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Аталған тоспа қаладағы 
Тасбөгет кентіне қарасты 
аумақта орналасқан. Салыну 
мақсаты – Сырдариядағы су 
ағынын реттеу, сондай-ақ 
егістік пен жайылымдық жер-
лерді суландыру. 

Құрылыс басында жоба 
жетекшісі Қайрат Ибраевпен 
кездестік. 

– Жобаның құны 2 млрд 
600 млн теңге. Былтыр қазан 
айында бастадық, 2022 жыл-
дың аяғында барлығын бітіру 
басты жоспарда. Өздеріңізге 
белгілі, биыл қыс ерте түсті, 
оның үстіне суық жел де 
бар. Сонда да жұмысты тоқ-
татпауға тырыстық. Мұнда 

70-ке жуық жұмысшы болса, 
оның барлығы қызылордалық 
жігіттер. 15 техника бар. 
Бірінші кезеңде 80 мың гектар 
жерді суландыруға қауқарлы 
«Шіркейлі» арнасына түсетін 
су тоспасын жөндеуді баста-
ғанбыз. Үш аптадан соң бұны 

да бітіріп, каналға су жібері-
леді. Өйткені, егістікке кедергі 
келтірмеуіміз керек, – дейді 
Қ.Ибраев.

Айта кету керек, жөндеу 
жұ   мыстарына қолда ны лып 
жат   қан құрылыс материал-
да ры  ның 90% – жергілікті 

жер   дің өнімі. Алдағы уақытта 
да  рия   ның өзіндегі тоспа мен 
гидро қондырғы да жөндеуден 
өтеді. Жоба жетекшісінің айту-
ы н ша, басты мақсат – тос паны 
жөндеуде сапасын жо ғалт пау, 
мерзімінде тап сыру және жұ-
мысшылар құқығын сақтау.

БІРІНШІ КЕЗЕҢ: 
«ШІРКЕЙЛІНІҢ» САҒАСЫ ҚАЙТА ЖАҢҒЫРУДА

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Өткен жылдың қазан айынан бері «Қызылорда» су 
торабында қайта жаңғырту жұмыстары жүруде. Бас 
мердігер – «CaspianContrctorsTrust» ЖШС. 1956 жылдан 
бері күрделі жөндеу көрмеген тоспадағы құрылыс жұмысы 
бүгінде қауырт.
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АРАЛДЫҢ 
«ЖАРАСЫ» 
ЖАЗЫЛА 
МА?

1993 жылы 26 
наурызда Орта Азия 
мемлекеттері мен 
Ресей Федерациясының 
басшылары 
Қызылордада бас қосты. 
Халықаралық жиында 
Қазақстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан мен Өзбекстан 
Президенттері Арал 
өңірінің мәселелерін 
шешу, әлеуметтік-
экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету 
және Арал аймағын 
экологиялық сауықтыру 
жөніндегі бірлескен 
келісімге қол қойды. 
Бұл құрғаған теңізді 
құтқару жолындағы 
мемлекетаралық 
деңгейдегі жаңа қадам 
болғаны жасырын емес. 

Ардагер журналист Айт күл 
Шалғынбаева тари хи сәттен 
халыққа алғаш қы  лардың бірі 
болып ақ  парат таратқан еді. 
Әріп тесі міз көп жылдан бері 
су шаруа шылығы төңірегіндегі 
келелі мәселелерді көтеріп 
жүр.

– Аралды құтқару идея сын 
Қазақстан Респуб ликасының 
Тұңғыш Пре зиденті - Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев ұсын ды. 
Қызыл ордадағы басқосуда 
бес елдің басшылары ор-
тақ мәмілеге келіп, әр ел 
өзі нің ұлттық табысының 1 
процентін Аралды құт қаруға 
бағыттау жөнінде уағдаласты.

Сондай-ақ халықаралық 
Аралды құтқару қорын құру 
тәртібін бекітті, – дейді ол. 

• 1992 жылы «Бөбек» балалар 
қайырымдылық қоры құрылды. Қор-
ды құрушы және жетекшісі – Сара 
Алпысқызы Назарбаева. 

• 2002 жылы ҚР ІІМ-де Кинология 
орталығы құрылды. 

• 2010 жылы Алматыда қазақтың 
белгілі актрисасы Сәбира Майқанованың 
құрметіне мемориалдық тақта ашылды. 
Сәбира Майқанова 1914 жылы 1 
қаңтарда Сырдария ауданында дүниеге 
келген. КСРО Халық артисі, «Еңбек 
Қызыл Ту» орденімен және көптеген 
медальмен марапатталған. 

• 2010 жылы Нұрсұлтан Назарбаев 
«1941-1945 жыл дар дағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 65 жылдығы 
құрметіне арналған мере ке лік медаль 
туралы» Жарлыққа қол қойды.

• 2013 жылы Қазақстан Орталық 
Азияда бірінші болып тұрақты негізде 
жүрек ауыстыру бойынша опе-
рацияларын жасауды бастады. 

• 2014 жылы Қазақстан ТМД 
елдерінен бірінші болып Еуропалық 
футбол қауымдастығы одағының (УЕФА) 
кезекті конгресін қабылдады. УЕФА-
ның 38-конгресі Астанадағы Тәуелсіздік 
сарайында өтті.

• 1997 жылы ТМД-ға қатысушы 
Мемлекет басшылары Кеңесінің ше-
шімімен арнайы қызмет және қауіпсіздік 
органдары іс-қимылдарын үйлестіру 
және өзара әрекеттесу мақсатында ТМД-
ға қатысушы мемлекеттердің арнайы 
қызмет және қауіпсіздік органдары 
басшыларының кеңесі құрылды. Кеңеске 
Әзербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, 
Тәжікстан және Украина мемлекеттерінің 
арнайы қызмет басшылары мүше. 

• 2003 жылы ұзындығы 448,8 
шақырым және бастапқы жылдық қуаты 
6 млн тонна «Кеңқияқ-Атырау» мұнай 
құбырының бірінші кезеңі ресми түрде 
ашылды. 

• 2007 жылы Петропавлда «Мағжан» 
әдеби-көркем журналының бірінші саны 
жарық көрді. 

• 2017 жылы қазақстандық әнші 
Димаш Құдайберген «Азияның ең 
танымал әншісі» аталымында China 
Top Music Awards музыкалық сыйлығын 
алды. Қытайда China Top Music Awards-
ты «Грэмми» сыйлығы деп те атайды.

Бұл – бізде ғана емес, барлық өңірде, 
тіпті әлемде қалыптасқан жағдай. Өт кен 
жылдың қазан айы нан бастап өсімдік 
майы баға сының шарықтауына ши-
кізаттың қымбаттауы әсер еткені хабар-
лана бас тады. Күн бағыс дақылын өн ді ру-
де көш бастап тұрған Шы ғыс Қазақстан 
облысы жуықта шикізатсыз қалуы да 
мүмкін. Бұл, әрине, күнбағыс майының 
қымбаттауына әке летіні белгілі. Майлы 
да  қыл дар тікелей Қыр ғыз станға, Өзбек-
стан мен Түр кияға, Қытайға тасы мал-
данады. Осының салдарынан жергі лік ті 
май зауыттары шикізатсыз қалып отыр. 

ҚР Сауда және интеграция министр-
лігінің өткен жылы қазанда берген түсін-
дірмесінде күнбағыс майы бағасының 
өсу себебі тұ қым ның жетіспеуі, егіс көле-
мінің қысқаруы, им порт тың азаюынан 
екені айтылған. Қалай десек те, шикізат 
тапшылығына орай бұл мәселенің күр-
меуі алдағы күзде да қылдың түсіміне 
байланыс ты шешілмек. 

Кейінгі кезде бағасы күрт көтерілген өнімнің бірі 
– күнбағыс майы.  Өткен жылы 1 литрінің құны 400 
теңгеден сәл жоғары болса, нарықтағы қазіргі бағасы 
700 теңгеге жуықтады. Азық-түлік тізімінде алғашқы 
болып тұратын өнімнің қымбаттауына не себеп болды?

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»

Күнбағыс майы
неге қымбаттады?

Үздік ұстазға 
құрмет

Серік болған қос
Серігім-ай

Кестенің сыры – түрінде, 
кілемнің сыры – түгінде

Аңызға айналған 
Айдаркөл

e-mail: syrboyi@yandex.kz                                          www.syrboyi.kz

ҮКІМЕТ 
БАСШЫСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев Премьер-
Министр Асқар Маминді 
қабылдады.

Премьер-Министр Қазақ-
станда цифрлық платформа 
құру туралы Мемлекет бас-
шысының берген тапсыр-
масының орындалу барысы 
жайында баяндады.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
мұқтаж азаматтарды сапалы 
баспанамен барынша қам-
тамасыз ету мақсатында 
Үкіметке «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасын 
толыққанды іске асыруға 
қатысты проблемаларды ше-
шуге ерекше назар ау даруды 
тапсырды.

Үкімет жергілікті маңы-
зы бар жоғары сапалы 
жолдарды жөндеу және салу 
мәселелерімен айналысуы 
керек. Азаматтарға вакцина 
салуды ақпараттық тұрғыдан 
қамтамасыз ету және биылғы 
белгіленген шекке (6 млн 
адам) қол жеткізу мәселесі де 
өзекті. Сондай-ақ Мемлекет 
басшысы Үкімет пен облыс 
әкімдеріне азық-түлік баға-
сының одан әрі өсуіне жол 
бермеу үшін бақылауды 
күшейтуді тапсырды.

ПРЕЗИДЕНТ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАРЫҚ

Жиынға ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Ақмарал Әлназарова, 
ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, техника ғылымдарының 

докторы, профессор Уәлихан Бишім-
баев, Әл Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы 

Фатимабибі Дәулет, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
техника ғылымдарының докторы, 
профессор Қылышбай Бисенов, 
Қазақстанның Еңбек Ері, облыстық 
күріш өндірушілер және өңдеушілер 
қауымдастығының президенті Абзал 
Ералиев және бірқатар белгілі 
тұлғалар, еңбек озаттары, ғалымдар 
мен жазушылар қатысты. 

ҒАСЫРДЫҢ БАТЫР АНАСЫ

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» Sb

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Социалистік 
Еңбек Ері, Батыр ана Сәлима Жұмабекованың өмірі мен еңбек жолына 
арналған “Өмірі өнеге ғасырдың Батыр анасы” атты ғылыми-танымдық 
конференция өтті.

Ал Сыр елінде күнбағыс майы 
өндірілмейтіндіктен, өнім Шығыс 
Қазақстаннан бө лек, Алматы, Ақтөбе 
және Солтүстік Қазақстан облыс тарынан 
және Ресейден жет кізіледі. Сондықтан 
күн бағыс өсіруге бейім делген өңір-
лердегі жағдай басқа облыс тарға да 
айтар лықтай әсер етуде. 

Баға осылай көтеріле бере ме? 
Бүгінде облыс әкімдігі әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларына 
шекті баға енгізу арқылы тұрақтандыру 
жұмыстарын жүргізуде. Өңірде І катего-
риялы тауық жұ мыртқасы мен күнбағыс 
майы ның ба ғасы бекітілген шекті мән -
дерінен 15 процент ар туына байланысты 
90 күн бойы жұмыртқаның 10 данасының 
бағасы 430, ал күнбағыс майының 1 литрі 
632 теңге көлемінде шектелмек. 

Айта кету керек, Қызыл орда қала-
сының ішкі нары ғында әлеу меттік 
маңызы бар 19 түрлі азық-түлік тауа-

рының бағасын негізсіз қым баттатпау 
және бағаны тұрақтандыру бойынша 
қала әкімдігі бірқатар кәсіпкермен, тау-
ар жеткізуші кәсіпорын басшыларымен 
ортақ меморандумға қол  қойды. 

Жұмыртқа мен күнбағыс майын да 
шекті баға арқылы осы сауда орын-
дарынан алуға болады. Сондай-ақ, 
тұрғындарды нарық баға сынан 10-15 
процентке төмен детілген өніммен қам-
тамасыз ету үшін ірі сауда орындарында 
әлеуметтік сө релер орналастырылған. 

Бүгінгі күні тұрақтандыру қорының 
өнімдері мен заем берілген 4 кәсіпкерлік 
субъектісі арқылы алынып жатқан 
өнімдер Қызылорда қаласындағы 29 
әлеуметтік дүкен мен 1 әлеуметтік мар-
кетте және «Қызылорда Оптомаркет», 
«Ажар сити», «Мирас», «Анвар», «Аль-
Асад» супермаркеттеріндегі келісім бой-
ынша ашылған әлеуметтік бұрыштарда 
сатылуда.



1-бет. 

Sb№45-46 (20119-20120) 27 наурыз, сенбі 2021 жыл2 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПІКІР-ПАЙЫМ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы». Sb

– Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу 
– аса жауапты әрі күрделі 
міндет. Сындарлы сәтте ешбір 
қиындыққа мойымай, бала
ларға үздіксіз, сапалы білім 
беруде педагогтардың еңбегін 
ерекше айтуға болады. Жәмилә 
Әбдінағиқызы, мемлекеттік 
награ  даңыз құтты болсын, рес

пуб ликадағы ең үздік мұғалім дер 
қатарынан көрінуіңіз мерейімізді 
арттырды. Бұл марапат білім 
сала сында аянбай еңбек етіп 
жүрген әріп тестеріңізге, жас 
педагогтарға ерекше сенім мен 
жігер береді деп сенемін, – деді 
облыс әкімі.

Үздік ұстаз марапат барша 
ұстаздардың ортақ жеңісі екеніне 
тоқталып, арнайы қабылдап, 
ілти пат танытқан облыс әкіміне 
алғыс айтты. Сондайақ, ауыл 
балаларының ағылшын тілі не 

деген қабілетін ашуда айтар
лықтай нәтиже барын атап өтті. 
Қабылдау соңында облыс әкімі 
Жәмилә Әбжанға ноутбук сыйға 
тартты. 

Жәмилә Әбдінағиқызы – 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кен
тіндегі №249 мектепте педагог
зерттеуші, бірінші деңгейлі 
ағылшын тілі пәні мұғалімі. 
Оқытудың тың тәсілдерін іске 
асыруды мақсат еткен ұстаз 
бұған дейін де марапатсыйдан 
кенде емес. Шәкірттері білім 
биігіне нық қадам басқан, бір
қатары халықаралық АКСЕЛС 
қоғамы ұйымдастырған сайыс
тың жеңімпазы ретінде АҚШ
та білім алуда. «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша Еуропа 
елдерінде біліктілігін шыңдап 
жатқандары бар. Елеулі еңбегі, 
үздіксіз ізденісі үшін үздік ұстаз 

1000 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде сыйақыға ие болды. 

Бұған дейін өңірде алғаш рет 
«Қызылорда облысының білім 
беру саласын дамытудағы еңбегі 
үшін» төсбелгісі тағайындалып, 
12 ұстазға табыс етілген болатын. 
Сонымен қатар аймақтың білім 
саласын дамытуға үлес қосып 
жүрген 10 үздік ұстаз 300 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшеріндегі 
біржолғы сыйақыға қол жеткізді.

ҮЗДІК ҰСТАЗҒА ҚҰРМЕТ
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова білім берудегі 

жаңашылдығымен көзге түскен, Президент Жарлығымен 
берілген «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті 
наградасын иеленген педагог Жәмилә Әбжанмен кездесті. Аймақ 
басшысы педагогика саласында тұңғыш рет берілген атақты 
алғаш болып иеленген мұғалімге құрмет көрсетті.

ТҰРАҚТЫ 
КОМИССИЯДАҒЫ 
ТАЛҚЫЛАУ

Бүгінгі қоғамның талабы 
уақыттың керуеніне ілесіп, 
күн сайын жаңа сипат алуда. 
Бұқараның талап-тілектері 
билікке ғана емес халық 
қалаулыларына да бұрылып, 
нәтижелі істер жүзеге 
асырылуда.

«Nur Otan» партиясынан мәсли
хат депутаты болып сайланғалы 
көптеген сұрақтар мен өтініштерді 
қабылдап, аймақ тұрғындары 
көтерген өзекті проблемалардың 
шешілуіне азаматтық үлесімді 
қосып келеміз. Бұл бағытта 
жерлестердің қуат тауы жаңа 
талпыныстарға же телеуде.

Жуырда өткен облыстық мәс
ли хаттың тұрақты комиссия 
оты  ры сында көптің көкейтесті 
мәселелері таразыланды.  Ко
мис  сияға төрағалық етіп, күн 
тәр тібіндегі бес мәселені әріп
тестермен бірге сараладық. Ол 
Пре зидент Жол дауы ның жү зеге 
асырылуы мен өңірдегі жас
тар саясаты саласындағы іс
шаралардың мерзімді орындалуы 
тұрғысында өрбіді.

Облыстық ішкі саясат бас
қармасы басшысының міндетін 
атқарушы Еркін Әбішев жастар 
саясаты бойынша хабар лама 
жасап, мемлекеттік сатып алу 
негізінде өткізілетін ісшараларға 
тоқталды. Депутаттар тарапынан 
ұсыныстар беріліп, жастар 
жобаларын жүзеге асыруды ең 
өзекті мәселелер ортаға салынды. 
Жастарды еңбекке баулу, зияткер 
ұлт қалыптастыру тұрғысында 
өңірде атқарылған жұмыстар 
мен алдағы жоспарлар сөз 
етілді. Үкіметтің «Қазақстандағы 
жастарды қолдау жөніндегі 2021
2025 жылдарға арналған кешенді 
жоспарына» сәйкес бұл бағыттағы 
жаңа бас та малардың қолға 
алынғаны айтылды. 

Аталған құжат ауқымды 10 
бағытты қамтиды. Өңірге қатысты 
негізгі тармақтары «Қызылорда 
облысы бойынша «Жастар – 
Отан ға» бағдарламасын іске 
асырудың 2025 жылға дейінгі жол 
картасына» енгізіледі. 

Бұған қоса, Е.Әбішевтің тұ
рақты комиссияның алдағы оты 
рыстарының күн тәртібіне өңір
дегі жастарды тұрғын үймен 
қам ту, «Орда» аймақтық тұрғын 
үй бағ дарламасын қайта жаңғырту 
мәселесін енгізуге қатысты ұсы
нысы мақұлданды.

Келесі мә селе аймақтағы 
ономастика төңірегінде қозғалды. 
Көшелер мен мекемелерге кісі 
есімін беру  дәстүрге айнал
ған. Осы тақырыпқа үн қосқан 
облыстық мәслихат депутаты 
Сәрсенкүл Бихожа өз ұсынысын 
жеткізді. Депутаттың пайымынша, 
көшелерге кісі есімін берумен 
қатар «Тәуелсіздіктің 30 жыл
дығы» секілді атауларға да мән 
беру қажет. Сонымен қатар, 
облыстық ономас тикалық комис
сияның құрамына облыстық 
мәслихат депутаттарын енгізу 
жөнінде ұсыныс айтылды.

Аталған мәселелерден бөлек 
күн тәртібінде бірқатар мем
лекеттік мекемелердің нор ма
тив тікқұқықтық құжаттарына 
өз герістер мен толықтырулар 
енгізілді.  

Гүлнар ЕСҚАЛИЕВА,
  облыстық мәслихаттағы 

«Nur Otan» партиясы депутаттық 
фракциясының мүшесі, 

әлеуметтік және мәдени 
мәселелер жөніндегі тұрақты 

комиссияның төрағасы

Ісшарада облыс тық мәслихат хатшысы 
Нау рызбай Байқа дамов Сәлима Жұма бек
қызының 85 жылдығы ая сында өңірімізде бір
қатар ша ра  лар өткізу жос пар ланғанын атап 
өтті.

– Кезінде облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Сәлима ана мызға арнайы үй салуға 
тапсырма берген болатын. Ол тапсырманы 
қала әкімі Нұрлыбек Машбекұлы абыроймен 
атқарып, осы үйдің кілтін тапсырды. Апамыз 
ризашылығын білдірді, еліне алғысын айтумен 
өтті. Дана халқымыз еңбек еткенге ғана бақыт 
басын иеді дейді. Адал ниетті, абзал жүректі 
анамыздың есімі ел жадында сақталады, – 
деді Наурызбай Байқадамов.

Өз кезегінде облыстық арда герлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев аңыз 
тұлға бақилыққа озға нымен, бұл дүниедегі 
өнегесі ешқашан өш пейтінін, оның жолын 
жал ғас тыратын жастар жақсы ісін үлгі 
тұтатынын айтып, өз естеліктерімен бөлісті.

Сонымен қатар Сәлима Жұмабекқызының 
отбасы атынан жазушы, қоғам қайраткері 
Бейбіт Сапаралы сөз сөйледі.

– Үш жүз миллионнан аса халқы бар, бір 
кездегі әлем бойынша алып мемлекеттердің 
бірі саналған КСРО кезеңінде Социалистік 
Еңбек Ері мен «Батыр Ана» атағын қатар алған 
үшақ адам болған екен. Сол үш ананың бірі 
– Сыр елінің атақты күрішшісі, 11 баланың 
анасы, 37 немеренің, 49 шөберенің әжесі 
болған анамыз – Сәлима Жұмабекқызы 
болатын. Қазақ елінде «Ғасырдың батыр 
анасы» атағын алғаш алған да Сәлима 
Жұмабекова, – деді.

Ескерткіш тақтаны Сенат депутаты 
Ақмарал Әлназарова мен ғалым, профессор 
Уәлихан Бишімбаев ашты. Ісшара соңында 
қатысушылар Батыр ананың өмір тари хына 
арналған мұражаймен танысты.

«СБ» ақпарат

БАТЫР АНА 
ТҰРҒАН ҮЙГЕ 
ЕСКЕРТКІШ 
ТАҚТА 
ОРНАТЫЛДЫ

Батыр ана, «Құрмет» орденінің 
иегері, Социалистік Еңбек Ері Сәлима 
Жұмабекқызы тұрған үйге ескерткіш 
тақта орнатылды. Ғасырдың батыр 
анасы атанған даңқты диқанға арналған 
ескерткіштің ашылу салтанатына өңірдің 
зиялы қауым өкілдері қатысты.

Сәлима апа жастардың жанашыры болды, сондықтан 
ерекше құрмет тұтамын. 1976 жылы Сыр елінде 
инженерліктехникалық, білімғылым ордасын құру 
мақсатында жұмысқа келдік. Бұл уақытта ең үлкені – мен 
29да болсам, кейінгілері 2726дағы қызметкер жастар 
еді. Техникалық сала бойынша институт филиалының 
құрылып, жұмысы жолға түсуі үшін бүкіл ел атсалысты. 
Сол уақытта Исатай Әбдікәрімов, Тәкей Есетов бастап, 
су шаруашылығы мамандары да қолдау танытты. Бірақ 
кейде «жас балаларды қызметке әкелді, мұның арты 
не болмақ» деген пікірлер де ел арасында айтылып 
қалатын. Сонда Сәлима Жұмабекқызы бізге ерекше 
қолдау танытты. Арада екі жыл өткенде 1978 жылы 
институт филиалының жұмысын тексеру үшін Мәскеудегі 
әйгілі оқу орындарынан тексеріс келді. Бұл филиалда 
материалдық база әлі дұрыс жасақталмаған, мұғалімдер 
жетіспейтін уақыт еді. Бірақ жұмысқа бар ынтамызбен 
кірісетін патриотпыз әрі өзімізге сенімді едік. Сонда 
комиссия мүшелерін аймақтағы күріш шаруашылығының 
жұмысымен таныстыру үшін аудандарға апарып, Сәлима 
апай жетекшілік ететін күріш алқабында болдық. 
Сонда Сәлима апамыз жердің құнарлылығын анықтау, 
тыңайтқыштың нормасын есептеу, суды қалай, қай 
уақытта беру керектігін білу сынды жұмыстар үлкен ғылым 
екендігін баса айтты. Оқталып келген комиссия бұл жерге 
ғылымитехникалық білім ордасының керектігін түсініп, 
көпбалалы Сәлима апаның күндізтүні күріш алқабында 
еңбек ететін қайсарлығына таңырқаған болатын. 

Сәлима апамыз бізге нағыз жанашыр болды. Депутат 
кезінде түйткілді мәселелердің шешімін табуына 
көмектесті. Адамгершілік қасиеті мықты, мінезі ашық еді, 
кейде өзі хабарласып, жағдайымызды біліп отыратын. 
Ол – елін сүйген, болашақ үшін еңбек еткен нағыз Батыр 
ана. 

Уәлихан БИШІМБАЕВ,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, 

профессор

Сәлима апамыз, менің ойымша, жас 
кезіненақ өзін іздеді, батыл мінезінің арқа
сында еңбекке ерте араласып, қайсар әрі 
басқалардан бөлек болмысымен ерекшелігін 
дәлелдеді. 17 жасында құрылысшы болса, 
одан кейін сауыншы болды. Жеті жылға жуық 
уақыт ауылдық кеңестің басшысы қызметін 
атқарды. Бұл – жауапты қызмет. Бірақ 
соның бәрін тастап, күрішке кетті. Себебі 
өзінің қажырқайратымен күріш өсіру ісін 
ілгерілете алатынына сенді. Сәлима апаның 
табандылығы, еңбекқорлығы жастарға өнеге 
болды. Кеңес Одағы кезінде қарапайым 
еңбек адамдарын бүкіл республикаға үлгі 
ете тін. Сондықтан басшылар басқаларды 
сөзіне сендіретін, ішкі жігері мықты, қуатты 
адамдарды іздеген. Ол кезде еңбеккер арқылы 
бүкіл жұртқа насихат жүргізіп, жастарды қызу 
жұмысқа шақыру ісі жолға қойылған еді. 
Адамдар негізінен еліктегіш келеді, жақсыға 
ұқсауға тырысады. Сондықтан мұндай насихат 
жұмыстары қазір де қажет. Конференцияда 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова әйелдер 
арасында күріш өсірушілер жоқтың қасы 
екенін, олардың еңбегін жұртқа жариялап, 
көпке үлгі ету керегін атап өтті. 

Сәлима апай, туыстық жағы нан қарасақ, 
маған жеңге бо лып келеді. Андасанда 
«қайным, жеңгеңді ұмытып кеттіңау» деп 
әзілдейтін. Жал  пы өзі энергиясы мықты, батыл, 
кез келген адаммен тіл табысып кететін адам 
еді. Мұндай көпшіл мінез барлық адамнан 
табыла бермейді. 

Бақберген ДОСМАНБЕТОВ,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

академигі, профессор

ӨЗІН ЕҢБЕКТЕН 
ТАПТЫ

БОЛАШАҚ ҮШІН
БЕЙНЕТ КЕШТІ

Конференцияны облыстық мәс
ли  хат хатшысы, тарих ғылым да
рының кандидаты Наурызбай Байқа
дамов жүргізді. 

Облыс әкімі еңбектен бақыт 
тапқан Сыр елінің батыр анасы 
Сәлима Жұмабекованың өмірлік 
ұстанымын сөзге арқау етті.

– Тағдырдың талай тауқыметіне 
қазақ әйеліне тән қайсарлықпен, 
төзімділікпен қарсы тұрған «Ғасыр
дың Батыр Анасы» талай сынақты 
басынан өткерді. Сауыншы да, 
бақташы болды. Алайда, еңбегінің 
мәнін күріш алқабынан тапты. Бірақ, 
ең қиыны, өмірлік серігін де күріш 
алқабында мәңгіге жоғалтты. Ерінің 
жұмыс кезінде қайғылы қазаға 
душар болғанына қарамастан, оты
рып қалмай, бір қолымен сәбиін, бір 
қолымен Сыр маржанын қорғаштап, 
ерлермен бірдей иық тірестіре 
еңбек етті.

Ұрпағымен бірге көркейіп, 
бейнеттің зейнетін көрді. Ел мен 
жерге жасаған қалтқысыз еңбегі өзін 
ұшар биікке көтерді, шексіз алғысқа 
бөледі. Сөйтіп, халқымыздың мақтан 
тұтар аяулы аналарының біріне, тіпті 
бірегейіне айналды, – деді Гүлшара 
Әбдіқалықова.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
техника ғылымдарының докторы, 
профессор Қылышбай Бисенов 
«Еңбектен бақыт тапқан Батыр ана» 
туралы кең көлемді, терең мазмұнды 
баяндама жасады. Баяндама бары
сында Сәлима анамыз сынды өнегелі 
өмір иелерін ұрпақ алдында ұлықтай 
отырып,  «Әлемнің әміршісі – еңбек» 
екендігін жастардың жадына құя 
берудің маңызы зор екенін айтты. 

Педагогика ғылымдарының док
торы, облыстық қоғамдық кеңес 
төрағасы Бақытжан Сайлыбаев  дала 

дүбіріне үн қосып, дарабоз тұлғасын 
қалыптастырған ардақты жанның 
әр кезеңдегі қайраткерлік бітім
болмысын үлгі етті.

Конференция қонағы, техника 
ғылымдарының докторы, профессор 
Уәлихан Бишімбаев 1976 жыл
дары Қызылорда облысында қыз
мет атқарған тұсында өңірде 
ауыл  шаруашылығы мамандарын 
дайындайтын жоғары оқу орны 
болмағанын, осы жыл дары Жамбыл 
облысындағы гидро мелиоративтік 
 құрылыс инсти тутының филиалы 
ашылып, осынау оқу орнының ал

ғашқы қалыптасу кезеңінде көп
теген қиындықтар  туындап, сол мә
селелерді шешуде Жоғарғы кеңес 
депутаты Сәлима Жұмабекованың 
ықпалы болғанын, бұл оқу орнынан 

ауыл шаруашылығына қажетті 
мыңдаған мамандар даярланып 
шыққанын айтты. 

Қазақстан Республикасы Жараты
лыстану ғылымдары академиясының 
академигі, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының докторы, профессор 
Қазыбай Бозымов Ы.Жақаевтың 
өнегелі жолын биік ұстап, өңірдің 
дамуына қажырқайратын жұмсаған 
қадірлі жандардың еңбегін дәріптеп, 
абыройын аспандатып жатқан Сыр 
халқына деген риясыз құрметін 
жеткізді.

Ал, ауыл шаруашылығы ғы лым
дарының докторы Әсет Тоқ тамыс
овтың айтуынша, Сәлима апа мыздың 
80 жылдығына орай Қазақтың күріш 
ғылымизерттеу институтының 
Құрманбек Бәкірұлы бастаған 

селек ционер  ғалымдары жаңадан 
«Сәлима» атты күріш сортын 
шығарса ол жаңа сорт институттың 
тәжірибе алаңында жылда егіледі.

Әл Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы 
Фатимабибі Дәулет асыл жан 
өмірден өтсе де, оның қадірқасиетін 
бағалайтын халқы барда есімі мәңгі 
ұлықтала беретіндігін айтып, алыс
жақыннан жиылған қауымға алғыс 
білдірді.

Конференцияны облыс әкімі 
қорытындылап, алдағы уақытта 
да адал еңбегімен ел құрметіне 
бөленген тұлғаларды насихаттау 
шаралары жалғасын табатынын 
жеткізді.

ҒАСЫРДЫҢ БАТЫР АНАСЫ
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ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Иә, Арал проблемасы Қазақстан 
мен Өзбекстаннан өтіп, бүкіл 
әлемнің бас ауруына айналғалы 
қашан?! Өйткені теңіз түбінен жел 
көтерген тұз Тянь-Шань таулары 
тұрмақ, Ресей мен Еуропа ауасын 
ластап жатқаны аян. Арал тағдыры 
Орта Азия елдеріне ортақ болса 
да, әлем назарын өзіне аударса да, 
оны сақтап қалуға барынша мүдделі 
тарап жалғыз. Ол – Қазақстан. Ұлт 
көшбасшысының бастамасы бо-
йынша «САРАТС» немесе «Сырдария 
өзенінің арнасын реттеу және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» 
жобасы сәтті жүзеге асты. Баста-
ма аясында атқарылған қыруар 
жұмыс нәтижесінде аймақтың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы 
жақсара түсті. Теңіздің солтүстік 
бөлігіндегі су көлемі 27 млрд тек-
ше метр ге жетті. Жергілікті халық 
туған жерге оралып, атакәсіп – 
балық шаруашылығымен қайта 
қауышты. Аудан орталығынан 100-
150 шақырым қашықтыққа алыс-
тап кеткен теңіздің ұзақтығы 17 
шақырымға дейін қысқарды. 

Арал мәселесінде Қазақ елінің 
мүддесі басым деуіміздің жөні бар. 
Сол бір келелі жиында бес мемле-
кет мойнына көп міндет артқанымен 
әрқайсысы көрпені өзіне тарт-
ты. Сөйтіп, жақсы жобалар мен 
бағдарламалар қағаз жүзінде қалды. 

– Өзбекстан 1993 жылдан бері 
трансшекаралық су үстінде отырған  
мемлекеттердің келісімінсіз-ақ 9 су 
қоймасын салды. Жергілікті халық 
саны екі есе өсті. Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерді пайдалану 
көлемі артты. Демек, Сырдариядан 
ортақ арнаға қанша су түсетіні өзбек 
ағайынға байланысты. Қырғыздар да 
«Тоқтағұлдан» Қазақстанға су боса-
туды алыс-беріске, айырбасқа ай-
налдырып жіберді. Өзбекстандағы 
су қоймаларының бірі – Сардоба 
былтыр жарылып, қазақ ауылдары су 
астында қалғанын білесіздер. Мұның 
бәрі еліміздегі су саясатының әлсіз, 
трансшекаралық суды пайдалану-
да позициямыз берік емес екенін 
көрсетеді, – дейді журналист. 

Инженер-гидротехник Дәулетияр 
Баялимов Әмудария мен Сырдария 
суын бес мемлекеттің талан-таражға 
салуы жағдайды күрделендіріп 
жібергенін қынжыла жеткізді. 

– Қос өзеннен Аралға жылына 
110 млрд текше метр су құйылуы ке-
рек. Оны басқалар бөліскесін Үлкен 
Аралға тек 6,5, кейде 5 млрд текше 
метр су барады. Қазір Әмудариядан 
бір тамшы да түсіп жатқан жоқ. 
Өзіңіз білесіз, кейінгі жылдары су 
тапшылығы айқын сезіле баста-
ды. Оны егіннің өзіне жеткізу мұң. 
Күріштікті біртіндеп қысқартуға 
мәжбүр болдық. Сондықтан теңіз 
таяу арада түбегейлі қалпына 
келеді деу әбестік. Есесіне Кіші 
Аралды сақтаудың қамын жа-
сау керек. Сыр өңірінің тағдыры 
осы түйткілдің оң шешім табуына 
тікелей тәуелді. Әйтпесе, мұнай 
мәңгілік емес. Бүгін болмаса, ертең 
түгесіледі, – дейді Д.Баялимов. 

Парламент Сенатының де-
путаттары Мұрат Бақтиярұлы, 
Ақмарал Әлназарова және Нұртөре 
Жүсіп жуырда Премьер-министр 
Асқар Маминге депутаттық сау-
ал жолдады. Жоғалған теңіздің 
солтүстігіндегі Кіші Арал жылдан-
жылға тартылып бара жатқанын ай-
тып, дабыл қақты. 

– Қазір онда 22 млрд тек-
ше метр су бар. Алдыңғы 
жылдарға қарағанда 5 млрд тек-
ше метрге азайған. Тек былтыр 
су тапшылығынан Қамбаш көлі 

жағалаудан 250-300 метрге дейін 
қашықтап кетті. Кіші Аралдың осы 
деңгейін ұстап тұру үшін жылына 
Сырдария өзені арқылы кемінде 
2 млрд текше метр су түсу керек. 
Күріш пен басқа да егінге 4,2 млрд 
текше метр су жұмсалады. Де-
мек, алдағы 5-7 жыл бойы Сырда-
рия суының деңгейі осы деңгейде 
жалғасатын болса, Кіші Арал теңізі 
тартылып, өңірді экологиялық 
апатқа алып келеді, – дейді сена-
торлар. 

Депутаттар сондай-ақ, көрші ел-
дермен су дипломатиясын белсенді 
жүргізу және тиісті заңдарға өзгеріс 
енгізу керектігін көтерді. 

– Тәуелсіздік алғаннан кейін әр 
мемлекет бөлек саясат ұстанып, көп 
жағдайда төменгі жақта орналасқан 
елдердің мүддесі ескерусіз қалды. 
Сондықтан, біріншіден, еліміздің 
су қауіпсіздігі үшін жоғарыда 
орналасқан өзендерден судың 
келуін қажетті уақытта реттеу 
келісіміне қол жеткізуде қандай 
кедергілер бар екені жіті зерттеліп, 
трансшекаралық су мәселесінде 
позициямызды әлсіретпей, су дип-
ломатиясы бағытында жұмыстар 
белсенді түрде, яғни еліміздің су 
мүддесіне қарай екіжақты келісім, 
халықаралық заңдылықтардың бар  -

лық әлеуетін пайдаланып жүр гі -
зілсе, – делінген сауалда.

Бір ғана мысал. «Ғасыр жоба-
сы» атанған «САРАТС»-тың екін-
ші кезеңін жүзеге асыру өзбек 
тара пының негізсіз ұстанымынан 
созбалаңға салынып келді. 

– 2013 жылы облыс басшылығы 
«САРАТС-2» жобасының бірдең-
гейлік нұсқасын Үкімет алдында 
қорғады. Дүниежүзілік банк арқылы 
қаржы мәселесі де шешілді. Жоба 
басталғалы тұрғанда Өзбекстан 
жоба атауындағы «Сырдария арна-
сын реттеу» деген сөзіне қадалды. 
Қарсылық білдіріп, ақыр соңында 
жоба тоқтатылды. Шынына кел-
сек, Сырдарияның төменгі ағысы 
өзбектің шаруашылығына да, суы-
на да еш әсер етпейді. Осындай 
жөнсіздіктен кейін Қазақ Үкіметі 
өзбектер киліккен тіркесті алып 
тас тап, «САРАТС»-ты «Өңірлік даму, 
Солтүстік Аралды сақтап қалу» 
жобасы деп өзгертті. Енді Өзбек 
басшылығы кедергі бола алмайды, 
– дейді А.Шалғынбаева. 

Бәрінің илегені бір терінің 
пұшпағы болғанмен, әр мемлекеттің 
өз көксегені бар. Сонда дейміз-
ау, «аққу, шортан һәм шаянның» 
тірлігінен Аралдың «жарасы» жа-
зыла ма?

АРАЛДЫҢ «ЖАРАСЫ» ЖАЗЫЛА МА?

1-бет

Бұған де йін қазақ халқының 
дарабоз пер зентінің бірі, қол бас-
таған батыр, ердің құнын екі ауыз 
сөзбен шешкен әділ би атанған 
Сырым Датұлы бабамыздың есімін 
иеленген көшенің кейпіне көңілің 
құлазитын. Әсіресе, күзгі-көктемгі 
лайсаңда көлік түгіл, жаяу адам 
жүрудің өзі мұң еді. Қазіргі кейпі 
мүлде өзгеше. Сапалы салынған ас-
фальт жол қиындықтан құтқарды. 
Жылдар бойы тізеден балшық 
кешіп, резеңке етікпен амалдаған 
көше тұрғындары мәз-мейрам. Енді 
көшенің түнгі жарығы шешімін тап-
са, тұрғындарға тиімді болар еді. 

– Былтыр 2,8 млрд теңгеге 
аудандық маңызы бар 60 шақырым 
мен елдімекенішілік 70 көше 
жөнделді. Олардың ішінде Әйтеке 
би кентінің өзінде 30 көше, Қазалы 
қаласында 4, Бекарыстан би ау-
ылында 10, Ғ.Мұратбаев ауылын-
да 8, Жанқожа батыр, Басықара, 
Жалаңтөс, Майдакөл, Абай, Ақсуат, 
Жанкент, Бозкөл, Кәукей ауылда-
ры бар. Өткен жылдың желтоқсан 
айында қала мен кенттің екі 
аралығындағы жолды кеңейту 
жұмыстары басталды. Жолдарды 
жөндеу биыл да назарда болады. 
Ең бастысы, осыдан 3 жыл бұрын 
басталған Кәукей ауылына бара-
тын автомобиль жолын аяқтаймыз. 
Шалғайдағы ауыл тұрғындары ас-
фальт жолмен жүретін күн де алыс 
емес. Сонымен қатар, «Қарлаң» 
көпірінен Қожабақыға дейінгі, 
Қазалы қаласы мен «Әлсейіт» 
көпіріне дейінгі жолдарды да 
жөндеп бітіреміз.

Басықара мен Абай елді 
мекенінің аралығындағы 20 
шақырым жолды жөндеу жұ-
мыс тарын жалғастыруға об лыс-
тық бюджеттен 306 млн теңге 
қаржы қаралды. Сондай-ақ От-
гон мен Тасарық, Әйтеке би кенті 
мен Басықара, Бекарыс тан би-
Майдакөл-Түк ті баев жә не Бека-
рыстан би мен Жа ңақұрылыс елді 
ме кендерін байланыстарын 64 
шақырым жолды жөндеу үшін 5 
жоба дайындалып, қаржыландыру 
үшін автомобиль жолдары ко-

митетіне бюджеттік өтінім тап-
сырылды. Биыл Әйтеке би кентінен 
6 көше, Қазалы қаласынан 10 
көшені асфальттайтын боламыз. 
Ауыл дық жерлердегі көшелер де 
жөндеуден өтеді, – дейді Қазалы 
ауданы әкімі Мұрат Ергеш баев.

Әрдайым жақсы хабар күтетін 
жанашыр ағайынға төмендегі де-
ректі ұсынсақ. «Ауыл – ел бесігі» 
жобасы аясында Әйтеке би кентінен 
18, ауылдық елді мекендерде 31 
көше жөндеу жоспарланған екен. 
Бұл тұр ғыда тиісті об лыстық бас-
қармаларға ұсы ныс беріліпті.

Нәтижелі жұмыстардың ар-
қасында аудандағы жол дар дың 
сапасы жылдан жылға жақсарып 
келеді. Мәселен, 2017 жылы ау-
дан меншігіндегі ав томобиль 
жолдарының 66,4%-і ғана жақсы 
және қана ғат   танарлық жағдайда 
болса, был  тыр бұл көрсеткіш 
75,6%-ке жеткен. Ал, биыл жол са-
пасы бұ дан да жоғарламақ.

Қазалыдағы жағымды жа  ңа-
лықтар мұнымен шек тел мейді. Ау-
дан орталығы Әйтеке би кентіне 
табиғи газ жет кізілгеніне біршама 
уақыт өтті. Енді мұндай игілікті 
қадамның ауқымы ұлғая түсуде.

Әйтеке би кентінен бөлек, 
Қазалы қаласы мен елді ме кен-
дерді де газдандыру мәселесі 
күн тәртібінен түскен жоқ. Соның 
нәтижесінде Ғ.Мұрат баев ауылы-
на табиғи газ жет кізіліп, Қазалы 
қаласын газдандыру қолға алыну-
да. Енді аудан орталығына жақын 
елді мекендерді де газдан дыру 
жалғасады. Атап айтқанда, Жа-
лаңтөс батыр, Қ.Пірімов және 
Басықара ауылдарын газдандыру 
үшін құны 22,6 млн теңге болатын 
жоба әзірленуде. Амандық бол-
са, тиісті қаржы бөлінсе, құрылыс 
жұмыстары басталмақ. 

Олай болмағанда ше?! Кей-
бір аудан орталығы, тіпті ірі қала-
лардың шет аймағына газ құбыры 
енді-енді тартылып жатқанын 
оқып, біліп жүрміз. Ал Қазалыда 
та биғи газ ауылдарға да жеткізіле 
бас тапты. Бәрекелді! 

Қазалы ауданы

Көшелер көркейіп 
келеді

Соңғы жылдар мұғдарында Қазалыда атқарылған тір ліктер ауыз 
толтырып айтар лықтай. Мұны кент, қала, тіпті ауыл көшелерінде 
жа салған жұмыстар айғақтап тұр. Алысқа бармай-ақ, аудан 
орталығындағы Сырым батыр көшесін мысалға кел тіруге болады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Аудан бюджеті өсіп, салық 
түсімдері артығымен орындалуда. 
Өнеркәсіп са ла сында оң динамика 
қа лып тасқан. 

Мәліметтерге сүйенсек, ауыл 
шаруашылығының өнім көлемі 16,3 
млрд тең гені құрап, 1,8 процент-
ке арт қан. Карантиндік шектеу лер 
мен су тапшылығына қара мас тан 
диқандар 21 мың гектарға күріш 
егіп, 63,5 центнерден өнім жинады. 
Енді шаруалар суды аз қажет ететін 
майлы дақылдар, көкөніс-бақша 
және мал азығы дақылдарын егуді 
қол ға алмақ. Ауданға қарасты бір-
қатар ауылдың каналдары тазарты-
лып, аяқсу мәселесі шешімін тапты. 
Алдағы бес жылда 60 гектар жерге 
84 мың түп ағаш егу жоспарланып 
отыр. 

Әртараптандыру үшін ау-
дандық бюджеттен қар жы қаралып, 
Тереңөзек кенті А.Тоқмағанбетов 
және Қоға лы көл ауылынан 18,5 гек-
тар жер учаскесі аграр лық-индус-
триалдық аймақ болып белгіленді. 
Іңкәр дарияда 10 гектар жерге зама-
науи тех нологияларды пайдаланып, 
бақша дақыл дарының тұқы мын өн-
діру мен өсіру ісі жүзеге асырылмақ. 

Ауданда мал басы көбей ген. 
Өткен жылы 3924 тонна ет, 6963 
тонна сүт және 185,4 мың дана 
жұмыртқа өндірілген. «Сыбаға», 
«Агро бизнес», «Іс кер» бағдар ла-
масы ар қылы шаруалар төрт түлігін 
түлетті. Бесарықтағы «Абай Дәулет» 
серіктестігі уақ мал басын көбейту 
алаңын іске қосты. Ісін бастаған 
кәсіп керлер саны артқан. Жап-

пай кәсіпкерлікті дамыту аясында 
мемлекеттік бағдарламалар арқылы 
538 жоба құпталып, 540 жаңа жұмыс 
орны құ рылған. 

«Ақжарма-2» шаруа қожа лығы 
«күріш ақтап, тазалайтын және кіші 
пастерленген сүт  зауыттарын іске 
қосу, жылыжай және бау-бақша 
сақтайтын қойма салу», Тереңөзек 
кентінде «Аққұм Жер» серіктестігі 
«Ұн зауыты» жобасын іске асыруда. 

Ауданда соңғы жылдары тұрғын 
үй салуда айтарлықтай жетістік бар. 
Биыл мемлекет есебінен 81 отба-
сы баспаналы болмақ.  Тереңөзек 
кентіндегі жаңа шағын ауданға 
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойын-
ша электр мен ауыз су желісі тар-
тылды. Жол желісін дамыту, елді ме-
кен көшелерін жөндеу жұмыстары 
жалғасып келеді. Нәтижесінде ішкі 
жолдардың 83 проценті асфальттал-
ды. 

Дегенмен, мәселе де жоқ емес. 
Ауданға қарасты елді мекендердің 
электр желі лерінің 70 проценті тоз-
ған. Әсіресе, Аманкелді, Шаған, 
Қоғалыкөл және А.Тоқ маған бетов 
ауылдары электр энер гия сынан жиі 
ажырауда.  Қазір мәселенің шешімін 
табу мақ са тында тиісті жұмыстар 
қол ға алынған. 

Аудан халқы «көгілдір отын ның» 
да игілігін көре бас тады. Тереңөзек 
кен тінің квар  талішілік газ құ быр-
лары желісінің құры лысы аяқталып, 
табиғи газға қосылды. Ендігі кезек-
те А.Тоқмағанбетов, Қал  жан ахун, 
С.Сейфуллин, Ша ған елді мекені 
тұр. Бұл ба ғыт тағы жұмыстар кезең-
кезеңімен атқарылатын болады. 

Аудан әкімі «Еңбек» бағ  дар  -
ла масының нәтижесі, жұ    мыс пен 
қамтылғандар, мемлекеттік жәр-
демақы ала  тын    дар және мүмкін-
дігі шек  теулі аза мат тарға жасалып 
жат  қан шаралар мен «Дипломмен 
– ауылға»  бағдар лама сының же-
місі туралы баян дады. Білім сала-
сында да айтарлықтай өзгеріс бар. 
Пан демияға байланысты оқу шылар 
онлайн форматта білім алды. Қазір 
аудандағы 17 мектепте  8232 оқушы 
бар. Білім беру ұйымдары түгелдей 
интернет желісіне қосылған.

Брифингте медицина, мә де-
ниет, спорт, мем ле кет тік жастар 
саясатының жү зеге асырылуы жа-
йында атқарылып жатқан жұмыстар 
да айтылды. Аудан басшысы алға ме-
желенген жоспарларды да тарқатты.

Тереңөзекте ұн зауыты 
іске қосылады

Сырдария – облыстағы ауыз сумен толық қамта масыз етілген 
бірден-бір аудан. Ауданда барлық салада ілгерілеу бар. Өнеркәсіп 
кәсіпорындарында өнім өн діру көлемі ұлғайған. Өткен жылы аудан 
экономи касына 36 млрд теңге инвестиция тартылған. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан әкімі Талғат 
Дүйсебаев айтып берді. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

БРИФИНГ

Биыл «Арал теңізі» күні  төр  тінші 
мәрте атап өтілуде. 2017 жылы 
Қызылорда қаласында өткен Арал 
теңізін тұрақты дамыту жөнін-
дегі бірінші халықаралық форумда 
26 нау рыз «Арал теңізі» күні деп 
белгіленді.

Атаулы датаға орай аймақта 
бірқатар іс-шаралар атқарылуда. 
Мәселен, Арал теңізінің құрғаған 
ұлтанына 180 мыңға жуық сексеуіл 
егілді. Сонымен қатар, «Солтүстік 
Арал теңізі және Сырдария өзенінің 
жағалауларын қоқыстан, балық 
аулайтын тор қалдықтарынан та-
залау акциялары, шетелдік кон-
сулдармен инвестициялық жо-
баларды талқылау мақсатында 
кездесу, «Барсакелмес» мемлекеттік 
табиғи қорығының аумағында тал 
отырғызу, «Арал теңізінің қайтуы» 
атты ғылыми-деректі фильмнің 
түсірілімі жалғасатын болады. 
Жас өспірімдер арасында футбол-
дан «Aral Cub-2021» турнирі, Сол-
түстік Арал теңізінің «Көкарал» 
бөгетінде тәжірибелік балық қорғау 
қондырғысын маусымдық іске қосу 
жұмыстары, дәстүрлі балық аулау 
турнирі, Арал тағдыры бойынша 
фото және көрмелер ұйым дас ты-
рылып, ғылыми-де рек ті фильмдер 
дайындау және тағы да басқа іс-
шаралар өткізіледі.

Айта кетейік, Арал теңізінің 
құрғаған ұлтанында ұшқан тұз дарды 
тоқтату және эколо гия лық жағдайды 
жақсарту мақ са тында кейінгі 29 
жылда Арал теңізі ұлтанына 194 мың 
гектар жерге сексеуіл егілді. Жыл 
са йын облыстық бюджет есебінен 
Арал теңізінің құрғаған ұлтанында 5 
мың гектар орман отырғызу жұ мыс-
тары жүргізіліп келеді. Бұған қоса, 
2018 жылдан бастап Оң түстік Корея 
Республикасының гранты есебінен 
Арал теңі зінің құрғаған ұлтанында 
фитоор ман мелиоративтік жұмыс тар 
жүр гізілді.

26 наурыз  – 
«Арал теңізі» күні
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Жұмыстан қолың қалт етсе, 
жалғыздық жетіп келеді. Ал жал
ғыздықтың сені ойға сүй рейтіні 
белгілі ғой. Ол кезде Әлия бар 
еді. Шүйіркелесіп отыратынбыз. 
Отбасымыз жайлы әңгіме құрып, 
өткен кісілерді еске алып, тіпті 
өнердегі достармен хабарласып, 
арқажарқа болып қалушы едік. 
Актер Серік бар еді. Шотықов. 
Театрда бірбірімізді көргеніміз 
аздай үйге келіп те телефонға 
тыныштық бермейтінбіз. Ал қазір 
телефон айлап үнсіз тұрады. 
Суретші Серік дос та бізбен бірге 
еді. Үй ішіне білдірмей бильярд 
соғып, сыра жұтатынбыз. Әлия 
мен Жәмилә қайдан білмесін, 
жа рым сағат, бір сағат кешіксек, 
сотовый деген бәлеге маза бер
мейтін. Сөндіріп тастасақ, «мына 
шалдарды не істейміз?» деп біз
ге сыртымыздан әңгіртаяқ ойна
татын. 

Тамаша заман еді ол бір.
Әлияның бізбен бірге болмаға

нына жеті жылдан асыпты.
Серік Шотықовтың қайтыс 

бол ғанына сегіз жыл болыпты. 
Кеше ғана қасымызда жүрген 

Серіктің кеткеніне де екі жылдан 
асып барады.

Менің өмірімде екі Серіктің 
де алар орны ерекше. 1967 жылы 
Қарағанды театрында екі жыл 
істеп, Қызылордаға келгенімде 
Серік Пірмаханов армия қатары
нан енді оралыпты да, ал актер 
Серік репертуарда өз орны бар, 
екі бөлмелі үйі бар, отбасылы, 
отыздағы сақа жігіт екен. 

Серіктің актерлік өнерге кел
ген жолы да есте қаларлық. «Ме
нің академиям – автошкола» деп 
қоятын ол. Сол айтқандай, ав
тошколды бітірісімен театрға шо
фер болып орналасады. Жазда 
ар  тистермен бірге гастрольға шы
ғады. Қоятын спектакльдері Қалтай 
Мұхамеджановтың  «Бөлтірік бөрік 
астында» комедиясы болса керек. 
Күнде сахнаның сыртында отырып 
артистердің ойынын қызықтайды, 
тіпті біртебірте бүкіл спектакльді 
жатқа біле бастайды. Пьесада 
Сайлаубек деген фототілшінің 
ро лі бар. Бір күні соны ойнайтын 
Жақып Әбілтаев ауырып, ауруха
наға түседі де артистер не істерін 
білмей дағдарысады. Басы бос 
артист жоқ. 

– Ағатайлар, мен ойнап кө ре
йінші! – дейді сонда шофер бала.

Сахнаға шығарып көрсе, сөзін 
айтып сайрап тұр. Қойшы, әйтеуір 
шофер боп жолға шыққан Серік 
ауылына артист болып оралады. 
Талдықорғанға келісімен театр 
басшылары Серік Шотықовты ак
терлік құрамға қабылдайды. Жас 
жігіт сахнаға үлкен артистермен 
бірлесе шығып, Халық Саурықов, 
Тұрысжан Айнақұлов сынды ше
бер артистердің ойынын көріп, 
«шіркінай, осы кісілердей болсам 
ғой» деп армандайды. Армандап 
қана қоймай, театр туралы кітаптар 
тауып оқып, артистер жайлы әң
гіме тыңдап, театр артистерінен 
үйрене береді, үйрене береді...

Кішігірім емес, Жапал сын ды 
басты рольдерді де ойнай бас
тайды. Ертегілерде таптыр май
тын артист орындаушы болып, 
ке йіпкер жанына еніп, актер ма
мандығының қырсырына қаныға 
түседі.

Мен көрген кезде Серік әжеп
тәуір тәжірибе жинақтаған оң
сол ды аңғаратын ортаңқолдай 
ак тер дәрежесіне жетіп қалған 
өнер паз болатын. Ең бастысы, 
актерлік техникасы табиғатынан 
қалыптасқан, қабілетқарымы да 
бір актерден кем еместей көрін
ген.

Ең алғаш екеуміз, жоқ үшеуміз 
Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – 
Баян Сұлуында» кездестік. Актер 
Серік – Жантық болса, суретші 
Серік спектакльдің декорациясын 
жасайтын болды. Бұл режиссер 
ре тінде қойған алғашқы спек так
лім болатын. 

Серіктің бір қызығы партнер
ларының өзінен де асып тұрғанын 
қалайды екен. Көпке дейін Қара
бай роліне тағайындалған Тұр
ғанбек Әшімов пен Ораз Нәсім
хановтың еңбектеріне риза 
бол  май жүрді.

– Хұсеке, сіз оларды қыс са
ңызшы, жұмыс істесін де, бұлай 
болмайды ғой.

– Қысамыз деп сындырып 
алар мыз, Секе, бірден болмайды 
ғой, – десем, реніш білдіріп:

– Мен, міне, дайын болдым, ал 
олар сөзін де білмейді.

– Байқаймын, Серік, сен бұрын 
үлкен артистерге қарап, солардың 
ыңғайына есіп жүрген сияқтысың, 
ендігі жерде сен мына жастардың 
көшбасшысы болуың керекау, 
демек, сен өзіңді ғана ойламай, 
өне ріңмен енді осыларды ілесті
ріп алып кетуің керек. Олар саған 
қарап бой түзесін.

Ол ойланып қалды.
Не керек осылай бірде рен

жісіп, бірде тіл табысып алғашқы 
дүниемізді де жарыққа шығардық
ау, соның үстінде өмірдегі һәм 
өнердегі байланысымыз басталып, 
нығая түсті. Біржола режиссура 
мамандығына көшкенімде, көпте
ген спектакльдерімде басты ке

йіп керлерді ойнап, өнерін ак тер 
ретінде шыңдай түсті. Мен режис
сер ретінде өз өнерімнің тереңіне 
бойлауға ұмтылдым. Ең бастысы, 
біздің репетицияларымыз шығар
машылық бірлікте өтетін. 

Екі Серікпен бас қосқан үл
кен туындымыздың бірі Сәкен 
Жүнісовтің «Қызым, саған айтам» 
драмасы еді. Секең – Құмар ды, 
Әлия Разияны ойнады. Ал Серік 
бол са бізге негізінен тұрмыс тық 
деңгейдегі сахна кеңістігін ұсын
ды. Екі Серік те бұл туындыдан 
мелодраманы көрді де, мен олар
ды нағыз драмаға сүйреледім. 
Рас, басты тұлға – Разияның өмірі, 
тіршілігі, қарекеті – бәрі ме ло
драманың кейіпкерін еске тү
сіреді. Оған ғашық болған Құмар 
да – сайран салып, думандатып 
жүргенді жақсы көретін тұлға. 
Осының бәрін көрсете отырып, 
Разияның өмірді ойынсауықпен 
босқа өткізген драмалық, тіпті 
тра гедиялық тағдырын бірінші 
план ға шығаруға ұмтылдым. Спек
такль барысында әбден айтыстық 
та, әсіресе Құмардың арақтан аз
ғындап, жынданып кететін жерінде 
Серік кейіпкерінің мүсәпірлік 
ах уа лын тереңірек көрсетіп, кө
рер мен көңілінде аяушылық сезі
мін оятуға ұмтылса, мен оның 
қарекетін айыптауға ден қойдым. 
Бір қызығы, Серіктің көзі жетпесе 
алған бетінен қайтпайтын қасиеті 
бар. Бірақ репетиция барысында 
актер өз кейіпкерін ақтаудың еш 
дәлелі жоқ екеніне көзі жетіп, мен 
айтқан жолға, Құмарды айыптау 
жолына түсті. 

Тағы бір үлкен туынды – ол 
В.Шекспирдің «Король Лирі» бо
латын. Оған Сайқымазақ ролін 
бергем. Сайқымазақты дайындап 
жүріп үнемі Лирге көз тігеді екен 
ғой. Бір репетицияға Серік келіп 
қа тысып, соңынан пікірлескен 
едік:

– Сізде екі Лир жүр ғой, – деді 
ол.

– Қалайша?
– Айнақұлов та Лир, Секең де 

сол Лирдің ол жақ бұл жағында.
Мына хабар маған жай 

түскендей әсер етті.
Ертеңіне толық прогон жасап, 

өзім сын көзімен репетицияма қа
рап отырсам, шынында да солай 
екен. Сахнада екі Лир жүр. Кейде 
Секең Лирден де асып түсетін Ко
рольдің өзі.

Тағы да айтыс.
– Мен енді екінші Лирмін ғой...
– Дәл айттыңыз – екінші Лир. 

Бірінші емес. Оның ойы, көлеңкесі.
– Мен көлеңке болғым кел

мейді...
– Онда Лирдің текстін сізге 

беріп, Тұрекеңе сіздің текстіңізді 
берейік те. Ауыстырайық.

Үнсіздік. Пауза.
– Секе, жарамайды. Мен сізді 

сыйлаймын, негізгі артистердің 
бірісің. Әрбір рольдің өз орны 
бар. Оны жақсы білесің. Мүмкін 
Лирді ойнағыңыз да келетін шы
ғар, мен бірақ Лирді Тұрысжан 
Айнақұловтан көріп тұрмын. Екін
ші Лирдің керегі жоқ. Маған сізден 
керегі – Сайқымазақ.

Секең сабасына түсіп, дұрыс 
бағытта еңбектеніп, қорытын ды
сында республикалық классика
лық спектакльдер байқауында 
Сай қымазақ ролі үшін бірінші дә
режелі дипломға ие болған еді. 

Одан кейін арамызда көп ай
тыс болған емес, көптеген спек
такльдерде бастыбасты рольдерді 
сомдады. Бірлесе отырып өмір 
мен өнер баспалдақтарымен көте
ріле бастадық.

Қарақалпақ драматургі Кеңес
бай Рахмановтың «Келінін» қоя
тын кезімізде, әдеттегідей спек
такльді сахналамас бұрын оны 
қан дай мақсатта қоятынымызды, 
кө рерменге қандай тәлім беретінін 
талқылаған едік. Артистердің «Қа
рақалпақ елінен шай ішіп қайту 
үшін» десе, екіншілері «Әй, бұл 

қойылым шәй ішуге де жарамас» 
деген әзілі бізге қамшы болып 
тиіп, комедияны қоюға камертон 
болған жайы да бар еді.

Оқиға қарақалпақ отбасында 
өтеді. Әлгі үйдің ұлы Ташкентте 
оқып жүріп, бітірер шақта өз
бектің қызын келін етіп түсіреді. 
Кемпір мен шалдың есілдерті, 
барша арманы ауылдың қызы 
бо латын. Спектакльді күлкілі 
жайт  тарға қарай бұрып, әсерлі 
ко медия жасап шығардық. Ал 
Секең спектакль барысында көп 
жаңа лықтар жасады, бірнеше 
ұтымды репликалар қосты, ол да 
комедияның әрін келтіріп, көрген 
жұртты күлкіге көмгені бар еді. 
Жаңа келген келіннен сұрайды 
ғой: «Үйіңде кім бар өзіңнен бас
қа?» деп. Ол: «папам, мамам, бра
тишкам» дейді. Енесі түсінбей «Не 
дейді?» деген сұрағына Секең 
сарт еткізіп жауап бергені: «Екі 
ешкім бар деп отыр ғой». Мынадай 
ұтымды реплика жерде қала ма, 
спектакльге енгізіп жібердік. 

Осы спектакль сахнадан 15 
жыл бойы түскен жоқ. Қарақал
пақ станға гастрольдік сапарға 
қа тарынан үштөрт жыл барғанда 
да «Келін» спектаклі бізді асы
рап, көрерменнің алғысына бө
лен ген едік. Қарапайым ғана 
пъе  садан үлкен дүние жасай біл
дік. Оның сыры – кейіп керді ке
ремет бейнелеуде. Спек та кльдегі 
күлкінің керемет әсе рінің ар
қасында бір жарым сағат жүретін 
қо йылым кейде үш са ғатқа со
зылатын. Серік Шотықов шал дың, 
Жібек Бағысова кем пірдің ролін 
ойнап, театр сыншысы, өнертану 
ғылымының докторы Бағыбек 
Құндақбаевқа көрсеткенімізде 
еке уіне «керемет дуэт» деп баға 
берген еді. Олардың өздерінің ше
бер ойынымен пьесаның дең гейін 
биікке көтергеніне тәнті болған.

Актердің венгр драматургі 
Ишт  ван Эркеннің «Тоот, Майор 
және басқалар» пьесасындағы 
Майор бейнесін сахнаға әкелген 
шеберлігі тіпті ерекше болатын. 
Серік арқа сүйейтін, таңдалған 
рольді сеніп тапсыруға болатын 
және сол үдеден шыға білген ше
бер актерлердің бірі еді. 1979 жы
лы гастрольмен Алматыға ба рып 
қайттық. Ғ.Мүсіреповтің «Ақан 
сері – Ақтоқтысында» Сердәліні, 
Мұ хамеджановтың «Өзіме де сол 
керек» комедиясында Қайдарбекті 
кемеліне келтіре бейнелеп, негі
зінде осы үш ролі және Сай қы
мазақ үшін гастрольдің қоры тын
дысымен «Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі» атағын алды.

Одан кейін де Серік Шотықов 
Молдова жазушысы Ион Друцэнің 
«Ең киелі қасиет» («Святая свя
тых») деген шығармасында басты 
кейіпкердің бірі Кәлин Аба бий 
дің ролін керемет сомда ған еді, 
ал, Н.В.Гогольдің «Ревизор» ко
медиясындағы Дуанбасы бей
несі – Шотықов артистің бе
лес  ті рольдерінің бірі болды. 
Ш.Айт  матов пен Қ.Мұхамед жа
новтың «Көктөбедегі кездесу» 
дра масында Мұғалім Мәмбет ро
лін сомдаған актер сахналық бей
ненің терең қатпарларын аша тын 
сиқыры барын анық аңғартты. 

Шеберлігі толысқан актер 1990 
жылы Алматыға барған келесі 
гастрольде «Қазақстанның халық 
артисі» деген атаққа қол жеткізген 
еді. Кәсіби білім алмаса да, өзін
өзі жетілдіріп, тәрбиелеп осындай 
деңгейге жетті. Үлкендердің тәлі
мін алды, өзінен кейінгі жас актер
лерден де үйренді. Өзі «менің 
мектебім – театр» дейтін. Көп 
оқитын, көп ізденетін.

Айтқаныңды сол заматта, дәл
медәл орындай да қоймайтын 
әдеті болатын. Ол ойланатын, өз 
сенімін бекіту үшін айтысқа да 
баратын, әйтеуір режиссердің 
айт қан ойын соңғы ақиқат деп қа
былдай бермей, ой елегінен өткізіп 
барып мойындайтын. Бұл да бол са 

актердің талғампаздығын, өз ро
ліне деген жауапкершілігін аң
ғартатын. 

1967 жылдан 1990 жылға дейін 
қаншама спектакль үстінде бірлесе 
еңбек етіп, бірбірімізді түсінісе, 
біріміздің ойымызды біріміз жал 
ғастыра, тереңдете жүріп бір талай 
сәтті спектакльдерді, та  бысты 
бейнелерді сахнаға әкел дік. 2003 
жылдан Секең дүние ден өткенге 
дейінгі уақыт аралы ғында да 
бір лесе қимылдаған репети ция
ларымыз толастамаған еді, бір
лесе іздескен қадамдарымыз 
жа ңа биікке жетелеп, жаңа шы ғар
ма шылық еңбектерімізге бас шы 
болған еді. 

Секеңнің отбасымен де жиі 
араласатынбыз. Хафизаның фи
гур ный картошкісі жас кезіміздегі 
біздің сүйікті тамағымыз болса, 
өскелең уақыттағы Хафиза бәй
бішенің мол дастарханы басқо
суымыздың себепшісі болатын. 
Менің әйелім Серікті «аға», Ха
физаны «абысын» дейтін. Ол да 
бір шуақты күндер екенау.

Иә, Секең өнер үшін, театр үшін 
туған жан еді. Өмірінің ақырғы 
күніне дейін театр деп, өнер деп 
жүрегі соғып кетті. Артына өнегелі 
өмір, өшпес өнер қалдырып кетті.

Мен үшін Серік Пірмахан – 
өнердегі егізімнің сыңарындай. 
Осыдан елу жыл бұрын екеу
міз алғашқы спектакль – Ғ.Мү сі
реповтің «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлу» трагедиясын шығар ғаны
мыз ды айттым. Сол қойылым ме
нің режиссураға бет бұруыма се
бепші болды да, ал Серік өзінің 
көркемдік шешімімен көзіқарақты 
зиялы қауымды елең еткізді. Сах
наға қабілетті сценограф кел гені 
белгілі болды.

Оның М.Байсеркеновпен бір
лесіп жасаған М.Әуезовтің «Қара 
қыпшақ Қобыланды» спектаклі де 
өте сәтті туындылардың бірі еді. 
Сахнада төңкеріліп жатқан қалқан. 
Қалқанның жанжағында самсаған 
найзалар.  Осы екі детальдің өзі
ақ Қобыланды Баһадүрдің жаудың 
қалың қолына төтеп берген, елі
не қалқан болған батырлығын 
көрсеткендей.

Жыл өткен сайын суретшінің 
қиялы парасатты ой қалыбына 
түсті. Тәжірибесі шеберлікке ұлас
ты, сахналық ұтымды шешімдері 
спектакльге жан беріп, киім эс
киздері артистердің кейіпкер 
сом дауына мұрындық болып, 
Серік Пірмахан қазақ театр өне
ріндегі биік тұлғаға айналды. 
Нартай Бекежанов атындағы об
лыс тық қазақ музыкалық драма 
театрының кезеңкезеңдегі шы 
ғар машылық табыстарын Серік
сіз елестету мүмкін емес. Әр 
жыл   дары театрдың бас режис
сері болып қызмет атқарған 
Төлеш Тұңғышбаевтың, Тастан 
Өте баев тың, Ерғали Оразымбе
товтың белесті спектакльдеріне 
өң берген, сол спектакльдердің 
көр кемдік шешіміне жанды үлес 
қосқан осы Серік болатын. Театр 
– ұжымдық өнер десек, сол ұжым 
бір адамдай жұмыла қызметке 
кіріскен шақтарында театрдың 
жұл дызды сәттері болады. Сол 
жұлдызды сәттің бір кезеңі 1977
1987 жылдары болды десем артық 
айтпаған болар едім. Соның ішінде 
С.Пірмаханмен бірлесе жасаған 
бастыбасты спектакльдердің ті
зіміне көз тігейікші: В.Шекспир 
«Король Лир», Д.Исабеков «Әп
ке», Ш.Құсайынов «Біздің Ғани», 
И.Эркень «Сау басыма сақина», 
Ғ.Мүсірепов «Ақан сері – Ақ
тоқты», Ф.Шиллер «Зұлымдық пен 
махаббат», Д.Исабеков «Мұра
герлер», И.Друцэ «Ең киелі қасиет», 
А.П.Чехов «Апалысіңілі үш қыз», 
Қ.Ысқақов, Ш.Құсайынов «Ерліктің 
екі сағаты», Б.Майлин «Майдан», 
Н.В.Гоголь «Ревизор», т.б. Тіпті 
қарапайым атаудың өзіненақ 
белгілі болып отырғандай сахнаға 
қаншама күрделі туындылар кел

ген. Осы дүниелерді шығару үшін 
ұшықиыры жоқ түпсіз ойлар дың 
жетегінде болып, қаншама тер 
төгіліп, қаншама ұйқысыз түн
дерді өткізгеніміз – бүгін есеп
теуге келмейтін, өтіп кеткен 
құбылыс. Сол еңбек босқа кет
пеген тәрізді. «Король Лир» – рес
публикалық классикалық спек
такльдердің байқауында театр 
ұжымына, Сайқымазақты ойна
ған Серік Шотықовқа, Король 
Лир – Тұрысжан Айнақұловқа, 
су ретші Серік Пірмаханға жүлде 
әкелген туынды. «Сау басыма 
сақина» – театрға Венгр Халық 
Рес пуб ликасының қола жүл де
сін, режиссер Хұсейн Теміров 
пен суретші Серік Пірма ханға 
ла у реаттық диплом ұстат қан қо
йылым. «Ақан сері – Ақтоқты» 
– Қа зақ ССР Мәдениет министр
лігінің арнаулы сыйлығын алған  
спектакль. «Зұлымдық пен махаб
бат» – Герман Демокра тиялық 
Республикасының фестивалінде 
режиссер мен суретшіге Бүкіл
одақтық диплом сыйлаған шы
ғарма. «Ең киелі қасиет» те – 
Одақтық фестивальдің лауреаты 
атанған қойылым. Жекелеген ар
тистер республикалық дәрежедегі 
үлкенүлкен атақтарға ие болды. 
Бұл атақтардың келуіне сөз жоқ 
суретші Серік Пірмаханның зор 
үлесі болғаны анық.

Көп жылдар Талдықорған жақ
та жүрдім де, 2003 жылы өзім
нің алғашқы шаңырағыма қайта 
оралдым. Серік – директор, ак
тер Серік театрдың көркемдік 
же текшісі болып қиын кезеңде 
театрдың қалыпты еңбек етуіне 
үлестерін қосып жатыр екен. Мен 
суретші досыма «директорлық 
се нің қолың емес, тікелей өз жұ
мысыңмен айналыссаңшы» десем, 
«мені креслоға жабысып қалды 
дейсің бе, өзім де осы орыннан 
құтыла алмай жүрмін» деді. Ал 
үлкен Секең қайта келгеніме тү
сіністікпен қарап, орнын маған 
босатып, өзі басты артистің бірі 
болып шығармашылық еңбек жо
лына ауысты.

Директорлыққа Бақытбек Ал
пысбаевты тағайындадық. Жат
пайтұрмай театрды қайтіп қай
та жандандырамыз деп іске 
кі рістік. Алғашқы ізденіс екпіні 
та бысқа жетеледі. 2003 жылы 
Орал да өткен республикалық 
XI театр фестивалінде 2 орын, 
2004 жылы Қостанайдағы фести
вальде тағы да 2 орын, 2005 
жылы Татарстан астанасы Қазан 
қаласының 1000 жылдығына ар
налған Халықаралық «Наурыз» 
фестиваліне қатысып, бас жүл
делердің бірін иемдендік. 2005 
жылы Қызылорда қаласында өт
кен республикалық XIII театр фес
тивалінде бас жүлде алдық.

Міне, осылайша қайта өрлеу 
жолына түскен театр респуб ли
калық театр қауымының алдын да 
бұрынғы көшбасшылық орны на 
қайта оралғандай болды. Тәжі
рибенің молдығы кейде жүк бо
латын кездері де бар. Уақыт сұ
ранысы, жойқын ақпараттық ағым, 
қиял жетпес жылдамдықпен алға 
жүйткіген өркениет суреткерден 
жаңа серпінді ізденіс, шығарма
шылық жаңа леп, тың бейнелеу 
тәсілдерін ойлап тауып, соны 
сахнада жүзеге асыруды талап 
ететін уақыт еді бұл. Сол уақыттың 
үдесінен шығуды ниет еткен біз 
еңбегімізді еселей түстік. Әсіресе 
Серіктің ізденістері табыстың 
басты себепшілерінің бірі болды 
десем артық айтқандық емес. 
Оған жоғарыда айтып өткен ха
лықаралық, республикалық фес
ти вальдарда топ жарған Т.Әліп
байдың «Исатайдың барында», 
Ж.Аймауытов пен Б.Майлиннің 
«Аласапыран», В.Шекспирдің 
«Мак бет» спектакльдерінің сцено
гра фиялық шешімдері дәлел.

 Серік суретші қиялға бай, 
ойы ұшқыр еді ғой. Қайсыбір қо
йылымында болмасын, драматург 
шығармасының ішкі фило со фия
лық қасиетін суреткерлік бе дер
мен ашуға ұмтылатын. Ма хам бет 
туралы қойылымында ақын ның 
жан дүниесіндегі поэти калық құ
былысты суретші алтын жебе
лермен берсе, «Аласапыранда» 
дү ниені төңкерген бәлшебек
тер  дің шаш ал десе бас алатын 
ала құйын қасиетін қызыл гим
настеркалармен, қызыл галифе
лермен және сахна бетіндегі 
бес жұлдызды бейнелейтін стано
гымен көрсеткені сол шығарма
ларға әр бергені анық. Бұл де
тальдар спектакльдің сыртқы 
бейнесін әсерлі жеткізумен қатар, 
шығарманың тереңіне қарай ой 
жүгіртетін философиялық тұр
ғысын да аша түскені ақиқат. Ал 
«Макбеттегі»  ауыр дарбазалар мен 
қорғандарды бұзатын зіл мауыр 
балғалар – жарық дүние үйле
сімділігінің бытшытын шығарып, 
Макбет патша зұлымдығының түп
тамырын айқын көрсеткен суретші 
қиялының жемісі. Д.Исабековтың 
«МұңлықЗарлық» эпикалық дра
масында суретші құндақтаулы сә
билер мен бала бесігіне ырымға 
тағылатын заттар алқасын бей
нелік деңгейге жеткізіп, алтын 
киік тің тас мүсіндей түртұлғасы
мен кертартпа, кереғар пиғылдар 
мен таластартысты айшықтап 
көрсеткені сондай, мейірім шуағы 
мен зұлымдық арасындағы еш 
мәм леге келмейтін қақтығыстың 
бар болмысын көрсетуге мүмкін
дік алдық. Бұл детальдар өз ке
зегінде бас кейіпкер Шаншар 
хан ның жүрегін қан жылатқан аң
сауды, ересек кісінің ұрпақ үшін 
күрескен қасіретті жолын аша 
түсті. 

Бір таңғаларлығы Серік су
рет ші жасы ұлғайса да, ұшқыр 
қиялы балалықтай мөлдір, жаңа 
серпінмен еңбек еткені сондай, 
бәрімізге шабыт сыйлап, әрбір 

ту ындысымен біздің де жаңа бе
леске биіктеуімізге мұрындық 
бол ғаны бар еді. 

Пьесаны қолға алған кезде 
ол асықпайтын. Бір аптадай қай
тақайта оқып, ұшталған қаран
дашымен шығарманың мазмұнын, 
кейіпкерлерінің ұтымды ойларын 
қағазға түсіреді. Қайталап оқыған 
кезде жазбалары дұрыс болмаса, 
оны резинкамен ұқыпты өшіріп, 
жаңа туған ойларды сол өшірілген 
жерге қайта жазатын. Мұны тәп
тіштеп жазып отырғаным, оның 
қойылымға алған пьесамен алғаш
қы таныстық сәтінде аса жауапты 
қарайтындығын, шығарманың ма
ғынасын, мәнін, айтар ойын, ав
тордың өзіндік стилін жете зер
делеп, барынша толық түсінуге 
ұм тылатындығын жеткізгім келген 
еді.

Менің ұстазым КСРО Халық 
артисі Андрей Александрович 
Гон чаров айтушы еді: «Пьесамен 
ал ғашқы танысу шақ – ең бір қа
сиетті әрекет, бұл дегеніңіз ма
хаб батыңызбен алғашқы рет 
кез дескендей сәт» деп. Секең 
де пьесамен алғашқы кездес кен 
сәтін махаббатымен кездес кен
дей қастерлеп, оны зейін қоя зер
делейтін. Сосын мені шақыратын.

– Ал, сайра, бұлбұлым! – 
дейтін ол.

– Не жайында?
– Пьеса жайында.
– Өзің оқыған жоқсың ба?
– Оқыдым.
– Енді оны менен несін сұрап 

отырсың?
– Сенің ойыңды да білейік те...
Міне, осы жерде қанша уақыт

қа созылатынын қайдам, ұзақ 
әңгіме басталатын, одан диалог 
кететін, не керек болашақ спек
такльдің шешіміне бағдар жасап 
тынатынбыз.

Ол содан кейін барып спек
такльдің көркемдік шешімін жа
сақтауға кірісетін.

Ол көркемдеген Отарбаевтың 
«Мұстафа Шоқай», «Нарком Жүр
генов», Т.ӘлХакімнің «Сұлтан
ның сасқаныай», Тургай Нардың 
«Төбекөз», Ахундзаденің «Кет
пейсің! Болды, кетпейсің», Т.Ахта
новтың «Ант» спектакльдері 
– ша  мырқанған шабыт пен шығар
ма шылық ізденістен туын дап, 
өмір ге сәтті бейнелік қасиетте
рімен келген сүбелі де, айшықты 
туындылар.

Оның Жәмиләсі де – бір спек 
такль. Менің әзіл әңгімем бар. 
«Ойбай тісім» деген. Басты кейіп
керлері – Жәмилә мен Се ріктің 
ұлы Жасұлан. Әңгіме өз атымнан 
баяндалады, сол енді газетке 
шықпай ма?

Серікке қоқиланам ғой.
– Жумайсың ба? Мен сенің 

әйелің мен ұлыңды газетке шы
ғардым, оқыдың ба? – деп.

Ол, әрине, әдетіне басып асық
пай оқиды, сосын жанжал шы
ғарады ғой.

– Ее, Жәмиләні менің әйелім 
бе деп жүрсем, бұл қалай болды 
өзі? Ұлым да менікі емес сияқты 
мына дүниеге қарағанда.

– Әәәй, бұл көркем шығарма 
ғой, әзіл әңгіме...

– Қайдам, қайдам, қайдам...
Мынадай ұтымды әңгімені 

Жәмилә босқа жібере ме?
– Әй, Үсәйінжән, – дейді 

ол маған, Қарағыз атты Рахима 
деген апам менің атымды осы
лай атайтын, содан алған ғой, –
жасырулы нәрсе еді, өзің жариялап 
жіберіпсің, енді біз ғана емес, бұл 
әңгімені облыстық газет арқылы 
бүкіл ел білетін болды. Енді бұл 
әңгімеден құтылатын сенде бірақ 
амал бар, алимент төле, балаңды 
Серік асырап отыр екен, енді сөйт.

Сонымен алиментчик болып 
шыға келдім. Өзі ғана айтса, бір 
сәрі ғой, тіпті немерелері де мен 
олардың үйіне кірсем, атымды 
атамай, «алимент ата келді» деп 
сүйіншілеп жүргені.

Иә, Серік менің өмірім мен 
өнер жолымдағы ең жақын, ақ
көңіл де адал сырлас досым 
болатын. Талай сахналық жаңа 
дү ниелердің туындауы барысында 
бірлесіп, ойпікірлерімізді бір ар
наға тоғыстырып жұмыс жасадық.

Қарап отырсам, Секеңнің қыз
меттікшығармашылық ғұмы ры 
Қы зылорда театрының сахна
сы нан бастау алып, өмірінің со
ңына дейін осы театрдың жемісі 
мен жетістіктеріне атсалысып, 
куә болып өтіпті. Ол тек қана 
біз  дің театр емес, көптеген рес
пуб ликалық, облыстық театр
лар   да спектакльдер қойып, 
рес     публикамызға, тіпті кезінде 
Одақ кө    леміне танымал суретші 
болып қа  лыптасқан еді. 2010 
жылы Қа зақстан театр қай рат
керлері одағы тағайындаған шы 
ғармашылық еңбектің ерек ше 
же тістігі үшін берілетін «Ең лік
гүл» сый  лығының алғашқы иегері 
атанды. Қазақстан Респуб лика
сының еңбек сіңір ген қызметкері. 
Сондайақ Бүкіл одақтық, респуб
ликалық талай фести вальдарда 
«Ең үздік суретші» номинациясына 
қол жеткізіп, қазақ театрының 
тарихында өзінің орнын ойып 
тұрып қалдырған суреткер.

Абзал досымнан мәңгілік ай
рылғанымды естігенімде оның 
ақжарқын бейнесі мен мейірімге 
толы жүзі көз алдыма келіп, ен ді 
оны көре алмайтыным, оны мен 
әзілдесе отырып сөйлесе алмай
тыным, ендігі жерде екеуміз таласа 
жүріп, келесі бір спектакльдің 
шешімін жасай алмайтыным есіме 
түскенде жүрегім қан жылады. 
Мы на жарық дүниені тастап кет
кеніне әлі күнге дейін сенгім 
келмейді.

Жаны жылы, шырағы бар 
адам бар дейтін болсақ, менің 
өмі рімдегі сондай адам Серік 
Пірмаханов еді. 

Серік 
болған қос 
Серігім-ай!

БҮГІН – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕАТР КҮНІ

Х.ӘМІР-ТЕМІР,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 

Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы
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Көшпелі халық үй шаруа шылы
ғында кілем, алаша, қылшықты 
жүн нен бау, басқұр тоқу, түйенің 
жүнінен шекпен тоқып, өздерін 
киімкешекпен қамтамасыз етіп 
отырған. Үлкен отбасын асырау және 
тұрмыс жағдайын жақсарту қосымша 
кіріс көзін талап етті. Бұйымдарды 
жасап қана қоймай, балаларына 
жас тайынан оның қыры мен сырын, 
жасалу жолдарын түсіндіріп, кәсіпті 
меңгертуге тырысты. Қазақстанның 
тарихы мен географиясын, этногра
фиясын және мәдениетін зерттеуші 
Ресей ғалымы М.Красовскийдiң 
«...қаршадайынан жас қыздарды 
тоқуға, тiгуге, киiз басуға және сол 
сияқтыларға үйретедi, ал сәл өсе 
бастағанда  мұның бәрiн олардан 
талап ете бастайды» деп жазыпты. 
Бұған қоса қолөнер кәсібіне бала
ларды әкелері, ауылдың тәжірибелі, 
салиқалы қарттары, шеберлер бау
лып отырғанын айтып өту қажет. 
Олар ер балаға ұсталық, етiкшiлiк, 
зергерлiк, үйшiлiк, т.б. кәсіп түрлерiн 
меңгертуге тырысты.

Қыздар 67 жастан бастап кiлем 
тоқудың барлық үйiшiлiк қосалқы 
жұмыстарын – жүндi өңдеуге, иiру 
және иiрiлген жiптi бояуға, жiп 
шумақтарын дайындауға күшi жет
кенше қатысып отырды. Осы жаста 
әжесiнiң, анасының, үлкен апасының 
басшылығымен кілем тоқу амалда
рын, оюөрнек түрлерін, олардың 
мәнмағынасын, қолданатын жерін, 
тоқымашылық дағдыларын меңгердi. 

Осылайша кілем тоқу ісіне 
көздері қанығып, іштей танып, 
қолдары үйреніп, өздері жасай ала
тын икемділікке жеткен шағында 
олар көп еңбек сіңіруді қажет ететін, 
топтасып жасайтын кілем тоқу 
өнеріне араласа бастайды. Жоғарыда 
айтқан көпшіліктің көмегімен бітетін 
бұйымдарға басшылық ете алатын, 
сол бұйымға үлгі жасап бере ала
тын жағдайға жеткенде «шебер», 
«ісмер», «өнерлі», «бармағынан бал 
тамған», «өнері асқан шебер» атана
ды. 

Жүн түту, сабау, тарау, т.с.с. 
жұмыстарды кез келген жас
кәрі бірекі көргенненақ атқара 
алуы мүмкін. Ал шалу, ілу, қию, 
тоқпақтау, тегістеу, үлгіге қарап 
отырып кілемнің керілген желі 
жіптерін санап, түс беріп өрнек 
шығару әдістерін көпшілік атқара 
алғанымен, кілемге салынатын үлгіні  
асқан шебер адам даярлап береді. 
Демек, қазақ халқының қолөнер 
шебері кілем тоқу өнерінде нағыз 
сынға түседі. Өйткені кілемді әсем 
де сәнді көрсетіп, мазмұнды да 
әсерлі етіп отырған оюөрнек пен 
түстерді үйлестіру тәсілдері жоғары 
шеберлікті талап етеді. Қолөнер 
саласын жетік меңгерген, көркем 
талғамы жоғары, ісмерлігі озған 
адамды «өнеріне қарай − өрнегі» 
деп сүйсіне бағалауы тегін емес. 

Кілемдегі әрбір оюөрнектің 
сөйлей білетінін, оның бейнесінде 
белгілі бір сөздер жасырынып 
тұратынын, яғни әр өрнекте сим
волдық мән жататынын атабабала
рымыз балаларға жастайынан ұғын
дырмақ болған. Мәселен, кілем
дегі мүйіз тектес оюөрнектері 
– қошқармүйіз, сынармүйіз, 
сынықмүйіз, төртмүйіз, қосмүйіз, 
тақмүйіз, тікмүйіз, бұғымүйіз, 
омыртқа, қанқа, т.б. молшылық пен 
тоқшылық болсын деген белгіні 
білдіреді. Қошқармүйіз басқа 
өрнектерге қарағанда кілемде 
басым дығы зор, кең тараған және 
жиі қолданылады. Тотемдік на
нымдарында қошқарды құт деп 
есептейді, батырлық, күш символы, 
ал бұғы бақыт пен табысқа жеткізеді, 
жолаушыға жол көрсетеді деп са
найды. Түйетабан, ботакөз, өркеш, 
ботамойын, түйемойын өрнектер 
алыс сапарды білдірген. Мұхаммед 
пайғамбарымыз көшіқон кезінде 
түйеге мініп ел аралаған. Сондықтан 
да болар қазақ халқы түйені киелі 
санайды. Оның жүнінен шұлық 
тоқымайды. Аяқ астына тастамай
ды, сүті мен еті ерекше құнарлы. 
Атабабамыз түйе малын осылай 
қастерлеген.

Құс бейнесі де кілемде жиі 
кездесіп турады. Аққу ошақтың 
бірлігін сақтайды, оны өлтірмейді, 
өйткені аққу отбасына береке, 
ырыс әкелуші құстар қатарында 
есептеледі. Сұлулықты, нәзіктікті 
аққуға, құралайға, елікке теңеген. 
Құсқанаты,  қазмойын, қазтабан, 
құс таңдай өрнектері жаңалықтың, 
хабардың жаршысы, ұшқан құстай 
ерікті, бақытты бол деген мағынаны 
берсе, ал итқұйрық, иттабан өрнегі 
ауыларалық қарымқатынасты, жеті 
қазынаның  бірі   деген   белгіні  біл
діреді. Осыдан жанжануарлар, аң, 
құсқа байланысты ұғымтүсініктерді 
ауыз әдебиеті үлгілерінен естіп, 
тыңдап, біліп жүрген балалар, 
олардың бейнелерін қолөнер туын
дыларынан да көріп қаныға түседі. 
Сол образдарды санасына әбден 
сіңіріп өседі, яғни олар осы ою
өрнектердің түртүсінің әсемдігіне 
сәйкес жыпжинақы орналасуынан 
көркемдік әсер алып қана қоймай, 
бейнелеген ұғымдарға дұрыс 
көзқарасы қалыптасады.

Аспан әлеміне байланысты 
өрнектерде де балаларға аспан 
белгілерін таныстыруды мақсат 
етіп, оның сырын сол кездегі 
өздерінің дүниетанымдарына сәй
кес түсіндіріп отырған. Мұндай ою

өрнектерге күн көзі, шыққан күн, 
шұғыла, айшық, айгүл, жұлдыз, лезгі 
жұлдызы, егізжұп, т.б. өрнектер мы
сал бола алады.

Көне заманда адам баласы 
дауылдың, өрттің, найзағайдың, 
жауын ның, ыстық пен аяздың неден 
болаты нын білмеді. Олардың бәріне 
қорқа қарап, әрқайсысының жарату
шы иелері (тәңірі) бар, соларға жалы
ныпжалбарыну арқылы әсер етуге 
болады деп түсінді. Күннің шығуына 
табынған, ай туғанда шалқалай жат
са, өзіне жайлы, шаруаға жайсыз, тік 
жатса, шаруаға жайлы, өзіне жай
сыз» деген сөздері және 

«Ай көрдім аман көрдім
Ескі ай кетсін,
Жаңа айда есіркесін» 

деген тілегі, жұлдыздарға да там
санып тілек тілеп, жұлдыз ағып 
түскенде бір жарық өшті, бір пәлекет 
болады деп қауіптенген. Күн, ай, 
жұлдыздарды жер бетіндегі жарық 
дүниелер деп қастерлеген. Де
мек, үлкендер мұндай өрнектердің 
мәнісін үйрету арқылы балалардың 
адамгершілік тәрбиесін жетілдіре 
түскен. Аспан әлеміне байланыс
ты өрнектердің мазмұнын білуі 
негізінде балалар ертедегі қазақ 
халқының дүниетанымымен та
нысады, олардың тапқырлығына, 
даналығына көз жеткізеді.

Өсімдік, жер, су, бейнелі өрнек
терге гүл, тоғыз төбе, су, ағаш, ша
тыр гүл, қоза, шытырман, жапырақ, 
өмір  ағашы, жеміс, т.б. өрнектер 
мысал бола алады. Сүйікті ұлдары 
мен қыздарын бәйтерекке, шынарға, 
ақ қайыңға, хош иісті гүлге, алмаға, 
қарақатқа теңеген. Ардақты азама
тын асқар тауым, шалқар көлім, қара 
орманым деп қастерлеген.

Мысалы, су оюы − байырғы, киелі 
ою. Олай дейтініміз, су − ертедегі 
ұғымда киелі, жаратушы аналардың 
бірі. Ауырған адамдарды сумен 
ұшықтайды. «Суға түкірме» деген 
қағида да бекер айтылмаған. Көне 
түркі жазбаларында «От ана», «Су 
ана» деген тіркестер кездеседі. 
Ертедегі адамдардың ұғымынша, 
дүниенің жаралуына төрт зат негіз 
болған: от, су, ауа, жер. Су оюының 
негізінде ирек оюы кілем жиегінде 
(бордюрында) және кілемнің ор
таңғы бөлігінің  және жиегінің  жік
шегарасын көрсете бейнеленеді. 
Қазақ халқы жер, су, өсімдіктерге 
қатысты да қасиетті ұғымдарды 
кілем тоқу өнерінде бейнелеу 
арқылы балаларының суды ласта
мауын, талды сындырмауын, шөпті 
жұлмауын, т.с.с. тәртіпті талап еткен. 
Су өрнегіне байланысты қазақтың 
«Сұмырай хан» ертегісінде жүз ұлы 
және жүз қызы (шәкiрттерi) болған 
халық шеберi туралы баяндалады. 
Бiрде хан оларға өзiнiң арығынан 
суды пайдалануға тыйым салды. Ал 
кейiннен бас шебердi қарақшылар 
өлтiрiп, жалғыз қызының қолын кесiп 
тастады. Халық көтеріліп, хан ның 
ордасына басып кiрiп, оны өлтiрдi. 
Шеберге көрсетiлген құрмет белгiсi 
ретiнде  шәкiрттерi ұстазына арнап су 
өрнегiн, ал қызына гүл тақырыбында 
оюөрнек арнады. Міне, бұл ертегі 
арқылы үлкендер балаларына әрбір 
оюөрнектің сөйлей білетінін, ұғын
дырмақ болған. Демек, оюөрнек 
түрлері тек әшекей ғана емес, 
белгілі бір ойды жеткізу мақсатында 
қолданылған. 

Қазақ кілемдерінде күнделікті 
тұрмыста кездесетін белгілі бір 
заттардың бейнелері де беріледі. Мы
салы, тұмар, балта, балдақ, тұмарша, 
сырға, қармақ, тарақ, орамал балдақ, 
кереге, т.б. Тұмар, тұмарша – киелі 
өрнектердің бірі. Көне түркі тілінде 
«тума иер» деген сөз бар. Онысы 
«туған жер» дегені. Тұмар сол «тума 
иер» сөздерінің қосылуы арқылы 
шыққан. Бұрын тұмар ішіне туған 
жер топырағын, тас қиыршықтарын 
салған. Онысы «Жер Ана желеп
жебейді», «туған жерге қайтып ора
ламын» деген сенімнен шыққан. Бұл 
ұғым қазақ арасында әлі бар. 

Кереге − киіз үйдің керегесі тәрізді 
өрнек. Туысқан түркімен, қарақалпақ 
қолөнерінде «кереге көз» делінеді. 
Қазақтың кілем бұйымдарында  бұл 
ою шеттеріне сәндік үшін тоқылады. 
«Керегең сөгілмесін, керегең кең, 
берік болсын» деген тіркестерді ою
мен жеткізу үлкен тапқырлықтың, 
даналықтың белгісі.

Ру, ен таңбасы, түрлі жазу пі
шінді оюөрнектер де кілемде жиі 
кездеседі. Мәселен, тұмар − Шапы
рашты руының, дөңгелек − Албанның, 
Суанның, қос дөңгелек − Арғынның, 
тарақ − Тарақтының ру таңбасы 
болған.

Кiлемдегi ең бiр маңызды эле
мент − түсi. Сондықтан балалардың 
түс туралы түсінігін қалыптастыру 
үшін тұрмыста, өмірде түстердің 
символдық мәнін, олардың бір
бірімен үйлесімі үлкен мағына 
білдіретінін қарастырған жөн.

Мысалы, көк түске ерекше 
мәнмағына беріледі. Ол – Көк 
Тәңірі, Құдай. Қазіргі кездің өзінде 
«көкке қара» деп аспанды айтады. 
Бұрын біреудің ататегін білмекші 
болғанда «оның көгі кім?», «көгінде 
еш нәрсе болған ба?» деп сұрайтын. 
Осыған қарағанда қариялар бі
реуге ренжігенде «көгі жаман 
неме», «көктемегір»  деп ұрысатын. 
Осы жағдайларға байланысты көк 
түстің рәміздік мазмұны ерекше 
сапаға ие болып, оны төсенішке 
пайдаланбаған. Екінші жағынан  
көк  түс  қазақ  үшін  жасыл  түстің  
синонимі.  Жерде «көк» − жайлау. 
Себебі қазақта бұрын «жасыл жай
лау» дегеннің орнына «көк майса 
жайлау» деп түсінікті әрлендірсе, 
содан кейін малды «көкке шығар», 
«көкке өрбіт» немесе «көктеп жа
тыр» дейді. Әжелеріміз де осы күнге 
дейін жасыл түсті бұйымдарды «көк» 
деп айтады. Жалпы айтқанда, «көк» 
сөзінің мағынасын «көктем» түсінігі 
арқылы тіршілік бедері, «өмір реңі», 
«жасару»  деп түсіндіруге болады. 

Қазақта жасыл мен қызыл түстерді 
тек жастарға байланыстырып ай
тып отырған. Мысалы, қыздарды 
қырмызы қызыл гүлге теңеуі, 
олардың қызыл орамал тағып, қызыл 
қамзол киіп жүруінен шығар. Қазақ 
мақалдарында да қызыл түсті  «Өнер 
алды – қызыл тіл», «Қисық бұтаққа 
қызыл жиде бітеді», «Ананың көңілі 
– қызында, қыздың көзі – қызылда» 
деп келтірілген. Демек, қызыл мен 
жасыл – жастарға тән түс. 

Негізінде қызыл түс − оттың, 
күннің рәміздік белгісі. От та, күн 
де қазақтар үшін киелі. Әсіресе, от 
қазақтың ырымында, әдетғұрпында 
сиқырлы күшке ие. Отқа түкірмеген, 
аттамаған, су құйып сөндірмеген, 
шоқ баспаған. Адам киімі, үй іші от
пен тазартылады. Жеке отау құрған 
жас жігіт әкесінің үйінен от алып, 
өз ошағын тұтатқан. Осыдан «отау», 
«отағасы» деген сөздер пайда 
болған дейді ғалымдар. Жас нәресте 
мен жаңа түскен келінді пәлежала, 
қауіпқатерден аулақ болсын деп 
отпен аластатқан. «Отана, майана, 
жарылқа» деп отқа май құйып Ұмай 
анаға жалбарынған.

Сонымен бірге қара түс те зат
тар мен құбылыстардың түсін ғана 
білдіріп қоймайды. Оның мағынасы 
байырғы, көне, ескі түсініктеріне 
сәйкес келеді. Қара − жердің түсі, 
берекенің белгісі. Мысалы:

«Қара жерді жамандама,
Қайтып сонда барарсың.
Қауым елді жамандама,
Қарғысына қаларсың» 

деген сөз де осының белгісі. 
Адамның өзімсініп атайтын табиғи 
төл түс. Ол − философиялық ұғым – 
тұрақтылықты, статиканы білдіреді. 
Осыдан «қара жер», «қара бала», 
«қара сөз», «қара өлең» деген терең 
мағыналы ұғымдар қалыптасқан 
болу керек. «Жеті жарғыда» кек 
алуға беретін рәміздік нәрселер 
− «қара қазан», «қара нар», «қара 
мылтық», «қара ат». Мұның барлығы 
– «құн дауымен» байланысты ере

желер. Ал «қара нардың» мәнісі 
– өлген кісінің сүйегін қара нарға 
артып, көп қоныстаған қыстаудың 
төңірегіне апарып қоюдан шыққан. 
Жаман адамды «қара жанды» деп 
есептеген. Мысалы, «Қыз Жібектегі» 
Бекежан образы. Әке үйін «қара 
шаңырақ» деп атады. Қараның тағы 
бір мағынасы әдемілікпен байланыс
ты. Әсем сұлу қыздардың есімдері де 
әдемі – Қарашаш, Қаракөз. Қара со
нымен бірге күнделікті сөз арасында 
пайдаланатын табиғи ұғым болғанға 
ұқсайды. Сырым батыр жасырақ 
шағында Бөкен биден бата тілей 
барыпты. Сонда данагөй қарт ақын: 
«Ел қамына бола тусаң, балам, арқаң 
қара нардай жауыр болсын, мінезің 
қара жердей ауыр болсын, өкпең 
жоқ, бәрі тұтас бауыр болсын» деген 
екен.

Түркі халықтарында қара ежел
ден жамандықпен де байланысты. 
«Қорқыт ата» кітабында: «Кімде
кімнің ұлы, қызы жоқ, қара отауға 
кіргізіңдер, қара киіз астына 
төсеңдер, қара қойдың етін алды
на тартыңдар, жесе жесін, жеме
се тұрсын да кетсін. Ұлы барын ақ 
отауға, қызы барын қызыл отауға 
қондырыңдар» депті.

Қазақта ақ та – қасиетті түс. Ол 
қуанышты хабардың, бақыттың, таза
лықтың белгісі. Ол да кейде зат есім 
мағынасына ие болған. «Ақ» деп 
сүттен жасалған тағамды айтады. 
Күйеу бала қайын жұртына алғаш 
келгенде ақ (қымыз, айран) ішкен, 
келінге де ақ жаулық тағып, бетін аш
пас бұрын ақпен көмкерген. Ақ со
нымен бірге шындықтың, ақиқаттың 
әрі тазалықтың адалдықтың, шын
шыл дықтың белгісі. Мысалы, «Ағын 
су арнасын табады, ақ адам орын 
алады» деген қазақ халқы. Қолданыс 
барысында ақ күмістің синониміне 
айналған. Күміспен көмкерілген 
сандықты «ақ сандық» деп атайды. 
Сондықтан да болар халқымыздың 
нанымында күміс – тазалықтың 
белгісі.

Құрбандыққа шалған биенің ақ 
түсті болуының мәні, ол арқылы жас
тарды некелестіруде бабаларының 
аруағынан рұқсат алған. Ақ киізге 
хан көтерген не ақ киізге орап жер
леген. Ағынан жарылып, ақ отауға 
ақ тілектер айтылған. «Ақ түйенің 
қарны жарылғанда» деген сөз тіркесі 
қуанышты хабарға байланысты ай
тылады. Құрбандыққа ақ нар не ақ 
жылқы сойған. Ал, құрбандыққа қой 
шалынса ақсарбас не бозқасқа ата
лады. Себебі шалынатын қой ақ түсті, 
сары күн нұрының нышаны болуы 
керек.

Сары түс те, негізінен, ақыл
парасаттың белгісі деп есептеледі. 
Сонымен бірге ол бір жағынан қайғы
мұңмен байланыстырылады. «Сары 
уайымға салыну», екінші жағынан ол 
жұбаныш пен үміт кепілі – «Уа йым 
түбі сары алтын, сарғайған жетер 
мұратқа».

Міне, қазақ халқында түр мен 
түстердің өзіндік мәнмағынасы,  атау
лары және қабылдау ерекшеліктері 
қалыптасқан. Өз ортасына, көңіл
сезіміне байланысты кезеңдерін 
бейнелейтін символика өзіндік түр 
мен түске әспеттелген. «Өнер – 
тау сылмас азық, жұтамас байлық» 
деп,  өнер құдіретті күш, ол жарқын 
болашаққа жол сілтейтін жолсерігің, 
ертеңгі күнгі жейтін тамағын, рухани 
байлығың деп балғын шақтан өнер 
үйренуге жол сілтеген.

Абайдың қай шығармасын алсақ 
та, жастарды еңбекке, талапқа, 
кәсiптi, өнербiлiмдi меңгеруге 
шақырып, тәлiмтәрбие, үлгiөнеге 
беруге бағыттайды. Отыз үшiншi 
қара сөзiнде былай дейдi: «Егер мал 
керек болса, қолөнер үйренбек ке
рек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды». 
Бұдан ойшылдың қолөнердi өмiрдегi 
ең қымбат қарекет екенiн, малдан да 
қолөнердiң тұрақты, баянды дүниелiк 
екенiн ескертетiнiн байқаймыз.

Осындай тағылымға шақыру ұлы  
түркi  ойшылы  Жүсiп Баласағұнның 
«Құтты бiлiк» шығармасында баян
далған. Түркi халықтары мәде ние
тiнiң биiк шыңының бiрi болған 
«Құтты бiлiктегi» қолөнершiлерге 
қатысты жолдарды мысалға кел
тірейік:

– Қолөнершi қолдарында 
түрлi өнер,

Қолөнерiн пайдаланып 
күн көрер.

Бұлар да бiр ең қажеттi кiсiлер,
Жақын жүрiп көпкөп 

пайда түсiрер,
Темiршi, етiкшi, балташы, 

терiшiлер,
Сыршы, зергер, садақшы, 

жебешiлер.
Бұл дүние ғажабын, iстейтұғын 

осылар,
Өнердiң кереметтерiн iстейтұғын 

осылар,
Таусылмайды санын тiзсең 

олардың.
Аңғар өзiң. Мен сөзiмдi доғардым.
Араласып, түсiнiсiп жүрерсiң,
Сүйiндiрсең, сүйiнiштi 

өмiр сүрерсiң.
Iсiңдi iстеп берсе, қайтар 

құнын тез
Iшкiз, жегiз, мол ауқат бер, 

сырын сез.

Кәсiп иелерiн құрмет тұта бiлген 
ақын кәсiпкерлердi адал еңбек ада
мы, тiршiлiктiң тiрегi, материалдық 
байлықты тудырушы, рухани игiлiк

терге жол ашушы ретiнде жырлап 
суреттейдi. Әрине, осы материал
дар кәсiпкерлердiң адал еңбегiн 
құрметтеуге, «өнерлi өлмейдi», «та
лаптыға нұр жауар», «ерiнбей еңбек 
еткен мұратына жетедi» деген ой 
түйiнiп оқушыларға үлгi етiп ұсынуға 
болады.

Ал, көрнектi ақын, әрi халық пе
дагогикасын зерттеушi Мұзафар 
Әлiмбаев «Көк кiлем» атты дастанын
да Рахым деген кедейдiң атабаба
сынан қалған жалғыз тықыр кiлемiне 
байдың көзi түскенi, Рахымға жала 
жауып зынданға қаматқанын жыр
лайды. Мысалы:

Ұстаған жетi бабасы,
Ұстаған өзi жас күннен,
Өлшеусiз құныбағасы
Бар екен тықыр тас кiлем.

Жиһазы осы қолында
Жетi атаның көзi екен!
Тоқыған өмiр бойында
Жетiншi әке өзi екен!

Көк кiлем бетi бай қала,
Жемiстi жасыл салқын бақ,
Мөпмөлдiр көктi айқарса,
Жұлдыздар жанған жарқырап.

Қалдырған баба өсиет:
«Сақтаса қайсы үй дұрыстап,
Сол үйде болар дос ниет,
Сол үйге қонар ырыс, бақ».
 
Мiнеки, кiлем бұйымы – күнделiктi 

өмiрдегi ең мәндi  де қастерлi  ұғым
дарды көрсететiн заттардың  бейнесi. 
Олай  болса  ұл мен қыз  күнделiктi 
өмiрде көрiп жүрген  заттарының  
бейнесiн  атабабасының  қолымен 
жасалған бұйымдардан көрiп, оның 
әсемдiгiне бiр тамсана және кiлем 
бетiндегi өрнектердiң мағынасын 
терең ұғынуы арқылы өз бойында ол 
затқа  деген  ерекше  құрмет  пайда  
болады. 

Халқымыз қашан да қанатты 
сөздерді қазынам деп, өнегені өрісім 
деп таныған. Ұрпақ тәрбиесінде 
әр азамат, әр атаана, әр ошақ пен 
орта ең алдымен бабалар өнегесіне, 
даналар қалдырған дәстүрімізге 
сүйенгенде ғана сүбелі үлеске 
ие болмақ. Халқымыздың өсиеті 
мен өнегесін, дәстүрін,  дәріптер 
тағылымдарын, мәуелі пікірлерін 
жинақтап, үлгі етіп ұсынғанда ғана 
ұрпақ тәрбиесіне мол үлес қосылмақ.

Халық даналығының тәрбиелiк 
құралдары, мақалмәтелдер, жұм
бақтар және ертегiлерде «Бiр түктi 
кiлем, бiр түксiз кiлем» (Аспан, жер). 
«Сатайын десем ауыр кiлем, сатпай
ын десем тәуiр кiлем» (Жер). «Зер
зер кiлем, зер кiлем, көтерейiн десем 
зор кiлем» (Жер). «Түртүр кiлем, 
төгiлiп жатқан кiр кiлем. Жайы
жайы, жай кiлем, жайылып жатқан 
бiр кiлем» (Көктемдегi жер) – деп 
көрініс тапқан. Мiнеки, кiлемнiң өзiн 
жұмбақтағанда жердiң қызыл гүлiне 
бағалап көркемдеп көрсеткен халық 
баласының бойынан да сол әсемдiктi 
көргiсi келедi.

Кiлем тоқу  кезiнде  ұстанатын  
әртүрлi  нанымсенiмдер,  ырымдар  
да  бар. Мысалы, бiтпеген  кiлемнiң  
жанына  ер адам  келсе, кiлемнiң  
бетiн  жабу  керек. Оның себебi 
таңданып, көзi тиюi мүмкiн. Жүктi 
әйелдерге кiлем тоқу iсiне араласуға 
рұқсат бермеген. Себебi, нәресте 
кiндiгiне оралып әйелдiң босануы 
қиын, қауіпті жағдайға душар бола
тынын жобалаған. Тоқу кезiнде бала 
ауырса, тоқуды тоқтатады, әйтпесе 
баланың ауруы кiлемдi тоқып 
бiткенше созылады дейтiн ырым бар.

Кiлем тоқушы әйелдер кейбiр 
дәстүрлердi жиі пайдалануға тыры
сады. Мысалы, көршi үйдiң баласы 
келсе:

Бармақтарың майысып,
Түрлi ою ойысып
Ұста болар ма екенсiң? 

– деп қолына шашақты жiптi тақса, 
оның анасы тоқымашыларға дәмдi 
тағам әкелуге мiндеттi болады. 

Кiлем тоқылып бiткеннен кейiн 
«кiлем iлу» рәсiмi бойынша той жа
салып, келген қонақтар «құтты бол
сын» деп, кiлем иесiне байғазы бе
руге тиiс. Сол себепті үй иесі, көрші
қолаңы, ағайынтуысы, ауылдың 
үлкен қариялары тоқушы қыздардың 
көңілдерін аулап, оларға әңгіме, 
аңыз, өлең, жыр, ән айтып береді, 
еңбектерін құрметтеп, бағалап сый 
табақ әкеледі.

Кiлем тоқудың сырын бiлген 
әрбiр қалыңдық жасау мүлкіне өз 
қолы мен тоқыған кiлем бұйымдарын 
дайындайды. Ал күйеу жiгiт өз 
қалыңдығына қолымен дайындаған 
бiлезiктi ұсынады. Мұндай әдеп
ғұрып жас тардың мiнезқұлқының 
тамаша этикетi саналды.

Мiнеки, халықтық қолданбалы 
өнеркәсiпшiлiгiн балаларға оқып
үйрету және тәрбиелеудiң дәстүрлi 
халықтық жүйесiн талдау барысында 
қазiргi заманғы оқушыларды және 
көркем еңбек мұғалiмiн дайындауда, 
iс жүзiнде пайдалануға болатынына 
көзiмiз жеттi. 

Қыздаргүл ҚАСЕНОВА, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университеті
тарих мамандығы бойынша 
философия докторы (PhD),

«Дәстүр» қолөнер орталығының 
мүшесі

Кестенің сыры – түрінде, 
кілемнің сыры – түгінде
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Көктемгі күннің шұғыласы ой-
шұқыры көп Челябі жолын жарқыратып 
тұрды. Степан жолдың жиегіндегі құрғақ 
жерлермен жүріп келе жатты. Қарсы 
кездескен арбалардың түрі адам көргісіз: 
бұл жерлерде арбамен де, шанамен де 
жүру мүмкін емес еді. Мұндай жерлерде 
үстіне жүк тиелген арбалар бірнеше 
сағат бойы тұрып қалады. Бірі көктемгі 
еріген қардың суы жиналған, енді бірі 
қарайыңқыраған құрғақ жерде тұр. 

Биыл көктем ерте түсті. Арбамен келе 
жатқандар Степанды екі рет тоқтатып, 
қарға батып кеткен арбаны шығаруға 
көмектесуін сұрады. Әрине, мұндай ірі 
денелі кісіге бұл түкке тұрғысыз нәрсе 
еді. Степан арбаға үнсіз жақындап келіп 
иығымен итеріп көріп еді, ештеңе өнбеді. 
Басын шайқап әрі қарай кетті. Ол әбден 
қалжыраған еді... Арбадағылар да мұны 
сезді, бәрі де таңғала қарап қалыпты.

– Аға, саған не болған? – деді бәрі 
жамырай. – Түріңе қарасаң, тау қопа-
ратын сияқтысың, ал күшің қатыннан да 
төмен!

– Енді... Бар күшімді салып-ақ жа-
тырмын... – Степан ешкімге қарамауға 
тырысты. – Мазам да болыңқырамай тұр.

– Алыстан келіп пе едің?
– Жоқ... Әнебір жерден солға бұрыл-

саң, менің деревням. «Морошкино» деп 
аталады.

Олар бір-біріне қарап бастарын 
шайқады: жолдың екі бетін түгел аштық 
жайлаған, демек, бұл да аштықтан қал-
жыраған. Мүмкін, байғұстың нәр татпа-
ғанына үш-төрт күн болған шығар... Ал 
Степан бұлардың қасынан тезірек кетіп 
қалуға тырысты: ол өзінің осы әлсіздігіне 
қатты қорланды. Ол, шынында, бірнеше 
күн бойы нәр татпаған болатын. Тіпті 
аштықтан әрең тәлтіректеп жүріп келе 
жатыр еді. Жүріп келе жатып көзінің 
алды қайта-қайта қарауыта берді. Степан 
құрғақ жерге отырып демалып алды. 
Қаншама күн жылы, жайлы болғанмен 
мазасы жоқ. Қалжырағаны сонша, осы лай 
отырып өліп кетсе де риза еді...

Арбаға мінгендерден басқа арагідік 
жаяу жүргіншілер де кездесіп қалып 
отырды. Мойындарына сөмке асынып 
алған бұлар қалаға күнкөріс қамымен 
бара жатқан болатын.

– Ағай, қаладан келе жатырсың ба?– 
деп сұрайды қарсы кездескен мұжықтар.

–Қаладан, – деп жауап береді бұл.
–  Ол жақтан жұмыс табыла ма?
– Ол жақта ешқандай жұмыс жоқ. 

Алты апта бойы жұмыс табылмай, босқа 
сандалдым. Енді қайтып бара жатырмын. 
Көктем келді, енді жерді жырту керек. 
Әйтпесе, кеш болады.

– Мұның дұрыс. Тот басқан жалқау 
соқа сенің жеріңді өзі келіп жыртып 
бермейді. Сонымен, жұмыс табылмады 
дейсің бе? Онда маңдайыңа жазғаны сол 
болғаны да...

– Бәрі де солай, ешкім жұмыс 
тапқан жоқ. Қалада өз жұмысшылары 
да жеткілікті. Тек қар күреу, отын бұтау 
сияқты бірдеңелер бар, оған су ішесің, 
нан жейсің. Ал нағыз жұмыс жоқ.

Әңгіменің тақырыбы бір-ақ нәрсе 
болды; аштық, жұмыс, тамақ табу. Нан 
да, бидай да, пішен де жоқ. Ештеңе жоқ. 
Қаншама мал сойылды, бәрі Рождествоға 
дейін таусылған еді. Тіпті, арзан бағаға 
сатылған жылқы да өтпеді. Степанмен 
сөйлескен адамдар оның қалада жұмыс 
жоқ дегеніне сенбеді; шенеунік пен 
байлар тұратын қалада жұмыс болма-
ғанда қай жерде болады.

– Бекер әуре болатын болдыңдар, – 
деді Степан.

– Құдайдың басқа салғанын көрер-
міз, қайырымды жан! Жетіскеннен бара 
жатқан жоқпыз...

Степан үлкен жолдан сүрлеуге түскен 
кезде бойы жеңілдеп қалғанын сезді: ең 
болмаса, аш адамдарды көрмейді.

Морошкино жазық жермен жүрсе – 
отыз, ал Пеньковка арқылы жүрсе, қырық 
шақырым жер. Үйге жақындаған сайын 
бойыңды қуаныш билейді, тек тезірек 
жетер ме еді. Онда не болып жатыр екен? 
Халық әбден қажыды, қыстың түрі мынау.

Пеньковкаға жақындаған кезде 
Степан алдында кетіп бара жатқан жас 
жігітті қуып жетті. Ол қолындағы таяғын 
сермей, қарыштап жүріп бара жатты.

Бұл балаң жігіт Морошкино дерев-
нясының адамы болып шықты, аты – 
Серёжка.

– Серёжка, қайдан келе жатырсың?
– Қаладан, – деді бозбала көтеріңкі 

дауыспен. – А-а, бұл сен бе едің, Степа? 
Мен әдепкіде танымай қалдым. Сен де 
қаладан келе жатырсың ба?

– Иә, қаладан.
Серёжка өзінің балаң, қоңыр көз-

дерімен Стёпаға барлай қарап қойды. 
Сосын еш себепсіз күлімсіреді. Бұл жас 
шамасы он төрттегі орта бойлы, бетін 
секпіл басқан, кәдімгі деревня баласы 
еді. Қалалықтарша киінуге тырысыпты: 
жыртық пиджак, жыртық етік, пүліштен 
тігілген жыртық шалбар. Ал көйлегі ақ 
сисадан тігілген, оны Екатеринбургтегі 
халық ығы-жығы базарлардың бірінен 
алған еді.

– Неменеге мәзсің? – деді Стёпа 
қабағын түйіп.

– Жай, әшейін. Әдепкіде қорқып 
кеттім: соңымнан біреу қалмай келеді, 
қарасам, өзіміздің деревняның адамы. 
Сіз болғаныңыз қандай жақсы, бірге 
қайтамыз. Зауыттың тұсынан өтетін кезде 
қатты қорықтым: өзі жолдың бойы, халқы 
да дөрекі.

– Қорқатын несі бар, балақай?
– Өзім де білмеймін. Пеньковкаға 

түнеп шығайық, сосын таңертең ерте мен 
Морошкиноға тартып кетейік. Дерев-
нямды сағындым, тіпті жүгіріп кеткің 
келеді.

– Жүгіріп кете бер, кім сені ұстап тұр?
Серёжка тағы үнсіз қалды. Оның 

қуанышы Стёпаның жүрегіне ауыр тиді. 
Аштықтан әбден қалжыраған Степан оған 
жақтырмай қарады.

– Сен қалада не істедің? – деп сұрады 
Степан қатқыл дауыспен.

– Мен поптың ат айдаушысы болдым. 
Күздігүні бардым, алғашқы қар түскенше 
жұмыс істедім. Поптың өзі сияқты аты да 
кәрі. Өзі сараң, күңкілдей береді. Әдепкі 
кезде қатты қиналдым, кетіп те қалғым 
келді. Бірақ біздің деревнядан пішен 
шабуға келген адамдар «жұмысыңды 
тастама, деревняны аштық жайлаған, 
соңына дейін шыда» деп ақыл берді.

***
Осылай әңгімелесіп келе жатып, бұлар 

жолдың қалай қысқарғанын байқамай 
қалды. Тіпті Пеньковканы біреу бері 
жақындатып қойған секілді.

Пеньковка Көлді деп аталатын 
өзеннің жағасына орналасқан үлкен 
деревня болып шықты. Бұл жерде бұрын 
өмір қайнап жататын, енді тып-тыныш; 
үйлерде кәрі-құртаң кемпір-шалдар ғана 
қалыпты. Ал ер-азаматтар отбасын асырау 
қамымен жан-жаққа кеткен.

– Бұл жерге де аштық жетіпті, – деп 
қояды Серёжка жүріп келе жатып.

– Силантийға кіріп, қонып шығуға 
рұқсат сұрасақ қайтеді?

Силантийдің үйі бері жақындау жерде 
болып шықты, мұнысы бұларға тиімді 
болды. Степан үнсіз келіскен, тіпті бұған 
қай жерге қонса да бәрібір. Үйде екі-ақ 
адам: кемпір мен келін ғана.

– Басқа бір үйге барып қонғандарың 
дұрыс болатын еді, – деді кемпір.

– Шаршадық, әже. Мүмкін, сен 
тамақтан қиналып тұрған шығарсың, біз 
тамақ жемейміз, ертең үйден ішеміз.

– Иә, иә, сол ғой мені қинап тұрған: 
өзіміз тамақты күнара ішеміз. Ана ба-
лаларды қарасаңшы, нан сұрап жылап 
жатыр. Бұл да Құдайдың ісі шығар.

Қайда барсаң да тып-типыл, ештеңе 
жоқ. Мынау Серёжка ма?

– Василиса әже, мен, Серёжка ғой.
Бұлар ішке кірді, ырымын жасап дұға 

қайырды, содан кейін сәкіге жайғасты. 
Силантийдің жағдайы әжептәуір сияқты 
еді, үйдің ішіне кіргесін тіпті тіршіліктің 
нышаны байқалмады. Жас келінді Степан 
танымады, әбден жүдеген, әйтпесе, ол да 
Морошкинода Степанмен көрші тұратын. 
Оның бұл жерге келін болып түскеніне 

төрт жылдай болды. Үйге кіргесін Серёжка 
тіпті тым-тырыс қалды. Мойнындағы сөм-
кесін бұрышқа қойды да таңғалған түрмен 
жан-жағына қарады.

– Жұмыс іздеп шыққанмын, Василиса 
шеше, – деді Степан мұңайып. – Тек 
бекер әуре болыппын.

– Ең болмаса, өзің тоқ болған 
шығарсың, үйіңде ол да болмас еді ғой.

– Үйді уайымдадым, шеше. Оларды 
ойлаған кезде көзіңе жас үйріледі: олар 
аш отыр, ал бұл жақтан беріп жіберетін 
ештеңе жоқ. Бір күн жұмыс істесең, үш күн 
бос жүресің.

– Сендердің Морошкиноларыңда да 
қиын болып тұр ғой. Мына Матрёна келін 
өткен аптада үйіне барып қайтқан еді, 
тіпті жаман болып тұр дейді. Бәрі де аш, 
әйелдер балаларына ештеңе тауып бере 
алмай жатыр. Бәрі де арасына бір күн 
салып, әйтеуір бірдеңе жейді. Бәрі де аш: 
біреулер жүріп келе жатып құлап қалады. 
Бұрындары жүн-жұрқамен шошқаны 
тамақтандыратын едік, енді ол да жоқ.   

Осылай ананы-мынаны айтып отырып, 
ештеңе жеместен, ұйықтауға жатты.

Степан орын табылғанына қуанышты 
еді. Тақтай төсекке Степанмен бірге 
Серёжка да жайғасты. 

– Сен, поптың күшігі, байқа, мен ерте 
тұрам, – деді Степан. – Ұйықтап қалма.

– Сен мені оят: бірге жүрейік, көңіл-
дірек болады.

– Сенің содан басқа білетінің бар ма, 
ақымақ?

Осылай жатып бірталай сөйлесті. Оның 
үстіне Серёжка қалада поптың үйінде 
қалай күн кешкенін айтты, оған қоса алты 
сом жалақы алғанын да ұмытқан жоқ. 

– Шешең қуанып қалатын болған 
екен, – деді Василиса шешей, – көрдің бе 
таршылықта өсіп ең, жігіт болыпсың. Бұл 
да Құдайдың қарасқаны.

– Мен зауыттың қасына келген кезде 
қорықтым, – деді Серёжа сөзін жал-
ғастырып. – Ол жердегі адамдар қор қы-
нышты, одан басқа жолдың бойында да 
аш адамдар кезіп жүр. Егер менде ақша 
бар екенін білсе, тірі қалуым екіталай еді. 

– Иә, иә.
– Степан да қорқытты: артыма 

қарасам, біреу тақап келіп қалыпты.
Бұл әңгімеге Степан араласқан жоқ, 

тек оқтын-оқтын күрсінумен болды. 
Серёжка алып келе жатқан алты сом оған 
маза бермеді. Өзінің бос келе жатқанына 
ұяттан жерге кірердей болды. Бұл әрі ұят, 
әрі қорлық еді. Ал мұны үйде жоқшылық 
күтіп тұр. Әйелі болса қаладан ақшамен 
оралады деп отырған шығар, оның арғы 
жағында бақшадағы өнім де пісіп қалады, 
картоп, бұршақ дегендей. Сөйтіп, нанға 
да қол жетер. Нан демекші, тұқым да жоқ, 
нан қайдан болсын, ат та аш тұр.

Үйдегілер әлдеқашан ұйықтап қалған, 
ал Степан көз ілмеді. Серёжканың ақшасы 
есіне түссе, жүрегі дүрс-дүрс соғып 
кетеді. Рас, алты сом көп ақша емес, 
бірақ мынадай уақытта әжептәуір дүние. 
Міне, сондықтан Серёжка көңілді, ал бұл 
үйіне не бетімен бармақ. Ойына неше 
түрлі ойлар келді, бірақ ойы қайта-қайта 

Серёжканың ақшасына тіреле берді. 
Степан өзінің бұл ойынан қорқып бірнеше 
рет дұға оқымақ болды. Сережка қасында 
ұйықтап жатыр, сөмкесі бас жағында, 
қолыңды созсаң болды, ақша сенікі, ал да 
бара бер. 

Степан өзінің бұл ойынан терлеп 
кетті. Мұздай болған тақтай төсекте жатса 
да терлеп кетті. Түнімен дөңбекшіді. 
Таң атқасын күндегі әдетімен Василиса 
шешей от жағуға келген кезде бұл да 
орнынан тұрып жинала бастады.

– Серёжканы неге оятпадың? – деп 
сұрады кемпір. – Кеше ол саған оят деп 
тапсырып еді ғой.

– Оятқанмын, тұрмайды. Артымнан 
қуып жетер.

– Жолдан әбден шаршаған ғой, – деді 
кемпір. – Мейлі, жата берсін. Соңыңнан 
қуып жетер, жиырма шақырым деген не. 
Степан, неге түнеріңкісің?

– Шеше, мазам болыңқырамай тұр. 
Таза ауаға шыққасын кетеді ғой. 

Кемпір бұл сөзді өзінше түсінді, демек 
әбден ашыққан, бар болғаны сол.

Аяғын әрең сүйретеді, қажыған. 
Барлық ер азамат солай. Мұның несі 
жақсы?!

– Мен Серёжканы оятайын, – деді 
кемпір Степанды қақпаның сыртына 
шығарып салып тұрып. – Жақсы, бала.

Степан ештеңе деген жоқ, түнде 
мазалаған ойлардан қашқысы келгендей, 
тез адымдап жүріп кетті. Артына бұрылып 
қараған жоқ, тіпті кемпірге рахмет те 
айтқан жоқ.

– Әй осының мұнысы тегін емес-ау, 
– деді Василиса күбірлеп, Сөйтіп бірден 
Серёжканы оятуға кетті. Оның ойында 
Серёжканың ақшасы жоқ деген күдік 
болды. Серёжка өзінің алты сом ақшасын 
түгел санап шыққан кезде Василиса демін 
бір-ақ алды: бұл аш адам туралы бекер 
арам ойлаған екен.  

***
Степан өзіне таныс жолмен жүріп 

келе жатып күнәһар бола жаздаған же-
рімнен Құдайдың өзі құтқарды. Тез 
кетіп қалғаным қандай дұрыс болған деп 
ойлады. Әйтпесе, шайтан түрткені рас еді 
ғой: қолыңды созсаң болды.

Бір жағынан кемпір де күйбеңдеп 
жүріп алды, әйтпесе, күдік бірден бұған 
түсетін еді. Жоқ, қайткенмен кетіп қалғаны 
дұрыс болды. Тек, қарны қатты ашты, 
мына таныс деревняда бір тілім нан сұрап 
жеу ұят еді, мұның түрін бәрі танитын. Ол 
соңғы рет нанды зауытта жеген болатын, 
оны сол жердегі жәмшіктерден сұрап 
жеген еді. Бір жағынан ұят та қысты, бір 
жағынан таныс емес адамдар, ешкімге 
айта қоймайды.

Жарты жолға келген кезде Степан 
әбден қалжырады, аяқтарын тәлтіректеп 
басып келе жатты. Қырсыққанда еш-
кім кездесе қоймады. Күн жоғарыға 
кө терілген, денеңді қыздырып, балбы-
ратады. Жатып тынығып алар ма еді. 
Жақын маңда пішен сақтайтын сарай 
көрінді. Степан демалу үшін соған келіп 
кірді. Ішіндегі саңылтырдың үстіне құ-
лай кетті де көзін жұмды, көз алдына 

Серёжканың бейнесі келді; бейне бұған 
қарап күліп тұрды.

– Құдай, өзің сақтай көр! – деді 
Степан күбірлеп.

Ұйқысыз өткен түн өзінің дегенін 
қылды. Ол бұл сарайда қанша ұйықта-
ғанын білмейді, бірақ әлдебір дауыстан 
оянды. Жолмен біреу келе жатты, өзі ән 
салып келеді. Есіктен басын шығарып 
қарап еді – Серёжка.

– Әй, көксоққан, неменеге мәз бо лып 
әндетіп келесің? – деп айқайлады Степан.

– Бұл сен бе едің, Стёпа? Ал мен сені 
үйге жеткен шығар десем.

– Жете алмадым. Демалып алмақшы 
болып отырып едім, ұйықтап кетіппін.

– Әлі демаласың. Жүрейік!
– Дұрыс, Серёжка. Жүрейік.
Олар жүріп кетті, Серёжка алда, 

Степан соңынан келе жатты.
– Ал маған Василиса шешей сені кетіп 

қалды, өзі көңілсіз деді. Аяп жүр. 
Василисаның аты аталғанда Степан-

ның денесі дір ете қалды, әлдебір ойлар 
миын шарпып өтті. Шынында, ол үйден 
бұрын шықты ғой...

Содан кейін Серёжканың мүрдесін 
орманның ішінен тауып жатса, кім 
өлтіргенін қалай табады. Степанның тұла 
бойы тағы қалтырап кетті. Құдайым-
ау, не болып кетті өзі? Басы айналды, 
көзінің алдында бірдеңелер қарауытты. 
Ал Серёжка алдында кетіп бара жатыр, 
мойнында сөмкесі. «Оның ақшасын 
тартып алу керек» деген ой келді басына. 
Бірақ үйіне барғасын айтып қояды, сосын 
Степанды түрмеге жабады. Тағы басы 
айналды, тағы көзінің алды қарауытты...

– Серёжка, қайда асығып бара 
жатырсың, сайтан алғыр?

Серёжка тоқтаған кезде күліп қарап 
тұрған Степанды көрді. 

– Бері келші!
Серёжка жақындап келгені сол еді, 

басына тиген соққыдан ұшып түсті.
– Стёпа, саған не болды? – деді 

Серёжка жан даусы шығып.
Бірақ бұл сөздер Степанның құла-

ғына жеткен жоқ. Тек Сережканың алқы-
мынан алды да қылғындыра бастады. 
Се рёжканың тыпырлаған денесі сәлден 
соң тым-тырс қалды. Степан оның 
мойнындағы сөмкесін жұлып алды да 
жүгіре жөнелді. Соңынан Серёжка қуып 
келе жатқандай көрінді. Тіпті «Степан, 
сен не істеп жатырсың?» деген сөздері де 
құлағынан кетпеді. Жарты шақырымдай 
жүгіргесін әбден сілесі қатты. Мүмкін, 
мұны біреу көріп қалған шығар, оның 
үстіне Серёжка жолдың үстінде жатыр. 
Біреу үстінен шығып қалса, ізін суытпай 
мұны тауып алады. Степанның есіне 
өлген адамды байлап тастамаса, өлік өзін 
өлтірген адамның соңынан қалмайды 
екен деген сөзі түсті. Жан-жағына алақ-
жұлақ қарады, содан кейін жаңағы жерге 
қайтып келіп, Серёжканы таяу тұрған 
қайыңға сүйреп апарды, сосын оған өзінің 
белбеуімен байлап тастады. Осыдан кейін 
басқа жолмен өзінің деревнясына қарай 
жүріп кетті.     

***
Серёжканың мүрдесін бір жетіден 

кейін тапты, бұл кезде мүрде бұзыла 
бастаған еді. Степан бұл әңгімені естіген 
кезде сыр берген жоқ. Серёжкамен 
бірге болғанын, Пеньковкада бірге түне-
гендерін айтқан жоқ. Тергеуші келіп, іздеу 
салғанмен, ештеңе өнбеді. Ал Степан 
күнұзақ үнсіз, ойға батып, түнеріп жүретін 
болды. Ақыры шыдамады, төртінші күн 
дегенде тергеушіге өз аяғымен келді.

– Серёжканы өлтірген мен едім, 
жоғары мәртебелім!

– Неге өлтірдің?
– Аштықтан. Мені сайтан азғырды. 
Көзіне жас ала отырып, Степан оған 

болған оқиғаны бастан-аяқ түгел айтып 
берді. Бұл әңгімені айтып отырған кезде 
тыңдап отырған куәгерлер де көздеріне 
жас алды. Степан жақсы адам болатын. 
Ешкімге жаманшылық ойламайтын...

Бақтияр МЫРЗАШ.
Сырдария ауданы

Жиырмасыншы ғасырдағы 
жаңа қоғам алып Одақты ме-
кен еткен халықтардың күн-
көріс тіршілігі, ұлттық ерек-
шеліктеріне, тұрмыс жағдайына 
қарамай, жекенің малын түрт-
кіледі. Кеңес үкіметінің жүр гізген 
саяси науқаны ортақ қо ғамдық 
меншік дегенді бұ рын-соңды 
көрмеген халықты ашаршылыққа 
ұшыратты. Бұл науқаншылық 
малмен күн көр ген қазақ халқына 
ауыр ти ді. Малынан айырылған 
қан дас  тарымыз ашаршылыққа 
ұшы рады. Тарихшы ғалымдар 
«1920-1929 жылдары 1 млн 200 
мың адам көз жұмса, тек қана 
1930-1933 жылдары 2 млн 279 
мың адам аштықтан өліп, 1 млн-
ға жуық қазақтар шет елдерге 
кеткен. Қазақ даласындағы 40 
млн малдан, 4 млн қал ған» де-
ген деректерді келті реді. «Қа-
зақ даласына Қазан төң керісі 
соқ пай өткен» деген респуб-
лика ның басшысы Голо щекин 
ел де жекенің малын тәр кілеу, 

нау  қанын өте пәрменді жүр гізді. 
Сая си нау қанның белсен ділігі 
сондай, бұл жұмыс шаруашылығы 
бас  қалардан көш ілгері орталық 
Ре сей ай мақтарына қарағанда 
Қа  зақ станда бұрын аяқталды. 
Бұл ұлтқа нәубет әкелген, аштық 
жылдары еді. Аузын арандай 
ашып келген аштық өңірлер мен 
әрбір отбасын қамтыды. 

Сол жылдары Сырдың ор талық 
аймағын мекендеген біз дің елдің 
халқы да ашар шылыққа ұшырап, 
бірсы пы расы оңтүстікке, көрші 
елге ауды. Дегенмен де, ірге 
көтер мей, «өзен жағалағанның 
өзегі талмайды» деп, дарияның, 
көл дің балығымен, тоғайдағы аң-
құспен күн көріп, қиын уақытты 
бастан өткізгендер жай лы әке-
леріміз айтып оты ратын. 

1932-1933 жылдардың қы сы 
қатты суық, қары қалың болды. 
«Жұт жеті ағайынды» де гендей, 
жекелерден ұйым дастырылған 
қоғамдық мал қо ра-қопсы, жем-
шөптің жоқ ты  ғынан, бағып-күту-

дегі тәжірибенің жетіс пе у і нен 
қырыла бастады. Со  ны  мен малды 
серіктестік тер дің мүше леріне 
пайда лануға бере бастады. Сол 
кездері ха лық ақыны Төлеу бай 
Үркім ба евтың қоғамдық мал-
ға де ген нем құрайлылықты сы -
нап, «Социалистік  Қазақстан» 
га  зе тіне «Сатанның сары ата-
ны» деген фельетоны шық ты. 
Фельетонда сары атан Са танның 
жеке меншікте бол ған кезде екі 
өркеші бала дай, жүні жылтыраған 
ойсыл қа раның аруанасы болғаны 
айтылады. Қоғамдық меншікке 
өткеннен кейін, сары атан әр-
кімнің жетегінде жүріп жүдеп-
жадағанын, қыста ықтырма, жейтін 
шөп, жем жоқ, өлуге кел генін, 
белсенді бригадир Но ғайбаевтың 
қоғамның күш көлігін жұмсаудағы 
қатыгез ді гін сынайды. Қайтадан 
егесі Сатанға қайтарылғаны, атан-
ның егесіне айтқан зарын, көр-
ген озбырлығын, мұңын жаз ған 
болатын. Фельетонның құдіреті 
ғой, Үкімет қоғамдық малды 
ұжым дастыру, оны пай далану, 
кү тім жасаудағы кем шіліктерін 
көріп-біліп, рес пуб лика бойынша 
тек серулер жүргізіп, осы жұмысқа 
жаңаша бетбұрыс жасаған еді. 

Қоғамдық малдың қыры-
луы, жекеге қайтарылып бе ріл-
гендердің күйсіздігі елді күй зелт-
кенін жарықтық әкем ай тушы еді. 

– Сол жылдары өзі ашар-
шы лықтан қалжыраған елдің 
үс тіне батыстан, солтүстік жақ-
тан оңтүстікке бет алған бос-
қындар өтіп жатты. «Аштық не 
жегізбейді?» дегендей, олар бас-
көзге қара май, үйлерге кіріп, қолға 
ілінгенді қома ғайлана жеп, жұта 
беретін. Аштықтан, ұзақ жолдан 
денелері ісіп кет кен жандардың 
кім еке нін айыру мүмкін емес 
еді. Ұрсаң да, ештеңеден тайы-

нып қорықпайтын. Осындай бос -
қындардан қолдағы бары мызды 
аман алып қалуға күш салатынбыз. 
Кейбіреулерінен «Қай жақтан 
келе жатырсыңдар, қандай ел 
боласыңдар?» деп сұрасақ, жауап 
бермейтін, сөз ге сараң болатын. 
Баса-көк теп кіріп, барыңа қара 
бат пақша жабысатын, осындай 
әре кет теріне қарап, оларды 
«қара батпақтар» деп атап кеттік. 
Бұл сөзді кешегі күнге дейін бір 
нәрсеге жабылып жатқандарға 
қарата айтып, «қара батпақша 
жабылыңдар» деуші едік. Сөйтсек 
олар батыс пен терістік жақта 
ашаршылыққа ұшырап, оңтүс тік-
ке, Сыр бойына ауған қа зақтар 
екен. 

Әлі есімде, ауылдағы Бә йімбет 
деген кісі өрімдей екі қызды бір 
пұт тарыға айыр бастады. Кейін 
заман түзелгенде естідік. Сол бір 
пұт тары бір қауым елдің күніне 
жарап, ашаршылықтан аман 
алып қалыпты. Ал екі қыздан өр-
біген ұрпақ (аттарын атамай-ақ 
қояйын) ауда ны мыздың елді ме-
кендерінде біз бен бірге өмір 
сүріп, тір шілік жасап келе жат-
қанын біле міз. 

Сол жылдардың қысы бола-
тын. Таңертеңгілік шәй ішіп отыр 
едік, есіктен кіре құлаған көрші 
жамағайын ағамыз менің атымды 
атап: «Бір жеті болды тіске 
басатын ештеңе жоқ, аштықтан 
бұралып өлу халде жатырмыз, 
мынау сендердің қыстау қора-
қопсыларыңды ай налып, қолыма 
не түсер екен деп шығып едім, 
қардан омбылап әлім кетіп, осы 
үйге әрең жеттім. Мына шоқ шең-
гелдің түбінде бір қоян қардан 
омбылап секеңдеп қаша алмай 
жүр, шырағым, өлтірмесең, со-
ны маған атып бер, біз түгелдей 
қырылатын шы ғармыз» деп өкі-

ріп жылап жі берді. Мен де мыл-
тығымды алып, айтқан жеріне 
бардым, бір ор қоян қалың қарды 
ом былап секеңдеп жүр екен. 
Атып алып ағаға бердім. Ол ал-
ғысын жаудырып, батасын беріп, 
рақметін айтып, сорпа жа сатыпты. 
Сол кісі кейін қар тайған кезінде 
әкемнің жақ сылығын «Әуелі құ-
дай, екін ші сол қарияның арқа-
сын да аман қалдық» деп үнемі 
айтып отыратын. Әкем нің аға сы 
Қази деген кісі аудан ор  талығы 
Қармақшыда қыз метте жүргенде 
Ресейден мех заводқа келген 
орыс инже нерімен  дос болып, 
әкеме мыл тық әкеліп берген 
екен. Содан ауылда мылтығы 
бар алғаш қы аңшы болған. Әкем 
жа саған жақсылығын көп айта 
бермейтін. Жақсылық іс жата 
ма? «Аштықта жеген құйқаның 
ауыздан дәмі кетпейді» деген 
емес пе? Шалт қимылдайтын 
қарулы кісі болатын. Ауыл тө-
ңірегіндегі «Табан көл», «Астау 
көл», «Лайөзек», «Көкшиелі» көл-
дерінен балық аулап, аң-құс атып, 
аштыққа ұшыраған отбасыларына 
қамқорлық жа сағаны, халық 
аузында кешегі күнге дейін 
айтылып жүрді. Көнекөз қариялар 
ертеректе «Кәрімнің мылтығы, 
Байназар ұстаның балғасы 
күнімізге жа рады» деп отыратын. 

Кейіннен әкем бастаған аң-
шылардың колхоздың жоспа рын 
орындаудағы жұмыстары – өз 
алдына әңгіме. 

– Есекті отын тасуға, міне-
міз, оны ешкім есепке алмайды. 
Күз түсе босатып жіберген бо-
ла тынбыз. Қараша айы, есек 
үйге оралмады. Аштықтың ара-
ны ашылып тұрған кезі еді. 
Қо лыма мылтығымды алып, 
қоян, қырғауыл қағайын, есе-
гімді іздейін деп Тауланбай 

жаққа шығып кеттім. Серіктес-
тіктің еккен бидай атызы бо-
латын. Атыздың ата жабы ішін-
де бауыздалып, үстін са бан мен 
жапқан есегімді көр дім. Бәрін 
де ойластырып, қол дан жасаған. 
Үйге келіп, іңір түсе мылтығымды 
алып, жап тың бойындағы 
қамыстың ара сында аңдып 
отырдым. Ме нің әрекетімнен 
қорқып, ағам Дүйсенбай да со-
ңымнан еріп, бақылаумен болды. 
«Ит төлеуі – бір күшік» дегендей, 
мұны аштан өліп бара жатқан бір 
пақыр істеген шығар. Ақымақтық 
жасама» деумен болды. 

Қараңғы түсе ауыл жақтан 
келе жатқан екі адамның сұлбасы 
көрінді. Олар өзара сөйлесіп «Осы 
жер емес пе?» деп есек жатқан 
жерге келіп, «міне» деп іске кірісе 
бастағанда, мылтықты олардың 
басы нан асыра атып жібердім. 
Дауыс даланы жаңғыртты. Осы 
кезде олар «Ойбай, Кәрім аға, 
өлдік» деп өкіріп жылап, дала-
ны басына көшірді. Біз де тұрып 
қасына бардық. Сөйт сек, ашар-
шылық жылдары ау ыл ға келген 
ағайындардың жи ен дері екен. 
Пақырлар жы лап-еңіреп, «кешіре 
көрің дер» деп аяғымызға жы-
ғыл ды. Сонда олар: «аға  лар-ай, 
аш тық не жегіз бей ді, не істет-
пей ді. Ха рамға да қол салдық 
қой» деп еңі реумен болды. Дүй-
секең: «Жағдайларыңды ай тып 
сұра саңдар да беретін едік қой» 
деді. Біздің де кеу ліміз босап, 
«Сендерге бұ йырған несібе шы-
ғар» деп үй ге қайттық, – деп әкем 
әң гімесін аяқтаған еді. 

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі,
Жалағаш ауданының 

құрметті азаматы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында: 
«Тарихқа көз жүгіртсек, әр буын белгілі бір сынақты 
басынан өткізді. Біздің бабаларымыз Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұламаны, аталарымыз алапат 
ашаршылықты, қуғын-сүргінді, дүниежүзілік соғысты 
көрді. Талай зұлмат замандар мен нәубеттерді басынан 
өткізді. Осының бәрі халықтың есіне сақталып, ұрпақтан-
ұрпаққа берілуі тиіс. Алапат ашаршылықта алғашқы 
кезеңде 1921-1922 жылдары нәубәттен бері 100 жыл 
өтті. Сол зұлымдықтың кесірінен қырылып қалмағанда, 
халқымыздың саны қазіргіден әлденеше есе көп 
болар еді» деген болатын. Сол зұлмат нәубет заманды 
бастарынан өткізген ашаршылық жылдарындағы 
ақиқатты әкем айтып отыратын еді. Сол әңгімені 
мақалаға арқау еттім. 

Әкем айтқан әңгіме

АШЫҚҚАНДА (Болған оқиға) Д.Н.Мамин-Сибиряк
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Жарнама

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік мекеменің 
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

1
Жанұзақов

Қуаныш
Қуантқанұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның бейсенбі 
күні сағат 15.00-18.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы, №52 70-86-04

2

Назаров 
Шаріпбек

Жарқынбеқұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның сейсенбі 
күні сағат 15.00-18.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы, №52 70-86-04

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Егер, Сізді немесе Сіздің жақындарыңызды 

түсініксіз діни ойларды қабылдауға мәжбүрлеген 
болса, діни тақырыпта күдікті адам үгіт жүргізгісі 
келсе,  діни жоралар мен іс-шараларға қатысуды 
ұсын ған болса,  күдікті адамдардың не діни ба-
ғыттағы ұйымдардың ықпалына түскен болса, 
діни мә селелерге байланысты қиын жағ дайларға 
ұшыраған болса,  дін саласында ғы мамандардың 
кеңесі мен көмегін қажет ететін болса, онда Қы-

зылорда облысының дін істері басқармасының 
70-86-04 телефонына аптаның жұмыс күндері 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін хабарласуыңызды 
сұраймыз.

Сондай-ақ, азаматтардың діни салаға қатыс-
ты барлық мәселелері бойынша Қызылорда 
облы сының дін істері басқармасының басшысы 
мен орынбасары төмендегі кесте бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республика сының 2015 

жылдың 18 қарашасындағы №410-
VЗРК “Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл туралы” (өз  герістер мен 
толықты ру лар 03.07.2017 ж.) Заң на-
масына сәйкес ШЖҚ КМК “Қызылорда 
облыс тық жұқ  палы аурулар ауру ха-
насында” +7(7242) 24-48-41 сенім 
телефоны жұмыс істейтінін хабар-
лайды.

Арал  ауданы тұрғындарының  назарына!
Аудан көлемінде ауыз су жүйелерінде жоспарлы көктемгі 

жуу-шаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, 
төменде көрсетілген уақытта су құбырынан ауыз суды пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.   

Мерзімі Елді мекен атауы
13 сәуір 2021 ж. Қосаман, Бердікөл, Ақеспе
14 сәуір 2021 ж. Сексеуіл кенті, Құланды
15 сәуір 2021 ж. Көнту, Шоқсу, Жалаңаш, Шижаға, Сапақ,  

20 сәуір 2021 ж. Шөміш, р.92, Қамыстыбас, Аралқұм, Қосжар, 
Аманөткел

 21 сәуір 2021 ж. Ақбай, Бөген, Қарашалаң, Аққұлақ, Қаратерең, 
көне Қаратерең, Тастақ, Жаңақұрылыс 

22 сәуір 2021 ж. Райым, Ескіұра, Құмбазар, Қызылжар, 
Шөмішкөл, Бекбауыл

23 сәуір 2021 ж. Үкілісай, Ақшатау, СП-1 №3А НС
27 сәуір 2021 ж. Жақсықылыш кенті
28 сәуір 2021 ж. Арал қаласы

Анықтама тел.: 8(72433) 2-64-50.
«Арал» СЖКБД филиалының «Арал-Сарыбұлақ 

топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесі.      

Қазалы  ауданы тұрғындарының  назарына!
29.03.2021 жылы – Жалаңтөс баһадүр, Басықара, Пірімов елді 

мекендерінде;
30.03.2021 жылы – Жанқожа, Ақтан батыр, Мұратбаев елді 

мекендерінде;
31.03.2021 жылы –  Қазалы қаласы және Абай елді мекенінде;
01.04.2021 жылы – Бекарыстан би, Майдакөл, Түктібаев, 

Жалпақ елді мекендерінде;
05.04.2021 жылы – Өркендеу, Бірлік, Қарлан елді мекен-

дерінде;
06.04.2021 жылы – Қожабақы ауылы, Аранды ауылы, Бозкөл 

елді мекендерінде;
07.04.2021 жылы – Тасарық, Кәукей, Лақалы, Отгон, Тасөткел 

елді мекендерінде;
08.04.2021 жылы – Әйтеке би кентінің ауыз су жүйелерінде  

жоспарлы көктемгі жуу-залалсыздандыру жұмыстары жүргі-
зі луі не орай, осы уақытта су құбырынан ауыз су пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 724 38 22 2 92, 8 (701) 321-46-40. 
 «Арал» СЖКБД филиалының «Арал-Сарыбұлақ топтық су 

құбырын пайдаланушы Қазалы» өндірістік бөлімшесі.

12.04.2021 жылы – Ақсуат, Майлыбас, Байқожа, Көбек елді 
мекендерінде;

13.04.2021 жылы – Әйтеке би кентінде;
14.04.2021 жылы – Ақкесек  №2 насос станциясының ауыз су 

жүйелерінде  жоспарлы көктемгі жуу-залалсыздандыру жұмыс-
тары жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауыз су 
пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 724 38 24 1 20, 8(776) 875-79-66.
«Арал» СЖКБД филиалының  Қазалы  ауданы бойынша 

оқшау су көздерін пайдаланушы  өндірістік бөлімшесі

Қармақшы  ауданы  тұрғындарының  назарына!
2021 жылғы 14-15 сәуір аралығында ІІІ Интернационал, Дүр 

Оңғар, Төребай би, Иіркөл елді мекендері және Жосалы кентінің 
ішкі су жүйелері мен магистралды су құбырына жоспарлы 
көктемгі жуу-шаю, залалсыздандыру жұмыстары жүргізілетінін 
хабарлай отырып, осы уақытта су құбырынан ауыз су пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 (72437) 2-27-64.
«Арал» СЖКБД филиалының «Октябрь  топтық 

су құбыры» өндірістік бөлімшесі

14.04.2021 жылы – Көмекбаев, Қуаңдария, Алдашбай ахун 
елді мекендерінде;                                             

15.04.2021 жылы – Тұрмағанбет, Ақжар елді мекендерінде;                                             
16.04.2021 жылы – Ақтөбе, Қармақшы елді мекендерінің 

ауыз су жүйелерінде жоспарлы көктемгі жуу-залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауыз су 
пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.  

Анықтама тел.: 8(72437) 2-14-98.
«Арал» СЖКБД филиалының «Қармақшы ауданының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі

Жалағаш  ауданы  тұрғындарының  назарына!
29.04.2021 жылы – Жаңадария, Аққұм, Ақсу, Бұқарбай батыр, 

Еңбек, Шәменов, Қаракеткен елді мекендерінде;
30.04.2021 жылы – Жалағаш кенті, Таң, Жаңаталап, Аққыр, 

Мақпалкөл, Мәдениет, Аламесек (Ақарық), Мырзабай ахун елді 
мекендерінде ауыз су жүйелерінде жоспарлы көктемгі жуу-
шаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауыз суды пайдалануға болмайтындығын 
ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72431) 31-5-45.
«Арал» СЖКБД филиалының «Жалағаш ауданының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі.       

Сырдария ауданы тұрғындарының  назарына!
05.04.2021 жылы – Айдарлы, Жетікөл, Амангелді елді мекен-

дерінде;
06.04.2021 жылы – Бесарық, Шіркейлі, Қоғалыкөл елді мекен-

дерінде;
07.04.2021 жылы – Н.Ілиясов, Шаған елді мекендерінде;
09.04.2021 жылы – Ақжарма, Іңкәрдария елді мекендерінде;
12.04.2021 жылы – Қалжан ахун, С.Сейфуллин,  А.Тоқмаған-

бетов елді мекендерінде;
13.04.2021 жылы – Тереңөзек кенті ауыз су жүйелерінде 

жоспарлы көктемгі жуу-шаю және залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауыз суды пай-
далануға бол майтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72436) 21-8-00.
«Арал» СЖКБД филиалының «Сырдария ауданының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі.       

Қызылорда қаласы тұрғындарының назарына!
20.04.2021 жылы – Ақсуат, Ақжарма, Талдыарал, Иіркөл елді 

мекендерінде;
21.04.2021 жылы – Бірқазан, Белкөл, Абай елді мекендерінде;
22.04.2021 жылы – Досан, Қарауылтөбе елді мекендерінде;
23.04.2021 жылы – Қараөзек, Айнакөл, Талсуат  елді мекен-

дерінде және Талсуат емхана кешенінің ауыз су жүйелерінде 
жоспарлы көктемгі жуу-шаю және залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауыз суды 
пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(7242) 70-08-54.
«Арал» СЖКБД филиалының «Қызылорда қаласының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі.       

Шиелі  ауданы  тұрғындарының  назарына!
05.04.2021 жылы – №1НС, Қодаманов, Н. Бекежанов, Еңбекші, 

Жиделіарық елді мекендерінде және Шиелі кенті №3, №4 насос 
станцияларында;

06.04.2021 жылы – Шиелі кенті №5 насос станциясында, 
«Көкшоқы» мөлтек ауданында, №21 разъезд, Бидайкөл, Жансейт, 
Ортақшыл, Жақаев, Байсын елді мекендерінде;

07.04.2021 жылы – Ақмая, Алмалы, Досбол би, Тәжібаев, 
Бәйгеқұм, Бестам, Жөлек, Алғабас, Балаби елді мекендерінде;

08.04.2021 жылы – Сұлутөбе (М.Шоқай), 1 Мамыр, Бірлестік, 
Майлытоғай елді мекендерінде;

09.04.2021 жылы Тартоғай, Ботабай, Бұланбай бауы елді 
мекендерінде ауыз су жүйелеріне жоспарлы көктемгі жуу-
шаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауыз суды пайдалануға болмайтындығын 
ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72432) 4-36-18.
«Арал» СЖКБД филиалының «Жиделі  топтық 

су құбыры» өндірістік бөлімшесі.                                                                     

Жаңақорған  ауданы  тұрғындарының  назарына!
08.04.2021 жылы – Жаңақорған кенті, Құмсахаба елді меке-

нінде;
09.04.2021 жылы – Еңбек, Екпінді, Жайылма, Сүттіқұдық, 

Төменарық-1, Төменарық-2, Кожамберді елді мекендерінде ауыз 
су жүйелерінде жоспарлы көктемгі жуу-шаю және залал сыз-
дандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбы рынан 
ауыз суды пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72435) 24-8-34.
«Арал» СЖКБД филиалының  «Жиделі  топтық су құбырын 

пайдаланушы» Жаңақорған өндірістік бөлімшесі.  

06.04.2021 жылы – Түгіскен-1, Түгіскен-2, Қожакент, Байкенже, 
Жаңарық, Әбдіғаппар, Нәлібаев, Өзгент, Келінтөбе, Қандөз елді 
мекендерінде;

07.04.2021 жылы – Кейден, Бірлік, Бесарық, Қыраш, Манап, 
Талап елді мекендерінде ауыз су жүйелерінде жоспарлы көктемгі 
жуу-шаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауыз суды пайдалануға болмайтындығын 
ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(707)926-82-51. 
«Арал» СЖКБД филиалының  «Жаңақорған ауданының 

оқшау сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік 
бөлімшесі.       

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы 
және Жалағаш аудандары бойынша электр 

энергиясын тұтынушылары назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  01.02.2017 

жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы бар нарықтарда 
баға белгілеу қағидаларының» 13-бабын басшылыққа ала отырып, 
«Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтынушыларына 01.04.2021 жылдан бастап 
электр энергиясының бөлшек сауда нарығында жабдықтау тарифтерінің 
өзгергендігі туралы хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша құн 
салығынсыз – 16,88 теңге, қосымша құн салығымен – 18,9056 теңге.

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 17,83 теңге ҚҚС-мен
1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі -  19,86 теңге ҚҚС-мен       
2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне сай 

(қосымша құн салығымен):. 
2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:

*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ. дейін ) 17,57 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (71-150 кВт*сағ. аралығы) 21,39 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ. жоғары ) 26,75 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ. дейін ) 17,57 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (91-170 кВт*сағ. аралығы) 21,39 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ. жоғары ) 26,75 теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан соғысына 

қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға :
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ. дейін ) 17,57 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (101-170 кВт*сағ. аралығы) 21,39 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (171  кВт*сағ. жоғары ) 26,75 теңге

3. Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай)–       
№ Тұтынушы санаты қосымша құн 

салығынсыз
қосымша құн 
салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 21,66 теңге 24,259 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар және 

кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары

16,05 теңге 17,976 теңге

   «Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 
16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қысқа жіптей күрмеуге кел-
мейтін мына ғұмырда асыл достан 
айырылып, жүрегіміз қан жылайды. 
Құрбымыз Қожахмет Гүлназым 
Болатханқызы осы жылдың 8 ақ-
панында бұл жалғанмен мәңгіге 
қоштасқан болатын.  Аяулы дос, 
жанашыр құрбымызды арамызда 
жоқ дегенге көңіл сенбейді. Тағ-
дырдың жазуына шара бар ма? 
Небәрі 32 жасында мәңгілік са-
парға аттанып, қыршын кеткені 
жанымызға батады. Жас болса 
да, үлкен іске бас болып, ден-
саулық саласында өзіндік ізін 
қалыптастырған білікті маман 

еді. Өңірдің медицина саласын 
да мытуда жеке емхана ашып, 
дертіне шипа іздеген талай жан-
ның жанына емімен де, жылы 
сөзімен де сая болған, ақ халатты 
абзал жан атына лайық қызмет 
ете білген жан досымызды сағына 
еске аламыз. Сенің жарқын бейнең 
мәңгілік жадымызда асыл құрбы. 

Қыршын кеттің,       
Қысқа болды-ау, қыз ғұмырың.     
Өкпеліміз мына 

жалған дүниеге...
Қырау түсіп, мұз болды 

бұл көңілім. 
Таусылмаған арман, 

мақсат сендегі
Ұзатуыңа барамыз деп  

жүруші ек
Ойда жоқта жаназаңа 

жол тартып
Жүрек шіркін, сені енді 

жоқ дегенге сенбеді
Жарқ етіп Жұлдыз болдың 

ерте аққан...
Араласқан үлкен іске 

әуел бастан...
Ұмытпаймыз, әрқашан 

жадыдасың,
Әр құрбыңның 

мәңгілік жаныңдасың!

Еске алушы құрбылары

ЖАРҚ ЕТТІҢ ДЕ...

Электр энергиясын тұтынушылары 
назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  01.02.2017 
жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы бар нарықтарда 
баға белгілеу қағидаларының» 13-бабын басшылыққа ала отырып, 
«Энергосервис» ЕЖШС өз тұтынушыларына 01.04.2021 жылдан бастап 
электр энергиясының бөлшек сауда нарығында жабдықтау тарифтерінің 
өзгергендігі туралы хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша құн 
салығынсыз – 16,86 теңге, қосымша құн салығымен – 18,8832 теңге.

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 16,6992 теңге ҚҚС-
мен

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 21,4368 теңге ҚҚС-
мен       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне сай 
(қосымша құн салығымен):. 

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін) 15,8144 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (70-150 кВт*сағ. аралығы) 20,0368 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары) 25,0544 теңге

2.2.Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін) 15,8144 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (90-170 кВт*сағ. аралығы) 20,0368 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 25,0544 теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан соғысына 

қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға :
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін) 15,8144 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (100-170 кВт*сағ. аралығы) 20,0368 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 25,0544 теңге

3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай)– 

      
№ Тұтынушы санаты қосымша құн 

салығынсыз
қосымша құн 
салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 28,07 теңге 31,4384 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар және 

кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары

16,86 теңге 18,8832 теңге

   «Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 мемлекеттік 
лицензиясы берілген)

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 
және аудандық 
басылымдарға 
хабарландыру 
орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52 
 телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  
E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Сыр медиа» ЖШС 
ұжымы серіктестік бас директорының орынбасары – «Ақмешіт 
жастары» газетінің бас редакторы Айжан Абдуллаеваға енесі

Мырзакүл Нұрбалақызының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі  
Әкім Мейірбекұлының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Арал және Қазалы аудандары бойынша 
электр энергиясын тұтынушылары 

назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  01.02.2017 

жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы бар нарықтарда 
баға белгілеу қағидаларының» 13-бабын басшылыққа ала отырып 
«Дәулетэнерго» ЖШС өз тұтынушыларына 01.04.2021 жылдан бастап 
электр энергиясының бөлшек сауда нарығында жабдықтау тарифтерінің 
өзгергендігі туралы хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша құн 
салығынсыз – 18,50 теңге , қосымша құн салығымен – 20,72 теңге

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 19,16 теңге ҚҚС-мен
1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі -  22,04 теңге ҚҚС-мен       
2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне сай 

(қосымша құн салығымен):. 
2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:

*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ. дейін) 18,89 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (71-150 кВт*сағ. аралығы) 23,00 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ. жоғары) 28,75 теңге

2.2.. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ. дейін) 18,89 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (91 -170 кВт*сағ. аралығы) 23,00 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ. жоғары) 28,75 теңге
  

2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға:
*  1-деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ. дейін) 18,89 теңге
*  2-деңгей – 1 адамға 1 айға (101-170 кВт*сағ. аралығы) 23,00 теңге
*  3-деңгей – 1 адамға 1 айға (171  кВт*сағ. жоғары) 28,75 теңге

3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай)–       
№ Тұтынушы санаты қосымша құн 

салығынсыз
қосымша құн 
салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 26,45 теңге 29,62 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар және 

кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары

17,29 теңге 19,36 теңге

   «Дәулетэнерго»  ЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000497 мемлекеттік 
лицензиясы берілген)

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік мекеменің 
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

1 Камалов Бақытжан 
Жарылқасынұлы

Мекеме 
директоры

Әр аптаның 
сәрсенбі күні сағат 

15.00-18.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы №52

23-77-57

2 Боранбаев Аралбек 
Жұбатқанұлы

Директордың 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні сағат 

15.00-18.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы №52

23-77-55

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Егер, Сізді немесе Сіздің жа қын дары-

ңызды түсініксіз діни ой ларды қабылдауға 
мәж бүрлеген болса,  діни тақырыпта күдікті 
адам үгіт жүргізгісі келсе,  діни жоралар мен 
іс-шараларға қатысуды ұсын ған болса,  күдікті 
адамдардың не ді ни бағыттағы ұйымдардың 
ық па лына түскен болса, діни мә се лелерге бай-
ланысты қи ын жағ   дай ларға ұшыраған болса,   
дін сала  сындағы мамандардың ке ңесі мен көмегін 
қажет ететін болса, онда «Қы зылорда облысының 

дін істері бас  қармасының «Дін мәсе лелерін 
зерттеу орталығы» КММ-нің 40-00-34 сенім 
телефонына аптаның жұмыс күндері сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін хабарласуыңызды сұраймыз.

Сондай-ақ, азаматтардың діни салаға қатысты 
барлық мәселелері бойынша «Қызылорда об-
лысының дін істері басқармасының «Дін мәсе-
лелерін зерттеу орталығы» КММ-нің директоры 
мен орын басары төмендегі кесте бойынша 
қабылдайды.



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ
қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі
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Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru
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ҚР ҰлттыҚ Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы БеРілген

Баймұрат батыр Сырдың бойынан 
түре қуған жауын өзбек жерінен әрі 
асырады. Сол жорықтардың бірінде 
қазіргі Науаи облысындағы Айдаркөл 
деген жерге барып тұрақтайды. Өйт
кені, жаудың қайта шабатыны белгілі 
болады.

Жанына ерген әйелбаласы жоқ 
демесең батырдың қолы бір ауылдың 
адамындай, мүмкін екі жүз, мүмкін үш 
жүз болар. Сондықтан оларға күтім, ат 
көлігіне жемшөп керек. Айдаркөлдің 
өзбектері батырдың сарбаздарына 
осындай қызметтерін көрсетіп, екіүш 
апта уақыт өтеді. Батыр кейбір түнде 
жорықта жан серігі болған күрең қасқа 
атының қасына барып, ертоқымға 
бас қойып ұйықтайды екен. Мұны сол 
елдің жұрты жақсы біледі. Олардың 
ішінде «Осы қазақтарға «ләппайлап» 
жүре береміз бе, батырын өлтірсек, 
қалғандары елдеріне кетер» деген 
бір арамзалық та бар еді. Сөйтіп, 
олар аспен атқанды таспен атқысы 
келеді. Бұл пиғылды сезген батырдың 
атқосшысы Баймұратты түнде тұр
ғызып жіберіп, орнына шөп үйіп, тоқым 
жастанған адамның сұлбасын жасап 
қояды. Түн ауған шақта төрт өзбек 
мысықтабандап келіп, жасанды адамға 
найза сұққылап, осы әрекеттері үстінде 
әшкере болады. «Мұндай сатқындар 
ертең өз еліне де опасыздық жасайды. 
Сатқындар жаудан да қауіпті» деп ба
тыр ел көзінше төрт мұндарды құдыққа 
тастатады. Күткендей қарақалпақ 
жеріне қарай қиялай қашқан жау қол 
жиып қайта шабады. Екі жақтың да бес 
қаруы сай сарбаздары бетпебет келіп 
сап түзегенде олардың осы тұрысының 
өзін көруге көз қорқатын. Ал, жүздеген 
сүңгі бірбірін сұққылап, жарқылдаған 
қылыштар бірбірін кескілегенде мына 
өзбек ауылы әпсәтте тозаққа айналар 
еді.

Баймұрат батыр қалмақтарға бұл 
шайқас тағдырын жекпежек шешсін 
деп шарт қояды. Батырлар заманында 
жауласушы екі жақтың осындай берік 
дәстүрі болған. Қолы басым жақ кей
де бұл дәстүрді бұзып, батыры жеңілсе 
де бастырмалатып, соғыс әрекетін 
бастаған.

Дәл осы жағдайды «Қыз Жібек» 
фильмінен бәріміз де көрген шы
ғар мыз. «Жекпежек» деп суырылып 
шыққан Бекежанға шақ келмейтінін 
сезген қалмақтардың батырлар дәс
түрін бұзатыны осы фильм арқылы 

берілген. Соғыстың аты соғыс, «неге 
дәстүрді бұзасың» дейтін ешкім жоқ, 
ел үшін, жер үшін жан пида!

Сөйтіп, батыр жер тарпыған күрең 
қасқасын ойнақтатып ортаға шығады. 
Қалмақ батыры да ақырған арыстан
дай біреу болса керек. «Қуғанға да, 
қашқанға да бір Алла» дегендей, екі 
батырдың артында да қалың сар
баз, қоштаған жұрт бар. Сондағы қос 
батырдың бірбіріне қарсы шапқан 
сәтін көріп тұрғандай болсаңыз, көзіне 
қан қаптаған қыран мен аузына у 
толған арланның бей несін елестетер 
едіңіз!

Осы жекпежекте Баймұрат батыр
дың екпінінен қалмақ батыры езілген 
кесектей үгіліп жер құшады. Жеңілген 
жау қолбасы уәжінде тұрып, әскерін 
кері бұрады.

Баймұраттың қас батырлығына қол 
қусырып, бас шұлғыған өзбек ауы
лы той жасап, батырға өздерінің жас 
қызын некелеп қосады.

Осы некеден Болат, Малбасар 
деген екі ұл өмірге келген. Бұл екі 
аталық қазір жүздеген отбасы болды. 
Қызылорда қаласындағы үлкен бір 
бас па үйінің директоры Ермек Аяпов 
осы Болат бабамыздың тікелей ұрпағы.

Баяғы өзбек ауылының төрт сатқыны 
тасталған құдықты сол ел «Баймұрат 
құдығы» деп атапты. Бірақ ол құдық 
бүгінде Айдаркөл су қоймасының 
астында қалған. Құдық құрып кетсе 
де бұл жердің жұрты осы елді мекенді 
Баймұрат ауылы деп атап кеткен. Тари
хи оқиға ауызданауызға көшіп, аңыз 
сипатты әңгімеге айналған. Әйтсе де, 
Айдаркөлдегі жас ұрпақ Баймұрат ба
тырды тек сөз жүзінен біліп, ол туралы 
тарихи деректерді жоқ деп есептейді 
екен. Осыған орай бұл елді мекеннен 
Баймұрат атын алып тастауға да әрекет 
етіп жатқандары естіліп қалады. Бірақ, 
халықтың ауызша тарихын өшіру қиын 
һәм қиянат. Сондықтан жергілікті жұрт 
ол ауылды «Баймұрат батыр мекені» 
деп атауды тоқтатқан емес.

Осы деректер бізге Ұзынағашта 
тұратын Абай деген азаматтың ай
туымен жетіп отыр. Көкірегі ескі 
сөздердің сандығындай болған Абай 
Қияқы жаппас аталығынан шыққан. 
Бала кезінен үлкендердің айтқанын 
ойға түйіп өскен екен. Бабалар тари
хын ұрпақтан ұрпаққа аманаттап келе 
жатқан елдігіміз осындай ұлтжанды 
бауырлардың арқасы екені анық.

АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН 
АЙДАРКӨЛ

1690-1760 жылдар 
аралығында өмір сүріп 
ұранға айналған ұлы ба-
тыр, ел бірлігін сақтаған 
би, қазақ халқына 
қорған болған күрескер 
Баймұрат Байбөріұлының 
дәуірі мен батырлық 
жорықтары жайында ел 
аузында қызықты аңыз-
әпсаналар өте көп.

Бұл әңгіме – солардың 
бірі ғана.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Облыстық «Сыр бойы» 
газеті ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы аясында жас жур-
налистер арасында Қалқабай 
Әбенов атын дағы «Тәуелсіздік 
толғауы» атты байқау жария-
ланады.

Жалпы ереже
Байқау облыстық дең гейде 

ұйым дас тырылады.
Байқаудың үйлестірушісі 

және ұйымдастырушысы «Сыр 
медиа» ЖШС.

Байқаудың мақсаты:
Жас журналистер шығар ма

шы лы ғының дамуына қолдау 
көрсету.

Мемлекеттік тілдің қол
данылу аясын кеңейту.

Байқауды ұйымдастыру 

және оған қатысушыларға қо
йы   латын талаптар:

Байқауды ұйымдастырып, 
өткізу мақсатында Ұйым дас
тыру комиссиясы құрылады.

Байқауға Тәуелсіздік жыл 
дарын дағы елдің әлеу мет тік
экономикалық,  руханимә де ни 
дамуы, жастар сая саты, ұлт
аралық татулық, жалпы, қоғам
ның бетбейнесі туралы талдау, 
зерттеу тұрғысындағы еңбектер, 
тың тақырыптар (қа зақ және 
орыс тілдерінде) жі беріледі.

Байқауға бұрынсоңды бас 
па бетінде жарияланбаған, 
ал, телеарнада тек байқау ке
зеңінде эфирден өткен матери
алдар жіберіледі.

Байқауға жасы 35ке 
дейінгі бұқа ра лық ақпарат құ
рал дарында жұмыс істей тін 
тілшілер мен тәуелсіз қалам
герлер қатыса алады.

Байқау материалдары тиісті 
баспа және телеарна же тек
шілерінің ұсынысы бойынша 
қабылданады.

Байқауға әрбір қа ты су шы 
баспа бойынша 2 не 3 мате

риалын әрқайсысы 3 парақтан 
аспайтын көлемде ұсына ала
ды. А4 форматында, Times New 
Rоman қарпімен, 14 мөлшерде, 
1,0 аралықта терілуі керек. 
Сондайақ, телеарна тілшілері 
еңбектерін бейнетаспа түрінде 
ұсына алады. Байқау матери
алдарын сараптау барысында 
та қы  рыптың өзектілігі және 
маңызы, мазмұнның ашылуы, 
шынайылығы, жанр лық шарт
тарға сәйкестігі, жаңа әдістерді 
қолданысқа енгізе білуі, тілі 
және стилінің ұғынық ты лығы, 
зерттеу әдістерін ен гізе білу 
ерекшелігі есепке алынады.

Байқауға қатысушылар 
Ұйым дас тыру комиссиясына 
(Қы  зыл орда қаласы,  Бейбарыс 
Сұл  тан көшесі, 4 А, байланыс 
теле  фоны: 8 (7242) 400217, 
 мы надай құжаттарды қоса 
жібереді.

– Төмендегі деректер көр
сетілген өтініш: автор туралы 
мағлұматтар/туған жері, күні, 
айы, жылы;

– жұмыс немесе оқу орны, 
қызметі, тұрғылықты мекен

жайы, байланыс құрал дары 
және 3х4 суреті.

– байқау материалының 
қағаз нұсқасы және бейнетас па.

Байқауға жіберілген ма
териалдар авторларға қай та
рылмайды.

Байқауға ұсынылған ма
териалдарды қазылар алқасы 
бағалайды.

Байқауды өткізу және қоры
тындысын шығару тәртібі:

Байқау үш кезеңнен тұ рады.
– 2021 жылғы 5 сәуір мен 14 

маусым аралығында бай қауға 
қатысушылардан материалдар
ды қабылдау;

– 2021 жылғы 1523 маусым 
ара лы ғында материал дарды 
са раптау және жеңім паздарды 
анықтау;

– 2021 жылғы 24 маусымда 
байқау жеңім паздарын салта
натты марапаттау рәсімі.

Байқау жеңімпаздары Қал
қабай Әбеновтің ұрпақтары 
атынан арнайы сый лық тармен 
марапатталады.

Ұйымдастыру комиссиясы

Қалқабай Әбенов атындағы жас журналистер байқауы өтеді

ТАНЫМ

Атақты  актер Асанәлі Әшімов 
«Шоқан Уәлиханов» фильміне ба
ласы Сағиды түсіруге дайындағанда 
анасы Тәжіхан: «Сағиды неге бұл 
рөлде ойнатасың? Әлдеқашан сү
йегі қурап қалған аруаққа тиме
сеңдерші, жаман ырым ғой» деп 
шырпыр болыпты. Осы рөлі үшін ол 
22 жасында Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты атанған. Жалпы 30ға 
жуық фильмде түрлі рөлдер сом
дапты. Шоқан Уәлиханов 30, оның 
экрандағы бейнесін сомдаған Сағи 
Әшімов  38 жыл ғұмыр кешкен. Ол 
туралы «Шоқанды ойнап, Шоқанның 
тағдырын құшқан актер» дейді 
естеліктерде. 

«ХХ ғасырдың қарақшылары» 
фильмінің басты кейіпкерін сом
даушы, жекпежек өнерін жетік 
меңгерген актер Талғат Нығма
тул линнің мәйіті Вильнюс орталы
ғындағы пәтерден табылған. Оның 
өлімінің жұмбағы әлі күнге дейін 
толық ашылған жоқ.  Каратэ чемпио
ны Талғат Нығматуллин «Қас  қырдың 
апаны» фильмінің сценарийі бой
ынша өз тәлімгерінің қолынан қаза 
табады емес пе? Өмірде де өзі 
мүшесі болған секта басшысының 
нұсқауымен қазаға ұшырайды. Ақша 
бопсалауға қарсы болған оны өлімші 
етіп сабаған.  

Өмірден 34 жасында өткен, 
бірнеше танымал әндердің авто
ры Игорь Тальков «За последней 
чертой» фильмінде банда басшы
сын сомдады. Картинаның соңында 
әншінің кейіпкері Гарикті атып 
кетеді. Осы кадр Ленинградта 1990 
жылдың 6 қазанында түсірілсе, тура 
бір жылдан соң 1991 жылдың 6 
қазанында Тальков сахнаға шығар 
алдында оққа ұшты.  

Кеңес киносының ең таны
мал актерлерінің бірі, әйгілі «В 
бой идут одни старики» фильмін 
түсіріп, басты рөлін сомдаған Ле
онид Быковтың кейіпкерінің әр 
сөзі халық арасына цитата болып 
тарап кеткен. Жеңіс мерекесінде 
экранға шығатын осы киноны қанша 
көрсек те жалықпайтымыз бар. Ак
тер «Атыбаты, шли солдаты» атты 
карти на дағы кейіпкерінің тағдырын 
қай талаған. Кинода танктің астына 
түсіп қаза тапса, өмірде саяжайынан 
қайтып келе жатқанда жол апатына 
ұшырап қайтыс болған.  Ол «Волга» 
автокөлігімен тұқым сепкіш трак
тордан озамын дегенде, техниканың 
ұзын шынжыр табаны көлігін сырып 
кетуінен қашып, қарсы беттегі жүк 
көлігімен соқтығысқан. 

Орыстың ұлы актрисасы Нон
на Мордюкова кинода жүздеген 
рөл сомдаған. «Русское поле» 
фильміндегі Федосия Угрюмованы 
өзі, ал баласы Филиппті  өмірдегі 
баласы Владимир Тихонов ойна
ды. Сценарий бойынша шекара
шы Филипп Даманск аралында 
қаза табады. Актрисаның өзі бір 
сұхбатында: «соңғы эпизодты, яғни 
шекарашыларды жерлеуді ойнау 
өте қиын болды. Владимир: «мама, 
мұның не, қасыңдамын ғой, бұл бар 
болғаны түсірілім» деп қасымда 
отырды» дейді. Кездейсоқтық па, 
тағдыр дейсіз бе, арада жиырма жыл 
өткенде Мордюкова шынымен де 
баласын кинодағыдай ақтық сапарға 
шығарып салды. 

«Белое солнце пустыни» 
фильміндегі Петруха есіңізде ме? 
Абдулла мылтықтың ұшын сұғып, 
мерт қылатын еді ғой. Петруханы 
ойнаған Николай Годовиковті ком

муналдық пәтердегі көршісі шыны 
сынығымен жаралап, бір өлімнен 
қалған.

Голливудтің ең әйгілі жұбы 
болған Анджелина Джоли мен Брэд 
Питт бірге түскен соңғы фильмінде 
арақатынасы суыған ерлізайып
тыны сомдаған. Кейін өмірде де дәл 
солай болды. Көпбалалы атаана 
некесін сақтап қалуға қанша күш 
салғанымен, 2016 жылы ақыры ажы
расты. 

Енді комедияға келейікші. Әйгілі 
«Иван Васильевич меняет профес
сию» кинокомедиясында Шпактың 
пәтері тоналатын еді ғой. «Три маг
нитофона, три кинокамеры загра
ничных, три портсигара отечествен
ных, куртка замшевая... три...» деп 
келетін фраза да көрерменге етене 
таныс. Қайсыбір жылдары кинодағы 
жағдай аумайтөкпей қайталанып, 
ұрылар Шпакты сомдаған Халық 
артисі Владимир Этуштың Мәс кеу
дегі пәтерінің есігін бұзып, ақшасы 
мен қымбат бұйымдарын ұрлап кетті. 

Сенсацияны құр жібермейтін 
орыс БАҚтары бұл оқиғаны біраз 
желпілдетті. Актердің шығынын 
есептеп, ұрылардың ешқандай із 
тастамай кеткенін жазды. Арада 
көп уақыт өтпей ұрылар «Құрметті 
Этуш мырза, сізді ренжіткіміз кел
меген еді, бірақ ақша керек бол
ды. Алғанымыздың бір бөлігін 
қайтардық, бізге өкпелемеңіз» 
деп хат қалдырыпты да, қымбат 
бұйымдардың жартысынан көбін 
қайтарыпты. Қалған заттар иесін 
тапты ма, ол жағы белгісіз, бірақ, 
өзіне деген осынша «құрметке» риза 
болған актер әрі қарай ұры ларды 
қудаламапты.

Актер мамандығы небір аңыз
дармен, мифтермен қабысып кет
кені соншалық кейбіреулері мұндай 
сәйкестіктерге қолын бір сілтейді. 
Ырымдарға сенбейді. Таңдаған 
мамандығының шыңына шығу үшін 
солай ету керек те шығар. Кино мен 
өмірдің бірбірімен астасып жатуы 
да біз сырын білмейтін бір тылсым
ау шамасы...

М.МЕРЕЙ

СӘЙКЕСТІКТІҢ ТЫЛСЫМ СЫРЫ

Тарихқа көз салсақ, басы
лымның алғашқы саны 1921 жыл
дың 21 наурызында араб әліп
биінің төте жазу нұсқасымен 
Таш кент қаласында жарық көрген. 
Газет тің тұңғыш редакторы, біздің 
жер лесіміз Ғани Мұратбаев, жауап
ты хатшысы ақын Ілияс Жансүгіров 
болған.

Бұл басылым – кеңестік 
дәуірде «Лениншіл жас» атауымен 
шы ғып тұрған кезеңде де ұлттық 
тұ ғыр дан үн қата білген, халық 
сүйік тісі болған сөз отауы. Атақты 
Шерхан Мұртаза басшылық жасап 
тұрған жылдары қазақтың Ақселеу 
Сейдімбеков, Фариза Оң ғар
сынова, Мұхтар Шаханов секілді 
мар қасқалары еңбек еткен. Осын
дай тау тұлғалардың қолтаңбасы 
бар газет өзінің ақиқатшыл, ай
быншыл бағытынан ешқашан 
айныған емес.

Басылымның 100 жылдық 

мерей тойы қарсаңында байтақ 
елі  міздің байырқалы оқыр ма
ны мен жүздесуді мақсат тұтқан 
шығармашылық ұжым мерей той
лық  сапарын Қызылорда өңі рінен 
бастады. Әуелі аудандарда болған 
газеттің бас редакторы Қайрат 
Мәтіреков, қоғам қайраткері, сая
саткер Дос Көшім, газеттің жауап
ты хатшысы Нұрымжан  Мауытов, 
Миуа Байназарова кеше «Сыр 
медиа» ұжымында болып, бір топ 
журналиспен кездесті.

Кездесуде облыстық ішкі сая сат 
басқармасы басшысының орын
басары Руслан Каюпов алғысөз 
айтып, әріптес қонақ та ры мызды 
жақын таныстырып өтті.

Мұнан соң басылымның бас ре
дакторы Қ.Мәтіреков сөз сөй леп, 
газет тарихына тоқталды. Сапар 
барысында ел ішінің «Жас Алашқа» 
деген ыстық ықыласын, жақсы 
бағасын сезінгенін, газеттің халық 

мүддесін айтудан еш танбайтынын, 
тұлғалар салған сара жолмен жүре 
беретіндіктерін жеткізді.

 Ал, саясаткер, газеттің тұрақты 
авторы Дос Көшім басылымның 
негізгі бағытбағдарына шолу жа
сады. Баспасөз маңыздылығын, 
оның қоғамдағы ролін саралады.

«Сыр медиа» ЖШС бас ди
ректоры, Қазақстан Журналистер 
одағы облыстық филиалының 
төрағасы Аманжол Оңғарбаев 
әріптестерімізді ға сырлық мере
кемен құттықтап, қонақтарға сәт 
сапар тіледі.

Журналистер әріптестеріне 
«Га  зетті алты Алаш дәрежесіне кө
тере алуға бола ма, материалдық 
мүмкіндіктеріңіз қалай?» деген 
сияқ ты сұрақтар қойды. Қазіргі 
кез дегі тілдік қалыбымыздың бұ
зы лып бара жатқанын, осы тұр
ғыда ащы пікірлер мен мақа лалар 
жариялауды ұсынды. Газет редак
торы бұл сауалдарға тұ шымды жа
уап айтты.

Кездесу еркін реңкте, ашық 
сұхбатта өтті.

«СБ» ақпарат

Жүз жасаған «Жас Алаш» 

Адамзат баласы он сегіз мың ғаламның құпиясын әлі зерттеп 
келеді. Зерттей де бермек. Жан ілімінің ұңғыл-шұңғылына бойлағандар 
адамның айтқан сөзі мен істеген ісі тағдырына әсер ететіні туралы 
көп айтады. «Кім Аллаға, қияметке сенсе, жақсы сөз айтсын немесе 
үндемесін» деген хадис те бар. Көркем фильмде сомдаған кейіпкері 
болып уақытша «өмір сүретін» актерлардың тағдырына рөлі қалай әсер 
етеді? Бір қарағанда экранда кейіпкердің трагедияға ұшырауын ойын 
деп қабылдаймыз ғой. Бірақ...  

Республикалық қоғамдық-саяси газет «Жас Алаштың» жарыққа 
шыққанына 100 жыл толып отыр.


