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Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 

Президентке алдымен 
қыркүйек айында ашы
латын Ядролық медицина 
орталығының диагностика 
блогы таныстырылды. Бұл 
орта лық іске қосылған 
кезде диагнозын қою 
қиын қатерлі ісік ауру
ларын, сондайақ кар
диология және невро ло гия 
ауруларын ерте ке зеңінде 
анықтай алады. Заманауи 
жабдықтармен қам тамасыз 
етілген жаңа орталықтың 
қыз меті – емделуге жол
дама берілген әрбір қазақ
стандыққа ортақ.

Бұл орталықтың ерек
шелігі – қазіргі кезде 
әлемдік медицина ин
дустриясында қолжетімді 
пози тронды эмиссиялық 
компьютер томографиясы. 
Сканерлеу жылдам
дығы жоғары бұл аппарат 
диагноз қою сапасын 

жақсартады. ПЭТ/КТ зерт
теуінен өтетін пациент
тердің санын жылына 3 
мыңнан 7 мыңға дейін 
арттырады. Мамандардың 
айтуынша, қазіргі уақытта 
бұл аппараттың Орталық 
Азия мен ТМД елдерінде 
баламасы жоқ.

Президент дәрі гер
лермен және ғалымдармен 
пікірлесіп, Ядролық 
меди цина орталығының 
қызметі бүкіл еліміз үшін 
айтулы оқиға болатынын 
атап өтті. ҚасымЖомарт 
Тоқаев орталық қызметі 
азаматтардың ден сау
лығын жақсартуға және 
қазақ стандықтар үшін 
заманауи меди циналық 
технологиялардың қолже
тімділігін арттыруға қыз
мет ететініне сенетінін 
жеткізді.

Адамның бұл дүниедегі 
басты табиғи құқығы мен мін
деті – ұрпақ келтіру, тәрбие мен 
білім беру, өмірге баулу. Ар
тымызда қалатыны – құ дайдың 
берген ұрпағы. Қал ға ны ның 
бәрі – соның айна лы  сын дағы 
пендешілік ісәре  кеттер.  Осы 
тұрғыдан келгенде, биыл ғы 
тамыз мәслихаты қар саңында 
бірнеше пікірлеріммен 
бөліссем деймін.

Бірінші, атааналармен 
бөлісеріміз жөнінде. 

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт 

тәрбиесі. Сондықтан, қоғам
ның барлық мүшесі бұл 
жұмыстан тыс қала алмайды. 
Баланың тәрбиесі дұрыс болса 
– бағың, бұрыс болса – сорың. 
Баланы тәрбиелеуді өзімізді 
тәрбиелеуден бастағанымыз 
жөн. Өйткені ол саған тар
тады. Әкесі дұрыс болса өзіме 
тартқан, кемшілігін наға шы
сына тартқан десе, анасы дымы 
жоқ бәрі өздеріңе тартқан деп 
әзілшыны аралас отыра беру 
жарамас.

Лизингпен 
алғашқы 
техника 
беріледі
Президент тапсырмасынан кейін 

Ауыл шаруашылығы министрі Ербол 
Қарашөкеев ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілерін несиелендіруді 
арттыруды ұсынды. Министр машина
трактор паркін жаңарту мақсатында 
«Бәйтерек» АҚ еншілес компаниялары 
арқылы инвестициялық субсидиялар, 
несиелер мен лизинг бойынша пайыздық 
мөлшерлемелерді субсидиялау, сондай
ақ жеңілдетілген несиелендіру мен 
лизинг жалғасатынын айтқан. Аталған 
қолдау шараларын жүзеге асыру 
соңғы бес жылда ауыл шаруашылығы 
техникасын сатып алуды екі есе – 
8,5 мыңнан 17 мың бірлікке дейін 
арттыруға мүмкіндік берген.

Ауыл шаруашылығы техникасын 
жеңілдікті лизингке беру бағдар
лама  сына өтінім қабылдау «ҚазАгро
Қаржы» АҚның барлық филиал
дарында 5 тамыздан басталған. 
Қар жыландыру көлемі бір лизинг 
алушыға 205 млн теңгеден, ауыл 
шаруа шылығы техникасының үш бір
лігінен аспайды. Лизинг алушыны 
қаржыландыру екіжылдық кезең ішінде 
бір реттен артық берілмейді. Осылайша, 
шағын және орта агроқұрылымдар 
жеңілдетілген бағдарлама бойынша 
ауыл шаруашылығы техникасын сатып 
ала алады. 

Бағдарламаның басты артықшылығы 
– лизинг бойынша бастапқы төлемнің 
жоқтығы. Сондайақ, негізгі қарызды 
өтеу бір жылға дейін кейінге 
қалдырылады. Сыйақы мөлшерлемесі 
– жылдық 6%. Бағдарламаға өтінім 
қабылдау басталғанда өндіріс орын
дарының өкілдері егін жинау науқанына 
шаруаларды қамтамасыз етуге қажет 
техниканың жеткілікті мөлшерде бар 
екенін де мәлімдеген.

Қаржыландырудың жалпы сома
сы 40 млрд теңгені құрайды, оған 
мыңға жуық қазақстандық ауыл 
шаруашылығы техникасын сатып 
алу жоспарланып отыр. Бағдарлама 
бойынша қаржыландыру револьверлік 
сипатта болады. Яғни, қолданыстағы 
лизингті өтеуден түсетін төлемдер 
жаңа шарттар жасасуға бағытталады. 
Бағдарлама 20 жылға есептелген.

Лизинг бағдарламасы басталғалы 
бері «ҚазАгроҚаржы» АҚға отан
дық өндірістің 93 тракторы мен 
52 комбайнын сатып алу үшін 
Қазақстанның 11 өңірінен ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілерінен 
жалпы сомасы 9,3 млрд теңгеге 113 
өтінім келіп түскен.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
хабарлауынша, 17 тамызда жеңіл
детілген лизинг бағдарламасы бо
йынша алғашқы ауыл шаруашылығы 
тех никасын Қостанай облысында беру 
жоспарланып отыр.

«СБ» ақпарат

14 шілдеде Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 
Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл 
шаруашылығы техникасын 
жеңілдетілген лизингке беру 
бағдарламасын іске қосуды 
тапсырған болатын. Мемлекет 
басшысы қаржыландырудың 
барлық мүмкін көздерін 
пайдалану маңызды екенін, 
дамыған агроөнеркәсіп 
кешенінсіз азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мүмкін емесін айтты.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ЯДРОЛЫҚ 
МЕДИЦИНА ОРТАЛЫҒЫНА БАРДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
ҚР Президентінің Іс Басқармасы Медициналық 
oрталығының ауруханасына барып, жаңа 
нысандар – Ядролық медицина орталығы мен 
емдік-диагностикалық блокпен танысты.

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Бала тәрбиесіне 
жауапсыздық – 
ұлт мүддесіне 
жауапсыздық

Бүгінгі қоғам алдындағы басты мақсат – өмірдің 
барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетке 
қабілетті, еркін  ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін еліміздің 
болашағы, бала тәрбиесімен айналысатын отбасы, мектеп, 
қоғам және жұртшылықтың тәрбие ісі кіріктіріліп жүзеге 
асуы тиіс.

Кешегі апта соңында осындай тақырыптағы тағылымды шараның куәсі болудың 
сәті түсті. Жүз шайыр шыққан Қармақшы топырағындағы Тұрмағамбет ауылында ұлт 
құндылығын дәріптеген азаматтар ісіне тәнті болдық. Өйткені, биыл туғанына 140 жыл 
толатын ақын Тұрмағамбет Ізтілеуұлынан бөлек, бұл өңірден шыққан өзге де тұлғалар 
мұрасы жыл сайын дәріптелуде. Жалпы Сыр сүлейлерінің қалың шоғыры қалыптасқан 
өңір осы Қармақшыда десек, осындағы шайырлардың бірі Тасберген Құламанұлы еді.

МИНИСТР 
ЛАУАЗЫМЫНАН 
БОСАТЫЛДЫ
Кеше Мемлекет басшысының Жарлығымен Бақыт 

Тұрлыханұлы Сұлтанов Қазақстан Республикасы Премьер
Министрінің орынбасары – Сауда және интеграция министрі 
лауазымынан босатылды.

Бұл ретте Президент Жарлығымен Серік Мақашұлы 
Жұманғарин Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің 
орынбасары – Сауда және интеграция министрінің 
міндеттерін атқарушы болып тағайындалып, ол Қазақстан 
Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту 
агенттігінің төрағасы лауазымынан босатылды. 

АУЫС-ТҮЙІС

Екі ара 7 шақырым болса, біз көрген 
бұрынғы жолдың жайы басқаларға да 
белгілі еді. Ені тар әрі жөндеуді қажет 
етіп тұрды. Үш жыл бұрын дәл осы жолға 
жобасметалық құжат дайындалып, 
мемлекеттің оң қорытындысын алған еді. 
Аталған құжат бойынша мұнда жолдың 
ені бұрынғысынан ұлғайып, төртжолақты 
болмақ. Дұрысы, арлыберлі көлік 
қатынасында еш кедергісіз байланыс 
орнамақ.

– Жұмыс жоспарына сәйкес, Әйтеке 
би кенті мен Қазалы қаласын жалғайтын 
7 шақырым жолдың ені әрқайсысы 3,5 
метр болатын төрт жолақтан тұрады. 
Түнгі жарықтандыру үшін бағаналар 
да орнатылады. Қазір жол бойында 
орналасқан екі көпірді қайта жаңарту 

жұмыстары қарқынды жүруде. Темір
бетонды плиталары салынып жатыр. Со
нымен қатар, жол бойындағы «Ақарық», 
«Шалабай» каналдарының су өткізгіш 
құбырларын қайта кеңейту жұмыстары 
да қатар жүруде. Нысан басында 100ге 
жуық арнайы техника жұмыс істеуде, – 
дейді аудандық тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы 
Мұрат Әбсұлтанов.

Аталған құрылыс біткен соң автобус 
аялдамалары орнатылып, тиісті жол 
белгілері де қойылады. Ал төртжолақты 
жолды пайдалануға беру жыл аяғына 
жоспарланған.

Қазалы ауданы

ӨРКЕН

Кент пен 
қала арасы...

Қазалыда Әйтеке би кенті мен Қазалы қаласының арасы жаңа кейіпке 
ене түскендей. Екі аралықтағы жол бойына кейінгі жылдары салынған 
түрлі әлеуметтік ғимараттар мен тұрғын үйлер ерекше сән түзеп тұр. Әрине, 
бұл жаңашылдық аудан, облыс басшылығының тікелей ықпалымен жүзеге 
асып жатқаны айқын. Мұның ішінде ерекше атап өтерлігі – кент пен Қазалы 
қаласы арасын жалғайтын төртжолақты жол құрылысы.

Жырдың жампоз жүйрігі
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1-бет

Бір мектептің әдіскері бас
тауыш сынып оқушыларына 
барып: «Араларыңда кімде ақыл 
жоқ?» деп сұраса, бірнеше бала 
қол кө теріпті. Зерделеу барысында  
ол балаларға атааналары үнемі 
сен де ақыл жоқ, ми жоқ деп айта 
беретіндігі анықталады. Ұяда 
көргенін өмірде жасайтын ұрпа
ғымыздың әттегенайы болса, 
әуелі өзімізден іздегеніміз дұрыс 
болар. Ол үшін өзіңе деген сенім 
мықты болуы тиіс. Әйтпесе, «ме
нің қолымнан келмейді», «туа 
бітті мінезім осындай», «істеген 
ісім үнемі нәтижесіз», «менің 
тұзым жеңіл», «жұрттың баласын 
қарашы», т.б. саны таусылмас 
сыл тауларды жиі естиміз. Оны 
көрген, естіген бала қандай болып 
өсуі тиіс. Керісінше, жетістікке 
жеткен адамдар ерекше бір қасиеті 
бар адамдай көрініп, «ондай болу 
қайда?» деген сенімсіздік сананы 
шырмап тастайды. Адамның бәрі 
бірбіріне ұқсас, қабілеті де алшақ 
емес болып жаратылған. Уақыт 
өте келе, әркімнің тәрбиесі, білімі, 
тәжірибесі арқылы ішкісыртқы 
ресурстары дамып, өз нәтижелерін 
бере бастайды. Яғни, жетістікке 
жеткен адам аспаннан салбырап 
түскен емес.

Баланың болашағын қамта
масыз еттім деп, оған мол дүние
мүлікті мұра ғып қалдырған адам
ды емес, еңбекқорлықты бойына 
сіңіре білген жанды айтса керек. 
Еңбек етсе ғана тіленбей, ешкімге 
жәутеңдемей өмір сүре тініне деген 
сенімді арттыруға тиіспіз.

Әркімнің ерекше өзі мән 
бермей жүрген қабілеті болады. 
Соны тауып, күшейтіп еңбек етсе, 
ақсақ түйе секілді көштің соңында 
қалмасына сенемін. Ал ақсақ 
түйенің арманы көш кері бұрылса 
деп ойлайды. Ол көштің бағыты 
алға жүру, ол саған бола орнында 
омалып отырмайды.

Баланы мен тудым мемлекет 
асырасын, мектеп тәрбиелесін деп, 
қол қусырып отырудың арты орны 
толмас зардаптарға әкелетінін 
әсте ұмытуға болмайды. Уақыт 
өткесін баланың бұрыс жолға 
түскеніне кімді кінәлаймыз?! Ол 
кезде мұғалім де, сала басшылары 
да, басқа да ауысып кетеді. Сонда 
қалатыны артыңа ерген балаң. 
Кезінде әкесі баласына «түзу 
жүр, қалдырар ізің түзу болсын» 
дегенде, баласы әкесіне, «әке мен 
сіздің ізбасарыңмын ғой, менің 
басар ізім түзу болсын десеңіз, сіз 
түзу жүріңіз» депті ғой.

Бізде өмір жолын үлгі етер, 
үйренер тұлғалар жеткілікті. Жақ
сы лардан үйренуден жалық пайық.

Баласына салауатты жаны аши
тын, әрбір атаана білім са ласы 
жөніндегі  алыпқашпа жел әң
гімеден аулақ болуы тиіс. Кей 
бір қоғам алдындағы жауап кер
шілігін толық сезінбейтін адам дар 
мұғалімнің, мектептің, дирек
тордың, т.б.  кемшілігін көр
се, жерден жеті қоян тапқандай  
таратып жатады. Жазылғанды, 
айтыл  ғанды өз баласы да оқи
тынын, еститінін, сөйтіп ортақ 
мүд  деге зиян келтіріп жатқанын 
сезіне бермейді. Өйткені өзі тек 
біреудің кемшілігін көруге дағ
дыланған. Оны үнемі іздеумен 
жүреді. Таба алмаса да алыстан 
айбат шегіп, алдағы уақытта 
кемшілікті бетіне шығарамын деп 
үркітіп, сыныққа сылтау іздеп әр 
нәрсені түрткілеумен, кіжінумен 
болады. Осындай «өнегені» күнде 
көріп жүрген баласының бола 
шағы не болады деп те ойлан
байды. Баланың бойына жақ   сыға 
ұмтылуды, жасампаздық қасиет
терді сіңдірудің орны ерекше 
маңызды.

Өзгенің айыбын ашып, елге 
шашқанды көргенді іс деп айта 
алмаймын.

Мұғалімді сыйлаусыйламау  
әркімнің өз пікірі, ал сыйластықпен 
қарау – әркімнің тәрбиесінің 
деңгейі.  

Пенде болып жаратылғасын, 
адамның қателесуі, кемшілігі, 
өмірде сүрінуі болады. Диванда 
жатқан адам ғана сүрінбейді. 
Адамды кемшілігіне қарап емес, 
содан сабақ ала білуімен бағалау 
керек. Әрбір отбасы – өзінше 
бір мектеп. Атааналар отбасы 
тәжірибелерінен өте отырып 
балаларына  білгенін үйретеді.

Әрине, әр атаананың тәрбие 
саласында өмір тәжірибесі, кәсіби 
білімі жете бермейтіні рас.

Бұдан, екіншіден, педа гоги
калық ортамен бөлісер ойымыз 
шығады.

Яғни, отбасына мектеп тара
пынан білікті көмек қажет. 
Үйде атаана баулыса, мектепте 
мұғалімдер тәрбие береді. Тәлім
тәрбиедегі жарасымдылық, бір
лесіп жұмыс істеген жағдайда ғана 
үйлесімділік табады. Баланың өмір 
сүруге құштарлығының оянуы өзін 
қоршаған ортасына: мұғалімге, 
атаанаға, бірге оқыған құрбы
достарына, олардың күн делікті іс
әрекеттеріне, жанжақ тан алатын 
ақпараттарға  байланысты.

Мұғалім мен оқушылардың 
қатынасуында көптеген жағ
дайлар бар. Педагог кез келген 
нақты жағдайда оқушының 
психологиясына ерекше дұрыс 
жолды таба білуі қажет. Өйткені, ол 
– маман. Ол – оның, адам ретінде 
арожданының алдындағы, азамат 
ретіндегі мемлекеттің алдындағы, 
маман ретіндегі заң алдындағы 
міндеті мен жауапкершілігі.

Баланы оқыту дегеніміз – 
мұғалімнің күнделікті көмегінсіз 
дамуына қабілетті болуға үйрету. 
Шәкіртіне үйретер жақсы өне гелері 
көп ұстаз ғана шәкірттің есінде ұзақ 
сақталады.

Ертең шәкіртің танымай қалса, 
неге танымайсың деп ренжу ретсіз 
болады.

Біз, білім саласының қызмет
керлері қоғам мүшелерінің на
зарында, сын садағының ұшында 
жүреміз. Сондықтан, жүрген 
жүрісімізге, сөзімізге, киген 
киімімізге, жеген тамағымызға, 
әсіресе ісімізге өте абай болуымыз 
қажет. Жақсы шәкірт шықса, 
менің шәкіртім деп иеленіп шыға 
келеміз. Жетістікке жете алмай, 
өмірден орнын таба алмай жүрген 
шәкірттерімізді сонда кім оқытқан, 
кім тәрбиелеген?

«Оқу – ғанибет, білім алу – ғажап, 
ұстаз көру – керемет», – дейді. Оқу 
ордасының есігін ашқанда ұстазын 
көреді, шын мәніндегі ұстазын 
көргенде білімге құштарлығы 
ашылады. Құштарлығы ашылмаса, 
ұстазын сезінбегені. Оқутәрбиені 
көркем ететін мектептің жүрегі – 
мұғалім.

Өмірден түйгенім, ұстазын 
таппаған адамның тәрбиесінде 
кемістік көп болады. Ұстаздық – 
таза ағын су. Артық нәрсенің бәрін 
ағызып, тазалап отыратын.

Қоғам талқысындағы негізгі 
мәселенің бірі – педагогикалық 
кадрлардың сапасы. Білім беру 
мекемелері басшыларының кадр 
таңдаудағы субъективті ісәре
кеттері жайлы әңгімелерді естіп 
жатамыз. Осы бағытта облыс бас
шысы Нұрлыбек Машбекұлы 
Нәлібаев қатаң талап қоюда. Талап 
өте орынды. Жұмысқа тұру үшін 
блогерлерге айту керек дегенді 
естігенде қатты қапаландым.   Жұ
мысқа қабылдағанда  сыйыақы  
алатындарды да жоққа шығару 
қиын. Осындайға саналы түрде 
бара тын адамдарды «ұлттық мүд 
деге сатқындық жасаушы» деп 
айтқым келеді. Білім орда ла
рындағы жұмысын тек күнкөріс 
көзі ретінде қарайтын адамдар 
ол жерден кетіп, басқа жұмысқа 

бар ғаны дұрыс. Ұстаз болуды 
рухы мықты, ұлтын сүйетін нағыз 
мықтылар атқарар ма еді, шіркін?!

 Жаңа заманда қоршаған орта 
түсінігі де өзгеруде. Бұрын біз 
қоршаған орта ретінде достарын, 
сыныптастарын, көршілерін, т.б.  
қабылдап үйренгеміз.  

Жаһанданудың қазанында 
қайнап жатқандықтан, осы бағытта 
жұртшылықпен   бірнеше мәселе 
туралы ой бөлісейік.  

Қазір баланың ең жақын «досы» 
– интернет адамды өзінің иіріміне 
тартып алар күшке айналды.

Анасынан еңбектеген бала 
сүт емес, телефон сұрайтын сұр 
заманды да көрудеміз. Атаанамен 
баланы, ұстаз бен шәкірттің арасын 
ажырататын да, жақындататын да 
осы гаджеттер. Мәселе оны қалай 
пайдаланатындығымызда. Дұ
рыс пай да лансақ жетеміз, бұрыс 
пайда лансақ өшеміз. Менің біле 
тінімде, салауатты ойлайтын адам
дар балаларын белгілі бір жасқа 
дейін интернеттен алыс ұстайды. 
Уақытты тиімді пай даланып, өз 
өмірін жетілдіру жол дарына бас 
қатырудың орнына қалта теле
фонына үңіліп, өзге лердің өміріне 
саяхат жасап, басқаның арманына 
араласып, өзімізді  алдай ты ны
мызды бай қағы мыз келмейді.  Ең 
қиын жұмыс – ойлану мен дұрыс 
тұжы рым жасай білу. Ал бұлардан 
қашу өз өмірінің алдындағы жауап
кершіліктен қашу.             

Ұрпағымыз интернеттегі 
біреудің арманымен емес, өзінің 
өмірлік арманымен өсуі тиіс. 
Күніне үздіксіз 15 минут қана 
негатив ақпарат көретін бала 
түбі психологиялық ауытқуға 
ұшырайды.  Содан кейін оның 
бойында сенімсіздік, қорқыныш, 
дамуға тырыспаушылық, күмән, 
сын, кінәнің бәрін басқаға 
артуға ұмтылу, қызғаныш, көре
алмаушылық сияқты жағымсыз 
қылықтар арта бастайды. Бұл 
адамдарда дамудың болмайтыны 
айтпаса да түсінікті.

Игромания зомбиіне айналған 
қаншама жастарымыз ортамызда 
жүр. Тапқантаянғанын ойынға ті
гіп, арты ұрлыққа барғандар, от  ба
сынан ажырағандар да қаншама?!

Әлемнің шулап жүрген бір 
тақырыбы – балалардың тамақ
тануы. Қазір адамның аштықтан 
гөрі тоқтықтан, семіздіктен өлуі 
үш есе көп. «Қазақстанда әрбір 
төртінші балада семіздіктің 
белгілері байқалуда» деп дабыл 
қағуда мамандар. Баланың ден
саулығы – басты міндетіміз. Қазіргі 
таңда тез дайындалатын тағамдар 
индустриясы өркен деуде. Тез 
дайындалатын ас  мәзіріне кіретін 
тағамдар: гам бургер, фри, чипс, 
ходдог   және т.б. Күнделікті ішіп 
жүрген  тәтті сусындар қауіпті 
аллерген болып саналады. Тәтті 
газдалған сусынға көп мөлшерде 
қант қолданылады. Сондықтан тек 
диабетпен ауыратын адамдар үшін 
ғана емес, бауыр, бүйрек, асқазан 
ауруларының қозуына бірденбір 
себеп. Бір порция фри жесек, онда 
2, 5 қорап темекі шеккенмен бірдей 
болады екен.

Бір гамбургер құрамында 46% 
тұз, 45% майлар бар, ал бұл – бір 
күндік норма. Бір хотдогты қорыту 
үшін жеті шақырым жаяу жүру 
керек екен.

Осының бәрі дұрыс тамақ
танудың маңызын көрсетіп тұр.

Қазір әлемде көп білімнен – 
пайдалы білімге деген тұжырым 
күшейіп келеді. Оқитын ақпарат 
көзі де көп. Нені оқымау керек 
деген де талап қалыптасуда.  Бізде 
демократия, еркін шығармашы лық 
деген желеумен аузына келгенді 
айтып, ойына келгенді жазып,  
жастардың санасын улап жүргендер 
жеткілікті. Бүгінде айналамыздағы  
жемқорлық, алаяқтық, ұрлық, 
соққыға жығу, кіс ақысын жеу, 

атысшабыс сияқты жағымсыз 
әдеттер жастардың санасына сіңіп 
жатыр емес пе? Оқығаныңды ойға 
сала білу де маңызды. Ойсыз оқу 
– пайдасыз. Ал білімсіз ой қауіпті. 
Ақпаратты игеру әрі – дәрі, әрі 
– у. Себебі ол жол көрсетумен 
бірге, бағытыңнан тайдырып, 
адас тырады да. Оның жаныңды 
жа дыратар мейірімді күші де, жа
ныңды күйдірер залым дық жүзі 
де бар. Осыларға неге тыйым 
салынбайды деп жиі сұрақ қояды. 
Технологияның дамы ған кезінде 
ақпарат ағынын тоқтату қиын. 
Технологияға техно логиямен қарсы 
тұрамыз. Интер нетте, телефонда 
бағдар ламаларды шектейтін 
жүктемелер бар. Соларды барынша 
тиімді пайдалануды үйренейік. 
Әйтпесе біреу шектейді деп күтудің 
тек зиянын шегіп қалуымыз әбден 
мүмкін. Сондықтан   айқайласам 
ақи қатшыл, шырылдасам шын  шыл, 
сынасам сыншыл, ойбай ласам 
ойшыл көрінемін дей тіндердің  
қоғамға кері әсер ететін жазбалары 
үшін заң алдында жауап бергізіп, 
әлеуметтік желіден өшіретін  
тетіктердің де уақыты келді деп 
ойлаймын. 

Бүгінгі уақытта әріп тану, жаза, 
сыза білу сауаттылық белгісі емес.

Алып жатқан білімін, оқып 
жатқан ақпаратын не үшін игеремін 
деп рационалды ойлана білетін 
адамды сауатты деп айтады. 
Жаттап алып, өмірде пайдаланбай, 
«жүретін энциклопедия» болудың  
пайдасы шамалы. Ертең біреу 
айтуы мүмкін «ілім ұрып кеткен» 
деп.

Жанжақты тұлғаның  қалып
тасуына   әсер ететін мәселе – 
мамандық таңдай білу. Диплом 
алу маңызды емес, кәсіби маман 
болу маңызды. Бірнеше оқудың 
дипломын алып, жұмыс таппай 
жүргендер қаншама?! Өзі оқыған 
жоғары оқу орнының атауын дұрыс 
айта алмайтын мамандарды да 
көрудеміз. Бұл көбіне білім арқылы 
қаржы табуды ғана ойлайтын 
оқу орындарын бітіру шілерден 
көрінеді. Кейіндері кейбір 
мамандықтарға дипломның да 
керегі болмай қалмас. Баланың неге 
ыңғайы бар, соған күш салуымыз 
қажет. Үшпен оқитын пәніне емес, 
беспен оқитын пәніне көп көңіл 
бөлгеніміз жөн.  Отбасы мен мектеп 
өзара байланысып, әр баланы жеке 
зерттеуі өте маңызды.   Жалған 
намысқа шауып, әйтеуір «қатырма» 
қағазын алса болар деп, баланың 
обалына қалғанымыз қателік деп 
санаймын. Білім мен ғылымға  
құрмет – бұл  өз болашағыңа, 
ұрпағыңа  құрмет.  

Қазіргі кезде, кең тараған түсінік 
– әлем азаматын тәрбиелеу. Менің 
пайымымша, әлем азаматын емес, 
әлемнің төрт бұрышында тең жүре 
алатын, бәсекеге қабілетті қазақ 
азаматын тәрбиелеу керек. Рухани 
бай адам өмірден орнын табады.

 Бесік ішіндегі әр перзент 
– Алланың берген ұлы сыйы, 
аманаты. Келешегімізге сенім
ді боламыз десек, бірінші ұр
пағымызға ие болайық! Бұл – 
үлкен төзіммен оң нәтиже беретін 
құбылыс. Адам баласының 
қолымен жасағанның бәрі – уақыт 
пен төзімнің жемісі. Жанжақтан 
әртүрлі ақпараттар ағыны кезінде 
баланың өзімен қатар тәрбиесі де 
қымбат бола түсуде. Жаратқан 
иеміз имансыз ұрпақпен, жетесіз 
баламен, ынтасы жоқ шәкіртпен 
сынамасын! Бабаларымыз «Әке – 
асқар тау, ана – басындағы бұлақ, 
бала – жағасындағы құрақ» дей 
отырып, әкешеше және перзент 
мұраттарын ұрпағына, яки бізге 
аманаттап кетті. Сол аманатқа 
қиянат жасамайық, ағайын! 

 Наурызбай БАЙҚАДАМОВ, 
облыстық мәслихат 

хатшысы

Облыстық мәс
лихат де путаты 
ре тінде өзіме жа
қын сала – білім 
берудің көкейкесті 
мәселесін көтеріп 
келемін. Олардың 
ішінде ше шімін 
тапқандары да аз 
емес. Соның бірі 
– балабақша қыз
м е т к е р л е р і н і ң 
әлеу меттік жағ
дайы. Жа сыратыны 
жоқ, балабақша 
қыз мет керлерінің 
жа лақы сы аз.  
Олар үшін қалтаға 
салмақ түсі ретіні 
– жылына екі рет 

медициналық тексерістен өтуге тиісті ақыны 
өз есебінен төлеуі. Ол кемінде 1016 мың 
теңге аралығында. Онсыз да жалақысы төмен 
қызметкерлер үшін бұл аз ақша емес. Негізі 
заң талаптарын ескерсек, қызметкерлер меди
циналық тексеруден жұмыс беруші мекеме 
есебінен өтуге тиіс. Мәселені облыстық 
мәслихат сессиясында көтеріп, бірнеше рет 
депутаттық сауал да жолдадым. Нәтижесінде 
күрмеу шешімін тапты. Атап айтқанда, облыстық 
мәсли хаттың кезекті 17сессиясында «2022
2024 жылдарға арнал ған облыстық бюджет ту
ралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2021 жылғы 13 желтоқсандағы №72 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы мә селе қаралып, оның 
ішінде білім саласы қызметкерлерінің жаңа оқу 
жылының басында дәрігерлік тексеруден тегін 
өту жайы назардан тыс қалмады. Балабақша 
қызметкерлерін медициналық тексеруден өткізу 
үшін 59 млн теңгеден астам қаржы бөлінетін 
болды, яғни, жаңа оқу жылында балабақша 
қызметкерлеріне тегін қызмет көрсетіледі.

Сыр елінде талантты да талапты балаларды 
қолдау тұрақты түрде жалғасуда. 2013 жылдан 
бастап мұқтаж отба сынан шыққан талапты 
балалардың мамандық иесі болуына жағдай 
жасалып, облыс әкімінің гранты та ға йын  далып 
келеді. Бүгінгі күнге дейін еліміздегі ал дыңғы 
қатарлы жоғары оқу орындарында оқитын 1249 
студент облыс әкімінің грантын иеленіп, оның 
764і оқу бітіріп, сан салада еңбек етіп, өмірден 
өз орындарын табуда. Бұл ізгі бастама жалғасын 
табуы қажеттігін айтып, облыстық мәслихат 
депутаттары ұсыныс жасаған болатынбыз. 
Ұсыныс ескеріліп, облыс басшысы Нұрлыбек 
Машбекұлы еңбек нарығындағы тапшы маман
дықтарға 100 студенттің білім алуына мүмкіндік 
жасады. 

Мұнан бөлек, білім саласы бойынша тұрақты 
комиссия оты рысында толыққанды зер деленіп, 
бірқатар мәселелер сес сияға ұсынылды. Кейінгі 
оты рыста олардың басым бөлігі оң шешілді. 
Мәселен, «Мем ле кеттік бастауыш, негізгі және 
жалпы орта білім беру ұйым дарында жалпы 
білім беру» бюджеттік бағдарламасы бойын
ша жалпы білім беретін мек теп терге бекітілген 
бюд жетте жылу маусымына сұйық отын алуға 1 
литрге 205 теңгеден қарал ған. Қазіргі таңда 230 
теңгеге қымбаттауына байланысты қосымша 
436 525,2 мың теңге бөлінді. «Дамуында проб
лемалары бар балалар мен жасөспірімдерді 
оңалту және әлеуметтік бейімдеу» бюд жеттік 
бағдарламасы бойынша 20222024 жылдарға 
арналған бекітілген облыстық бюджеттен №2 
оңалту орталығынан аутизммен ауыратын 
балаларды оңалту филиалын ашуға 34397 
мың теңге қаралған. Қазіргі таңда аталған 
филиал облыс әкімдігінің қаулысына сәйкес 
«Аутизммен ауыратын балаларды оңалту 
орталығы» КММ болып құрылды. Осыған 
сәйкес аталған орталықты ұстау шығындарына 
және қызмет  керлердің айлық жала қыларына 
қосымша 25 827 мың теңге қарастырылды. 
«Облыстық, аудандық (қала лық) ауқымдардағы 
мектеп олим пиадаларын, мек теп тен тыс 
ісшараларды және кон курстар өткізу» 
бюджеттік бағ дарламасы бойынша облыс тағы 
олимпиадалар және қосымша білім беру ұйым
дарында Арал ауданы «Қамбаш», Жаңақорған 
ау даны «Талдысу», Қармақшы ауданы «Жас 
Өркен» 7,8,9,10 сыныптағы 480 баланы 6 
пән бойынша облыстық, рес пуб ликалық 
олимпиада, ғы лыми жобаларға дайындау және 
конкурстарға қатысқан дарынды балаларды 
қолдау және олардың қабілеттілігін одан әрі 
дамыту мақсатында қо сымша 83 953 мың теңге 
бөлінетін болды. «Ведом стволық бағыныстағы 
мем ле кет тік мекемелер мен ұйым   дардың 
күрделі шы ғыс тары» бюджеттік бағдар ламасы 
бойынша Қазалы көліктехникалық колледжі
нің оқу корпусы мен зерт ханасының  шатырын 
күрделі жөндеуден өткізуге 110 104,5 мың теңге 
және жалпы білім беретін мектептерге және 
балабақшаларға жылу мау сымына дайындық 
жұмыстарын жүргізуге горелка, насос, жылу 
қазандығы, т.б құрылғыларын сатып алуға 172 
653,4 мың теңге қарастырылды.

Билік пен халық  ара сындағы алтын көпір 
қызметін атқаратын депутаттар қай кезде де 
халықтың мұңмұқтажын тыңдауға, мәселені 
зерттеуге, тиісті орындарға жеткізуге әзір. Бұл 
мақсатта ай сайын қоғамдық қабылдау өткізіп, 
мұнан бөлек күн сайын әлеуметтік желілер 
арқылы да, БАҚ арқылы да халықпен тығыз 
байланыстамыз.

Г.ЕСҚАЛИЕВА,
облыстық мәслихаттағы «Amanat» 

партиясы депутаттық фракциясының 
мүшесі, «Әлеуметтік және мәдени мәселелер 

жөніндегі» тұрақты комиссия төрағасы

Халық 
үнін 
естиміз

Жаңа қоғамда өмір сүріп жатырмыз. 
Уақыттың талабы жоғары. Әсіресе 
халықпен етене жұмыс істейтін халық 
қалаулысы жауапкершілігін арқалаған 
соң әрбір айтылған арыз-шағым, ұсыныс-
пікірге жауап беру, мәселені зерттеу, оның 
нәтижесін айту қажет. Осы орайда халық 
үнін естіп, оған дер кезінде жауап беру – 
барлық деңгейдегі депутаттардың негізгі 
міндетіне айналды.

БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ЖАУАПСЫЗДЫҚ – 
ҰЛТ МҮДДЕСІНЕ ЖАУАПСЫЗДЫҚ

Жиынға «Amanat» партиясы 
облыстық филиалының атқарушы 
хатшысы Л.Төрешова, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері И.Аби
буллаев, Қ.Баймаханов, облыстық 
прокуратура өкілдері, үкіметтік 
емес ұйым мүшелері, аумақтық 
және жергілікті атқарушы орган 
басшылары қатысты.

Мәжілісте министрлік тара
пынан газдың тұтыну көлемі, 
жет кізілу көздері және бағаны 
қа лыптастыру жүйесі туралы ақ
параттар берілді.

Зиялы қауым өкілдері мен 
қоғам белсенділері мұнай ке

ніш терін электр энергиясымен 
жабдықтаушы «Кристалл Менедж 

мент» компаниясының газ 
тұтыну көлемдерін қайта қарау, 
«Ақшабұлақ» газ құбырын облыс 
тұрғындарының қажеттілігіне 
то лықтай бағыттау арқылы газ 

бағасын төмендету бойынша өз 
ұсыныстарын ортаға салды. 

Мәжіліс қорытындысымен ми
нистрлік өкілдері өз тарапынан 
айтылған ұсыныстарды Ұлттық 
экономика министрлігі, «Qazaq
Gaz» ұлттық компаниясы және 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚмен 
бірге толықтай зерделеп, тиісті тал
дау жасайтынын мәлімдеді. Айта 
кету керек, мәселе облыс әкімінің 
тікелей назарында.

«СБ» ақпарат

Газ бағасына түсіндірме берілді
Кеше облыстағы табиғи 

газ бағасының негізділігін 
түсіндіру мақсатында ҚР 
Энергетика вице-министрі 
А. Хасеновтың және «Qazaq-
Gaz» ұлттық компаниясы 
өкілдерінің қатысуымен 
мәжіліс өткізілді.
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Шындығын айтсақ, қазір кейбір 
ауылдың тұрмыс-тіршілігіне сол 
жерде егін егіп отырған ірі шар-
уа шылықтар қарайласып келеді. 
Сөзіміздің дәлелі, осындай шар-
уашылықтардың елге деген қол-
дауының арқасында жылдан-
жыл ға еңбек өнімділігі артып, 
жұ мысшының да жағдайы жақ-
сара бастады. Одан бөлек, ауыл 
ішіндегі көптеген әлеуметтік 
мәсе лелердің шешімін табуына да 
олардың қосып отырған үлесі зор. 
Айталық, Жалағаш ауданындағы 
«Таң ЛТД» ЖШС құрылымының 
егін шаруашылығымен айналы-
сып келе жатқанына жиырма 
жыл ға жуықтады. Осы уақыт 
ара лығында ісі ілгері басқан се-
ріктестік құрылым тірлігі тұ ралап 
қалған бірді-екілі шағын шар-
уашылықтарды қарамағына алған 
болатын. Жалпы бүгінде «Таң 
ЛТД» ЖШС құрамында 350-ден 
астам адам еңбек етеді. Өткен 
жылы Таң ауылының диқандары 
1200 гектар жерге күріш егіп, ор-
таша 65 центерден өнім алын-
ды. Шаруашылық өкілі Сәкен 
Ша ғыртаевтың айтуынша, еңбек 
озаттарына қаржылай сыйақыдан 
бөлек, 6 жеңіл автокөлік берілген. 
Ал, жалпы сыйақыға 232 млн теңге 
шамасында қаржы жұмсалыпты. 

Ел азаматымен
еңселі
Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-

да рында елдегі экономикалық 
ахуал дың қаншалықты қиын 
болғаны баршамызға белгілі. 
Осы нау өтпелі кезеңде істің иінін 
тап қан азаматтардың кәсіпкерлік 
бағытына ден қойып, жұртын 
жұмыспен қамтып, барды ұқсата 
білуі – ауылдың әлеуметтік жағ-
дайын тұрақтандыруға сеп бол-
ғаны  рас. Алайда алғашында 
бұл талапты орындау оңайға соқ-
пады. Себебі, арнасы бөлек ауыл 
тірлігінің  ыдырай бастағаны ха-
лықты алаңдатқаны сондай, келер 
күнге деген үмітінен гөрі күдігі 
басым болды. 

Иә, осынау сын кезеңде туған 
ауылының тіршілігін түлетуге 
же ке қаражатын жұмсап, елдегі 
аға йынды еңбекпен қамтыған аза-
маттың бірі, осы ауылдың тумасы 
Имамзада Шағыртаев болатын. 
Ол алғашқы еңбек жолын «Таң» 
совхозында қарапайым механик 
болып бастап, 1994-1998 жылдары 
«Асар» ассоциациясында инже-
нер-механик болды. Ал 1998-
2003 жылдары «Таң» ауылдық 
округінің әкімі қызметін атқарды. 
Бұл уақыт ел өміріндегі  ауыр 
кезең болды. Қаншама жұмыс 
орындары тоқтады, тым жақсы 
құрылыстар, техникалар талан-
таражға түсіп, әркімнің қолында 
кетті. Ал ауыл шаруашылығына 
иек артып келген халықтың күн-
көрісі күрт қиындады. Көп ойлар 
көңілде сайрап тұрғанымен, іске 
асыруға  қаражат жоқ.  Не істеу 
керек? Бұл тығырықтан қалай 
шығуға болады?

Көп ойланбай, жастайынан 
тір  шілігі таныс ауыл шаруашы-
лығына бет бұрып, күріш егуді 
қолға алды. Рас, бастапқы кезде 
техника жетіспеді, сапалы тұ-
қым табу да оңай емес, сол се-
беп ті, жұмсаған қаражатының 
пай  да сынан шығыны артықтау 
болды. Дегенмен алдына ай-
қын мақсат қойған ауыл жігіті 
әуел гі қиындықтарға дес бер-
мей, түпкі нәтижеге жетуді көз-
деді. Көп ізденіп, шаруаға кедергі 
болып тұрған күрмеулі мә се ле-
лердің шешімін тапты. Нәти-
жесінде, өзі құрған «Таң ЛТД» 
ЖШС аз уақыттан кейін-ақ ауыл-
дастарының қалтқысыз сенімін 
иеленді. Шаруашылықта азын-ау-
лақ егін егіп, межелі өнімін ал-
ған серіктестік ұжымы сол бір 

сындарлы шақта ауыл халқын 
қиындықтан аман  алып қалған 
еді. 

Кәсіпке шындап бет бұрған 
И.Шағыртаев жылдан-жылға егіс 
көлемін арттырып, сапалы өнім 
алу мақсатында күріштің жа ңа 
сорттарын өндіруге күш сал ды. 
Алдымен, шаруашылықты соң-
ғы үлгідегі техникалармен жаб-
дық тауға көңіл бөлді. Айталық, 
2011 жылдан бастап бүгінге де-
йін техника паркі түгелге жуық 
жаңартылды. Нәтижесінде, еңбек 
еселеніп, өнім сапасы да арта 
түсті. Алғашқыда 50-60 адамды 
жұ мыспен қамтыған шаруашылық 
бүгінде 350-ден астам тұрақты 
еңбекшілері бар іргелі орталыққа 
айналған. Сырдың дәстүрлі дақылы 
– күріштің жоғары сорттарын 
өндіріп, экпортқа шығарып отыр. 
Бұл үшін серіктестік аясында тәу-
лігіне 150 тонна күріш  ақтайтын 
зауыт іске қосылған. Бұдан бөлек, 
тұқым дайындайтын цех та бар. 
Бір сөзбен айтқанда, күрішті 
егуден бастап, сатуға дейінгі жұ-
мыстың бәрі жолға қойылған. 
Бастысы, өндірілген өнім бүгінгі 

бәсекелестік ортада сұранысқа 
сай. Әлбетте, мұның ар жағында 
ір гелі ұжымның өлшеусіз еңбегі 
жатыр.

Ауыл шаруашылығын қолдау 
бағытындағы мемлекет бастама-
ларына дер кезінде үн қосып, 
шаруасын ұтымды ұйымдастыра 
білген кәсіпкер тапқан табысынан 
ауылдың келбетін жаңартып, әлеу-
меттік-тұрмыстық ахуалын жақ-
сартуға тұрақты қолдау көрсетіп 
келеді. 

«Ауылын көріп, азаматын та-
ны» деген халқымыз. Осы сөздің 
астарында үлкен мән жатқандай. 
Шындығында, ауыл азаматы, бел-
гілі кәсіпкер,  облыстық мәс ли-
хат депутаты Имамзада Шағыр-
таев – туған жеріне туын тіккен 
тұлға. Елге еткен еңбек еш кет-
пейді. Оның әр жылдары облыс 
әкімінің алғыс хатымен, «Құрмет 
грамотасымен» марапатталуы, 
Қазақстан Тәуелсіздігіне – 10, 20 
жылдық мерекелік медальдарын 
және «Ерен еңбегі үшін» медалін, 
«Құрмет» орденін иеленуі осының 
айғағы болса керек.

Еңбек бағаланды, 
өнім де еселенді
Халқымызда «Егінші жылда 

арманда» дейтін сөз бар, шынында 
бұған ешкімнің таласы жоқ. Егін-
жай басында жолыққан бри гадир 
жігіт Төремұрат Ахме товтың айт-
қан әңгімесі де осыған саяды. 
Оның қарауында 600 гектар кү-
ріш егіні бар. Қазір диқандар су-

ға бастырылған егіннің шығы-
мын тұрақты бақылап отыр. Біле 
білсек, суғарудың да өзіндік тә-
сілі бар екен. Бригадир жігіттің 
ай туынша, көктемде егінді егер 
алдында шаруашылық басшы сы-
мен келісім-шартқа отырып, қай 
бригада қанша өнім алатынын 
нақтылайды. Сондай-ақ, жыл са-
йын өнім көлемінің және сапа сы-
ның артуына ерекше мән беріледі. 
Осы келісім-шарттың аясында 
басшылық тарапынан қажетті 
жұ мыстардың бәрі атқарылады. 
Ал, содан кейінгі жауапкершілік 
кү рішшілер мен сушыларға жүк-
теледі. 

– Алғашқы жылдары орташа 
өнім көлемі 30-35 центнерден 
аспайтын. Сол уақытта 40-50 
цент нерден өнім алуға болады 
десе, сенбейтін едік. Бірақ сондай 
өнім алғандар болды. Оның басты 
себебі, тынымсыз еңбек болса, 
екінші жағынан техниканың мүм-
кіндігіне де байланысты екен. 
Жа ңа техникалар қалай келе бас-
тады, өнім көлемі де күрт өсім 
алды. Мысалы, 2004 жылдан бас-
тап жұмысшыларға берілетін сый-
ақының көлемі көбейді, осыған 
сәйкес жұмыс та ілгері басып, 
егіннің өнімділігі де артты. 

Қазір егінші-механизаторлар 
өзара бәсекемен еңбек етуде. 
Өйт кені әркімнің де мол табыс 
тапқысы келеді, солайша тұрмы-
сын түзеуге ынталы, – дейді бри-
гада жетекшісі. Ал, Қуаныш 
Өмірғали есімді күрішші жігіт 
шар уашылық құрылғалы бері 
осын да еңбек етіп келеді. Былтыр 
ол 30 гектарға егілген күріштен 
ор таша 83 центнерден өнім алып, 
жыл қоры тындысында автокөлік 
иеленді. 

Біз егін басына барған уақытта 
күн тас төбеде, аптап ыстық, аңы-
зақ жел болатын. Ал, осы кезде 
дала қосында демалып отырған 
жігіттердің ел ырзығын еселеу 
жолындағы еңбектеріне қалайша 
тәнті болмассың?!

Ауыл келбеті 
көркейіп келеді
Таң ауылының қазіргі келбеті 

бұрынғыдан көп өзгерген. Көше ні 
жағалай арықтар қазы лып,  қор-
шаулар жасалған. Ауыл дың ме-
шіті жөндеуден өтті. Мемле кеттік-
жекешелік әріптестік аясында 
100 орындық «Таң бөбегі» бала-
бақшасы қайта жаңғыртылып, 
пай далануға берілді. Сол сияқ-
ты, спорт кешені салынды. Ет 
өң деу цехы іске қосылды. Ұлы 
Отан соғысында қаза тапқан-
дарға арналған ескерткіш қайта 
жаң ғыртылып, айналасы абат-
тан дырылды. Ауылдық округ бо-
йынша жарықтандыру жұмыс-
тары жүргізілді. Осы күні 5 
кө шеге жарықтандыру жүріп жа-
тыр. Балалар үшін ойын алаңы 
салынып, ауылдың кіреберісіне 
сәнді аркалар қойылған. Бұл ар-
калар біріншіден, сән мен сәу-
лет үшін болса, екіншіден ауыл 
ішіне ауыр жүк көліктерін кір-
гізбеу мақсатында қойылған. «Ме-
нің сүйікті ауылым – Таң» де ген 
заманауи экспозициялық көр-
некілік те ауыл жастарының туған 
жерге сүйіспеншілігін арттыра 
түскендей. 

«Таң ЛТД» ЖШС құрамында 
ауылдың 120 адамы тұрақты ең-
бек етіп, заман талабынан қалыс 
қалмай, өз-өздерін тұрмыс қа-
жет тілігімен қамтамасыз етіп 
отыр. Әсіресе,  жастардың да дү-
бірлі  мәреден шет қалмай, дала 
төсінде еңбек етіп жүргені қуан-
тады. Шынында, олар жаңа тех-
никаларды шырқ үйіріп, шар-
уаға бейімделген. Сондай-ақ 
шар уа шылық биыл 15 гектардай 
жерге картоп екті, өнім жақсы 
болса, алдағы уақытта бұл кө-
лемді ұлғайту да ойда бар. Бұл 
ретте ауыл тұрғындарының да 
бақша егіп, бұйыртқан өнімін 
алуына жағдай жасалады. Әрине, 
жоғарыда айтып өткеніміздей, 
бұл – әлеуметтік жағдайдың жыл 
санап жақсарып келе жатқанының 
бір көрінісі. Біздің айтпағымыз, 
барлық ауылда да осындай жүйелі 
жұмысты ұйымдастыруға болады. 
Ол үшін қабілет-қарымы бар аза-
маттар «бас басына би болмай», 
елдің бірлігі мен берекесін сақтап, 
ортақ мүдде жолына ойысқаны 
жөн секілді...

Жалпы, Таң ауылында 1298 
тұрғын бар, оның ішінде эконо-
микалық белсенді санатында 646 
адам. Ауылдағы әлеуметтік меке-
мелерден бөлек, 100-ден астам 
шағын кәсіпкерлік нысаны қызмет 
көрсетеді. Жыл сайын абаттанып, 
көркейіп келе жатқан ауылға 
қарап, алдағы күнге деген сенім 
орныға түсетіндей.

Жалағаш ауданы
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Мерекелік концерт
Халықаралық жастар күні мерекесіне 

орай орталық алаңда мерекелік концерт 
өтті. Шараға Арал қаласы әкімі Е.Талекенов 
қатысып, жастарды мерекесімен 
құттықтады.

– Спорт пен мәдениетте, білім сайыстарында 
да елді әлемге танытып жүргендердің басым бө-
лігі жастар. Олардың әрқайсысы өз ортасының 
көшбасшысы. Әрбірінің қоғамда өзіндік орны 
бар. Өресі биік, рухы мықты өңір жастарын 
мерекемен шын жүректен құттықтаймын, – деді 
ол. 

Мерекелік шарада белсенділігімен дарала-
нып жүрген бірқатар жастар марапатталып, ән-
би қалықтады. 

Қарқын және сапа қажет
Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев Әйтеке 

би кентінің 5 квартал аймағына барып, 
Қарасақал Ерімбет көшесінің бойындағы 
абаттандыру жұмыстарын көрді.

Аудан басшысы мердігер мекемеге жұмыс 
баяу жүріп жатқанын, қарқынды күшейту 
қажеттігін айтты. Сондай-ақ, сапаны естен 
шығармауды ес кертті. Құрылыс жұмыстарының 
сапасын қадаға лауды тиісті сала басшыларына 
тапсырды.

Жігерлі жастармен кездесу
Халықаралық жастар күніне 

орай аудан әкімі Әділбек Ерсұлтанов 
«Жастар үйінде» болып, ауданның белсенді 
жастарымен кездесті.

Кездесу барысында аудан әкімі оларды 
мере келерімен құттықтап, кәсіпкерлік пен мал 
шаруашылығын дамыту жөнінде ой-бөлісіп, 
ниет білдірушілерге қашан да қолдау біл-
діруге дайын екенін жеткізді. Шарада жастар 
саясатының жүзеге асырылуына үлес қосып, 
түрлі салада жетістіктерге жетіп жүрген 
жастарға аудан әкімі «Алғыс хат» және бағалы 
сыйлықтар табыстады.

35 үміткер қатысты
Аудандық денешынықтыру және 

спорт бөлімі мен жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен бөлім 
және мекеме қызметкерлері арасында «Дені 
сау ұрпақ – ел болашағы» тақырыбы үстел 
теннисінен сайыс өтті.

Жарысқа кент және ауылдық округ әкімдік-
терінен, бөлім және мекемелерден барлығы 
35 үміткер қатысты. Сайыс қорытындысы 
бойынша І орынды жаңаталаптық Нұрсұлтан 
Сайлау, ІІ орынды Бұқарбай батыр ауылынан 
Нұрхан Сырлыбай, ІІІ орынды Жалағаш 
кентінен Ернұр Зкрия иеленді. Сайыс 
жеңімпаздарына арнайы дипломдар, медаль-
дар және қаржылай сыйлықтар табысталды. 
Үздік ойын көрсеткен қатысушылар бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Жаңа кітаптың тұсауы кесілді
Сырдария ауданының Құрметті 

азаматы Хайрулла Әбеновтің қызметі 
мен өмір жолы туралы «Ел ағасы – 
Хайрулла» атты кітап жарыққа шықты. 

Жаңа кітаптың тұсаукесер рәсіміне аудан 
әкімі Мұрат Ергешбаев, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев қатысты. 
Аудан әкімі Хайрулла Әбеновтің ғибратты 
ғұмыры туралы айтты. Кітаптың құрастырушы 
авторы – Ақтөре Ибрагимұлы.

«Жасыл ел» еңбек жасағы
Ауданның жұмыссыз жастары, 

демалыстағы студенттер мен жоғары 
сынып оқушылары маусымдық 
жұмыспен айналысып, мемлекеттік 
қолдауға ие болуда. 

«Жасыл ел» жасағының алғашқы легінде 
200 жас тынымсыз еңбектенді. Тамыз айына 16 
жас жұмысқа қабылданып, Майлытоғай және 
Қоғалы ауылдық округтерінің көшелерінде 
тазалық жұмыстарын жүргізуде. Осылайша 
аудан жастары жазғы демалыс уақыттарын 
тиімді өткізіп, табыс тауып әрі рухани кемел-
деніп, сауапты істерде бас біріктіріп отыр. 

Рейдтік іс-шара нәтижесі
Аудан көлемінде қоғамдық тәртіп 

пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз 
етіп, қылмыс пен құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мақсатында аудандық полиция 
бөлімінің қызметкерлері рейдтік шара 
ұйымдастырды.

Жүргізілген жедел-профилактикалық жұ-
мыс  тар дың нәтижесінде қоғамдық тәртіпті 
және жол жүру ережелерін бұзғаны үшін 190 
әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның 
ішінде қоғамдық орындарда алкоголь ішіп, 
масаң күйде жүрудің 6 дерегі, белгіленбеген 
уақытта алкоголь өнімін сатудың 3 дерегі 
анықталса, автокөлікті мас күйінде басқарудың 
3 дерегі, 2 жалған мемле кеттік белгі тағу, 
құжатсыз көлік басқарудың 23, сақтандыру 
полисінсіз жүрудің 13 дерегі анық талып, 37 
автокөлік айып тұрағына қойылды. 

Дайындаған: 
Шынар БЕКБАН,

«Сыр бойы».

Тіршілік 
арнасын 
тапқан 
ауыл

Қоғамда ауыл тұрмысын көтеру туралы көп айтылады. 
Расында, бұл мәселе қашан түпкілікті нәтиже бергенше күн 
тәртібінен түспеуі тиіс. Өйткені жалпы адамзат тіршілігінің 
түп тамыры ауылда жатыр. Қарапайым ғана мысал, диқан 
бидай екпесе, нан қайда? Шаруа мал бақпаса ет пен сүт қайда? 
Бағбанның бау-бақшасы болмаса, дастарханның берекесі болар 
ма? Ал, осы шаруамен айналысып, ертелі-кеш егін басында 
жүрген ауыл адамының тұрмыс түйткілін  шешуге келгенде 
биліктің көп нәрседен кеш қалғаны көңілді құлазытады. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb
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Олар Алматыда жоғары білім 
алған. Қазір өз өңірінде. Бір са
рындас, пікірлес, тұрғылас, күнде 
болмаса да, ұзамай кезігіп тұрады. 
Институттан соң алды бесалты, 
соңы оншақты жыл ауылдарында 
жұмыс істеген. Кейін қызмет ба
бымен өңір орталығына қоныс ау
дарған. 

Реті келгенде туыпөскен 
ауыл  дарына барып, тойтомалақ, 
өз ге де атаулы шараларда бас 
қосу – бұлардың әдеті. Мұндай 
кез де олар дүбірлі, дүрмекті ша
һар қар баласынан алыстап, кең 
ауылда, артық шу мен абырда
быр қапы лыстан аулақ таза ауа да 
тыныстап, жайбарақат де ма лып, 
көңіл көтеріп, алаңсыз бо саң
сып, тынығып қалушы еді. Бүгін 
де достары Алтынбек әке сінің 
ме рейтойына арналған сал та
нат ты жиында бас қосты. Той
дың күрмеулі кезеңдері өтіп, қо
нақ   тардың басымы үйлеріне бет 
бұрып, тек жақындары мен сырттан 
келгендердің оңашалау қалған 
ке зі еді. Қаладан жеткен достар 
бөлек тобымен екшеленіп, сөздері 
қыза түскен сыңайлы. Осындайда 
әрқайсы өз  ауылы жөнінде бұрын 
жария болмаған тың дерек айтуға 
әсіре ынтық.

Әңгімені жасы үлкен Ақжол 
бастады: «Үйлер жанында қоршау
лар жоқ, маңы ашық. Көлеңке 
түс кенде шай ішетін тек сәкі бар. 
Сондықтан, кім де болса, не де 
болса үйлердің оңы мен солы нан 
да, күн демей, түн демей қым
сынбай ойқастап жүргені. Құдды 
өз үйінің, жеке қорасы жанын
дағыдай. Салқындасын деп көлең
кеге қойған тегештегі айранды, 
ше лектегі суды талайы ішіп ке те
ді. Осыған ренжіп жатқаны ша
малы. Жазда масахана астында 
ұйық таймыз. Ашықтесік жатуға 
қым сынбайды. Кейде қамсыз бі
реулердің аяғы масахананың сыр
тына шығып қалады. Көрініп жат
қан аяқ саусағына бояу, не батпақ 
жұғады. Өйткені, қатарластар ара
сында әзілойын өршіпақ тұр. Ол 
ұйқыдан ояна саусақтағыны көріп, 
иесін іздеп әлекке түседі. Міне, 
осындай ауылда туыпөсіп, білім 
алып,  мектепті тәмамдап Алма ты
ға аттанғанмын» – деп сөзін аяқ
тады ол. Айнала жұрт ду күлді.

– Қазіргілерге бұл ертегідей 
көрінуі мүмкін, – деді Елжан. Бі
рақ, осының шетжағасын біз де 
көрдік. Білмеймін, мүмкін жал
пы тұрмыстың орталығы ма, әлде, 
пейілдің дарқандығы ма, дәл сол 
Ақаң айтқандай болғаны рас! Ол 
кезде ауыл үлкен отбасы сияқ
танатын. Көршіңмен бауырыңдай 
қатысып араласасың. Сенде жоқ 
онда бар болса, сенің де оған ие
лігің жүретін еді. Мұның бәрі – сол 
жаңа айтқан үйлер арасын бөліп, 
ажыратып тұратын қоршау лардың 
болмауы, – деп, сөзін жалғады 
Елжан.

– Туған жерімді елестетсем 
сол сәтте көз алдыма мына сурет 
ке леді, – деді Кенже: «Төрт түлік 
қа расы мол. Көктем жылт етісі
мен отаротар қой, үйірүйір жыл
қы, табынтабын сиыр, келекеле 
түйелер қырға бет алады, өңірдің 
шыбыны мен сонасы, маса сы
нан ұзап. Қысқыстауы дария ның 
шүйгіндіқоқты жағасы. Сол мал 
мұнда сайқын даладан жаз со
ңында ғана құлайды. Оған дейін 
өзен қолтығы, қуысы мен жаға
лау лары демін алып, алаңсыз көк
теп, оясына келеді. Жаздың аяғы, 
күз басында дарияның маңайы 
жайқалыпақ тұрады. Өзге ай
мақтағы туыстарына қыдырғанда 
қалтақалта етіп апаратын мә уе сі 
қарауытып піскен, ірілігі жү гері 
дәнімен парапар, жиде, шыр
мауығы жайылып гүлдеген жыңғыл 
мен оның арасындағы түйенің 
ынтыға күйсейтін  көктіқоңырлы 
қоңырауы мол шеңгел, селебе құ
рағы майысқан алаңқайлар, тал 
мен бұталар астында тізеге де
йін көтерілген өлең мен батта
уығы шамалас ажырығы. Қырдан 
құлаған мал да, жан  да жай 
табады. Төрт аяқты мұрны тиген  
жұмсақ та, құнарлы шөптен ба сын 
бір алмайдыау. Малшыға да сол 
керек. Бұл бір осы маңның бара
қатқа кезігіп, толысқан кезеңі еді. 
Дария суға толы. Қазір осының 
бірдебіреуі қалды ма?!» – деді ол, 
сұраусалды жанарымен асықпай 
жұртты бақылап.

– Осындай, жанға да, малға да 
жағымды аймақ болғанына қазір 
кім сенеді?.. Солай болғанын бү
гін баршамыз растап, дәлелдеп 
отырмыз. Шынымен ертегі сияқты. 
Енді сол ұйтқы кері қайта ма? 
Оралуы мүмкін бе?.. Сонда сұрақ 
туындайды емес пе?.. Кім кінәлі 
осыған?!.. Бұған не дейсіңдер, 
біл гіштер?! – деп, мәселені келте
сінен қойды көп сөйлемейтін, са
бырлы, аузынан кейде сөз түсіп 
қалатындай көрінетін, оқтатекте 
томағатұйықтау сияқтанып, көп 
тыңдап, тіліне кемерік беретін 
Батырбек.

Осыдан соң тыныштық жай
лады біразға дейін. Әркім шама
шарқына сүйене арқаулы сөз ай
тып тығырықтан шығу жолын 
тапқысы келеді.  Оңай іс болмаса 
керек, көп ойланғандарына қара
ғанда. Бір күндік, біржылдық емес, 
өмірлік болып жатса ше?.. Онда 
өте ауқымды болғаны да! Онда 
осыны атқаруға, орындауға бір 
адам емес, көп адамның екпінді 
күші мен қайратты ықпалы керек 
шығар. Сонда бұл өмірлік мақсатқа 
айналғаны ма?! Шүкірлігі осыған 
көпшілігінің жоғары мән беріп, 
мойындарын бұрғандығы. Орта 
жасты соңына қалдырған азаматтар 
үшін күрделі жағдай, әрине. Кеш
теу болса да!.. Ештен кеш! Көп 
түкірсе көл. Саналарында мәселені 
терең түсініп, тұшыну бар.

Бәрінен бұрын осы Ақжолға 
ауыр бататын сияқты. Оның туған 
ауылы жер бетінен өшірілген. 

Қазір сол ауылда екіүш отбасы 
ғана түтін түтетуде. Бұрын жүзден 
асатын. Соған қарамастан  тысқары 
жүргенде ауылын аңсайды, бала 
кезінде ойнақтаған жеріне ыстық 
ықыласы сөнген емес, сол шағын 
аумақтың бір күні қайтадан көгеріп, 
гүлденуіне әлі күмән келтірмейді 
ол. Осы ойы шын мәнінде қол 
жетпес арман мен орындалуы қиын 
биік мақсат болып кейде көрінсе 
де. Бәрібір, сол арман мен мақсат 
оған мол жігер мен ыстық қайрат 
сыйлайды. Осыны ол іштей сезеді, 
сол құдіретті күш оны кереметтей 
қолдап, сенімін аспандатуда. Ауыл 
орны үлкен жол үстінде. Олай
бұлай өткенде оқыған мектебі 
үйін ділері жанындағы бұтақтары 
ша рықшақтанып қураған екіүш 
талды көргенде  ылғи ауыр күр

сінеді ол. 
Жұқа, жүдеу көктемгершілік. 

Қыс қатты болып, мал арық. Жұрт 
үйлерін жығып, алыстағы отты 
өрісті жайлауға көшкелі сапы ры
лысты, шымшытырық дайын
дық үстінде. Шеткерірек ауылдың 
жыл қысы қаңтарылған, сәлден соң 
айдауға дайын. Шаңлақта кәрі, 
арық айғыр ғана. Тұра алмайды. 
Иесі жаны ашығаннан қасындағы 
бірекі кісімен оны олайбұлай 
қозғайды, жылжитын емес.  Осыны 
көнекөз қария байқап отырыпты. 
Ол шыдай алмай, кезінде топ бас
таған жануарды аяп: «Ана үйірді 
айдаңдар үстінен!» деп бұйырды. 
Екпінді топ жанынан өтіп жатқанда 
айғыр ышқына бір ұмтылады, екі 
ұмтылады, болмайды. Үшіншісінде 
тұрады, жайлап үйір соңына ере
ді. Сәлден соң ортасынан көрі
ніпті. Жылқыдан тер шығатын 
мез гіл жеттіау дегенде, жаңағы 
жа нуар үйірді өзі бастап бара жа
тыр екен дейді байырғы аңыз. 
«Қа тарың қалмай шауып барат
қан да, арқаңның ауруы не қоз
байтұғын?» деп Тұрмағамбет 
ақын жазыпты. Сол айтқандай, 
дү бірлі тойдағы сөз жалғасын 
тауып ты. Пенде жаратылысынан 
өз қамын күйттейді ғой. Осы 
үшін оны қатты сынаудың қажеті 
де шамалы. Дегенмен, «Үмітсіз 
шай тан» дегендей, адамнан игі 
жақ сылық күту – міндет. Көбі 
күнделікті бітпейтін тірліктен аса 
алмай, өмірінің қалай аяқталып 
та қалғанын байқамай, ұзап, өтіп 
жатады. Өзгенің қамын ойлап, 
сыртына, айналасына көз тігіп, 
жұрт болашағы мен келешегін 
межелейтіндер де жоқ емес.  Сон
дықтан да, бұлардың түпкі ойлары 
түгелдей бір жерден шығып, то
ғысып жатыр деп айтудың жөні 
келмес. Дегенмен, жалпы түсі
ністік, мәселе маңызы мен қажет
тілігі бағытында ортақ ымыра шыл
дық көрініп қалды. 

Ақжол сойлы отбасынан, ата
анасынан оңды тәрбие алды, та
биғаты жайқалған, үйлесімді 
өңір де балалық шағын өткізді. 
Сол аймақты ол ылғи түсінде кө
ре тін. Қолынан келіпкелмесе де 
туған жерге деген көңілі адал да, 
ыстық, кең.  Бала кезінде атаана
сы тусырап жатқан өзек жа ғасын 
қарықтап, қауынқарбыз егетін. 
Соларға аса күтім де қажет емес, 
андасанда суарып тұрса болды. 
Отағы аз, бары қауын пәлегін 
көлеңкелеп, түйнектің жетілуіне 
көмектеседі. Бір жарымекі айда 
пісіпжетіледі. Пәлектен жаңа үзіл
ген торлама алқымына өткір пы
шақ ұшы тиісіменақ өзіненөзі қақ 
айрылады. Дәмі қандай десеңші?! 
Тіліңді үйіреді!.. Ақжолдың есін
де қалғаны өзектен алатын арық 
сағасын ашатыны. Содан шамалы 
уақытта қауын су ішіп болдыау 
дегенде, шөп арасында жатқан 
кетпенмен сағаны жабатыны. Су 
қалай толды екен деп қарықтарды 
жағалайтыны. Алдынан қоңыр 
тарақшаның суды сызып зуылдап 
жылдам ұзайтыны. Бір емес бірнеше 
тарақшаның. Сөйтсе, тарақша –
екіүш сүйемдік дарияның сары 
сазаны. Олар өзек жағасындағы 
қауын өскен арық сағасы қашан 
ашылады деп күтумен жүреді
ау, шамасы... Көптігінен бе, әлде, 
өзектің терең, салқын суынан жа
лығып, қарықтағы таяз, жылы суға 
асыға ұмтылды ма екен?.. Әки, бұл 
сол замандағы табиғат пен адам 
жарасымдығы ма?! Баладан қашып 
суды сызған сары сазан сәлден соң, 
су топыраққа сіңгесін қайырлап, 
қолға түседі. Ақжол оның сағал
дырығына көк құрақ сабағын өт
кізіп, бірнешеуін көтеріп үйіне 
келіп, анасына береді. «Қауын суа
ра, балық аулау» деген осы.

Адам өсе келе, ұлғая түсе, 
атаанасы әлдеқашан ұзақ сапарға 
аттанғалы, ойлана бастайды, 
әкешеше сөзін сағынады, 
аңсайды, ардақтыларынан кезінде 
есіткен, бірақ бұрын соған онша 
мән бермеген лебіздерін еске 
алып, түгендей түседі. Ақжол 

әкесі ескіше оқыған кісі еді. 
Ауылдастары оны молда деп 
қадірлейтін. «Балам, күнәнің ең 
ауыры – кісі ақысын жеу, осыны 
есіңде сақта, өзгенің «Ала жібін» 
аттама! Үлкенді сый ла, адаммен 
жақсы бол. Туған жеріңді күт, 
көмектес! Қолыңнан келсе кісіге 
жақсылық көрсет, қиянат жасама! 
Өйткені, өзгеге не істесең, алдыңа 
сол келеді» деп еді әкесі. Солардың 
растығына қазір мұның көзі әбден 
жеткен. Тек, туған жеріңді күт 
деген тәмсілге Ақжол қазір жауап 
бере алмайтынын біледі, осыны ол 
соңғы кезде жиі ойлайды.

Әкесінің тағы бір сөзі Ақжол
дың есіне түсе кетті: «Туған жер 
қасиетті, балам! Әрбір азаматқа 
туған жері анадай. Өйткені, анаң 
бар сырыңды біліп,  жақсы бо

луыңды тілейтіндей, туған жерің де 
сенің әрбір қадамыңды, аузыңнан 
шыққан әр сөзіңді күтіп, болысып 
отырады. Содан өзі де демеу алар, 
өзі де қуанар, өзі де күш алып, 
шабыттанар!.. Жер ана біреу, ал, 
оған қызмет жасар адам ұрпағы 
көп. Осыған ылайықты бол!» деп 
еді қария әкесі.  

Бала кезінде ол көбелек соңы
нан жүгіруші еді. Қуалағаны – сұ
лулығына қызыққаны. Көбелек
тің ұшуы да бір қызық. Жәй 
ұша ды, бірақ, келесі сәтте қалай, 
қайда бұрылатыны белгісіз, жет
кізбейді, ұстатпайды. Оны ұстау 
– қиынның қиыны. Бір мәрте ғана 
қолға түсіргені есінде. Ұстағаны 
құрысын, қол тиген тұсы со бойы 
күлге айналды. Шошып кетті! 
Әдемі мен сұлудың нәзік сыры 
осы болғаны ма?!.. Онда, жақсы 
мен көркемнің жанын жара ла май, 
әр дайым барынша қолдап, қыс
паққа орамай мәпелеп, оның өзгеге 
жақсылық таратуына ық палды 
күшжігерді барынша аямау қажет 
пе?.. Содан кейін ол көбелек қуған 
емес.  

Күнімен қызметінде қауырт қи
мылдап сеңсоқты болып, төсекке 
қисайысымен ол ұйқыға басты. 
Таң ата түс көрді. Айнала бала 
ке зіндегідей жайқалған жайлау 
емес. Бұрын суы мол, жағалауы 
көк құраққа толы, арасында көк
темгі өрттен аман қалған ірі қа
мыстары анадайдан ағараңдап 
шо шайып көрінетін, ирелеңдеген 
өзек қазір қурап тұр. Жыңғылды, 
жиделі иіндер шөбі тізеге жетер
жетпес алаңдармен кезектескен 
маңай танымастай өзгерген. Шөп 
әр жерде, аралары ақтаңдақ тұзды 
топырақ. Бұл өзек жағасындағы 
тал көлеңкесінде тұр. Айдалада 
еш жан көрінбейді. Бала кезінде 
талай жүрген жері. Үйреншікті 
дыбысты күтеді. Өзек суы жағадан 
асып, топырақ жырып, ылдиға 
жол салатын сырылдап. Бүгін ол 
сырыл қайдан келсін, өзек құр
ғап қалса!.. Тал көлеңкесінде. 
Болдырған, қартайған ескі жиде. 
Бұтақтары сынған, жаралы. 
Маңдайын ыстық самал сипап 
өтті. Сыбырлаған дыбыс сияқты?.. 
Әлде, самал дыбысы ма?.. Құлағын 
түрді. Сонда ғана жіңішке сыбыр 
күш алды. Сөйтсе, қасындағы 
көк жиде екен үн қатып тұрған: 
«Бізді ұмыттың ба, Ақжол! Сен 
ұмытсаң да, біз ұмытқан жоқпыз!.. 
Бұрын арамыз жақсы еді. Бірімізге 
өзгеміз көмекші едік. Аңсадық 
соны! Қиналдық қой!» – деді ол 
жай ғана. Бар шамасы солау. 
«Мен жамылған шырмауығымның 
собығын үзіп, рақаттана жейтін 
едің!» деді, шамалы мұңы да жоқ 
емес нәзік, бәсең үнмен бұты 
жұмыр кексе жыңғыл. Осыны 
мақұлдағандай, төмендегі жүдеңкі 
өлең мен бидайық та бастарын 
ақырын шұлғып жатыр...

Шөл далада жалғыз жолаушы 
әбден шаршап, діңкелеп оқшау 
тұрған жалғыз талға зорға жетіп 
көлеңкелейді. Алып бара жатқан 
шөл мен жанып тұрған ыстық 
күн нен талдың салқын көлеңкесі 
сақтап қалады оны. Ымырт үйі
ріледі, қараңғылық қоюланып 
түн көрпесін жамылады. Көзі 
ілі ніп кеткеніне біршама уақыт 
ер ген нен соң, дірдек қағып қал
жыраған жолаушы шырт оянады. 
Ол аумақтың түні осындай сал
қын болады деп кім ойлаған?! 
Жо лаушы тіпті өлермен күйге 
тақайды. Қымтырылып жамылар, 
болдырған денесін жылытар лы
па жоқ. Сол кезде үстіндегі тал 
өзінің ылаждап күн көріп тұрған  
жапырақтарын үзіп адамның үстіне 
жабады, оны жылытады, аман алып 
қалады. Ерте сәскеде бұлт түнеріп, 
өлмегенге өлі балық жолығардай, 
нөсер жауып, жолаушы шөлін 
басып, әрі жылжыпты. Артында, 
әйтеуір, тірі жанға бір пайдам тиді 
ғой, тәубе деп, жапырақтарынан 
айырылған, қурауға бет бұрған тал 
қалыпты. Ақжол ұйқыдан шаршап, 
шалдығып тұрған соң ертеректе 
естіген сол көне аңыз жадына 

орала кетті. Ендеше, жолаушыны 
құтқарған сол кәрі жиде болғаны 
ма?.. 

Аудан орталығында күзгі нау
қанның аяқталуына байланыс ты 
шаралар өтіп жатыр. Бұлар осы 
жиынға қатысып, өз салалары бо
йынша аздыкөпті ұсынысойла
рын ортаға салып, міндеттерін 
орын дап, енді қалаға бет бұрайын 
деп тұрған кез. Орталарына Бақыт
бек келді. Ол да баяғыда Алматыда 
бірге оқыған, қазір осы аудан ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы. 
Ас мәзірін дайындатып қойғанын, 
қалаға жүрер алдында шай ішіп, 
азкем демалып алыңдар деп үйіне 
шақырды. Олар келісе кетті.

Бақытбек отбасындағы шай 
үстінде түнеу күнгі сүрелі әңгіменің 
жалғасып кеткенін бұлар өздері де 

байқамай қалды. Тағы да тізгінді 
Ақжол ұстады: «Немқұрайлылық» 
атты күшті құрал бар адам қо
лында. Оны олар өзгенің бо лымды 
еңбегін қасақана, әдейі көрмей, 
жөнді бағаламай, атқарып жатқан 
игі істеріне жасанды, майда, қор
қау пенделік кедергі орнату үшін 
қолданады. Осыдан, талай та
лапты, өнегелі азаматтар құқай 
көрген, зиян шеккен, жүректері 
жа раланған, бірақ, аққа Құдай 
жақ дегендей, ақыр соңында көп
шілігі артық күшқуат жұмсап 
абырой, табысқа жетіп, елжұрт 
ықыласын жаулап иеленген. Осы 
теріс мінезді адам адамға көрсетіп 
жатса бір жөн ғой, егер осыны 
адам туған жеріне қаратса, онда 
сол адамда перзенттік қасиеттің 
жұтағаны ғой!..» деп, бетбұрды 
сөз тастады ол. Біреулерге бұл он
ша ұнамай қалған сыңайлы. Олар
дың қыңыр қарағандығы жанар ла
рынан байқалды. Сөзге Ақылбек 
араласты.

Осы азаматтың институтта 
оқып жүргендеақ пысықтығы бай
қалған. Білімі анау айтқандай бол
маса да, өзгемен сөйлесуі мығым, 
жұртпен жылдам тіл табысады. 
Ақылбектің әкесі ертеде ауылдың 
есепшісі болыпты. Тұрмыстары 
да жоғары. Обалы не керек, Ал
матыда оқып жүрген достары 
осы ның жылы жұғымды, пайдалы 
тұстарын көргені де рас. Бірақ, 
оның атаанасы тәкаппарлау еді. 
Балаларының көзінше өзгелерді 
жамандап, мұқатып отыратын. 
Оларға салса өздерінен жақсы 
адам жоқ. 

– Ақа, Сіз осы артық кеткен 
жоқ сыз ба? Жаңағы айтқан пер
зенттік қасиеті жұтағандар ішін де 
осы отырғандар да бар ма?.. Тү
сінбей қалдық қой! – деді, сыз
дана Ақылбек. Ақылбектің өзге
лерге іштей ұнамайтын, бірақ осы 
кезге дейін ешкім оның бетіне 
баспаған, пәс мінезі белгілі. Оның 
көбінесе өзгені себептісебепсіз 
сынапмінеп, шұқылаптүрткілеп 
отыратын сімтіктігі бар еді.

– Бұл жерде жоқ болғанымен, 
жалпы жоқ деп айта алмассың, 
Ақылбек! Ия, өзгенің ұсынысын 
оңайлықпен қабылдаушы ма ең?! 
Бірақ, сен өзгелердің де ойын біліп, 
ескерсең зиян болмас игі еді, – деп, 
сабырлы жауап қатты Ақжол. 

«Мынау – менің ауылым» деп 
көп азамат аузын толтырып мақ
танады, – деді, шоқты мінезді, ойға 
шомғыш, қиялға берілгіш Ардақ. 
Сол сияқты олардан да бұрын өмір 
сүргендер осы сөздерді маңайына 
таратқан, әрине. Оның атаанасы 
да сол қасиетті сөздерді кезінде 
айтқан. Әкесі мен анасының ата
аналары да сол сиқырлы сөздерді 
ауыздарынан шығарғанына еш 
күмән жоқ. Ендеше, бір ауылдың өзі 
қаншама ұрпақтың жарық дүниеге 
келіп, өсіпөркендеп, уақыты жет
кенде адами міндеттерін бала
лары мен ұрпақтарына аманат 
етіп, алысқа көше беруіне негіз 
бо лып қала берген. Олай болса, 
ұрпақ жалғастығы мен туған жер 
байланысын жоқ деуге бола ма?.. 
Атаана барында солайымен сый
лап, кейін аруағын ардақтап, ара
сында арғы атабаба рухына қа
сиетті Құран аяттарын бағыштап 
жатады. Мықты мұсылмандық 
па рыз. Бірақ, мұнан да биік мін
детіміз бар емес пе?.. Ендеше, сол 
ардақтыларымыз басына көтеріп 
өткен туған жер қасиетті қадір
салмағы неге жеңілдеуі керек, 
қайта барған сайын басымдық 
алып, олардың мәнмаңызы биіктеп 
өсудің орнына?! Ақаң бізге осыны 
жадымызға салып отыр. Мен 
қолдаймын! Бабалар «Игілікке – 
сүйгілік» деп бекер айтпаған. 
Бас ты мәселе әр азаматтың туған 
же ріне деген адал пейілінде жат
қанын түсіндіріп отыр Ақжол аға! 
– деп, сөзін түйіндеді Ардақ.

– Мен осы көп білгішсінгендер
ге түсінбеймін, қарсымын!.. Қызыл 
езулікке неге саласыңдар осы?.. 
Барлығың сайрап кеттіңдер, мәсе
ленің шешімін көзбен көріп тұр

ғандай. Түбіне үңілсеңдер қайтеді, 
жағдай олай емес қой. Баршасы 
бүгінгі қолдағы бар мүмкіншілікке 
тіреледі. Ал, қазіргі жағдайымыз 
белгілі. «Көрпеңе қарай көсіл» 
дейді. Сондықтан қазіргімізді ой
лайық алдымен. Анау былай деді, 
мынау солай айтты деп жұрттың 
басын қатырып, алаңдатпайық! 
– деді Ақылбек қорытынды, сал
мақты түйін айтқандай кекірейіп.

Ақылбек ойындағыны сыртқа 
шығарып жатқанда Ақжол былқ 
етпеді. Тек ол тоқтағанда ғана 
сабырлы үн қатты: «Қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған» заман 
болған. Жиденің басында қырғауыл 
қоразы мен мекенінің қонақтап 
отырғанын, қораңның ішіне қыр
ғауыл шөжелері кіріп кетіп, та
уығыңның балапандарымен бір

ге жайылғанын көрдің бе, сен 
Ақылбек?.. Қайдан көрейін деп 
ең, татыранда өссең?! Ендеше, 
Ақыл бек, саған туған жер қадірі 
тіпті белгісіз! «Жаны ашы мас
тың қасында бас ауырмас» де ген
дей, саған мұны айтып не, айт
пай не?! Саған бүгін ақша болса 
болды, бірақ, сол байлық келе
шектің есебінен, алдағы ұрпақ
тың несібесінен жырып, жұлма
ланып жатқаны, әрине, сені селт 
еткізбейді, ойландырмайды, қо
бал жытпайды! Сенің санаңның 
жұ тауын табиғат жүдеуімен бай
ла ныстырамын! Сендейлердің ке
сірінен туған жер қиналды. Оған 
жанашырлық көрсетпедің. Тек өз 
пайдаңды қамдадың. Құдайыңды 
ұмыттың!.. Өзгенің ала жібін ат
тадың!»  – деді Ақжол. Осыны есту 
мұң екен, Ақылбек түлен түрт
кендей ауыздығын шайнады. Біреу 
біз тығып алғандай орнынан ұшып 
тұрды.

– Неге екенін білмеймін, осы 
Сіз менің соңыма түсіп алдыңыз!.. 
Менен ала алмай жүрген қандай 
ақыңыз бар осы?!.. Бұрынғымен 
өмір сүрудесіз. Қазір айналаңызда 
не болып жатқанымен хабарыңыз 
мүлде жоқ! Бүгін заман өзгерген. 
Сіздің айтқаныңыз, ақылкеңесіңіз 
кімге дәрі осы?! Сізге осыны қатты 
ойлану керек. Сіздің ойыңыз тіпті 
артта қалып қойған! Бүгін алдыңғы 
кезекте пайда мен ақша, көке!.. 
Сіз, осыны әлі түсінбепсіз!.. Қарай 
гөріңіз! Жер жағдайын ойлағысы 
келеді!.. Дәмеңіз зор! Жұрт күнін 
зорға көріп жүргенде! – деп, аға
сына қатты шүйлікті Ақылбек. 
Мы  надан кейін не болар екен деп 
отырғандар бірден Ақжолға қа
рады. Ол түк болмағандай сыр 
беретін емес. Тек, Алтынбек қана 
қызараңдап, қозғалаңдап отыр 
екен.

– Ақылбек, сен адамның басты 
парызы – үлкенді қадірлеуді сез
бейді екенсің! Білсең, сен мұндай, 
құрық көрмеген, жүгенсіз айдалаға 
шауып қара тер болған құнандай, 
бос шығандап, жөнсіз сөздер айт
паған болар едің! Оқалақ тиген 
сиырдай неге сонша еліресің, сен 
нойыс!.. Әшиін, құр кеудесің, сен, 
көзіңе шел біткен! Әйтпесе, Ақ
жол ағамыз баршамыздан жасы 
үлкен, білімі де биік, көпті көрген. 
Ағаның шыққан шыңдары сенің 
түсіңе де кірген емес. Сенің ісің 
өрескел шикі, жылдам қатеңді 
мойындап, ағадан кешірім сұрауға 
міндеттісің сен, шайпау, ындының 
төмен неме!.. «Семіздікті қой ғана 
көтереді» дегендей, аздыкөпті 
жетістігіңді малданып, қасыңда 
қақпайлайтын кісі болмаған соң, 
сен, барабара түбірі саяздардың 
үйреншікті өзімбілемдік кеселіне 
шалыққансың! – деді, ызбарлы үн
мен, мүлдем қатуланып Батырбек. 
Оның мірдің оғындай өткір сөздері 
Ақылбектің сұсын тосып тұтты, 
басын көтертпеді. 

Батырбектің сөзі Ақылбектің 
екпінін басып, бетін қайырды.
Осы дан соң ол киліккен жоқ. Сөз
ге Елжан араласты: «Жақында 
ауылыма соғып, үлкендерге сәлем 
бердім. Ішінде көп жасаған, тоқ
санға таяған, көргені мен тоқығаны 
көп қариямен біраз пікірлестім. 
Әнеукүнгі мәселе турасында сол 
қарияның ойын білгім келді. «Кө
ке, біз мектепте «Өлі табиғат» 
атты пән оқыдық. Қазір адам мен 
сол табиғаттың арасы қашықтап 
бара жатыр деп жүр. Сіз осыған не 
айтар едіңіз?» – дедім. Сонда «Әй, 
қалқам! Мен сенің өлі ме, тірі ме 
табиғатыңды білмедім. Көргенімді 
айтайын!.. Жайлаудамыз. Айдын 
көл жағасында. Суы мол. Көлдің 
жағасы айнала жайқалған құрақ, 
майысқан қоға, ашық, терең, шы
лаулы  ортасында қиқулаған қаз, 
үйрек, құтандар, шет жағы суы 
тобықтан, әрі кетсе тізеге жетер
жетпес мол ашық алаң. Зауза аяғын 
ала бере, саратанның басында су 
жылысымен сазан ойнақ сала ды 
сол алаңда. Табиғаттың құді ре
тімен сазандар топтобымен бірін
бірі қуып, суды олай да бұлай, 

айқұшұйқыш сызады армансыз 
толқындатып. Сол уақытта ішінде 
жүрген біздей балаларды бар екен 
деп те есепке алмайды, кейде 
тіпті балтырымызды түйіп кетеді. 
Ал, енді осыны не дейсіңдер?.. 
Ендеше, осы барып тұрған туған 
жердің толқынысы мен қуанышы! 
Жер, су және балықтың қуанышы, 
жалпы тірі жан несібесі мен нә
пақасының өсуі. Жаңағы сен айт
қан табиғатыңның көрсеткен риза
шылығы. Осыдан артық, табиғат 
енді не айтуы керек саған, жолың 
болғыр?!» деп демін алды ақсақал.

«Сөйтті де бүгінгі күні да ла
ның шөбі сиреп, топырақ боза
рып, өзектер құрғап, айналада бұ
рынғы үйірүйір малдың орнына 
қарауытқан шаң көтеріліп, ұйыт
қығаны сендейлерге мол хабар, сол 
жаңа өзің айтқан табиғатыңның 
реніші мен өкпесі екенін сен сез
бейсің, әә, пәтшағар?!  Әй, бар 
болғыр балаларымай, жау алыстан 
келген жоқ, қасымызда! – деп сө
зін аяқтады қария. Осы сөзден 
кейін өзімді біреу маңдайымнан 
салып қалғандай болғаны рас! 
Отырған орнымнан зорға тұрып, 
үлкендермен ұяла қош айтыстым.

Байқайсыңдар ма, мен сол 
қарт  тың сөзінен көп сырды ұқ
қан  даймын! Ойлансаңдар, сол 
қария салмақты бізге аударып 
отыр! Міне, солай!..» – деп сөзін 
түйіндеді Елжан.

Өмір болғасын кейде бұлар 
бірбірімен келіспей қалатын кез
дері болып тұрады. Сондай уақыт
та Еріктің ара ағайындық мін детті 
атқарып, жұртты та быс тырып 
жа татын жақсы қабі леті бар. Сол 
қабілеті есіне түскен дей ол ор
нынан тұрды: «Уа, ағайын, жаңа 
ғана көрдіңдер, мәсе ленің шын
дығына жетеміз деп те шар шадық, 
айқайластық, ренжістік, шатастық, 
берекеміз кетті, бір лігіміз сұйыла 
жаздады! Сонда не таптық? Түк 
те!.. Баяғыда қазақ даласында «Қы
рық өтірік» әңгімелері жиі тара
ған, олар жұртты көңілдендіріп, 
бірлікке шақырған, елге қызмет 
жасаған. Ендеше, осы баршамыз 
шындық түбіне жетеміз деп ты
раштанбайық, бәрібір жете алмай
мыз. Сол шындығың бар ма өзі? 
Қандай болады екен ол?.. Бірақ, 
оны ешкім көрмепті. Ендеше, сол 
бұрыннан қалыптасқан үрдісі
міз ді жоғалтпай, үйренген жолы
мызбен жүріп, күнімізді көре бе
рейік, маған сенсеңдер осыдан 
жаман болмаймыз!» деді. Ешкім 
үндемеді. Қолдағаны ма, әлде, 
теріс көргені ме?.. 

Бір уақытта Алтынбек күлсін 
кеп тоқтамай!.. Барлығы соған 
қа рап қапты. Ол күлкісін зорға 
тыйып: «Африкада страус атты құс 
бар. Далада жүреді, ұша алмайды, 
жаудан құтқаратын ұзын аяқтары. 
Бойы биік, басы жұдырықтан да 
кіші. Қауіп төнгенде зымырайды, 
алайда құтылуға шама жетпегенде 
кішкентай, жұдырықтан да кіші 
басын құмға тығып алатын кө
рінеді. Жау жетіп, оның майлы 
құйрығын кеміріп, жұлмалап жат
са да, құмнан басын шығармай 
шыдайтын көрінеді, басым аман 
болсын деп. Көрдің бе, мақұлықтың 
дәмесін? Өзөзін жұбатып ақта
луын! Одан не пайда, бәрібір бі
реуге жемтік болады. Сол жерде 
оның миы кем тек шүйкедей басы 
қалатын көрінеді. Жұдырықтан да 
мазасыз, мисыз басын не қылсын 
оның жауы?.. Ендеше, сен, Ерік,  
сол страустың дәл өзісің! – деп, 
Алтынбек қайтадан сықылыққа 
басты.

Отырғандар күлген жоқ. Әлде, 
күлкінің ар жағында күлмейтін сыр 
барын сезді ме? Өлара, дүдәмал 
тыныштықты Кенженің екпінді, 
ойлы, тегеурінді дауысы тарқатты: 
«Өмірдің басты мағынасы – жақсы 
мен жаманның, оң мен терістің 
жігін ажырата білу. Жақсыны 
қол дағаның – өмірді жақтағаның, 
жа манды сынағаның – оған оң 
болуды ескерткенің, үйреткенің, 
ой салғаның, көмектескенің! 
«Жақ сыны жақсы деп бағалап, 
қол дап, оның абыройын көтере 
алма саң, жаманды жаман деп, кем
шілігін бетіне басып, тәубесіне 
келтіріп, төменге ысырып, кейін 
алға қадам басуына мүмкіншілік 
жаса масаң» адам болып жүргенің
нен не пайда, не қайыр?! Мен 
осы сөзімді қазір жанымызда бас
тарын төмен салбыратып, салы 
суға кеткендей сүмірейіп,  кінәлі 
кісідей өзге жүзіне қарай алмай 
отыр ғандарға сілтеймін! Қараң
даршы, құдды өрелеп тастаған 
жылқыдай, кібіртіктеп, үндемей 
қалуын!.. Осылар да кінәлі. Нем
құрайлылығы үшін, маған осы не 
керек, осында нем қалды, бәле
сінен аулақ деп ұсақ, пенделік, 
пақырлық түнектен шыға алмай 
отқандары үшін!»

Төрт аяғы толық жорға үстінде 
келе жатқан ауыр денелі азамат 
оқыс қозғалғанда, астындағы жа
нуар ылаждың жоғынан бір сәтке 
оң жүрісінен жаңылып, шоқы
рақтайтын көрінеді. Сол айтқандай, 
Кенженің уытты сөздерінен соң, 
кісі үні естілмесе де, кейбір орын
дықтар сықыры сезілді. Адам сал
мағының салдары тұлпар аяғын 
тәлтіректетсе, мағыналы, әсерлі 
сөз  құлақтан өтіп тілсіз орындық 
бұттарына жетсе не арман?!

Ұзақ үнсіздік орнады. Айтыл
ған сөз жұрт санасына ауыр жүк 
боп, еңсесін түсірді. Өзгеден бұ
рын Ақжол бойын тіктеді: «Біз дің 
көлеңкелі тұсымыз бар, қателі
гіміз де жоқ емес. Бірімізді өзгеміз 
түсінбейміз, түсінгіміз келмейді, 
бас пайдамызға жақынбыз. Бұған 
көнуге болар, бір күні, әйтеуір, 
келісерміз деп. Әркім шамашар
қы мен ақылбіліміне сай тірлік 
жасап, тіс жарады. Алла солай бұ
йыртса амал жоқ, көнеміз. Бірақ, 
көнбейтін мәселе бар! Біздің біл
местігімізден, пенделігімізден ше
геді зиян, мұңаяды туған жер».

Серікбай ҚОШҚАРОВ

Мұңаяды туған жер
        (әңгіме)
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1. Дегдар

Ұйыстырған Қазанның жамағатын,
Биік өре, ақылың,  парасатың.
Тұраннан бастау алған ұлы жолдар,
Тарихыңның шоқтығы саналатын.
Едіге би түп атаң Ұлытауда,
Ұлы дала рухың, ұлағатың.
Атажұрттан бапталған жорықтарға,
Ай тұяқты арғымақ-қазанатың.
Түркінің ұлы көші қоныс тепкен,
«Еділ-Бұлғар»1 бір тінің, жұрағатың.
Өз әкең Жүсіп мырза Сарайшықта,
Әскербасы, беделді би болатын.
Күрдері – Көктеңізден2 көшін түзеп,
Көрігінде жаныған шар-болатын.
Жыраулар дерегінде мырза-биім,
Көктеп өткен Торғайдың ой-қолатын3.
Қыпшақтың қаны тасып тамырыңда,
Ұлылардан жаралған дегдар-затың.
Сүйінбике патшайым арқалаған,
Алтын орда, арғы тек аманатын.

2. Тағдыр

Бекзат болмыс, хас сұлу жамалына,
Көз тіккен ғашық көп-ті саналыда.
Ноғайлы мүддесі үшін әке ұйғарып,
Ұзатқан Қазан ханы Жан-Алыға4.
Қыршындай ажал құшты 

алғашқы жар,
Қан бөктеріп қылышы қынабына.
Жас жесір қалауымен некелесті,
Сафагерей5 отырып хан тағына.
Гирейлер әулетінен – тұтқа тұқым,
Бұлт сүрініп, жел тұрған қаhарына.
Қылыш жүзді билікте сүйеу болды,
Патшайым ақылы сай ажарына.
Бағы-соры, таланты бірге өрілген,
Сан тараулы хандықтың сапарына.
Бір-бірін жақсы көрген ерлі-зайып,
Нысан болған саясат қармағына.
Шүберекке түйсе де әзиз жанын,
Мұрагер ұл сыйлады хан-жарына.
Ханы қаза болғанда қапияда,
Ел басқару таңылды тағдырына.
Қазанды жаулап алған 

Қаhарлы Иван6,
Билік құрды ханбике шаhарына.
Сезім билеп, шоқ түсіп жүрегіне,
Жетеленді нәпсінің аралына.
Айла асырып, шарт қойды текті сұлу,
Көңілі бар князъдің сауалына:
- «Тегім дала, ғашықпын мұнарына,
Алтын ордам шың берді шынарына,
Ноғайлы туын тіккен Қазанымның,
Айналсам деген едім тұмарына.
Жеті қабат мұнара тұрғызыңыз,
Серіктесер таулардың асқарына».
Иван князъ құлшынып іс бастады,
Жадырап, жаhан сыйып жанарына.
Жеті-ақ күнде бітірді мұнараны,
Қарақұрым қол келіп хабарына.
Бірақ, ханым бас тартты қосылудан,
Таңылса да қасірет қазығына.
Көкірегін кер кептеп ашуланды,
«Елін қыр», – деп қарулы жасағына.
Үш жастағы ханзада Өтемісті,
Шоқындырды араға қағып сына.
Тегін теліп, сүйекке таңба салды,
Себеп болып ұлының ажалына.
Өзін әкеп Мәскеуге әмеңгер деп,
Некеледі орысқұл Шах-Алыға7.
Қырыққа да толмаған асыл ару,
Жаны күйіп, айналды азалыға.
Ақыр демі үзіліп Хан-Керманда8,
Қандастардың қосылды қауымына.
Кіндігі атажұрты Сарайшықта,
Ту тігіп, өріс болған Алашына.
Сүйегі мәңгілікке қоныстанды,
Еділдегі Оканың жағасына.
Ұлылар жатыр онда, тегі қыпшақ,
Үндестірген даласын жаhанына.
Жалайыр Қадырғали9, 

Ораз-Мұхамед10,
Билік еткен «Қасымов»11 хандығына.
Александр12 –  Өтеміс Мәскеудегі,
Жерленді Архангельдің соборына.
Тарих таңбалады ұлы істерін,
Жасап кеткен ұлтына, ұлысына.
Қасиетін, кемелін рухы жебеп,
Айналдырды аспанның адамына ...

3. Ахмар13 айым

Жер айналып, ұзатар аспан айын,
Сұлу мезет таңсәрі – қорлығайын.
Жұлдызды жамыратып қою түннен,
Серіктесер Шолпанға – Ахмар айым.
Қызыл шапақ кірігіп кірпішіне
Мұнарадан нұрланар – Ахмар айым.
Жұлдыздар шоғырымен қанаттасып,
Ғарыштан белгі берер – Ахмар айым.
Өмірде: ару, бике, ханым болсаң,
Уақыт әйгіледі әлемге – Айым.
Керуен-тарих көшінен қомы аумаған,
Заманның дүр тұлғасы – Патша айым.
Үркер батып-шығатын 

қызыл  сызық –

Көкжиек қырындағы – Шоқтай айым.
Күншығыс алқымында қызыл алау,
Күнбатыс жалқында – Қызыл айым.
Хас шеберлер құраған «қызыл құрақ»,
Ғасырдың құпиясы – 

«қиямет-қайым».
Қызыл түстер үндескен ескерткіштің,
Іргетасы жез, емен, безді қайың.
Жеті қабат сатыға теңегендей,
Жеті көк, жеті жұртын Сүйін айым.
Қағанағын нұр жуған дала төлі,
Хаса сұлу, хас жүйрік – Құралайым.
Махфуздағы14 жазмышың 

Тәңірге аян,
Ал, ұрпаққа алаусың – Ахмар айым.
Рухың Сайерада15 сапарлайды, 
Ажырамай тегінен Аспан айым?!

4. Мұнара мұңы

Шығысқа жантайғаны мұнараңның,
Сағыныш тартылысы түп анаңның.
Қайыстырып тұрғандай қабырғасын,
«Табан ет, маңдай тері» мың адамның.
Іркіп-тартқан бәлкім ол, ғайып көзі –
Жер кіндігі саналған Сарыарқаңның.
Қызыл кірпіш бейуақ сұрланады,
Аптабын аспан керсе боз далаңның.
Осьінен бұрылуы құрылыстың,
Наласы, әлде мысы мүбадаңның?
Іргеңде сүйек тасып, пір аунаса,
Аруақ мейман-досы 

таңғы «Азанның».
«Құл-Шәриф»16 мінәжатпен 

мұң жуады,
Тілегін қабыл етіп мұсылманның.
Қарт Қазан, киелі жұрт, Еділ-Кама,
Куәгері ақ сапар, жаназаңның.
Шық шылап, мөлдіреген бұрыштарда,
Тамшысы бар Ақжайық, 

Сыр17 анаңның.
Тарих теңін көтерген қара нардай,
Айбаты, сыны бөлек «тұр- қараңның».
Ата дәстүр, асыл салт - қазынамнан,
Төркін сыйын тартамын 

дүрданамның.
Жүрегімнен  туылған зерде жырым,
Бір парасы 

«Үлпершек»18 сыбағаңның.

5. Үлпершек

Көңілге түйіп, көзге ілген,
Сағыныш табын білдірген,
Қазақта бекзат дәстүр бар,
Сыбаға берген үлбірмен.
«Үлпершек» деп ат қойып,
Жүректің қабын үргізген,
Жылқының жылы-жұмсағын,
Ішіне салып бүргізген. 
Төркіннен сыйлы сыбаға,
Қыздарға арнап бергізген.
Үкілеген қыздарын 
Сәукеле киген шағында
«Үлпершек келді» дегізген.
Жадының жібін жалғатқан,
Ата дәстүр, соны ізбен.
Жүрегінің кеңдігі,
Өлшенген дала, теңізбен.
Ұлдарға – енші, қыздарға –
Сияпат-сыйы егізден.
Асылдан жыйып жиhазын,
«Шаңырақ-түйе»19 мінгізген.
Қайран бабам, ұрпаққа,
Жол салған, ағла20 – негізден.
Жоралғы, нышан, жөн берген,
Қасиетпен халқым, егіз бе ең?!

Даража БАЛАПАН,
                                 заңгер, 

Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының академигі, 

Т.Айбергенов атындағы әдеби 
сыйлықтың иегері

Сүйінбике патшайым
(әдеби сипаттама)

Теңіз сырласы
1943 жылдың жаз айының бірі 

болатын. Жетінші класты бітірген 
Дәмелі келесі класқа оқи алмады. 
Оның өзінше тарихы бар-ды. Әке 
болса, соғысқа аттанды. Дәмелі енді 
анасына қолғабыс тигізуі қажет 
болды. Сондықтан да ол оқуды 
тастап, үлкендермен бірге балық 
аулауға белді бекем буды.

Уақыт жылжып өте берді. Әр 
жыл, әр ай өмірге өз жаңалығымен 
келіп, еңбек адамынан өз үлесін алып 
кетіп жатты. Жас қыз талмай еңбек 
етуінің нәтижесінде өз әріптестеріне 
таныла бастады.

Еңбек үстінде
Ертемен тұрған Дәмелі далаға 

шығып, теңіз жиегіне барды. Күннің 
сәулесі тынып жатқан теңіз бетіне 
шағылысып, су бетінен от-жалын 
шашылып жатқандай. Ауа райының 
мұндай сәтін бос жібермейтін 
Дәмелі ау-құралдарын дайындай 
бастады. Аз уақыт өткенде оның 
мінген моторлы қайығы көк теңізді 
таспадай тіліп, артына толқыннан 
із тастап, теңіз тереңіне қарай кетіп 
бара жатты. Бұл кезде балықшы 
ауылы түгелдей ұйқыдан оянып, 
балықшы жігіттер де өз қайықтарына 
отыра бастады. Үздік-созық кетіп 
бара жатқан қайықтардың ішінде 
көш бастаушы Дәмелі болатын.

Қайық «Кеңжыңғыл» аталатын 
ашық теңіздің айдынына келгенде 
әлгіндегі тынық теңіз теңселгендей 
су беті аз-кем өркештене бастады.

– Шырақ, мотордың жылдам-
дығын азайт, – деді қасындағы кө-
мекшісіне, өзінің қайнысы Жұма-
бекке.

– Енді ауды жел бағытына қап-
талдай төгуіміз керек, – деді ол. 
Бұрын ауды жел ығына төге сала-
тынын білетін Жұмабек:

– Жеңеше, мұның мәнін тү-
сінбедім ғой.

– Е, оған түсінбеуің мүмкін. Ал 
мұның мәнісі мынау, өзің байқап 
жүрген шығарсың, жел ығына 
салған аудан балықты ойдағыдай 
алмай жүрміз ғой. Себеп жел 
бағытына қуа төккен аудың көзі 
бітіп, балықтың түсуіне кедергі 
келтіреді. Сондықтан жел бағытына 
кесе төккен тиімді болады, – деп 
сөзін аяқтады. Бір қайық ауды сәске 
бола төгіп шыққан Дәмелі қайықты 
жиекке қарай бұрды. Теңіз қайырына 
желқомды төсеп жіберіп Дәмелі 
мен оның көмекшісі Жұмабек 
тынығуға кірісті. Арада бір жарты 
сағат өткенде бұлар әлгінде құрған 
ауларына қарай кетіп бара жатты. 
Ауды қарап, одан көңіл толарлықтай 
балық алмаған Жұмабектің қабағы 
қатыңқы.

– Шырақ, – деді Дәмелі. – Көрдің 
бе, жел батыстан тұрды. Міне, көлге 

балық кірді деген сөз. Бұлар ауларын 
жинап болып, «Үшкөл» көліне қарай 
беттеді.

Балықтардың қайық табанында 
шоршып жатқанын көрмесе жаны 
тыныш таппайтын Дәмелі бұл күні 
үш центнер алабұға мен сары сазан 
өткізді. Ал, Жұмабек болса, қабағы 
манадағыдай емес, жайдары мінезді 
жайсаң жігіт болды да қалды.

Жақсы істің 
жаршысы
Күн кешкілік болатын. Ауыл 

балықшылары теңіз жиегінде ау 
көңгелеп отырған Дәмелінің жанына 
жиналды. 

– Дәмелі! – деді Байыс. – Ау кү-
тудегі тәжірибеңізден аздап әңгіме 
айтып берсеңіз. Өз білгенін кісіге 
үйретуден жалықпайтын ол сәл ой-
лана түсіп, қоңыр дауысымен сөйлей 
бастады. 

– Ау күтуді жүзеге асыру үшін 
алдымен оның қандай материал-
дардан жасалғанын білу керек. Мы-
салы, мақтадан жасалған торлар, 
ау лар, жылымдарды құрғақта ұстап, 
күн көзіне кептіріп алып отыру 
дұрыс. Ал капроннан жасал ған құ-
рал дарды көлеңкеде ұстап, көлең-
кеде кептіру пайдалы. Егер олардың 
тегіне қарай жағдай жасалмаса 
сөзсіз шіріп немесе іріп кетеді. 

Мен өзім салынып тұрған ауды 
10-15 күнде жуып-кептіріп, әлгі 
айтқандарымды бұлжытпай орын-
дап отырамын. Мұның өзі – жемісті 
еңбекке жетудің негізгі жолда-
рының бірі. Әңгіме арасында алуан 
сұрақтар қойылып, тәжірибелі ба-
лықшы сөз арқауын алыстан тастап, 
сөйлей бастады. Балықты көп ау-
лау құралдарды баптап ұстаумен 
жүзеге аспайды. Ауды құруда жыл 
маусымын да естен шығармау керек. 
Мысалы, қысты күндері, әсіресе, 
мұздың жаңа қатқан уақытында 
балықтар тайыздан тереңге кетеді. 
Сондықтан бұл кезде ауларды кем-
кемнен тереңге салу керек. Мұз тегіс 
қатып болғасын ау құрудың бағытын 
өзгертуге тура келеді. Өйткені 
шабақ, ақбалық тереңнен тайызға 
бет алып қозғалса, балықтың екінші 
тобы: жайын, тісті балықтары терең-
де жүреді. Сол себепті ауды осы 
екі бағытқа ыңғайлап, оған тиісті 
ауларды құрып отыру тиімді болады. 

Көктем – 
балық базары
Енді жазғы көктемде балық 

аулауды әңгіме етсек, ол өз алдына 
өзге талаптармен аулауды қажет 
етеді. Өздеріңе белгілі, жазғы 
көк тем балық базары емес пе?! 
Өйткені дүниедегі барлық жануар 
сияқты балық та қыстың ауыр 
азабына шыдап, онымен қоштасады. 

Олардың да өрісі ұзарып, кең 
жайылымға шығады. Бұл кезде 
балықтың қорек іздеу, уылдырық 
шашу кезеңдері басталып, жүрісі 
үздіксіз болып тұрады. Аталық 
балық су бетінде жүрсе, аналық 
балық одан төмен жүріп отырады. 
Мұны балықтың шоғырлану кезеңі 
деп атайды. Мінекей, бұл кездерде 
ауды қолтықты, ықтау жерлерге 
салып отыру керек. Енді жаз бен күз 
айларын алатын болсақ, мұның да 
басқа маусымдардан өзгешелігі бар. 
Бұл кезде балықтың кейбір түрлері 
еркін қоректену үшін, әсіресе, біздің 
теңізде сапалы, дәмді балық қаяз 
шіркей қағып, теңіз жағалауындағы 
қамыстың ықтасын жеріне өрлейді. 
Сондықтан да, июнь, июль, август 
айларында қаязды осы маңнан 
аулаймын. Сондай-ақ, қаяз аулар 
мен шабақ ауларды ауа райына 
қарап, 2-3 метрден тереңге қарай 
салу керек. Балық, аулауда тек 
мұны білу жеткіліксіз. Алайда теңіз 
табиғатын білу қажет. Дәмелінің 
айтуынша, әрбір балықшы өзінің 
балық аулайтын аймағының таби-
ғатын терең зерттеп, таныс болуы 
керек. Өзі еңбек еткен жиырма 
жыл дың ішінде балық аулаудың 
бар лық сырын ұққан, оны іс жү-
зінде қолданып, Аралдың атақты 
ба лықшысы атанған Авань балық 
аулау базасының балықшысы Дәме-
лі Қозыбақованың айтар әңгімесі әлі 
көп.

– Біздің мақсатымыз – тек балық 
аулау ғана емес, – дейді Дәмелі. –
Сонымен қатар оның сапасын сақтау 
да – негізгі міндеттеріміздің бірі. 
Егер еңбектеніп аулаған балығың 
төменгі сортпен өтетін болса, оның 
өзі еңбегіңнің далаға шашылғаны 
емес пе?! Сондықтан әрбір балықшы 
аулап алған маржандай жалтыраған 
балығын сапалы етіп өткізуге 
тырысады.

– Мен, – дейді Дәмелі, – балықты 
үнемі тірі өткізуге тырысамын. 
Ол үшін аулаған балығымды тор 
қапшықта ұстаймын. Егер балық 
өткізетін жеріміз алыс болса, онда 
қайыққа салған балықтың үстін 
пішенмен жауып алып барамын. 
Мұндай жағдайда балық босамай өз 
қалпын толық сақтайды. Сонымен 
балық аулауда оны жоғары сортпен 
өткізуде Дәмелі үнемі үздік шығып, 
өз әріптестеріне тәжірибесін кеңінен 
таратып жүр.

Бұл Дәмелі Қозыбақова тура-
лы жазылған кітаптан бір үзік 
иірім. Ендігі жерде 40 жыл теңіз 
тол қынымен алысып балық аулап, 
өнегелі еңбек етіп қайраткер балық-
шы қызға Арал қаласынан бір кө-
шенің аты берілсе, бүгінгі ұрпаққа 
өнегелі іс болар еді деп ойлаймыз. 

Шыңғыс АЙБОСЫНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

ДӘМЕЛІ ҚОЗЫБАҚОВА – 100 ЖАС

Балықшы 
қыз

Қазақстан 
Республикасының тү зеу 
мекемелерінен жазасын толық 
өтеп шыққан, пробация 
қызметі мен жергілікті 
полиция қызметінің есебінде 
тұрған 236 адам есепке 
алынып, арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетілді, оның 17-сі 
әйелдер.

Жергілікті полиция қызметінің 
учас келік полиция инспекторлары-
мен бірлесіп, түзеу мекемелерінде 
жаза сын өтеп жатқан азаматтардың 
мекен жайларында олардың туған- 
туысқан дарымен кездесулер өткізіп, 
4 адамға зерттеу актісі жасалды.

Жыл басынан бері түзеу 
мекемеле рінен босап шығатын және 
босатылған 115 азаматқа хабарлама 
хаттар келіп түсті.  Осы хабарламалар 
бойынша 74 азамат босап шыққан 
болса, босамағандар – 41. Осы аза-
маттардың үйлеріне барып, жан-
жақты зерттеу жүргізіліп, әлеу меттік 
жағдайлары зер деленіп, ту ған-туыс-

қандарынан жаз баша түсі нік темелер 
алынды. 

Пробация қызметінің есебінде 
тұ ратын 236 азаматқа құқықтық, 
пси хологиялық көмек көрсетілді, 
оның 196-сы пробация қызметінің 
есе бінде тұрса, 40-ы жазасын толық 
өтеген азамат. Жалпы жұмыспен 
қам тылғаны – 59 адам, 40-ы квота 
бойынша жастар практикасымен – 
2, ақылы қоғамдық жұмыспен – 5, 
әлеуметтік жұмыспен қамтыл ғаны 
– 1, 16-29 жасқа дейін тұрақты жұ-
мысқа орналасқаны 3 адам.

Жыл басынан бері орталыққа 
келіп, өздерінің кәсіптерін ашу 
мақсатында таңдаған мамандықтары 
бойынша кәсіби оқыту, қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру үшін 70 
азамат тіркелді. Оның «Бастау биз-
нес» бағдарламасы бойынша 20-сы 
оқуға жолдама алып, оқып жа тыр. 
Ал қысқа мерзімді курсқа 3 аза -
мат жолдама алып, 1 азамат ті гін-
ші, қалған 2 аза  маттың оқуы енді 
басталуына байла нысты ветеринар 
мамандығы бойынша тіркелді.       

Жыл басынан «Өмірлік қиын 
жағдайда қалған адамдарды қайта 

әлеуметтендіруге арналған орталық-
қа» орналастырылғандар – 8, бар-
лығы жазасын толық өтеген. Осы 
азаматтардың ішінен 2-уі қала әкім-
дігінің квотасы бойынша тұрақты 
жұмысқа орналасып, 1-уі ақылы қо-
ғамдық жұмысқа қосылды, 1 аза мат 
басқа қалаға қоныс аударды.

«Жұмыспен қамту орталығы» 
арқылы атаулы әлеуметтік көмек 
(АСП) алуға 46 азаматқа, жер телімін 
алуға 2 азаматқа, 1 азаматқа пәтерге 
тіркеуге, 1 азаматшаға баласын те-
гін балабақшаға орналастыруға, құ-
жаттарын қайта рәсімдеуге, жеке 
басын куәландыратын төлқұжатын 
қайта қалпына келтіру бойынша, 
тұрғылықты мекен-жайға (прописка) 
тіркелуге, автокөлігін есептен шы-
ғаруға 20 адамға және жағдайы тө-
мен 2 отбасына азық-түліктей көмек 
көрсетілді. Сонымен қатар, 3 азамат 
инно вациялық жобаға өз жобаларын 
да йындап, құжаттарын өткізді.

Орынбасар МАҚСҰТҰЛЫ,
 орталық директорының  

                              орынбасары        

Қоғамға қайта бейімделді

Жарамсыз деп есептелсін
«Бөпежан» жекеменшік балабақшасы мекемесі (БСН: 

091140017294) Жарғысының (мемлекеттік және орыс 
тілінде) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

«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

Түсініктеме:
1. «Еділ-Бұлғар» – Еділ бұлғарлары, Х-ХIII ғасырдағы Повольже, Кама өзені бойындағы мемлекет.
2. «Күрдері-Көктеңіз» – Арал теңізінің ескі атауларының бірі.
3. «Торғай қолаты» – Мұғалжар мен Сарыарқа аралығындағы 
тектоникалық ойпат (қолтық,аңғар).
4.«Жан-Алы» – Джан-Али хан, шейх Аулияр сұлтан ұлы,  Қазан ханы (1532-35 ж.ж.).
5. «Сафагерей» – Сафа Гирей, Ги рейлер әулетінен шыққан Қырым ханы, 3 мәрте Қазан ханы (1524-
31, 1536-46, 1546-49 ж.ж.)
6. «Қаhарлы Иван» – Иван Грозный, Мәскеудің ұлы князі, бүкіл Русь князі.
7. «Шах-Алы» – Шах-Али хан (орыс құжаттарында Шигалей), шейх Ау лияр сұлтан ұлы,  Қазан ханы 
(1519-21, 1546, 1551-1552 ж.ж.).
8. «Хан-Керман» – Қасым хандығының татарша атауы.
9. «Жалайыр Қадырғали» – Қадырғали Жалаири, Қадыр Әлі Қосымұлы, би, «Қасымов» хандығында 
бас уә зірлік қызмет атқарған, Русь елінде «Джами ат-Таварих» - «Жылнамалар жинағын» жазған 
шежіреші ғалым.
10. «Ораз-Мұхамед» – Ораз Мұхам мед Ондан сұлтанұлы, Шығай хан немересі, 1573-1610ж.ж. 
Қасым хан ды ғын билеген қазақ ханзадасы. 
11. «Қасымов» – Мәскеу патшасының бодандығында болған, Алтын Орда ханы, Қазан хандығының 
негізін қа лаған Ұлық-Мұхаммедұлы Қасым сұлтан билеген  мемлекеттік бір лестік. 
12. «Александр» –  Өтеміс, Русь князі еріксіз шоқындырған Утямыш – Гирей  Сафагиреевич.
13. «Ахмар» – қызыл түс (араб.).
14. «Махфуз» – Ләухул-Махфуз, Алла тағаланың үкімімен жазылған тағдыр кітабы.
15. «Сайера» – Планета,«Жеті сапар» (араб.)
16. «Құл-Шәриф» – Қазан қаласында орналасқан, Татарстандағы ең ірі мешіт.
17. «Сыр» – Сырдария өзені.
18. «Үлпершек» – қазақ дәстүріндегі төркін жұрттан қыздарға арнайы дайындалып жіберетін 
сыбаға. Ол, жылқының сылынған жүрек қабына жал,жая, қазы туралып, аузын бүріп беретін 
сыбаға.
19. «Шаңырақ түйе» – дәстүр, ұза тылып бара жатқан қыздың жасауын артқан салтанатты көш 
тізбегінің ал дында жүретін, тек шаңырақ ар тылған түйе. 
20. «Ағла» – аса ұлы, ең зор (араб.).
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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

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына 
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен 
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 24643         Тапсырыс №1306

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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СПАРТАКИАДА

12 тамыз – Халықаралық жастар 
күніне орай өткен кездесудің 
мақсаты – «QOSYL» қалалық жастар 
ресурстық орталығының жұмысымен 
танысу және қала жастарының түрлі 
бағыттағы мәселелері мен ұсыныс-
пікірлерін тыңдап, емен-жарқын әңгі-
мелесу.

Кездесуде қала әкімі жастарға 

мемлекет тарапынан әрдайым қолдау 
көрсетілетінін жеткізді.

– Бала кезімізде пионер болуға 
ұмтылып, жетіс тіктерге жетуді 
көздейтінбіз. Қазір жастар әлеуметтік 
желінің қыр-сырын тү сіндіргенде 
өзіміз таңғаламыз. Ата-бабаларымыз 
«Ақыл – жастан» деп бекер айт паса 
керек. Өскелең ұр пақтың қалауын 

орындап, қаланы да мытуға қатысты 
ұсыныстары мен пікірлері болса, 
әрдайым бірлесе қызмет етуге 
дайынбыз, – деді шаһар басшысы.

Мұнан соң жастар қала әкіміне өз 
ұсыныс-тілектерін жеткізді.

– Мобилография – сұранысқа 
ие мамандық. Бұл өз кезегінде 
маркетинг пен жарнамаға үлкен 

көмегін тигізеді. Біздің қалада да 
өнерлі мобилографтар бар. Тек 
олар танылмай жүр. Сондықтан, 
қала күні қарсаңында белгілі 
мобилограф Қыран Талапбекті 
шақырып, сайыс өткізсек. 
Жастар қала ның көрікті жерлерін 
видеоға түсіріп, ғаламторға салса 
көптеген басқа қала тұрғын-
дарының алдында имиджі артар 
еді, – деді жас буын өкілдері.

Сондай-ақ, жастар арасында 
өзінің озық ойларымен ерек-
шеленгендер де болды. Мәсе-
лен, Тасбөгет кентінен келген 
қоғамдық салада жұмыс істейтін 
қызметкер кент жастары атынан 
қала әкіміне алғысын білдірді. 
Оның айтуынша кент әкімі Семсер 
Сыздықов жастарды қолдау 

саясатын жүзеге асы руда аянбай еңбек 
етуде. Шаһар басшысы жастардың 
айтқан ұсыныстарын негізге ала 
отырып, Мемлекет басшысының алға 
қойған мақсаттарына қол жеткізу 
үшін білімдері мен күш-жігерлерін 
туған өлкенің өсіп-өркендеуіне 
жұмсауларына тілектестік білдірді.

КОМПАНИЯ ЖҮЛДЕСІ
Сырдария ауданы 

Нағи Ілиясов ауылдық 
спорт кешенінде үш күнге 
созылған «Абзал және 
К» ТС-ның жүлдесі үшін 
дзюдодан 2007-2008 жылы 
туған жасөспірімдер 
арасындағы республикалық 
турнир мәресіне жетті.

Турнирде Абай, Жамбыл, 
Ақтөбе, Түркістан облыстары мен 
аймақтың аудандарынан бар  лығы 
300-ге жуық спортшы бақ сынады. 
Республикалық тур нирдің ашылу 
салта натына облыс әкімінің 
орын басары Нұрым бет Сақта-
ғанов, облыстық білім басқарма-
сының басшысы Мейрам бек 
Шермағанбет, аудан әкімі Мұрат 
Ергешбаев қатысқан болатын.

ҮЗДІК НӘТИЖЕ
Нұр-Сұлтан қаласында 

Қазақстандағы алғашқы 
трансплантацияға 10 
жыл толуына арналған 
ағзасы ауыстырылған 
және диализдегі науқастар 
арасында жарыс өтті.

Республикалық жарысқа 
Қазақстанның сегіз облысы мен 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалаларының спорт шылары қа-
тысты. Қызылорда облысының 
құрама командасы үздік нәтиже 
көрсетті. 

Мұның ішінде боулинг, 
дартс, үстел теннисі, суда жүзу, 
волейбол ойындары бойынша 
Нұрсәуле Мейірбекова, Самат 
Әбшекенов, Оразбек Әбдімәжит, 
Руслан Омаров сынды қатысу-
шылар жеңіс тұғырынан көрінді.

ОБЛЫСТЫҚ 
АШЫҚ ТУРНИР

Сырдария аудандық 
спорт кешенінде Спорт 
күніне орай волейболдан 
облыстық ашық турнир 
өтті. Жарысқа 6 команда, 60-
қа жуық спортшы қатысты. 

Нәтижесінде Жаңақорған 
ауданы 1-орын, Қызылорда 
қаласы 2-орын, Сырдария ауданы 
3-орын алды.

ҮШ ҚОЛА
Көкшетау қаласында 

өткен көкпар және 
аударыспақтан 2005-2007 
жылы туған жасөспірімдер 
арасында Қазақстан 
чемпионаты өтті. Онда 
Сыр спортшылары 
(аударыспақтан) 3 қола 
медаль иеленді.

Асхат Тұрғанбек, Диас 
Әбден, Нұрдәулет Мақсат өз сал-
мақтарында ат үстіндегі білек 
пен жүрек мықтылықтарын 
мойындатты.

АУЫЛ 
СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ 
СПАРТАКИАДАСЫ

Қармақшыда ауыл 
спортшыларының аудандық 
спартакидасы өтті. 

Шағын футбол, баскетбол, 
гір тасын көтеру, шахмат, 
үстел теннисі, асық ату сынды 
спорттың 6 түрінен жарыс 
ұйымдастырылды. 11 ауылдық 
округ пен Төретам кентінен 
құралған командаларда барлығы 
300-ге жуық спортшы бәске түсті. 

Жалпыкомандалық есепте 80 
ұпаймен Ақтөбе ауылдық округі 
командасы, 82 ұпаймен Дүр Оңғар 
ауылдық округі командасы, 99 
ұпаймен Төретам кенті командасы 
жеңімпаз атанды.

Жастар айтар жаңалық көп

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Жастар – 
қашанда қоғамның 
қозғаушы күші. 
Сондықтан олардың 
қызығушылықтарына 
ден қойып, дамытуға 
жол ашу аса маңызды 
жұмыстардың бірі. 
Осы ретте қала әкімі 
Асылбек Шәменов 
«QOSYL» қалалық 
жастар ресурстық 
орталығында 
ұйымдастырылған 
еркін форматтағы 
кездесуге қатысты.

Қазалы ауданында 
Шығыс жастарының 
жалынды жетекшісі 
Ғани Мұратбаев 
атындағы 
республикалық жастар 
сыйлығын табыстау 
салтанаты өтті. 

Әйтеке би кентіндегі 
«Орталық алаңда» өткен 
салтанатты шарада аудан 
әкімі Мұхтар Оразбаев 
марапат иелерін құттықтады.

– Биыл Орта Азия және 
бүкіл Шығыс жас тарының 
жалынды же текшісі, жер-
лесіміз Ғани Мұрат баевтың  
туғанына 120 жыл толып 
отыр. Артына өшпестей із 
қалдырған оның ісін өс ке-
лең ұрпаққа дәріптеу мақ-
сатында республикалық 
Ғани Мұрат баев атын-
дағы жастар сыйлығын та-
быстауды жыл сайын дәс-
түрге айналдырдық. Әлемді 

жайлаған пандемияға бай-
ланысты кейінгі 2 жылда оны 
өткізуге мүмкіндік болмады. 
Бүгін республика бойынша 
әр салада осы сыйлыққа 
лайықты деп танылған 

үздіктер мен белсенді жастар 
келіп отыр, – деді ол.

Мұнан соң аудан әкімі 
мен облыстық қоғамдық даму 
бас  қармасы басшысының 
орын басары Руслан Қаюпов 

жүз ден жүйрік шыққан 
жеңім   паз дарға Ғани Мұрат-
баев атын дағы рес  пуб ли ка -
лық жастар сый лығын табыс-
тады.

Биыл Ғани Мұратбаев 

атындағы республикалық 
жастар сыйлығының жеңім-
паздарының қатарында 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Қы-
зылорда қаласы және Арал, 
Қармақшы, Сырдария, Жа-
лағаш аудандарының да-
рынды жастары бар. Айта 
кетейік, біздің әріптесіміз 
Б.Сәтжан әдебиет және 
журналистика аталымы бо-
йынша Ғ.Мұратбаев атын-
дағы жастар сыйлығына ие 
болды. 

Салтанатты шара өнер-
паздардың концерттік бағ-
дар ламасына ұласып, әннен 
шашу шашылды. Айта 
кетейік, биыл төртінші рет 
ұйым дастырылған бай қау-
ға 40-тан астам үміткер қа-
тысып, солардың ішінде 
17 жүйрік лайықты деп 
танылды. Марапатқа ие 
болған жастарға 120 мың 
теңгенің сертификаты тап-
сырылды.

«СБ» ақпарат

Ғ.МҰРАТБАЕВ – 120

Дәстүрлі сыйлық табысталды

Аталған іс-шара облыстық 
деңгейде өтіп, оның барысында 
жыраудың бейітіне арнайы белгі 
қойылып, ас берілді. Сондай-ақ 
«Жырдың жампоз жүйрігі – Тасберген 
жырау» атты жыраулар фестивалінде 
ақын мұрасы кеңінен ұлықталды.

Тасберген Құламанұлы Сыр 
сүлейлерінің бұрынғы ізін бүгінге 
бұзбай жеткізуімен ерекшеленеді. 
Туғанына 152 жыл уақыт болған 
жырау 1870 жылы қазіргі Алдашбай 
ахун ауылы маңында дүниеге келген. 
Сүйегі 1940 жылы Тұрмағамбет 
ауылының іргесіне қойылыпты. 
Атақты «Маңырамасын» шығарып, 
сонымен бірге бұрынғылардың 
туындысын бұзбай жеткізген кең 
көмейлі жырау болған. Ол бүгінгі 
күнге дейін жеткен, әсіресе Сыр 
бойына жақсы таралған «Қыз 
Жібек», «Айман-Шолпан», «Мұңсыз 
хан», «Көрұғлы», «Һақ Сүлеймен», 
«Мағауия» жыр-дастандарды жырлап 
өткен. 

Тасберген жыраудың әкесі де ел 
ішінде өнерімен белгілі болған адам. 
Халыққа бұрынғының нақыл сөзін 
айтып, ғибратқа толы толғауларды 
жеткізуші. Әкеден дарыған қасиет 
арқасында Тасберген де жыраулық 
өнерге ден қойып, бар өмірін соған 
арнаған. Атақты Ешнияз салдың 
ұлы Жүсіппен бірге жүріп, соның 
шығармаларын насихаттаушылардың 
бірі. Сондай-ақ қырықтан астам 
дастан мен толғау, Сырдағы басқа да 
бұрынғы жыраулар мұрасын жатқа 
айтыпты. Ас не тойда бес-алты күн 
жырлап, бір қисса не бір жырды 
екінші рет қайталамайтын нағыз дала 
өнерпазы болса керек.

– Әкем Нұрмахан – Тасберген 
атамыз дың үлкен ұлы. Ол кісі 
«Кәкем (әкесін солай атаған екен) 
«Маңырамасын» айтқанда жеті 
буынмен қайтаратын» дейтін. Іл-
геріде екінші ұлы Сағат ағамызбен 
бірге атамның жатқан жерін қоршап, 

Құран бағыштап кеткенбіз. Бүгін, 
міне, ел ақсақалдары бас болып, 
одан ауылдағы «Тұрмағамбет» 
шаруашылығының төрағасы Нұржан 
Пірмантаев демеушілік жасап, басына 
үлкен етіп мрамордан белгі қойылды. 
Жалпы Тасберген Құламанұлының 
шығармашылығы – облыс қана емес, 
республикалық көлемде дәріптелуге 
татитын дүние, – дейді немересі 
Қалабай Нұрмаханов.

Бір қуанарлығы, бүгінде саф өнер 
саналатын жауһар жырдың деңгейі 
жоғарылап келеді. Аймақта түрлі 
бағыттағы жыраулық дәстүрдің 
мектептері мен үйірмелері ашылып, 
оған құштар ұрпақтың да қарасы 
қалыңдай түскен.

«Жыр деген құлаш 
сермеп ғаламатқа,

Ұрпағым өссін ерек саламатта.
Зейінді ашатын жыр, сананы сөз,
Қиянат қылмағайсың аманатқа...» 

деп Тасберген жыраудың өзі 
айтқандай, сөз қадірін жіті түсінер 
саналы ұл мен қыздың көбейгені – 
ұлтымыз үшін үлкен мақтаныш.

Иә, бұған дәлел ретінде айтар 
болсақ, Сыр сүлейін еске алу 

шарасында өткен фестивальге 
Қармақшы ауданынан бөлек, облыс 
орталығынан ат терлетіп жеткен 
жыршы-термешілер болды. Хас 
өнерді ұлықтап жүрген Қасарбек 
Кәрібаев, Амандық Бүрлібаев, 
Дінислам Тоқсанбаев, Балтабай 
Бедебаев, Айдос Рахметов, Серік 
Жақ сығұлов сынды аға буынмен бірге 
қанатын енді қомдаған жас дүлдүлдер 
Әлішер Мыр зағалиев, Динар Рахман, 
Алмат Азаматов, Аңсұңқар Бүр кіт-
бай және Арай Оңғар қызы сияқты 
жастар да жырдан шашу шашты. 
Атадан балаға, ұстаздан шәкіртке 
аманатталып келген ұлттық құндылық 
осылай жалғасуда.

– Тасберген Құламанұлын таңды 
таңға ұрып, неше күн, неше түн толғаса 
да қазынасы таусылмайтындай терең 
жырау десек, қателеспейміз. 1986 
жылы осында жыраулар мектебі 
ашылып, соның бір класы жыраудың 
атымен аталды. Әлі де сол үрдіс 
жоғалған жоқ. Рас, Сырдың бойында 
қаншама мақам, қаншама саз бар 
десек, мысалы, қазір 300-ге тарта түрі 
бар деп жүрсек, соның жартысынан 
астамы осы Тасберген жырау арқылы 

бізге бұзылмай жетті. Мақам мен саз – 
бұл нағыз мәңгіліктің мәйегі, мұны біз 
ананың не мынаның шығарғаны деп 
айтпаймыз. Ол – халықтың мұрасы. 
Сол мұраның сақталуына ілгеріде 
өткен жыраулар арқылы бүгінгі біз 
бойымызға сіңірдік. Осылай ұрпақ 
сабақтастығы жалғасып келеді, – дейді 
Қазақстанның мәдениет қайраткері 
Берік Саймағанбетов.

Берік ағамыздың айтуынша, 
Тасбер ген жыраудың «Маңырамасын» 
айтпайтын жырау-жыршылар бүгінде 
кемде-кем. Ал атақты жыраудың 
бала бүркіттей баптаған жалғыз 
шәкірті болыпты. Есімі – Кәдір. Ол 
кешегі ал мағайып заманда Ауғанстан 
жеріне өтіп, сонда дүниеден көш кен. 
Ауғанстанда жүрген Кәдір жырау-
дың дауысын американдық өнер 
зерттеушілер жазып алып, кейіннен 
белгілі жырау Алмас Алматов 
бастаған азаматтар сол жазбаны 
тауып, өз елімізге де жеткізіпті.

– Бұл – жоғымызды іздеп, 
барымызды жаңартып, кейінгі буын 
өткенін ұмытпасын деген ниетпен 
істеліп отырған дүние. Сыр сүлейлері 
дегенде есімізге көп есім түседі. Сол 
көп есімнің ішінде белді орын алатын 
Тасберген әкеміздің шығармашылығы 
кейінгі жылда өте жақсы деңгейде 
дәріптеліп жүр. Әлі де ел ағаларының 
араласуымен туған өлкемізде өткен 
тұлғалар ісін дәріптеу жалғаса береді. 
Өз ұрпағымыздың саналы да салиқалы 
болып өсуіне мұндай игілікті 
шаралардың пайдасы мол, – дейді 
Тұрмағамбет ауылының тұрғыны, 
зейнеткер Тоғанас Сарыбаев.

Бүгінде ауылдық клуб ішінде 
«Тасберген жырау» мектебі жұмыс 
істейді. Онда 20-ға жуық оқушы 
жыраулық өнер бойынша дәріс алып 
жүр.

Қармақшы ауданы.
Суретті түсірген 

Н.НҰРЖАУБАЙ


