
жасарымды жасап болғасын балалық 
өмірді аңсап тұрамын. өйткені, қазір бір-
бірін аңдыған адамдар, аяқтан шалу, көре 
алмастықтан шаршадым. өзімнің 9 ба-
лам бар, жетеуі аман-есен, олардан 15 
немере, үлкен ұлымнан 2 шөбере сүйіп 

(қазақ бейнелеу өнеРінДегі лактелген Мөлтек жазу 
СалаСы бойынша кӘСіби ӘРі жоғаРы білікті жалғыз МаМан, 
СуРетші-технолог құРМанғали Малаевпен ашық ӘңгіМе)

отырмын. Немерелеріммен бақыттымын. 
Қолымдағы немеремді қатты жақсы кө-
ремін, болашақта атасының жолымен 
жүретін маман болғанын қалаймын. Осы 
ұрпағымның қай-қайсы болмасын өнер-
ден кенде емес. Менің салған сара жо-
лымды жалғайтынына кәміл сенемін. 

– «Шәкіртсіз ұстаз тұл» деп 
тегін айтылмаса керек. Ізіңізді 
басқан шәкірттеріңіз көп пе?

– училищеде білім берген шәкірттерім 
жетерлік. Менің шәкірттерім жан-жақтан 
келіп білім алған. Шәкірттерімнің бойла-
рына шеберлікті сіңірдім. әйтпесе, мына 
жасалған дүниелердің барлығы қайдан 
өз деңгейінде болсын. Менің тәрбиелеген 
шәкірттерім үйлерінде отырып-ақ өздерін 
асырай алады. Бір бұйым жасайтын болса 
да үлкен олжа. Осы шеберліктерін биз-
неске айналдырса да болады. Болашақ 
ұрпақ ұлттық құндылықтарды бойларына 
сіңіріп өссе. өнер деген ойыншық емес. 
Біреуі шын мәнінде өнер қуып келеді, 
екінші біреуі атақ қуады. Біреулері дип-
лом алуды мақсат етіп, ілініп-салынып 
жүреді. Менікі – осы саланы бір адам 
болса да үйренсе деген ой ғана. Бізде 
әдістеме жоқ, теория жоқ. Орыстардың, 
басқа ұлттардың әдістемесін алып, соған 
қарап отырып жасатуға тура келеді. Менің 
ойымша, біз болашақ ұрпаққа тек  қазақы 
бұйымдарымызды, ұлттық қол өнеріміз-
ді, бояу-нақышымызды ғана дәріптеуіміз  
керек. 

– Құрманғали Мұхаметқалиұлы,
ашық әңгімеңізге алғыс білдіреміз! 

Сұхбаттасқан
Индира БІРЖАНСАЛ
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІгІ БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ КОМИТЕТІ БІР ЖЫЛДА 454 МЫҢ БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУҒА ЫҚПАЛ ЕТКЕНДЕРІН ХАБАРЛАДЫ

Кәмила ДүЙСЕН 

«10-11 мамырда риддер қаласы 
маңында болған орман өртіне Жерді қа-
шықтықтан зондтау мәліметтерін негізге 
ала отырып талдау жасадық. Бұл ғарыш-
тық түсірілімді серіктесіміз Қытай ғылым 
академиясына қарасты Аэроғарыштық 
зерттеулер институты ұсынып отыр. Қа-
шықтықтан зондтау деректері үш кезеңде 
алынды: 2021 жылғы 9 мамырда – өртке 
дейін, 15-16 мамырда өрттен кейін. Мо-
ниторинг аймағы 10-14 мамыр аралы-
ғында бұлтты болғандықтан, деректер 
қолжетімсіз болды», – дейді инжиниринг 
және жоғары технологиялар кластері бас 
директорының орынбасары өміржан Тәу-
кебаев.

1-кескінде өртке дейін және өрттен 
кейін 9-шы және 15 мамырдағы сурет-
тер көрсетілген. Орталық мамандары су-
реттің сары түспен белгіленген тұсы – бұл 
өртенген аймақ екенін түсіндіріп берді. 
Ал, оның жалпы аумағы 242 гектарға тең. 
2-кескін 16 мамырда түсірілген. Шартты 
түспен синтезделген. Бұл суреттегі қызыл 
аймақ – өсімдік жабыны бар жерлер, ал 
күйген аймақ қара түспен ерекшеленеді.

Сонымен, төтенше жағдай орын ал-
ғанда ғарыштық технологиялардың тағы 
да қандай мүмкіндіктері бар? Осы сауал-
ға жауап іздеп, университетіміздегі Жерді 
қашықтықтан зондтау орталығының ди-
ректоры Бахыт Сахариевті сөзге тарттық. 
Оның айтуынша, жер серіктерінен алына-
тын мәліметтер ауқымды жерлерге сарап-
тама жасауға өте қолайлы.

«Жерді қашықтықтан зондтау спут-
никтерінің мәліметтері төтенше жағдай-
лар, техникалық апаттар мен климаттық 
катаклизмдердің салдарын талдауға 
тиімді. Одан бөлек, жерүсті немесе авиа-
циялық бақылау тәсілдерімен салыстыр-
ғанда жедел. әсіресе, аумағы 10-100 
шаршы шақырымнан асатын аймақтарға 
анализ жүргізу үшін ЖҚз – таптырмас 
тәсіл. Арзан әрі қауіпсіз деуге болады», – 
дейді орталық басшысы. 

Қазіргі таңда жерді қашықтықтан зонд-
тау технологиясы өртену қаупі жоғары 
аумақтарға да мониторинг жүргізуге бо-
латынын көрсетіп отыр. Анализ барысын-
да ойлы-қырлы жерлер, жол мен елді 
мекендердің орманнан қашықтығы есеп-
ке алынады. өрттің таралу жылдамдығы 
мен бағытына әсер ететін тағы бір фактор 
– жел мен орман өсімдіктерінің құрамы. 
өйткені, құрғақ, ауру ағаштар тез жа-
нып, желсіз ауа райында да инженерлік 
құрылымдарға қауіп төндіруі мүмкін. 

Сондай-ақ, ЖҚз деректері өртену 
қаупі бар аймақтардың картасын жасауға 
және өткен жылдардағы орман өрттерінің 
жиілігімен салыстыруға пайдаланылады. 
Осылайша, өрт шалу қаупі жоғары және 
төмен жерлерді тауып, табиғи апатты 
басқарудың ұтымды стратегиясын жасау-
ға болады.

Жоғары және орташа кеңістіктік дәл-
діктегі ЖҚз деректеріне сүйене отырып 
көлемді сараптама жасалады. Мәселен, 
өрттің таралуын егжей-тегжейлі талдау; 
өртенген алаңның аумағын анықтау және 
келтірілген экономикалық залалды баға-
лау; өрттерді жою бойынша алдын алу 

іс-шараларын жоспарлау; шымтезектің 
терең жану ошақтарын анықтау.

САРЫУАЙЫМҒА 
САЛҒАН САРДОБА

Орман, дала өртінен бөлек, жиі алаң-
дататын төтенше жағдайлардың бірі – су 
тасқыны. Бір жыл бұрын өзбекстандағы 
Сардоба суқоймасында болған апат екі 
тарапты да әбігерге салды. Ол кезде де 
университетіміздің ғалымдары ғарыштық 
түсірілімдер негізінде Түркістан облысы 
Мақтаарал ауданындағы зардап шеккен 
жерлерді жедел және дәл анықтаған еді.

Мамандардың бағалауы бойынша, 
екі елдегі су басқан аумақтың жалпы ау-
даны 60 мың гектарды құраған. Оның 
ішінде 15,2 мың гектар жер Қазақстанға 
тиесілі территория. Түсірілім кезінде ма-
мандар апатты аймақта екі елдің 24 елді 
мекені тұрғанын анықтады. Оның жетеуі 
біздің елде орналасқан. Жер бедерінің 
ерекшелігіне қарай су ылдилап аққан. 
рельефті талдау Қазақстандағы аймақтың 
еңісте орналасқанын көрсетті. Сол себепті 
судың үлкен көлемі біздің елді мекендер 
мен егіс алқаптарына лезде жеткен. Бөгет 
жарылғаннан кейін судың негізгі бөлігі 
Қазақстан мен өзбекстан шекарасында-
ғы ойпатты аймаққа шоғырланып, жет-
кілікті тереңдікте үлкен су басу аймағы 
пайда болды. 2020 жылдың 3-4 мамы-
рында түсірілген ғарыштық суреттерде 
көрсетілгендей, су басқан аумақтардың 
шекарасы кеңейе түскен. Мұны жер бе-
деріндегі еңістіктен бөлек, су тасқынына 
табиғи кедергілер мен үлкен дренаждық 
арналардың жоқтығымен түсіндіреміз.

Орталық мамандары Сардоба суқой-
масының апаттан кейінгі жағдайына баға 
берген еді. Нәтижесінде бөгет жарыл-
ғаннан кейін оның беткі ауданы 24,1 
шаршы шақырымға азайған. Қорыта айт-
қанда, төтенше жағдай өміріміздің кез 
келген саласында туындауы мүмкін. Сон-
дай сәттерде жедел әрекет етіп, барынша 
қауіптің бетін қайтарудың бір амалы – 
деректерді өңдеудің тың тәсілдерін игеру. 

1-кескін. өртке дейінгі және өрттен кейінгі орман қоры

ө
рт, су тасқыны, жер сілкінісі – айтып келмейтін апат. Риддер қаласы 
маңында болған орман өрті де аяқасты елді дүр сілкінтті. Тиісті 
органдар тілсіз жаудың шығу себебін анықтап жатқанда, біздің 
ғалымдар ғарыштық технологиялардың көмегімен салдарын сара-

лап шықты. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне қарасты 
Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) орталығының мамандары апаттан 
кейінгі ахуалды бағамдап көрген болатын.

шығыстАғы шырғАлАң: 
риддердегі өртКе 
қАзұу ғАлыМдАры ғАрыштАн 
тАлдАу ЖАсАды

Ермек ЖҰМАХМЕТҰЛЫ 

Тастап кету бір басқа, елімізде ба-
лалар қылмысы да азаймай тұр. Бұл ту-
ралы фактілерді ондап, жүздеп санап, 
көп мысал келтіруге болады. ресми де-
ректерге көз жүгіртер болсақ, еліміздегі 
5 миллионға жуық баланың 5 мыңы 
қылмыскер көрінеді. Онымен қоса, 20 
мыңға таяу жеткіншек тәртіпсіздігі үшін 
ішкі істер бөлімдеріне тіркеуге алынған. 
Балалар қылмысының алдын-алу үшін не 
істеуіміз керек? Соңғы уақыттары мектеп-
терде қыздар төбелесі де шықты. Бұл не? 
Тәрбиенің кемшілігі ме? Тарихта талай 
тауқыметті өткерген біздің халқымыздың 
басында мұндай сұмдық бұрын-соңды 
болып көрмеген. Тәртіп бұзушылардың 
санын көбейтушілердің бірсыпырасы да 
жетім балалар екендігі құпия емес. Ең 
қиын қасірет – адамдардың бір-біріне 
деген мейірімін жоғалтып, тағылық се-
зімге бой алдырғанында болып отыр. 
Сотталғандардың әрбір жетіншісі жасы 
кәмелетке толмаған жетім балалар...

Бүгінгі таңда балаларға қатысты мә-
селелер парламентте де талқылануда. 
Қазір баршамызды ойландырып, тол-
ғандырып отырған ортақ сауал да осы. 

Осыдан бірер жыл бұрын парламент 
Мәжілісінің депутаты болған Жарасбай 
Сүлейменов мұндай жағдайдың ушығып 
кетуін профилактикалық шаралардың 
әлсіздігінен көрсе, Қазақстан психолог-
тар қауымдастығының төрағасы вла-
димир Стеблянко бар жауапкершілікті 
ата-аналарға артқаны бар. әрине, адам 
мінезінің қалыптасуы тәрбиеге, ортаға 
байланысты екендігі белгілі.

Қазір жаһандану мен ақпараттық тех-
нологиялар дамыған заман. Сол себеп-
тен де болар, балалардың ой-өрісінің, 
ойлау қабілетінің, өмірге көзқарасының 
кейінгі жылдары өзгере бастағаны анық 
байқалуда. Оны тәжірибелі психологтар 
да растап отыр. Көп жағдайда біз – ба-
лаларды, балалар бізді түсіне алмай, 
кей кездері арты қайғылы оқиғалармен 
аяқталып жатады. Біздің ойымызша, 
онда тек ата-аналардың ғана емес, мек-
тептегі оқу-тәрбие жұмысындағы кем-
шіліктердің де қолтаңбасы бар. Мойын-
дау керек, мұғалімдердің де мінездерін 
мінсіз деп айтпас едік. психологтар  оған 
отбасындағы тұрмыстық жағдаймен қа-
тар «шектен тыс қамқорлықтың да зар-
дабы жоқ емес» дейді. Қалай деген күнде 
де бала тәрбиесі тек отбасы мен педа-
гогиканың ғана міндеті емес, оған бүтін-
дей бір қоғам жауапты.

Бүгінгі ұрпақ – еліміздің ертеңі. Де-
мек, сәт сайын балаларды тәрбиеден тыс 
қалдыруға болмайды. Балаларды отба-
сында тастап кетіп жатқан – әкелер, ал 
оларды далада тастап кетіп жатқандар 
– аналар. Сонда қайсысының салмағы 
басым? өкінішке қарай, соңғы жылдары 
тәрбиенің әлсіреуінен жетімдер үйінде 
қаракөздердің, ұлттық тәрбие негізінен 
ажырап қалған балалардың кесірінен 
қарттар үйінде қариялардың көбейгенін 
қалай жоққа шығарамыз. Елімізде сон-
шалықты бала көп пе еді? әлем бізді 
құрметтесін десек, өз ұлтымызды және 
ұлттық бейнемізді, алдымен, біздің өзі-
міз бар сезімімізбен, ақыл-ойымызбен, 
ісімізбен, бүкіл қимыл-әрекетімізбен 
құрметтеуіміз керек. өзінің ұлттық бей-
несін таба алмаған ұлттардың басқа 

ұлттарға жем болатынын,  табан астын-
да тапталатынын естен шығармағанымыз 
абзал. Тек өзінен кейінгілерді ойлай 
білетіндер ғана ұлттарды өмір сүру 
және алға басу мүмкіндіктеріне жеткізе 
алады. Ұлтжандылық сезім атаулыны 
ұлтшылдыққа таңып, ұзақ уақыт санаға 
тұзақ құрудың салдарынан біз ұлттық 
ынтымақтан айырылдық. Сондықтан біз 
ұлттық сана мен ұлттық ынтымақ бағы-
тындағы тәрбиеге зәруміз.

Қазақстандағы байлықтың көптігі сон-
ша, Менделеев кестесіндегі элементтің 
түгел барын әлемге паш етіп жатырмыз. 
әрине, бұл мақтаныш. Солай бола тұра, 
жетімдерге, жүдеулерге келгенде қаражат 
таппай, аузымызды қу шөппен сүртеміз. 
Осы тұста ер Махамбеттің: «Жетімдерге 
жем бердім, жесірлерге жер бердім» деп, 
даналыққа, қайырымдылыққа, мейірім-
ділікке шақырғаны қайда қалды?!

Сәби ізгілікке, мейірбандыққа, ізет 
пен имандылыққа құштар. Жақсының 
қадірін білетін асыл азаматтардың адам-
шылық ісі мен көрсеткен пейілінен сабақ 
алады. Біз де жақсыдан өнеге алып, 
адамдық қасиетіне табынып өстік. Құран 
кітабында: «Алла Тағаланың ең жақсы 
көретін үйі – жетімдер тәрбиелейтін үй. 
Егер бір адам жетімді өз қолына алып 
тәрбиелесе, ондайлар үлкен сауапқа ба-
тады...» делінген. Екі ауыз сөздің астарын-
да не деген мейірмандық пен тәрбиелік 
сабақтасып жатыр. Жер бетінде бар 
ана өз ұрпағынан: «Бала жыламасын! 
Бала бақытты болсын! өсіп-өркендейтін 
елдің азаматтары, қанаттыдан – аққуға, 
төртаяқтыдан – ақбөкенге, екіаяқтыдан – 

халқыңа топырақ шашып, мылтық көтере 
көрмеңдер!» дегенді тілейді.

Бүгінге дейінгі қол жеткізген табыста-
рымыз – егемендік, тәуелсіздік бізге тек 
қана ілгерілеуге және өркениетке қарай 
жол ашты. әзірге қасіреттеріміз көп-ақ. 
Соңғы кезде арақ араласқан тойдың да, 
жиынның да берекесі кетіп, арты төбелес-
жанжалға айналып бара жатқаны үлкен 
ой салады. Мұны ата-бабаның киелі 
дастарқанынан және қасиетті жерінен 
аластаудың уақыты жетті. Отбасында 
әке-шешенің бала тәрбиесіндегі ұлттық 
имандылық үлгілерін жандандырып, ұл-
қыздың жаман жолға түсуіне тыйым салу 
қажет.

«Тоқырау заманы бітті» деп жүрміз. 
Ал, жаңаша ойлану, жаңаша толғану 
заманындағы көз жұмбайлықты кімге 
жабамыз? Жетім балалардың бүгінгі 
жан күйзелісі мен қайғысын көре тұрып, 
тыныш ұйықтап, бейқам өмір сүре ал-
маймыз. Дүниедегі бар нәрсенің шама-
шарқы, қорлануының да шегі бар. Ен-
деше, бір тоқтап, соңымызда кімдер, 
қандай болашақ келе жатқанын, оларға 
не қалдыратынымызды ойланғанымыз 
абзал сияқты. өткен заманды қанша жа-
мандасақ та, оның зайырлы жақтары 
болғанын жасырмағанымыз жөн. Кеңес 
заманында жетім балаларға үкімет тара-
пынан қамқорлық өте жақсы жасалатын 
болған. Бүгінгі таңда Қазақстанның бала-
ларын Америка, Канада, Еуропа елдері 
алып кетіп жатыр. Бұл елдердің халқы 
қартайып кеткен. Отбасында бір бала не-
месе ол да жоқ. Олар жанын ауыртып 
бала тапқысы келмейді. Ал, мемлекет-

ке бала саны керек. Содан олар әлемнің 
өзге елдерінен бала асырап алуға зәру. 
өйткені, бұл елдерде балаларға берілетін 
жәрдемақы жоғары. Егер олар екі-үш бала 
асырап алса, оның ақшасына шалқып өмір 
сүруге болады. Екінші жағынан өзіне де 
дивиденд әкелгені үшін ақы төленеді. 

Соғыс жылдары рКп(б) Орталық 
Комитетінің «Жетім балаларды асырап 
алу» жөніндегі Қаулысы болған. Соның 
негізінде ОК мүшелерінің бәрі жетім ба-
лалар асырап алған. Сталин өзі бас бо-
лып, Калинин, Фрунзе, ворошилов, Ежов, 
Енукидзе бір-бір баладан асырап алған. 
Олардың бәрі кейін жақсы азамат болып 
өскен. Ондай мысалдар біздің елімізде де 
болды. Мысалы, сол тұстағы Казақстан 
Компартиясы Орталық комитетінің бірінші 
хатшысы Жұмабай Шаяхметов, Николай 
Скворцовтар жетім балаларды асырап ал-
ған. Жақында қоғам қайраткері Сайлау 
Батыршаұлы қазақ қоғамына  жетімдер-
ден құтылу үшін бір-бір бала асырап алу-
ға ұран тастады. Мұның басқа да зайырлы 
жолдары бар. Кезінде Алматы облысы-
ның әкімі Серік  Үмбетов кәсіпкерлердің 
қолдауымен жетімдер үйінен шыққан 
балаларға бір бөлмелі үй алып беруге 
көмектесіп, қайырымды бастама көтерді. 
Сондай-ақ, Ақтөбе облысының әкімі ке-
зінде Елеусін Сағындықов та оннан астам 
жетім баланың үй алуына бастамашыл-
дық танытқан еді. Алайда, осы жақсы 
бастама жалғасын таппай, жарты жол-
да үзіліп қалды. Бұл үлкен қаражатты да 
қажет етпесе керек, мәселе ниеттен туын-
даса болды. Бастысы, атадан қалған кең 
байтақ жерден өз ұрпағына ұлтарақтай 
жер бұйырса, ең игі іс  осы болмақ. Күллі 
мейірімді де қайырымды отбасындағы 
аналарды да ақжүректілікке шақырамыз. 
Балаға деген жылулық пен мейірімділік 
те, қайырымдылық та тек қана анадан 
басталатынын және соның мейірімімен 
даритынын естен шығармайық. Ана үшін 
ешқандай баланың жаттығы жоқ. 

Жетім-жесір, кәрілік пен мұқтаждық 
– бойлап зерттеуге тұратын мәселе. Бәл-
кім, бұл сөздер бойында оты, көкірегінде 
сәулесі бар талай жасқа ой салар. Ой-
дан ой тұтанып, жетімдіктің тууының 
түп-тамырын білек сыбанып іздесе, бұл 
бағыттағы таным-түсінігіміз де едәуір 
кеңейер еді. әрине, ақиқат жолы қашан 
да ауыр. Бұрын әр ру, әр әулет жетімдерін 
сыртқа тебуді намыс көретін. Жетімді 
сыртқа тебу – сүйекке таңба, елдікке мін 
еді. Осы бір ағайынның ауызбірлігін, 
адамгершілігін танытатын қасиет ауыл-
дық жерде әлі де сақталған. ізімізді басып 
келе жатқан ұрпақтың бойында осы ұлы 
қасиетті сіңіре алсақ, іргеміздің берік бо-
латыны айдан анық.

Ж
етімдер... Ата-анасынан, 
ана тілінен, ұлттық қадір-
қасиетінен айырылған 
қара домалақтардың тағ-

дырын кім ойлайды? Ата-
бабамыз бізге мұндай күпірлік
күмәні, наласы өшпес қаты-
гездікті мұра етіп қалдырып па
еді? Жоқ! халқымыз ата-
анасыз қалған ұл-қыздарын 
ешқашан да жетімсіретпеген, 
қаңғыртпаған. Ел болып іздеу 
салып, қамқорлыққа алған. 
«Жесір дауы, жер дауы» деген 
осындай әрекеттен шыққан. 
Бұдан бұрынғылардың ар-
намыстың тазалығы үшін күрес-
кендігі көрініп тұр. Қазіргі 
таңда Қазақстанда 12 мыңдай 
жетімдер бар екен. 40 мыңға 
жуық бала түрлі себептермен 
ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалып отырған көрінеді. Өкі-
нішке қарай, қоғамда қатыгез,
қаныпезер ата-ана сымақтар 
көбеюде. Әйтпесе, көзінің ағы 
мен қарасы, өмірінің жалғасы, 
бауыр еті баласын туа салып, 
күл-қоқыстың тасасына тастап 
кете ме?!

бАлАғА Керегі АнАның МАхАббАты 
Мен ӘКенің МейіріМі

1 МауСыМ – халықаРалық балалаРДы қоРғау күні
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК ЖОЛАУШЫЛАРҒА ЫҢҒАЙЛЫ БОЛУ үШІН 3 МАУСЫМНАН БАСТАП ШЫМКЕНТТЕН САРЫАҒАШ КУРОРТТЫҚ АЙМАҒЫНА ДЕЙІН ҚОСЫМША АВТОБУСТАР ЖОЛҒА ШЫҒАДЫ

Мақаланың толық нұСқаСын Сайттан оқыңыз!

Шараның негізгі мақсаты – студент-
жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу, 
мемлекет тарихындағы маңызды тари-
хи оқиғалар мен атаулы күндерге тағ-
зым ету болып табылады. Акция ресей 
Федерациясының ғылым және жоғары 
білім министрлігі, ресей Федерациясының 
Білім министрлігі, ТМД мемлекеттерінің 
Шекара әскерлері қолбасшыларының 
Кеңесі, «ресей ардагерлер одағы» бүкіл-
ресейлік қоғамдық ардагерлер ұйымы-

ның қолдауымен өткізілді.
патриоттық акция 28 гвардияшыл-

панфиловшылар саябағында «Мәңгілік 
алауға» гүл шоғын қою рәсімімен бас-
талды. ресми бөлім Абай атындағы 
ҚазҰпу қабырғасында өтті. Шараны 
Басқарма Төрағасы-ректор Такир Балық-
баев ашып, Ұлы Отан соғысындағы 
Қазақстан халқының жауынгерлік ерлігі 
мен Ұлы Жеңіске қосқан үлесі туралы 
мазмұнды баяндама жасады. Одан әрі сөз 

кезегі шара қонақтарына берілді. Қоғам 
қайраткері, кинорежиссер Константин 
харалампидис  Берлиндегі  рейхстагқа  
Жеңіс туын тіккен  қазақ  рақымжан Қош-
қарбаев туралы қызықты ақпарат келтіріп, 
қазіргі күні қаһарман жауынгер туралы 
фильм түсіріліп жатқандығын тілге тиек 
етті. 

ресей Федерациясы Шекара әскер-
лерінің ардагері, «Акция-80» жобасының 
жетекшісі Сергей Некрасов аталмыш 

жоба туралы толық ақпарат берді. Баян-
дама соңында спикер қатысушылардың 
назарына ресей орталық шекарашылар 
мұражай қызметкерлері әзірлеген Ұлы 
Отан соғысының алғашқы күндері  шека-
рашылардың даңқты ерліктерін бейне-
лейтін шағын  ролик  ұсынды. 

университетіміздің Ардагерлер кеңе-
сінің төрағасы Берікжан әлмұхамбетов 
Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ ба-
тырларының ерліктері жайында тың мә-

ліметтерімен бөлісті. 
ресми шара одан әрі университет 

алаңында ұйымдастырылған концерттік 
бағдарламаға ұласты. Бағдарлама ба-
рысында ҰҚК Шекара қызметі акаде-
миясының әскери оркестрі өнер көрсетіп, 
әскери әндер шырқалды. Акция соңын-
да қонақтар мен шара қатысушыларына 
далалық асхана ұйымдастырылды.  

Мәскеу қалалық педагогикалық уни-
верситеті жанындағы ресей Федерация-
сының «Білім беру ұйымдарында діни 
және этникалық экстремизмнің ал-
дын алу» орталығының өкілдері Ма-
чулко Константин, Кручко игорь Абай 
университетінің басшылығына, патриот-
тық шараға қаржылық қолдау көр-
сеткен университет қызметкерлерінің 
Кәсіподақ ұйымына және шараның бас-
ты ұйымдастырушылары Тәрбие депар-
таментіне шексіз алғыстарын жеткізді. 

Айта кетейік, «Акция-80» жобасы 
ресей Федерациясының 15 қаласында, 
Қазақстан мен Беларусьте ағымдағы 
жылдың 17 мамырынан бастау алып, 22 
маусымға дейін жалғасын табады.

Тәрбие, әлеуметтік жұмыстар 
және жастар саясаты 

жөніндегі департаменті

АКция-80. «от тАйги 
до бритАнсКих Морей...»

ө
ткен аптада, 25 мамыр күні Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті және Мәскеу қалалық педагогикалық 
университеті жанындағы Ресей Федерациясының «Білім беру 
ұйымдарында діни және этникалық экстремизмнің алдын алу» 

орталығымен бірлесіп фашистік Германияның КСРО-ға шабуыл 
жасағанына 80 жыл толуына орай Акция-80. «От тайги до Британских 
морей...» іс-шарасын ұйымдастырды.

парасат-пайымы терең, мінезге бай, ойласа 
– ойдың төрінен, сөйлесе – сөздің өрінен көрінер 
Сейіткүл апай, Құдайға шүкір, жетпісінші жазын 
аман-есен қарсы алып отыр. Осынау мерейлі жа-
сында ұстаз туралы айтар жүрекжарды сөздерім 
көп. әріден қозғасам, Сейіткүл Шалабекқызы – 
1951 жылы Жамбыл облысына қарасты Мойын-
құм ауданының Қызылту ауылында дүниеге 
келді. 1967 жылы сондағы қазақ орта мектебін 
үздік бағамен аяқтады. Жамбыл педагогикалық 
институтының физика-математика факультетінің 
түлегі.

Еңбек жолын 1971 жылы туған ауылының 
мектебінде математика пәнінің мұғалімі болып  
бастады. Осылайша, жас маманның ұстаздық 
жолы басталды. Ол – Мойынқұм және Шу ау-
дандарында қызмет етіп, екі өңірге еңбегі сіңген 
мұғалім. 45 жылдам астам уақыт педагог болған 
ұлағатты ұстаз 9 мектепте жұмыс жасаған екен. 
Бұл туралы ұстазымыз: «Күйеуім Ақан Бейісбеков 
бар өмірін мемлекеттік қызметке арнады. Соның 
жұмыс орнының ауысуына байланысты менің де 
түрлі оқу ордасында еңбек етуіме тура келді. Мен 
9 мектепте ұстаздық етіп, 18 директормен қызмет-
тес болдым», – деп өткен күннен естелік айтты. 

Жоғарыда жазғанымдай, Сейіткүл Шалабек-
қызы еңбек жолын өзі білім алған Қызылту орта 
мектебінен бастады. Алғашқы күндерден бастап 
білімімен дараланған жас педагог арада бір жыл 
өтпей жатып, директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары болып тағайындалды. Бұл лауазым-
ды 15 жыл атқарған ол бірнеше рет «Жас матема-
тиктер» семинарын ұйымдастырып, ұстаздардың 
тәжірибе алмасуына мүмкіндік жасады. Мате-
матика пәнін оқытуды тереңдете меңгерген ол 
облыстық педагогикалық оқуға қатысып, озық 
іс-тәжірибесі бастапқыда ауданда, кейін облыста 
насихатталды. Осы жетістігінің арқасында 1988 
жылы Жамбыл облыстық білім беруді жетілдіру 
институтының аттестациялауы бойынша «Аға 
мұғалім» атанды. Ол жүргізген ашық сабақтар 
«Jambyl» телеарнасы арқылы көрсетіліп, «халық 
тәлімі» газетінде жарияланды.

Ұстазымыздың ұзақ жылдар бойы еткен 
еңбегі де ескерусіз қалған жоқ. Айталық, 1997 
жылы «Қазақстан республикасының білім оза-
ты» төсбелгісімен марапатталды. Ал, 2001 жылы 
Тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына байланысты 
математиктердің үш жылда бір рет өткізілетін 
Жамбыл облыстық «Алтын кілт» байқауына 
қатысып, i-орынды иеленді. Білім саласындағы 
табысты қызметі үшін екі мәрте Шу ауданының 
әкімі мен маслихатының Құрмет грамоталарын 
иеленіп, Шу ауданының 80, Шу қаласының 50 
жылдық мерейтойлық төсбелгілерін кеудесіне 
тақты. Білікті мұғалімнің есімі 2011 жылы жарық 
көрген «Жамбыл облысының ұлағатты ұстазда-
ры» және Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған 
«Ұлағат иірімдері» жинақтарына енген. Ардақты 
ұстаз зейнет демалысына шыққаннан кейін де 
Шу ауданындағы Төле би орта мектебінде өндіріс 
қажеттілігіне байланысты 10 жыл жұмыс істеді. 

Сейіткүл апайды шәкірттері ғана емес, қос 
ауданның үлкен-кішісіне дейін ерекше құрмет та-

нытып, қадірлейді. Бүкіл Мойынқұм мен Шу ау-
дандарына абыройы асқақ апайымыз біздерге 
жаратылысынан ұстаз боп туғандай көрінетін. 
Ұстазымыз шын мұғалім болды. Оқушыға ұнай 
қоймайтын орынсыз қаталдығын көрсету, жекіріп 
сөйлеу, балаларды бір-бірімен салыстыра оты-
рып бағалау сынды әдеттерден ада еді. Тек өзіне, 
өзінің ұстаздық қабілетіне кәміл сенетін. Және сол 
бойындағы тазалық қасиетін қиюластырып, оны-
сын телегей біліммен ұштастыратын. Шәкірттері-
не шынайы ұстаз, анасындай ақылшы, досындай 
сырлас бола білген бірегей мұғаліміміз болды.

Ана демекші, Сейіткүл апайымыз бүгінде бір 
қыз, үш ұл тәрбиелеп өсіріп, солардан немерелер 
сүйіп отырған бақытты әже. Бәрі де өмірден өз 
орындарын тауып, өз кірпіштерін қалады. Үлкені 
Майра Алматыда тұрады. Банкте бөлім басшы-
сы. Ұлдары Жәнібек, Шәкірбек, Талғат бір-бір 
отбасының отағасы. Үшеуі де заңгер.

Ұстазым туралы шағын естелік жазар сәтте, 
ойым шартарапты кезді. Екі мыңыншы жыл-
дар еншісінде қалған мектептегі жылдарыма 
ойша оралдым. Орала отырып, мақалама ар-
қау болған апайымның жылы жүзін, бекзаттық 
болмыс-бітімін, биязы жүріс-тұрысын көз ал-
дымнан өткіздім... Қаламыма қанат бітіріп, ойды 
тербеп, көңілді қозғаған сол ұстазым арқылы 
білім алғаным, шалғайда қалған Шудың өткені 
мен кеткенін қайыра еске түсірдім... әрине, 
естеліктердің бәрін тізіп шығу мақсат та емес, оны 
бұл мақаланың көлемі тағы көтермейді.

Мен  Шу  қаласындағы  Төле  би  орта  мекте-
бінің 2007 жылғы түлегімін. Бүгінгі мақаламызға 
арқау болып отырған Сейіткүл апай бізге ма-
тематикадан сегізінші сыныптан он бірінші 
сыныпқа дейін сабақ берді. «Алгебра қиын, 
ашиды миым» десек те, осы күрделі пәннің қыр-
сырын апайымыздың өзіндік сабақ беру тәсілінің 
арқасында меңгеріп шықтық.  Есеп шығарудың  
сан тәсілін біледі. Соны біздерге үйретті. 

Апайымыздың өтірік көлгірсуді білмейтін тік 
мінезі бар. Осы жақсы қасиеті біздерге де үлгі 
болды. Ойы да, сойы да биік, сөзі де, ісі де ірі. 
өте талапшыл. Үшті де оңайлықпен қоймайтын. 
Түсіне білмеген адамға бұл сабақ терең бір тұң-
ғиық теңіздей болып көрінеді. Ал, сол математи-
ка деген мұхитта желкенімізді тіктеуге Сейіткүл 
апайдың қосқан үлесі зор болды. Ұстазымыздың 
бұл қасиетін кезінде бала жүрегімізбен түсінбеуіміз 
де мүмкін. Бірақ, орда бұзар жастан асқанда сол 
талапшылдықтың еш зияны болмағанын түсіне-
міз. Талап – еңбек, ізденіс екенін өмірдің өзі 
көрсетіп отыр. 

«Ұстазы мықтының – ұстанымы мықты» де-
генді дана қазақ тауып айтқан. Сейіткүл апайдан 
сауаттанып білім алған, өнегелі тәлім-тәрбиесін 
көрген шәкірттері жетерлік. өйткені, ұстаздық ет-
кен 45 жылда жүздеген шәкірт оның алдынан өтті. 
Олардың атын атап, түсін түстеу де мүмкін емес. 
Мәнді ғұмыр кешіп, ұстаздық дейтін өрісті әлем-
нің өрнегін салған ұстаздың сандаған шәкірттері 
бүгінде берісі – Жамбыл өңірінде, әрісі – Алаш 
жұртына адал қызметтерін атқарып келеді. Бұл да 
болса ұстаздың шәкірттерінің жүректеріне өз нұры 
мен шуағын төге білген көрегендігі болса керек.

Алысқа бармай-ақ, шәкірттерінің арасынан 
өз замандасымыз Сабина Қыздарбекованың 
есімін ерекше атауға болады. Сабинамен он бір 
жыл бір сыныпта оқығанымыз өз алдына бөлек 
әңгіме. Сол Сабинамызды Сейіткүл апайдың қа-
лай баулығанын, ұстаздық жолға қалай салға-
нын көзіміз көрді. Ал, сыныптасымыз Ұлы Абай 
айтқан «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан» 
екенін дәлелдеді. Ұстазының жолымен қастерлі 
мамандықты таңдады. Абай атындағы Қазақ ұлт-
тық педагогикалық университетінің математика 
факультетіне грантқа түсіп, оны үздік аяқтады. 
Сөйтіп, «Туған жерге туыңды тік» қағидасын бас-
шылыққа алып, туған жерге оралды. өзі оқыған 
мектепке жұмысқа орналасып, өзінің ұстазымен 
әріптес болды. Осылайша, Сейіткүл апайымыздың 
жолын абыроймен жалғап келеді.

«Алты Алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын 
мұғалімдікі» деп Мағжан Жұмабаев дәл айтқан. 
Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытуда 
ұстаздың еңбегі зор. Ол сонысымен де қастерлі. 
Оған артылған жүктің ауырлығын да жоғарыда 
жаздық. Осындай ауыр жүкті алып жүріп, біз-
дерді терең біліммен қаруландырып, үлкен 
өмірге дайындау тек Сейіткүл Мәдібековадай бі-
лікті ұстаздардың ғана қолынан келеді. Ескендір 
зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде 
мен бір адамға қарыздармын, ол – ұстазым Арис-
тотель», – десе, Абылай хан Төле биді, Шәкәрім 
Абайды, Жамбыл Сүйінбайды ұстазы ретінде шек-
сіз құрметтегенін тарихтан білеміз. Сол ұлылар 
жолымен мен де бүгінде жетпістің желкенін ұстап, 
сексеннің сеңгіріне шыққалы отырған ұстазыма 
шәкірттік алғысымды білдіремін. 

иә, біз қашан да ұстаз алдында қарыздармыз. 
Көпшілік осыны ұмытпаса екен...

өз дәуірінің оты мен суын бір кісідей кешіп, 
құрыштай шыңдалған Сейіткүл апайыма зор 
денсаулық, мықты күш-қуат тілеймін!

Мерей жасыңыз құтты болсын, ұстаз!
Жүз жасаңыз!

Құрметпен, шәкіртіңіз 
Жасұлан МӘУЛЕНҰЛЫ

Ж
ас ұрпақты білім нәрімен сусындатар, шәкірт жүрегіне гүл егер, бала жанының 
бағбаны болар аяулы ұстаздар. Бұл – дау туғызбас ақиқат. Өйткені, тың жаңалық ашқан 
ғалым да, ел қорғаған батыр да, темірден түйін түйген шебер де, тілінен бал тамған 
ақын да, адам жанының арашасы дәрігер де, егін еккен диқан да, мал бағып терін 

төккен шопан да – бәрі ұстаз алдынан өткен. Батыр Бәукең, Бауыржан Момышұлы: «ұстаздық 
– ұлы құрмет. Себебі, ұрпақты ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, 
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді», – деп тегін айтқан жоқ. Неге 
десеңіз, ертеңгі ел тұтқасы болар жас буынды тәрбиелеу міндеті ұстаздарға жүктелген. Осы 
үлкен міндетті 45 жыл бойы абыроймен орындап, жүздеген шәкірт тәрбиелеп шығарған 
ұлағатты ұстазымыз Сейіткүл Мәдібекова биыл мерейлі 70 жастың желкенін керіп отыр.

(қазақСтан РеСпубликаСының біліМ озаты 
Сейіткүл шалабекқызы 70 жаСта)

Ұлағатты ұстаздар – Сейітқасым Бекетаев 
пен Сейіткүл Мәдібекова

Осы жолдар авторының ұстаздары – 
Мүбарак Жинақбаева және Сейіткүл Мәдібекова

әлемде қазақтың бір ғана Отаны бар. Ол – Тәуелсіз 
Қазақстан! Ал, егемендіктің белгісі – Мемлекеттік рә-
міздер. Қазақстан республикасының Мемлекеттік рә-
міздер күніне орай еліміздің басты символы – Мемле-
кеттік  Елтаңбаның  авторы  Шота-Аман уәлихановтың  
көзі тірісінде айтқан естелігін жариялап отырмыз.

Егемен елдің Елтаңбасы – қос сәулетші Жандарбек 
Мәлібеков пен Шота-Аман уәлихановтың ерен еңбегі-
нің нәтижесі. Шот-Аман ыдырысұлы қазақтың өр рухын 
тас мүсінмен бейнелеген дара суреткер. ғалым тәуелсіз 
Қазақстанның Елтаңбасында да ұлттың терең мазмұнын 
ашып берді. Мемлекеттік рәмізде бейнеленген шаңырақ 
– қазақтың елдігін танытады. Оны биік ұстау ежелден келе 
жатқан салтымыз. Қанатын кеңге жайған қос пырақтың 
бейнесі – ұлтымыздың арғы тегінен хабар беріп, уақыт 
пен кеңістіктің мызғымас болмысын меңзейді. 

«Мен жасаған Мемлекеттік Елтаңба терең мағыналы. 
Менің алғашқы ойым «Қазақ әдебиеті» газетінде «Қазақ 
халқының Елтаңбасы қандай болуы керек?» (29.11. 
1991) деген тақырыппен шықты. Одан кейін «Ана тілі» 
газетінде «ғарышқа аттанған ұлттық белгі» (10.10. 
1991) сияқты бірқатар мақалаларым жарық көрді. «Экс-
пресс» газетінде Қазақстанның жаңа Елтаңбасын жасап 
жатқанымды айттым. Оның ұлттың тарихымен тығыз 
байланысты болатыны жазылды. Сол уақытта баршаға 
мәлім, Байқоңыр ғарыш айлағынан «Союз» әуе кемесі 
ұшты. Оған қоса халықаралық ұшқыштар құрамында 
алғашқы қазақстандық ұшқыш болды. әуе кемесі көкке 
көртерілгеннен бірнеше күн бұрын Елтаңбаның бір 
нұсқасын отандасымызға сол кездегі Баспасөз және 
бұқаралық ақпарат министрі Қуаныш Сұлтановтан та-
быстап, ақ жол тілеуді ұйғардым. Таңбада отбасының, 
Отанның бірлігін көрсететін шаңырақ бейнеленген, 
оны биіктікті нұсқайтын қос қанат қоршай орналасқан. 
Біреуінде «Тоқтар әубәкіров», екінші қанатта «Талғат 
Мұсабаев» деп жазылған. Естелік белгідегі жазу – қос 
азаматтың халықтың қос қанаты екенін көрсету болса, 
аспандағы шаңырақ – отбасымыз, еліміз Қазақстанды 
білдіреді», – деп өткен күннен естелік айтқан еді көзі 
тірісінде Шот-Аман ыдырысұлы.

Суретшінің Елтаңба арқылы айтар ойы тереңде еді. 
Шырқау биікке самғаған қос қанат шаңыраққа қорған 
болып, аясына алған. Қанаттың бейнесінен қазақ же-
рінде табылған ескерткіштердің қолтаңбасын аңғаруға  
болады. Ал, қанаттың топшысында көк, ақ, қызыл түсті 
жолақ – бірлік, азаттық, адамдық деген ұғымдардың 
символы берілген. Екі қанатты біріктіріп ұстаған тұтқаға 
«Қазақстан» деп жазылған. Мұндай жауапты да ауыр 
міндетті абыроймен атқару автор үшін оңай болмағаны 
рас. Қазіргі Елтаңбаның жобасы сәулетші қолға алған 
алғашқы нұсқа  емес. Айтуынша, екі жылға жуық уақы-
тын сарп еткен. Елдің егемендігіне үлкен үлес қосқан 
тұлғаның еңбегі ұрпақ жадында, тарих бетінде мәңгі 
сақталады. өкінішке қарай, Шот-Аман уәлиханов ұлттық 
мерекемізге айналған Мемлекеттік рәміздер күнін енді 
атап өте алмайды. Марқұм ағымдағы жылдың 31 науры-
зында 89 жасында өмірден өтті.

Қазақстан дегенде көз алдыңа келетін баға жетпес 
байлық – Көк Туымыз. Елтаңба – ерлік пен елдіктің ны-
шаны. әнұран әуенінен жан дүниемізді танытар ұлт-
тық қасиетіміз жақсы көрініс тапқан. Ал, Мемлекеттік 
рәміздеріміз әлі талай ғасыр тәуелсіздігіміздің куәсі бо-
лып, елімізді әлемге таныта берсін деген ізгі тілек бар.

Индира БІРЖАНСАЛ
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Енді шаршы алаң қанға боялған 40 
раундтық кездесуге оралайық. Бұл «қан-
ды қырғын» 1910 жылы АҚШ-тың баты-
сында орналасқан Калифорния штатының 
ричмонд қаласында 18 мың көрерменнің 
қатысуымен өтті. Кездесуде жеңіл салмақ-
тағы әлем чемпионы атағы сарапқа салын-
ды. Дат боксшысы Бэттлинг Нельсон аме-
рикалық былғары қолғап шебері Адольфус 
(Эд) волгастқа қарсы өнер көрсетті. Екі 
боксшы да көрерменге шаршы алаңдағы 
қатігездігімен танымал еді. 

Оскар Маттео Нельсон (кейіннен Бэтт-
линг атанған) 1882 жылы 5 шілде күні Да-
ния астанасы Копенгагенде туған. Оның 
шақалақ кезінде ата-анасы АҚШ-қа қоныс 
аударып, Чикаго қаласында ер жетті. Нель-
сон бокспен жастайынан айналысып, 14 
жасында кәсіпқой бокста шаршы алаңға 
шыға бастады. Ол 1904 жылы алғаш рет 
ақ нәсілділер арасындағы жекпе-жекте бақ 
сынады. Жасы да үлкен әрі тәжірибелі Жим-
ми Бритт 20 раундық сайыста Нельсонды 
төрешілер шешімімен жеңіп кетеді. 

Нельсонның спорттық жолындағы ал-
ғашқы әрі жеңілісті жекпе-жегі жас жігітті 
жігерлендіре түсті. Ол екі-үш ай сайын ринг-
ке шығып, көбінесе тәжірибелі боксшылар-
мен жұдырықтасатын. Боксшы үшін жеңісті 
жекпе-жектер оңайға келмеді. Төзімді бокс-
шы алғашқы қарсыласы Джиммиді, бір 
кездері чемпиондық атаққа үміткер болған 
Дик хайлендті де тізе бүктірді. Ол 1908 
жылы Джо Гансты 17-раундта құлатып, 
жеңіл салмақтағы чемпиондық атаққа та-
ласу мүмкіндігіне ие болды. Нельсон екі ай 
үзілістен кейін тағы да жеңіске жетті. Бұл 
жолғы кездесу 21 раундқа созылды. 

Америкалық Milwaukee Journal Sentinel 
басылымының жазуынша, Нельсонның 
жеңістері берік психологиясы мен сансыз 
соққыларға шыдас бере алатын қабілетінің 
арқасында екен. Тіпті, дәрігерлер оның се-
зімталдығы өзге спортшыларға қараған-
да төзімді екенін айтқан. Сондықтан да, 
ұзақ раундтарда сыр бермейді. Қысқасы, 
қарсыластары Бэттлингке соққы беруден 
шаршап қалатын көрінеді. 

волгаст жоғарыдағы қарсыласынан  
алты жасқа кіші. Ол 1888 жылы 8 ақпан-
да Мичиган штатында шаруа отбасында 
дүниеге келген. Эд 16 жасында ата-ана-
сынан жырақтап, аяқ киім тазалап, газет 
тасып өз күнін өзі көре бастаған. Кейіннен 
бокстағы бағын сынап көруге бел буған. 
Америкалық спортшы кәсіпқой боксқа 1906 
жылы аяқ басып, айына бірнеше жекпе-жек 
өткізіп, жеңіліп көрмеген. 

Ол бастапқыда кәсіпқой бокстағы де-
бютанттармен жұдырықтасып, 1908 жылы 
жеңіл салмақтағы әлем чемпионы атағын 
сол кездегі рекордтық көрсеткіш, яғни ата-
ғын алты рет қорғап қалған «Кішкентай ев-
рей» лақап атымен танылған Эйб Аттелл-
мен кездесу өткізуге келіседі. Чемпиондық 
атақты ешкім алмаған жекпе-жек тең аяқ-
талған. 

волгаст әрі қарай орта деңгейдегі 
боксшылармен жұдырықтасып, жеті рет 
жеңіс тұғырынан көрінеді. Сегізінші жекпе-
жекте  қарсыласына есе жіберіп алғаны-
мен, чемпиондық атақ үшін айқасуға 
мүмкіндік алады. Ол көрерменнің сүйік-
тісі және промоутерлердің үмітін ақтайтын 
боксшылардың бірі болатын. Эд волгаст 
қапталдан ұратын және солақай ауыр соқ-
қылармен танымал. 

Алғашқы кездесуде Нельсон бұрынғы 
қарсыластарынан көрген осал тұстарды  
волгасттан таба алмады. Жекпе-жек 10 
раундқа созылып, Эдтің жеңісімен аяқтал-
ды. Көрермендер боксшылардың бір-біріне 
деген өшпенділігі болса да, қабағынан өзге 
жекпе-жектерде болмаған ашуды, жеңіске 
деген жігерді көрді. Кездесу аяқталысы-
мен бірден қарымта жекпе-жектің уақыты 
1910 жылдың ақпанына белгіленді. Алда-
ғы сайысқа «Соңына дейінгі шайқас» де-
ген атау беріп, кездесудің бұдан да қатігез 
болатындығы алдын ала болжанды. 

ШЕШУШІ ШАЙҚАС

Боксшылар қарсылас қадамын аңдып, 
жеңіл соққылармен алмасты. Алайда, 
бірінші раундтың соңында Бэттлингтің 
мұрны қанап, беті қанға боялса да, кез-
десуді аяқтауға келісім бермеді. Боксшы-
лар қапталдан соққылар алмасқанымен, 
нокдаунның ауылы жақындай қоймады. 
Қарсыластар 21-раундқа дейін бірыңғай 
соққы алмасумен уақыт өткізді. Ұзақ уақыт 
бойы нәтиже көрмеген көрермендердің 
көңілі түсіп, олар жалыға бастады. Деген-
мен,  қызықтың ауылы жақындап қалған еді.

22-раундтың ортасында Нельсонның 
оң қолмен ұрған ауыр соққысынан кейін 
волгаст нокдаун алып, жер тізерлеп қал-
ды. Алайда, жылдам аяққа тұрған спортшы 
қарсыласын бұрыштан-бұрышқа қуалай 
түсті және алдағы 10 раунд солай жал-
ғасты. Ауыр соққылардан кейін Бэттлингтің 
қарымы қайтпаса да, қан-жоса болған беті 
кедергі келтірді. Жекпе-жектің 35-раун-
дында қарсыластардың шаршағаны бай-
қалып, соққылары бәсеңдей бастады. Де-
генмен, волгаст көп соққы жасап, шаршай 
қоймағанын байқатты. 

Сол сәтті ричард Девис есімді журна-
лист былай еске алады: «39-раундтағы 
америкалықтың қарсыласына жасаған соқ-
қыларын қарау мүмкін емес, өйткені сол 
сәт  баланың  дымқыл құмды соққылағанын  
еске салады». 

Шаршы алаң қан-жоса болды. Нельсон 
беті мен қабырғасынан соққының үстіне 
соққы ала берді. Содан оның түрінен түр 
қалмады. 

Жоғарыдағы тілшінің айтуынша, төреші 
Эдди Смит жекпе-жекке көп араласпаған. 
Кездесу 40-раундқа жеткенде көрермен-
дер боксты тоқтатуды талап етті, өйткені 
боксшылардың шайқасын әрі қарай көру-
ге ешкімнің шыдамы жетпеді. волгаст же-
ңімпаз деп танылды. 

«Мұндай қатігездікке толы шайқасты 
бұрын-соңды көрмеппін», – дейді new York 
Herald Tribune газетінің редакторы уильям 
Макгиган. 

Тілші Арне Лэнг: «Бұл жекпе-жек ең жа-
байы шайқастардың көш басында тұр», – 
деп баға берген. 

Сол жекпе-жектен кейін америкалық 
боксшы: «Артық сөздің қажеті қанша, 
мойындаңыздар, мен бұрын-соңды был-
ғары қолғап кигендердің ішіндегі ең 
мықтысымын», – деп мәлімдеді. Ал, қа-
бағы жарылып, беті ісініп, көгеріп кеткен 
Нельсон медициналық көмекке мұқтаж 
болғандықтан, жеңілісі туралы ешқандай 
мәлімдеме жасамады. 

Аталған жекпе-жектен кейін қос бокс-
шының қайта қалыпқа келуі ұзаққа со-
зылды. волгаст шаршы алаңға төрт ай, 
Нельсон сегіз ай шықпады. Бэттлинг үшін 
жұдырықтасудың салдары ауыр болды. 
Дат боксшысы осыдан кейін қауіпті қар-
сыластармен жұдырықтаспаса да, бірнеше 
кездесу өткізді. Ал, америкалық боксшы 
1912  жылы  чемпиондық  атағын  қорғау  
үшін мексикалық Джо риверспен шаршы 
алаңға шықты. 13-раундта қос боксшы 
да бірдей нокаут алып, төрешілер жеңісті 
волгастқа берді. өйткені, төреші онға дейін 
санағанда чемпион қарсыласынан бұрын 
бас көтерді.

1913 жылы волгаст пен Нельсон үшінші 
жекпе-жегін өткізді. Америкалық боксшы 
оныншы раундта қарсыласын тізе бүктірді. 

ТӘЛКЕККЕ 
ТүСКЕН ҚОС ТАҒДЫР

Қос боксшының кейінгі тағдыры көп-
ке беймәлім. Олар туралы айтылған әң-
гімелердің көбі дәлелсіз. Мысалы, «вол-
гасттың соқыр ішегі асқынған, қолы мен 
аяғы сынған» деген әңгімелер көп айтыл-
ғанымен, нақты дәлелдер келтірілмеген. 

Time журналының мәліметінше, Эд вол-
гаст психологиялық ауытқуға ұшырап, 1917 
жылы Калифорния штатындағы Стоктон 
емханасына түскенімен, бір жылдан кейін 
қашып кетіпті. Біраз уақыт орманда жасы-
рынып жүрген боксшы шаршы алаңға қайта 
оралу үшін ағзасын жасартатын дәрі де із-
деген көрінеді. Дегенмен, Эд волгаст 1919 
жылы боксқа қайта оралып, бес жекпе-жек 
өткізгенімен, тек біреуін ғана жеңе алды. 
өмірінің бір бөлшегіне айналған сүйікті 
спортындағы жеңілістер ол үшін ауыр соқ-
қы болды. рухани күйзеліске түскен спорт-
шы бокс кештерін ұйымдастырушы Джек 
Дойлдың үйіне барып, көмек те сұраған. 
Дойл шаршы алаңның экс-чемпионын қам-
қорлығына алғанымен, кейін дәрігердің 
қарауына қайта оралып, сот оның есінің 
дұрыс еместігін дәлелді. 

Эд волгаст ауруханада өзінің көлең-
кесімен жұдырықтасып жүреді. Сондай күн-
дердің бірінде оны тыныштырмақ болған 
дәрігерлер абайсызда оның бұрын сынған 
қабырғасына зақым келтіріп алады. Шаршы 
алаңда қарсыласын қанға бөктірген боксшы 
соңғы өмірін ауруханада өткізеді. Кейін жа-
нары солып, соқыр болып қалған ол 1955 
жылы 67 жасында қайтыс болады.

Ал, Бэттлинг Нельсон бір жыл бұрын 
өмірден озған болатын. Ол да есінен ада-
сып, психикалық ауруханада жатып, 1954 
жылы 72 жасқа қараған шағында көз 
жұмған. Ол қарсыласына қарағанда өмірі-
нің соңғы күндерін тыныш өткізген. Тіпті, 
жас спортшылардың жаттығуларына ба-
рып, кәсіпқой бокстағы шеберліктерімен де 
бөліскен. 

Қос боксшының да үлкен спорттың 
кесірінен психологиялық ауытқушылыққа 
ұшырағанын айтады дәрігерлер. Ұзақ уақыт 
бойы әрі ауыр соққылардан миы қатты зар-
дап шеккен. өкінішке қарай, спортсүйер 
қауым бокстың адам денсаулығына аса  
зиян екенін кеш түсінді. 

ТОБЫҚТАЙ ТүЙІН

Қазір кәсіпқой бокстағы кездесу 12  
раундпен шектеледі. Бұл ереже жеңіл сал-
мақтағы кәріс боксшысы Ким Дук Кудің 
өлімінен кейін 1982 жылы енгізілді. өйт-
кені, америкалық рэй Манчинимен қолғап 
түйістірген марқұм чемпиондық белбеуге 
талас кезіндегі 14-раундта басынан қатты 
соққы алып, есінен танып қалған. Бокс-
шы емханада қайтыс болды. Содан кейін 
Бүкіләлемдік бокс кеңесі (WBc) раундтар 
санын  қысқартты.  Ал,  1987-1988 жыл-
дары  Бүкіләлемдік бокс  қауымдастығы  
(WBa) мен халықаралық бокс федерация-
сы (iBF) да сондай шешім қабылдады.

қ
ос боксшы бір-бірін аяусыз соққының астына алып, шаршы алаңды 
қызыл қанға бояған кездесу 1910 жылы АҚШ-та өтті. Жеңіл салмақтағы 
чемпиондық атақ үшін дат боксшысы Бэттлинг Нельсон мен америкалық 
Эд Волгаст қан-жоса болғанша 40 раундқа дейін жұдырықтасты. Бірақ, 

көрерменнің талабымен төреші кездесуді тоқтатты. Өйткені, өткен ғасырдың 
басында боксты бақылайтын бүгінгідей арнайы ұйымдар болмағандықтан, 
оның да арнайы ереже-талаптары болған жоқ. Боксшылар қарсыласы есінен 
танғанша қолғап түйістіре беретін еді. Тіпті, елу раундқа дейін созылған кез-
десулер де тарихта болған. Әрине, мұндай кездесулер алдымен боксшы-
лардың денсаулығына кері әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Ал, боксшылар-
дың жойқын соққылары бокссүйер қауымды қанша сүйсіндірсе де, кейін-
нен боксқа арнайы тәртіп пен ережелер енгізілді. Неге десеңіз, шаршы алаңнан 
о дүниеге аттанған боксшылар қатары көбейіп кетті.
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