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– Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлы жыл сайын ғы Қа-
зақстан халқына Жолдау ларында 
ең алдымен халықтың әл-
ауқатын арттыруға, азаматтардың 
тұрмысын жақсартуға баса назар 
аударып келеді. Соның бірі – 
мемлекет тарапынан көрсетілетін 
әлеуметтік төлемдердің сақталу 
кепілдігі. Былтыр облыста 
100 мыңнан астам халықтың 
әлеуметтік осал топтарына 7,2 
млрд теңгеге әлеуметтік көмек 
көрсетілді. Үкіметтік емес 

ұйымдар мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс шеңберінде облыстық 
бюджеттен бөлінген 170,3 млн 
теңгеге 7 әлеуметтік жобаны іске 
асырды. 

Сыр елінде жабырқағанның 
жанынан табылу, несібесі кем 
түскенге қол ұшын беру сынды 
адамгершілік қағидаттың қазығы 
нық қағылған. Сыр өңірінің 
жомарт азаматтары әлеуметтік 
нысандар салуға да зор үлес 
қосуда. Күні кеше дәулеті мен 
сәулеті келіскен облыстың 

бас шаһарындағы әуежайдың 
жаңа терминалының іргетасы 
қалануына куә болдық. Жаңа 
терминал құрылысы жерлесіміз 
Болат Өтемұратов қорының 
қаржысы есебінен жүзеге 
асырылуда. Нысанның құны 31 
млн АҚШ долларын құрайды. 
Құрылыс жұмыстары 2024 жылы 
толық аяқталып, ел игілігіне 
беріледі, – деді Н.Сақтағанов.

Облыс әкімінің орынбасары 
туған жерін өркендетуге 
аянбай атсалысқан жанашыр 
азаматтардың қосқан үлесін атап 
өтіп, демеушілерге алғыс білдірді. 
Қайырымдылық керуені барлық 
ауданда жалғасын табатынын 
жеткізді.

Тағылымды шарада облыстың 
бас имамы Болатбек Әбуов сөз 
сөйлеп, жерлестерін Ұлыстың 
ұлы күнімен, Наурыз мерекесінің 
ізінше басталатын қасиетті Рама-
зан айымен құттықтады. Қайы-
рымдылық жасаудың қайыры 
мен құндылығы туралы айтты.

Ауқымды акция барысында 
30 «Газель» автокөлігінен құрал-
ған қайы рымдылық керуе нін-
дегі  1000 азық-түлік жинағы аз 
қамтылған отбасыларға тара-
тылмақ. Жалпы «Наурыз шапа-
ғаты» акциясында 2 мыңнан 
астам отбасына азық-түлік көмегі 
көрсетіледі.

Ортақ типологиялық бел-
гілері бойынша ескерт кіш-
терді негізгі 4 түрге бөледі: 
археологиялық, тари хи, 
сәу лет өнері, мону менттік, 
яғни, мүсін өнері ескерт-
кіштері.  Бұлар арқылы ұлы 
тұл ғаларды, белгілі қайрат-
керлерді немесе елеулі тарихи 
оқиғаларды есте қалдыру 
көзделеді.

Қазақстан қалаларында 
халқы ның ынтымақ-бірлі-
гін ойлаған үш биге, ұлт 
ұстазы Абайға, елін, жерін 
қорғаған батырларға, еңбек 
ерлеріне, өнер қай рат кер-
леріне қойылған тамаша ес-
керткіштер бар. Олардың 
кес кін-келбеті өткен тари хы-
мызды еске түсіріп, ұр паққа 
рух беретін мән-мазмұн 
иелен ген.

ТҰҒЫРДА 
ТАЛАССЫЗДАР 
ТҰРҒАНЫ ИГІ

ПІКІР-ПАЙЫМ

Ескерткіш қою 
дәстүрі ерте заманнан-
ақ бар. Бұл дәстүр ХІХ 

ғасырда Еуропа мен 
Америкада өрістеп,  

ХХ ғасырда ұлт-
азаттық қозғалысының 

тұлғаларына, ақын-
жазушыларға, 

өнер адамдарына 
ескерткіш қою үрдіс 
болды. Қазақстанда 
ескерткіш қою өткен 

ғасырдың қырқыншы 
жылдарынан 

басталған. Кейін 
әсіресе, Ұлы Отан 
соғысына қатысты 

ескерткіштер орнату ісі 
етек алды.

АЛЫПТАР 
АЛАМАНЫ 
МӘРЕСІНЕ 
ЖЕТТІ

Зілтеміршілер 
10-16 наурыз 

аралығында Сыр 
топырағында бас қосты. 

Ауыр атлетикадан ел 
чемпионаты «Евразия» 

спорт кешенінде өтті. 
Байрақты бәсекеде 

16 команда, 190 
спортшы жекелей және 

командалық сайыстар 
бойынша бақ сынады. 

Ауыр атлетика ала-
манына Астана, Алматы, 
Шымкент қалалары мен 13 
облыстың спортшылары 
қатысты. Сайыста ерлер 
мен әйелдер 10 салмақ 
дәре жесі бойынша мық-
тыны анықтады. Олар-
дың арасында жаңа есім-
дер мен қатар құрлықтық 
бәсекелерде топ жарып жүр-
ген танымал спорт шылар да 
бар. Сондай-ақ, бұл бәсеке 
алдағы Азия чемпионатына 
іріктеу турнирі болды. 
Алайда қа тысушылар саны 
өткен жылдарға қарағанда 
айтар лықтай аз.

«Қажыға барған қазақтар» атты 
кітаптың мұқабасынан «Барлық 

жол Меккеге апарады» деген 
халық мәтелін оқып қалдым. 

Иә, мұсылманның бесінші 
парызы – қажылық. Бұған қазір 

әркім өз білгенінше сапарлатып, 
өзіне ыңғайлы жолмен барып- 

келіп жатыр. Сапардың 
салмағын саралап, қажылықтың 

құндылығына мән беріп жатқандар 
сиреген секілді.

Бұлай ой түюімізге әлеуметтік 
желілердегі түрлі жазбалар себеп. 
Бүрсігүні түнгі клубта тайраңдап жүрген 
әнші не танымал артист келесі күндері 
ұшақпен зу етіп барып, қажылықтағы 
«историясын» желіге жүктейді. Көкке, 
көпке топырақ шашудан аулақпыз. 
Шын ниеттеніп барып келгендердің 

«қажы» дейтін қадірлі атын осы секілді 
жеңіл ойлайтындар түсіріп жатқан жоқ 
па деген сауал еріксіз туындайды.

Марқұм, адуынды ақын Абдула 
Сапардың: «Қазіргі күні «Қартың кім, 
қазмырың кім, қазынаң кім, ардагерің 
кім, ақсақалың кім, абызың кім?» дейтін 
сауалдың жауабы жоқ заман болып тұр 
ғой. Біреуге осы үлкен ғой деп барсаң, 
сәлден кейін сәлде таққаның бәрі 
молда емес, «жүйріктің» бәрі жорға емес 
болып шығады. Жалпы, біздің буын 
ақпараттық урнаны айналып жүрген 
рухани бомждар сияқты» деген сөзі 
осындайда еріксіз ойға оралады.

Айтқаны айдай! Бүгінде «қажылыққа 
апарамын» дейтін ақпарат желіде өріп 
жүр. Ел қайсысына сенеріне білмей дал. 
Сондықтан біз Қазақстан Мұсылмандар 
діни басқармасының қажылық бөлімі 
мамандарымен байланысып, нақты 
ақпарат алдық.

ҚАРЖЫҢ БОЛСА, ҚАЖЫСЫҢ
Ұмра неге кәсіпке айналып кетті?

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев БҰҰ-ның Адам құқықтары 

жөніндегі жоғарғы комиссары Фолькер 
Тюркпен кездесті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Фолькер Тюркке 
ілтипат білдіре отырып,  оның бұл сапары 
Қазақстан мен БҰҰ-ның Адам құқықтары 
жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы 
арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту 
үшін маңызды екенін атап өтті. Мемлекет 
басшысы еліміздің адам құқықтарын қорғау 
мәселесі бойынша тығыз қарым-қатынас ор-
натуға және ақпарат алмасуға дайын екенін 
мәлімдеді.   

Президенттің айтуынша, Қазақстан 
БҰҰ-ның негізгі конвенциялары мен 
хаттамаларының бәрін ратификациялады және 
ұлттық деңгейде адам құқықтары саласында 
өзара белсенді іс-әрекет механизмдері жасалды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Фолькер Тюркке 
елімізде жүргізіліп жатқан реформалар жөнінде 
де айтты. Мемлекет басшысы «Күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидатын жүзеге асыру аясында қолға алынған 
қоғамдық-саяси жаңғыру бастамасын былтырғы 
жалпыұлттық референдум мен Президент 
сайлауы кезінде Қазақстан халқы қолдағанын 
жеткізді.

Өз кезегінде Фолькер Тюрк қонақжайлық 
көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс 
айтты және осы жылдарда адам құқықтары 
мәселесі бойынша ұйымның Қазақстан 
билігімен арадағы қалыптасқан қарым-қаты-
насына оң баға берді.

Сондай-ақ Жоғарғы комиссар Президенттің 
бастамасымен еліміздің қоғамдық-саяси 
өмірінде жүргізіліп жатқан өзгерістердің 
уақытылы қолға алынғанын атап өтті.

– Мен соңғы жылдары сіздің еліңізде болып 
жатқан оқиғаларды бақыладым. Біз үшін 
азаматтардың құқықтарын қорғау мәселесі 
реформалардың  ажырамас бөлігі болғаны өте 
маңызды. Өйткені елдің болашағы осыған 
байланысты. Әрбір елдің келешегі Біріккен 
Ұлттар Ұйымы мен бүкіл әлем сүйенетін іргелі 
қағидаттарға негізделуге тиіс деп ойлаймыз. 
Биыл Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясының қабылданғанына 75 
жыл толады. Біз бұл атаулы датаны әлемде 
қалыптасқан қайшылықтарды еңсеру мүмкіндігі 
ретінде қарастырғымыз келеді, – деді Фолькер 
Тюрк

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН 
ҚОРҒАУ – 
РЕФОРМАЛАРДЫҢ 
АЖЫРАМАС БӨЛІГІ

НАУРЫЗДЫҢ 
БІР НЫШАНЫ – 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
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Айдар САЙЛАУОВ,
«Сыр бойы»

Кеше Ұлыстың ұлы күні қарсаңында облыс әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақтағанов «Ақмешіт-Сырдария» 
орталық мешітіндегі «Наурыз шапағаты» қайырымдылық 
акциясына қатысты. Қайырымдылық акциясы облыс әкімі 

Нұрлыбек Нәлібаевтың қолдауымен ұйымдастырылған. 

Кез келген мекемеде жұмыс 
ырғағы қалыпты, еңбек өнімді 
болуы үшін ұжым мүшелеріне 
лайықты жағдай жасалуы керек. 
Жеткілікті әрі уақытылы жалақы 
төлеу, әлеуметтік көтермелеу 
шараларын тұрақты жүзеге асыру 
өте маңызды. 

Жиында «Торғай Петролеум» 
АҚ, «АГМ-Табыс» ЖШС, 
«Қамқор Вагон» ЖШС секілді 
бірқатар кәсіпорын мен ұйым 
басшылары қазіргі жағдайларын 
баяндады.

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Машбекұлы кәсіпорын, мекеме, 
жауапты сала басшыларына 
бірінші кезекте жұмысшылардың 
әлеуметтік жағдайына баса көңіл 
бөлу керектігін ескертті. 

– Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаев еңбек адамын 
құрметтеу, өз ісін сапалы 
атқаратын адамдарды үнемі 
көтермелеу туралы айтты. Кез 

келген мекеменің тірегі – оның 
қызметкерлері. Сондықтан ұжым 
мүшелерінің еңбек жағдайын 
жақсартуға барлық мүмкіндік 
көздерін қарастыру керек, – деді 
аймақ басшысы.

Мәжілісте облыс әкімі көте-
ріл ген мәселелерге жеке-жеке 
тоқ талып, жауапты тұлға ларға 
тиіс ті тапсырмалар берді.

ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫ – 
ЕҢ МАҢЫЗДЫ 
МӘСЕЛЕ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік 
және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі өңірлік үшжақты комиссия отырысы өтті. Комиссия 

отырысында өңірдегі бірқатар кәсіпорындағы жұмысшылардың еңбек жағдайы туралы 
мәселе талқыланды. 
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Аймақ

1-бет

Алайда, кейінгі жылдары бой 
көтерген көптеген ескерткіштің 
көрген көзге суық тас бейненің ғана 
әсерін қалдыратын шалағай жұмыстар 
нәтижесінде өмірге келгенін жасыра 
алмаймыз. Мұндай ескерткіштердің 
көбі халық қазынасы бюджет есебінен 
салынатынын ескерсек, есіл ақшаның 
есік алдына төккен судай болып 
жатқанына жаның ашиды. Бұл – бір. 
Екіншіден, әркім өз руына, өз атасына 
тартып, әр жерге ескерткіш орнату ісі 
ортақ дертімізге айналып барады.         

Жақында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев дәл осы 
жөнінде анық, нақты тұжырым 
айтты. Үкімет басшысы, мемлекеттік 
органдар басшылары және облыстар 
мен Астана, Алматы, Шымкент 
қалалары әкімдерінің қатысуымен 
өткізген кеңесте Президент халқы-
мыздың ұлттық бірегейлігі мен 
бірлігін нығайтудың маңызды міндет 
екенін еске салды.

«Соңғы кезде бір аймаққа 
ғана белгілі адамдарға ескерткіш 
орнату сәнге айналды. Жергілікті 
ономастика комиссиялары бұған жол 
бермеуге тиіс. Орынсыз шешімдерге 
Республикалық комиссия тосқауыл 
қоюы керек. Әркім өз бабасына 
ескерткіш қоя берсе, елде рушылдық, 
жершілдік белең алады. Осыған 
назар аударыңыздар», – деді. Со-
нымен бірге кеңестік кезең қайрат-
керлеріне, жаппай қуғын-сүргінге 
қа тысы бар адамдарға ескерткіш, 
бюст орнату ісі жайында: «Өмірде 
бол маған ерлік істерге толы өмір-
баяндар ойдан құрастырылып жа-
тыр. Олар туралы деректер архив 
құжат  тарында нақтыланбаған не месе 
мүлде жоқ. Кейбір белсенді топ тар 
азаматтарымызды кеңестік кезең-
дегі партия және мемлекет қайрат-
керлерінің аңызға бергісіз өмір-
баяндарына сенуге мәжбүрлеп жүр», 
– деп нақтылады. 

Бұл – дер кезінде, жаңа қоғамдық 
реформалар өмірге еніп жатқан 
маңызды мезетте айтылған сөз. 

ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі жанында ескерткіштер 
мен монументтерді орнату жөніндегі 
мемлекеттік комиссия бар.  

Ескерткіштер мен монументтерді 
орнату жөніндегі облыстық комис-
сияда қаралып, іріктелген эскиздер 
Мемлекеттік комиссияға ұсынылады.

Біздің облыс көлемінде комис-
сияның келісімінсіз қойылған жұ-
мыстар бұрынырақ некен-саяқ еді. 
Осы жағдайды болдырмау мақ са-
тында оншақты жыл бұрын арнайы 
комис сия қажетсіз, сапасыз деп са-
наған мүсіндерді алдыртып, жөн-
ге қойған болатын. Жалпы, біз-
дің облыста жасалатын мүсіндік 
жұ мыстар алдын ала комиссия мүше-
лерінің келісімімен, Мәдениет ми-
нистрлігінің келісімімен талқы ла-
нып, рұқсатын алып барып конкурс 
жариялайды.

 Әрине, ескерткіш жасау оңай 
жұмыс емес. Ескерткіш бейнесінде әр 
деңгейдегі адам үшін тарихи оқиғаның 
не тұлғаның образы оқылып тұруы 
шарт. Оның эстетикалық, яғни, 
қала көшесіне көрік қосып тұратын 
қызметі өз алдына, терең тәрбиелік 
мәніне баса назар аударылады. Осы 
мақсатқа жету жолында мүсінші 
мың ойланып, жүз толғанып ауыр 
жұмыс үдерісінен өтеді. Модельдік 
шығарманы жасау жолы өз алдына, 
оны комиссияның бекітуі  бір бөлек 
машақат.

Конкурста жеңімпаз мүсіншіні 
кәсіпкерлерге ұқсатып тендер 
жариялайды. Бұл – енді басқа әңгіме 
тақырыбы.

Мен ескерткіштерге байланысты 
Президенттің ойын қолдаймын. 
Ескерткіштер соғуды ағайын на-
мысын жыртуға пайдалану жағ-
дайының қоғамда көрініс тауып 
отырғаны анық. 

Дегенмен, халқымыздың қаһар-
мандығын, ұлт зиялыларының өлмес 
ісін дәріптейтін, ұрпаққа үлгі ететін 
ескерткіштер талғам мен талапқа сай 
орнатылса дейміз. Мәселен, Алаштың 
анасы атанған Қызылордада Алаш 
көсемдеріне арналған  және ел тәуел-
сіздігіне тәу ететін сим во ликалық 
мону мент қойылса, ол ұрпақты елін 
сүюге баурап, қаламызға да айбар 
беріп тұрар еді. Осыған орай осы бас-
тан бұл монуметтердің қойылатын 
орны, концепциясы айқындалып, 
кон курс жариялануы тиіс деп 
санаймын.   

Сонымен бірге Мемлекет басшысы 
айтқандай, ойдан құрастырылған 
өмірбаяндар тұғырда тұруға тиіс 
емес. Ақиқаттан айнымай, ар ісімен 
айналысайық.

Аманкелді КЕНЕНБАЕВ,
Қазақстан Суретшілер 

одағының мүшесі,
Қазақстанның мәдениет қайраткері,

«Құрмет» орденінің иегері

Алдымен Е.Көшербаев көше сіндегі жұмыстармен 
таныс ты. Ұзындығы 3,8 шақырым аяқ жолды 
«Қызылорда жолдары» ЖШС жүргізуде. Бекітілген кес-
те бойынша ауқымды жұмыс маусым айында аяқталуы 
керек. Жол сапасын және мерзімінде бітуін бақылау 
қала лық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
автомобиль жол дары және жолаушылар көлігі бөліміне 
жүктелді.

– Биыл қала мен елді мекендерге республикалық, 
облыстық және қалалық бюджеттен 12 миллиард 
теңге қаражат бөлініп, 238 көшеге жөндеу жұмыстары 
басталды. Оның ішінде 99 көшеге асфальт жол, 139 
көшеге тас жол, жаяу жүргіншілерге арналған 19 
аяқжолға жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қаланың 
шет аймақтары КБИ, «Шанхай», «Бәйтерек» шағын 
аудандарына мемлекеттік бағдарламалар аясында 
жол құрылыс жұмыстары бастау алды. Қазір қаладағы 
Бейбарыс сұлтан көшесі қайта жаңғыртудан өтуде. 
Сондай-ақ, көпқабатты тұрғын үйлердің ауласын 
жөндеуге арнайы жоба әзірленіп жатыр. Ол үшін 
облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге қаражат бөлінді. 
Алдағы уақытта 21 тұрғын үй ауласын абаттандыру 
жұмыстары басталады. Жол инфрақұрылымы бойынша 
тиісті жұмыстар бекі тілген мерзімде пайдалануға бері-
леді, – деді қала әкімі А.Шәменов.

Кейінгі жылдары қаланың шет аймақтарына 
басымдық беріліп келеді. Тозығы жеткен электр 
желілері ауыстырылып, жаңа жолдар мен тротуарлар 
салынды. Сондай-ақ, КБИ шағын ауданындағы 7 
көшеге қиыршық тас пен асфальт төселуде. Жалпы 
ұзындығы 3 шақырым бұл жол мамыр айында 
толығымен жаңарады. Қала әкімімен кездескен 
тұрғындар алғыс білдірді.

– Жауын-шашынды күндері тұрғындар лай-
батпаққа батып, әбден әуре-сарсаңға түсетін. Жазда 
сапасы сын көтермейтін жолдан шығатын шаңнан 
құдды бір тұманның арасында жүргендей күй кешуші 
едік. Енді мінекей, ол күннің барлығы артта қалып, 
жаңа жол салу жұмыстары басталды. Тұрғындардың 
тілегін ескерген жергілікті атқарушы органдар мен 
тиісті мекеме басшыларына алғыс айтамыз, – деді қала 
тұрғыны Темірбек Серәлі.

«Бәйтерек» шағын ауда нындағы 7 көшеде орташа 
жөн деу жұмыстары қолға алынды. Бүгінде мердігер 
мекеме алғашқы көшенің жөндеу жұмыстарын аяқ тау 
кезеңінде тұр. «Қызылорда жолдары» ЖШС басшысы 
Алтын бек Шоманов жоспарға сәйкес жалпы ұзындығы 
12 шақырымға жуық жеті көшені асфальттау мамыр 
айында аяқталатынын айтты. Ендігі кезекте қалған 
жұмыстар басталады. Қала әкімі мердігер мекеме 
басшылығына жұмыстардың бекітілген стандарттарға 
сәйкес тексеруден кейін қабылданатынын айтып, 
сапаны бірінші кезекке қоюды тапсырды.

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

БАСПАСӨЗ ТУРЫҚАБЫЛДАУ

КӨШЕ 
КӨРКЕЙСЕ, 
КӨҢІЛ 
ЖАЙЛАНАДЫ

Өңірлерді байланыстыратын күре жолдың 
да, ауыл-ауылға қатынайтын қара жолдың 

да жайлы болғаны жақсы. Қаладағы шешімін 
күткен күрделі мәселелердің бірі автокөлік 

және аяқжолдың жайы болатын. Осыған 
орай, қала әкімі Асылбек Шәменов жол 

құрылысына жауапты мекеме басшыларымен 
кездесіп, жол құрылысы жүріп жатқан шағын 

аудандарды аралады.

ТҰҒЫРДА 
ТАЛАССЫЗДАР 
ТҰРҒАНЫ ИГІ

22 ақпан күні облыс әкімінің 
жеке қабылдауына келген аза мат 
«Еңбек» саяжайына ауызсу, табиғи 
газ және электр жарығын жүргізу 
мәселесін көтерген болатын. 
Нұрлыбек Машбекұлы қала әкіміне, 
облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруа шылығы 
басқармасының басшы сына саяжай 
аумағындағы инфра құрылым түйт-
кілдерін мұқият зерттеп, 10 нау-
рызға электр жарығын жүргізуді 
міндеттеді.

Қазіргі таңда жауапты ма-
мандар «Еңбек» саяжайының жағ-
дайымен танысып, қажетті инфра-
құрылымдарды тартуда. Облыс 
әкімінің тапсырмасымен сая-
жайдың орталық 3 көшесіне 2,8 
шақырым кабель мен 36 жарықшам 
бағанасы орнатылды. Аталған жұ-
мыстар демеушілер қаржысы 
есебінен жүзеге асырылды.

Халық көтерген мәселелердің 
дер кезінде шешілуі сөз бен істің 
үйлесім тапқанын көрсетеді.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

АЙТЫЛДЫ. 
ОРЫНДАЛДЫ!

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» 

тұжырымдамасының басты 
қағидаты – азаматтар 

мүддесі үшін жұмыс істеу, 
тұрғындармен тікелей қарым-

қатынас жасап, олардың 
проблемаларын шұғыл шешу.

Қабылдауға келген тұрғындардың 
басым бөлігі тұрғын үй алу және жұмысқа 
орналасу жөнінде көмек сұрады. Мұнан 
бөлек, жер телімін алу, ерекше білім беруді 
қажет ететін баланы арнайы балабақшаға 
орналастыру, қаржылай көмек көрсету 
мәселелері көтерілді.

Облыс әкімі алдағы уақытта қабылдауға 
келген азаматтардың мәселелері 
зерттеліп, шешімі заң талаптарына сәйкес 
қарастырылатынын жеткізді. Кейбір 
жағдаяттар бойынша жауапты тұлғалар 
заң аясында түсіндірме беріп, тиісті шешу 
жолдарын ұсынды.

Мәселен, 43 жастағы қала тұрғыны 
сол жағалау аумағынан мектеп салып 
беруді сұрады. Оған аталған ауданда 900 
орындық мектеп құрылысы ағымдағы 
жылы басталып, 2024 жылы пайдалануға 
берiлетiнi және 2024 жылы жобалық қуаты 
1500 орындық мектеп құрылысы  басталып, 
2025 жылы іске қосылатыны айтылды.

Еске салсақ, Қызылорда облысында 
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасы аясында 
алдағы 3 жылда 15 100 орынға арналған, 

құны 100 млрд теңгеден асатын 21 мектептің 
құрылысы жүргізіледі. Оның ішінде, биыл 
10 мектептің құрылысы басталады. Мұнан 
бөлек, Қызылорда қаласында дарынды 
балаларға арналған физика-математика 
мектеп-интернатының құрылысын 
салу жобасы Үкіметте қолдау тапты. 
Білімді қолдау қоры қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын мектептер құрылысы 
тізіміне 1775 орынға арналған 4 мектеп 
құрылысын аяқтау енгізілді. Олар – №101 
Ә.Мүсілімов және №2 Абай атындағы білім 
беру ұйымдарына қосымша құрылыстар, 
Жезқазған трассасы бойындағы 600 
орындық және Шиелі ауданы Байсын 
ауылындағы 250 орындық мектеп.

Осы уақытқа дейін облыс әкімі 28 жеке 
қабылдау өткізіп, 600-ден астам тұрғынның 
өзекті мәселесіне ден қойды.

Айта кетейік, тұрғындар облыс әкімінің 
қабылдауына egov.порталы, е-otinish 
бірыңғай базасы немесе әкімдікке келіп 
жазбаша өтініш тастау арқылы жазыла 
алады.

ӘРБІР МӘСЕЛЕ ЗАҢ 
ШЕҢБЕРІНДЕ ШЕШІЛЕДІ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев кезектілік тәртібімен жазылған 
азаматтарды қабылдады. Жеке қабылдауға 9 адам келді деп хабарлайды 

облыс әкімінің баспасөз қызметі.

– Бұл кәсіпті бастауыма түрткі 
болған – әкем. 2018 жылы оқу 
бітірген соң, ауылда екі жылдай 
жұмыссыз жүрдім. Арада пандемия 
басталып кетті. Бос жатқаннан 
пайда жоқ. Содан әкем ауданда 
мұндай кәсіпті ешкім қолға ала 
қоймағанын айтып, сүт цехын 
ашуды ұсынды. Бірінші жұмысты 
мал басын көбейтуден бастадым. Ол 
үшін «Микробизнес Қызылорда» 
бағдарламасы арқылы 3 млн теңге 
несие алдым. Қайта орайы келіп, 
оны уақытынан бұрын өтедім. 
Содан соң сүт цехын ашу үшін 
өңірлік инвестиция орталығынан 
тағы да 10 млн теңге несие алдым. 
Оған Ресейдің Екатеринбург 
қаласынан сыйымдылығы 500 литр 
сүт өңдейтін 2 құрылғы алдырып, 
іске қостым. Алда өнім көлемін 

арттыратын тағы 1 құрылғы алуды 
жоспарлап отырмын, – дейді жас 
кәсіпкер.

Бүгінде Жосалы, Төретам кенті 
мен жақын жатқан ауылдарды сүт 
өнімімен қамтамасыз еткен цех 
жаз айларында 250-300 литрге 
дейін өнім өндіреді. Сол аралықта 
құймалы балмұздақтың да саудасы 
жүреді екен. Мұнда 1 литр айран 
400 теңге, ал кілегей 650-700 тең-
ге ден саудаланады. Шығын көле-
мі көбірек болғандықтан, өнім 
нарық бағасынан сәл де болса 
қым  батырақ. Өйткені өнім қорабы 
мен жап сырмасына 65 теңге кетеді 
екен. 

Айтпақшы, цех шағын төрт 
бөлмеден тұрады. Сүт өңдейтін 
бөлме, ыдыс-аяқ жуатын орын, 
ағарғанды сақтайтын салқын 

бөлме және демалыс орны бар. 
Санитарлық талап қатаң сақталған. 
Кәсіпкер осында бір адамды 
жұмыспен қамтып отыр.

– Сүт өндірудің пайдалы шаруа 
екендігін аңғарған соң уақытты 
созбай былтыр Қазалыдағы «РЗА» 
ЖШС-дан сүт бағытындағы 2 сиыр 
сатып алдым. Содан бері өнім көле-
мі артып, сапасы да жақсара баста-
ды. Жергілікті сиыр күніне 5-6 литр 
сүт берсе, ал кейінгі асылтұқымды 
сиырдың әрқайсысынан 10 литр-
ден көп сүт алуға болады. Бұған 
дейін өнімді қорамыздағы қара-
пайым 25 сиырдан алып келдім. 
Кейде шикізатты ауылдағы 
«Жаңажол» серіктестігіне қарасты 
шаруа шылықтан нарықтағы баға-
мен сатып аламын. Сөйтіп үйдегі 
сиырлардың сүтін қосамын. Цехта 
жұмыс таң атысымен басталады. 
Жиналған сүтті өңдеп, өнімімізді 
жасаймыз. Құрылғылар тоқты көп 
қажет ететіндіктен, қуат таусылмай 
тұрып, барынша тез бітіріп алуға 
тырысамыз. Себебі ауылда жұмыс 
қызғанда жарықтың күші төмендеп 
кетеді. Әуелгіде тілін түсінбей, 
біршама қиындық туындады. 
Сүттің дәмін ойдағыдай келтіре 

алмаған да күндер болды. Ал қазір 
бәрі орнына келді, – деді ол.

Кәсіп иесінің айтуынша, оған 
отбасы көмек көрсетеді. Әкесі 
Төлеу малдың жағдайын жасаса, 
анасы Зада күнделікті сиырын 
сауысады. Ал ағасы сүт өнімдерін 
дүкендерге жеткізіп жәрдемдеседі. 

– Бұл кәсіпті ашуды бірнеше 
жыл жоспарладық. Сүт цехын 
ұлым атасының есімімен атауды 
жөн деп тапты. Ал енді өнімге 
келсек, сұраныс бар. Облысқа 
құрт жіберсек, аудан мен ауыл 
дүкендеріне айран, ірімшік, кілегей 
таратамыз. Кейде үйге дейін іздеп 
келетіндер бар. Балмұздақ көбіне 
ауыл ішінде саудаланады, – дейді 
кәсіпкердің анасы.

Иә, бұл сүт цехының өзге сүт 
зауыт тарынан ерекшелігі – ешқан-
дай қоспасыз, жүз пайыз табиғи сүт 
өнімдерін өндіреді. Кәсіпкердің 
мақсаты белгілі – кәсібін кеңейту. 
Дархан Төлеуұлы алда кәсіпке 
қолдау білдіретін бағдарламаларға 
қатысып, тағы құрылғылар алып, 
қаймақ, йогурт шығаруды жос-
парлап отыр.

Қармақшы ауданы

«АЙМАННЫҢ» АЙРАН-СҮТІН-АЙ!

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

Қармақшының Дүр Оңғар ауылының жас кәсіпкері Дархан 
Айманов «Айман» шағын сүт цехын ашқан. Онда 5 түрлі сүт 

өнімін шығарады. Айран, ірімшік, кілегей, құрт, тіпті балмұздақ 
та бар. Жергілікті өнімге деген сұраныс та жоғары. Цех 

заманауи құрылғылармен жабдықталған. Мұнда тәулігіне 
100 литр сүт өңдеуден өтеді. Мемлекеттің қолдауын тиімді 

пайдалана білген кәсіпкер болашақта өнім көлемін ұлғайтуды 
көздеп отыр.
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Мәселе

Кездесуге облыстық қоғамдық даму 
бас қармасы басшысының орын ба сары 
Артур Қамбаров қатысты.

– Бүгінде тіл мәселесі қоғамның өзекті 
түйткілге айналғанын бұқаралық ақпарат 
құралдарында, әлеу меттік желілерде 
айтылып, жазы лып жүрген пікірлерден 
білуге бо лады. Әсіресе жастармен сөйлесу, 
түрлі қосымшалар арқылы хат-хабар 
алмасу кезінде қолданатын сөз дерінің 
арасында тіл тазалығын сақта майтынын 
байқап жүрміз. Осын дай мәселелермен 
күресу үшін жастарға қандай бағыт-
бағдар беру ге болады? Мемлекеттік тілдің 
қол даныс аясын кеңейту үшін жастар 
қай бағытта қандай үлес қоса алады? 
Бүгінгі ашық пікір алаңында осы сұрақ-
тарға жауап іздеп, бірқатар мәсе лелер 
қамтылады, – деді А.Қамбаров.

Кездесуде облыстық Жастар ресурс-
тық орталығы жанындағы «Ақиқат» 
пікір-сайыс клубының же тек шісі Айжан 
Орынбасар «Сахнадағы сөйлеу мәдениеті» 
тақырыбында ой қозғады. 

Ал «Қоғамдық келісім» КММ-нің аға 
сарапшысы Елена Пак этнос өкілдері 
арасында мемлекеттік тілді үйрету 
мәселелері турасында кеңі нен тарқатты. 

Облыстық тілдерді оқыту орта-
лығының Қазалы ауданы бойынша 

мемлекеттік тіл оқытушысы Жұбатқан 
Танжанов «Акцентпен сөйлеу әбестік 
емес» тақырыбында өз ойымен бөлісті. 
Ол өзге тілді меңгеріп, өз тілінде сөйлей 
алмай жүргендердің қатары артып бара 
жатқанына назар аудару керегін баса 
айтты. «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте!» демекші қазақ тілінде таза 
сөйлеп, өзге тілде акцентпен сөйлеудің 
еш әбестігі жоғын дәлелді мысалдар 
арқылы нақтылады.

Мемлекеттік тіл туралы көкейтесті 
мәселелерді спикерлер ғана емес 
кездесуге келген сарапшылар да тарқатып 
айтты. Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің аға оқытушысы Аягөз 
Әбдіразақова тіл мәселесінің өткен 
ғасырдың 20-жылдары жарыққа шыққан 
басылымдарда жиі көтерілгенін алға 
тартты. Бір ғасырға жуық уақыт өтсе де 
әлі өзектілігін жоймаған. 

Қалалық «Ақмешіт апталығы» 
газетінің бас редакторы Әзиз Батыр-
беков аталған мәселеге қатысты пікірі мен 
бөлісті. Мемлекеттік тіл саяса тын жоғары 
деңгейде дамытуда әр азаматтың үні, 
қосар үлесі болуы тиіс. 

Кездесуде белсенді қатысушылар 
басқарма басшысының Алғыс хатымен 
және арнайы сыйлықпен марапатталды.

Ең әуелі қажылықтың 
мәніне үңіліп, бабаларымыз 
биік ұстаған, қадір тұтқан 
ұғым жайында ой өрбітсек. 
Негізінен, қажылық сөздiкте 
«қасиеттi жерге баруды 
ниет ету» дегендi бiлдiреді, 
Шариғатта арнайы уақытта, 
яғни қасиеттi рамазан айынан 
кейiнгi айдан бастап зұлхижжа 
айының 10-12 күндерiне 
дейiн арнайы мекенде, яғни 
Сауд Арабиясының Мекке 
қаласында болып, бекiтiлген 
ихрамға кiру, Қағбаны жетi 
айналып тәу ету, Сафа мен 
Маруа арасында сағий жасау, 
Арафада тұру, Мұздалифада 
түнеу, шайтанға тас ату сияқты 
амалдарды орындау деп түсiну 
қажет. Имамдардың айтуынша, 
шариғатта кәмелетке толған, 
ақыл-есі дұрыс, денсаулығы 
жақсы, дәулеті жетерлік, өзгеге 
қарызы жоқ мұсылман ғана 
парызын өтей алады.

– Қажылық – өте сауапты 
құлшылық әрі үлкен сынақтарға 
толы сапар. Әуежайға түн-
делетіп бару, ол жақтан ұшаққа 
отырып алты-жеті сағат ұшу, 
мұның барлығы сынақтардың 
бастамасы болып келеді. Үлкен 
қажылыққа тек Қазақстаннан 
ғана бармайды. Құлшылықты 
орындау үшін жер бетінде 
қан ша мұсылман мемлекеті 
болса, бөлінген квота арқылы 
мыңдаған мұсылман барады. 
Мекке мен Мәдина қаласына 
әр елден миллиондаған 
қажы бір күнде келіп, белгілі 
күндері барлығы біріге отырып 
құлшылық жасайды. Бұл 
дегеніміз көлік кептелісі, тіпті 
адамдардың кептелісіне алып 
барады. Арафат тауында және 
Жамаратта, яғни шайтанға тас 
ату күндерінде миллиондаған 
қажының топтасып жүріп бір 
құлшылықты орындауы – 
өте үлкен күшті талап ететін 
сынақтарға толы сапар. 
Ол жақтың ауа райының 
ыстықтығы да – жеке дара 
сынақ. Қорыта келгенде, 
әрбір құлшылықтың сынағы 
мен қиыншылығы болады. 
Бірақ осы қиыншылықтардың 
астарында Алла Тағаланың 
ризалығы мен осы сынақтарға 
төзе білген жандарға молынан 
сауап бар екенін естен 
шығармағанымыз жөн, – дейді 
имам Қуаныш Наржанов.

ҚАЗАҚТЫҢ 
ҒАЗИЗ ҚАЖЫЛАРЫ

Қазіргі жастар тарихты 
оқығанымен, одан сабақ 
алмайтын секілді. Сол үшін, 
өткендегі өнегелі істерге, өрелі 
тұлғаларға тоқталып өтуді жөн 
санадық.

Шұбар жолдың шалғай-
лығына қарамастан әрқилы 
сынақтар мен қиын шы лық-
тарды бастан кешіріп, жан-
дарын шүберекке түйіп, 
айлап-жылдап жүріп, бір емес 
бірнеше қайта қасиетті жерді 
зиярат еткен ардақты қажылар 
қазақта жеткілікті. Олардың 
ішінде қазақ аңыз етіп айтып 
кеткен жан – Құнанбай 
Өскенбайұлы. Ол заманында 
би, балуан, аға сұлтан болған. 
Оның мұсылманшылдығы 
мен қажылыққа ниеті туралы 
Әрхам Кәкітайұлы: «Құнанбай 
ел басқару ісін балаларына 
қалдырып, өзі тағат, ораза, 
намазға бой ұрып, үйінде 
отырып қалады. 71 жасқа 
келгенде балаларын жинап 
алып: «Қағбатолла, Құдай 
үйіне – Меккеге барып, тәуап 
қып қайтайын деп едім» деп 
ақылдасады. Оған балалары 
қарсы болмайды. Көп мал 
сатып, жеткілікті қаражат 
жинап береді» деп жазады.

Біз тарихтан білетіндей, 1879 
жылы Меккеге барған Құнанбай 
парызын өтеумен қатар, қалаға 
қонақүй салдыртады. Қажылық 
сапарынан кейін, ел ісіне 
араласпай, қалған ғұмырын 
оқшау, тек Құдайға құлшылық 
етумен өткізген.

Құнанбай қажының немересі 
Шәкәрім Құдайбердіұлы да 
– қажылық сапарын өтеп, 
ғұмырын мұсылманшылдықпен 
өткізген қазақтың бірі. 

Шәкәрім қажылық сапарға 
1905 жылдың қараша айында 
аттанып, келер жылдың наурыз 
айында Семейге оралған. 
Парызын өтеуге бір жылдай 

уақыт кеткен.
Ал қажымұқантанушы 

Қалиәк пар Әміржанов болса: 
«Ыстамбұлда атақты түрік 
палуаны Нұрланы жеңген 
соң, Шәкір паша мен Имам 
Баюр Мұқанды құрметтеп қа-
жылыққа шақырады. Сөйтіп 
үш аптаға созылған керуен Ор-
талық Таврдан, Тигр өзенінің 
бойымен Бағдадқа, одан әрі 
Үлкен Нефуз шөлімен Мек-
кеге жетеді. Меккеде құл-
шылық жасап, Мұқан құдықтан 
зәмзәм су ішеді, Арафат тауы-
ның етегінде үш күн ша тыр да 
түнейді. Қысқасы, ол қа жы-
лықтың шарттарын түге лімен 
орын дайды. Содан бастап 
Мұқан деген есімі ұмытылып, 
Қажы мұқан атанып кетеді» 
дейді.

САУАП ПЕН ЖАУАП
Дана бабалардың дара 

жолын қазіргі ұрпақ ұғынып 
жүр ме? Меккедегі суретін 
жарыса жариялап, қажылыққа 
апаратын турфирмаларды жар-
намалап жүрген блогерлерден 
көз шаршап, құлақ ауырды. 
Мұсылмандық парызын орын-
дау үшін сол жарнамаларға 
сеніп, жиған-тергенін тур фир-
маларға салып, соңында жер 
сипап қалған адамдар да аз емес. 
Сонда қа жылыққа бару алдап-
арбау мен бизнестің көзіне 
айналып кетті ме? Жалпы қа-
зіргі қажылыққа апаратын 
ком па ниялардың жұмысы қай 
деңгейде?

Үлкен қажылыққа баруды 
тікелей Діни басқарма 
қадағалайды. Жыл сайын Сауд 
Арабиясы қажылық орындарын 
бөлгеннен кейін ҚМДБ ашық 
конкурс жариялайды. Былтыр 
20 туроператор қатысып, оның 
14-і 2022 жылғы қажылықты 
ұйымдастыруға қабілетті деп 
танылған. Қалғанының тиісті 
құжаты жоқ болып шыққан. 
Діни басқарма өткізетін ірік-
теуде компанияның 5 жыл-
дық тәжірибесі, Астана және 
Алматы қалаларында кеңсесі 
болуы қарастырылады. Сон-
дай-ақ Діни басқармамен 
меморандумға отыру сияқты 
талаптары бар. Осы талаптардан 
өткен компанияларға басқарма 
қажылық сапарын өткізуге 
ресми түрде рұқсат береді. 
Ал талаптарды орындамаған, 
келісімге сәйкес шешім қабыл-
дамаған қажылық компаниялар 
квота ала алмайды. Діни бас-
қарманың сараптау коми-
тетінен өтпеген туристік ком-
паниялардың іс-әрекетіне 
бас қарма жауап бермейді. Ал 
биылғы үлкен қажылыққа ірік-
теуден 18 туроператор өтіпті. 
Олар 4 мың адамды апара алады.

– Қазақстандықтарды шет-
ел ге туроператорлар алып 
шыға алады. Қазір проблема 
үл кен қажылыққа апаратын 
опе ра торларға емес, Ұмраға 
апаратын туроператорларға 
қа тысты туындап отыр. Әуел 
бастан үлкен қажылыққа апару 
басқарманың қадағалауымен 
жүзеге асып келеді. Өйткені бұл 
– мұсылманның бес пары зының 
бірі. Сауд Арабиясы осы қажы-
лықты ұйымдастыру мінде тін 
Діни басқармаға берген. Жыл 
сайын басқарма мен Қар  жы 
министрлігі ара сын  да келісім-
шарт жаса лады. Бірақ басқарма 
ком мер  ция лық емес ұйым бол -
ғандық тан, қажылықты техни -
калық ұйымдастыруды тур  опе-
ра торларға тапсырады. Кон курс 
жариялап, іріктеуден өткен 
туроператорларға рұқсат береді.

Ал Ұмра қажылығына 
апаратын оператор ларға біз 
жауап бермейміз, – дейді 
Қазақстан Мұсылмандар діни 
басқармасы қажылық бөлімінің 
басшысы Жанділла Бекжігітов.

ҚҰЛШЫЛЫҚТЫҢ 
ҚАДІР-ҚАСИЕТІ 

КЕТТІ
Көзіміз жеткендей, Ұмраға 

апаратын туроператорлардың 
жұ мысы елімізде ешқашан 
бақылаудан өтпеген. Оны 
кез келгені ұйым дастыра 
береді. Сауд Арабиясы кіші 
қажылықты ұйым дас тыруды 
жеке фирмаларға беріп қойған. 
Сол компаниямен біз дің 
турфирмалар келісім-шарт 
жасасқан. Адам жинап, сол 

жаққа жібереді. Сауд Ара-
биясында компаниялар қо-
нақүй дайындап, адамдарды 
күтіп алады. Визаны да сол 
жеке компаниялар береді. Ал 
үлкен қажылықта визаны Діни 
басқарма іріктеуден өткен тур-
операторларға таратып береді. 
2019 жылдан бері екі елдің 
арасында туристік виза пайда 
болды. Ол бір жылға беріледі. 
Осылайша, Сауд Арабиясына 
барған адам үш айға дейін сол 
жақта қала алады.

Елімізде 6 мыңнан астам 
туроператор, олардың арасында 
тәуелсіздік алғаннан бері осы 
салада келе жатқан сенімділері 
бар. Бірақ дінді түсінбесе 
де, ақша үшін адам жинап 
қажылыққа апаратын кәсіпкер 
көп. Жауаптан жалтаратын, кез 
келген адамды апара салатын 
осы кіші қажылықты салғырт 
ұйымдастырушылар екен.

– Құлшылықтың қадір-
қасиеті кетті. Оның шари ғат 
тұрғысынан қалай атқары-
латынын тур операторлардың 
көбі білмейді. Адамдарды 
Ұмраға тек турист ретінде 
апарды. Осы тұрғыдан қажы-
лардың құқығы бұзылып жа-
тыр. Мұны Туризм комитеті 
Дін істер комитетіне, Дін істері 
Туризм комитетіне жауып 
отыр. Ал Діни басқармада 
мұны реттейтін құзырет жоқ. 
Осылай жалғаса берсе, бұл 
мәселе шешілмейді. Сондықтан 
Мәжіліс қайта жасақталғаннан 
кейін қажылықты реттейтін 
арнайы заң қабылдануы керек. 
Ал біз үлкен қажылықты 
ұйымдастыратын кезде ірік-
телген туроператорларға қатаң 
талаптар қоямыз. Сол кезде 
заңбұзушылық болмайды, – 
дейді Діни басқарма өкілі.

ҚАЖЫЛЫҚ 
ПАРЫЗЫ

МОЙНЫНАН 
ТҮСПЕЙДІ

Осы тұста біздің аймақтағы 
ахуалды да бір барлап көрдік. 
Облыстық «Ақмешіт-Сыр-
дария» орталық мешітінің бі-
рін ші наиб имамы Жақсыбек 
Әбенов Сыр елінде де парызын 
өтегісі келетіндер жеткілікті 
екенін алға тартты.

– Былтыр Қызылорда 
облысынан 21 адам үлкен 
қажылыққа, 104 адам кіші 
қажылыққа барып келді. Бұл 
сапарға адал еңбегімен тапқан 
табысымен баруы шарт. Ал 
демеушілер өздері ұсыныс айтса 
болады, әркімнің өзі демеуші 
іздеуі міндет емес. Демеушілер 
жібергеннің өзінде де, кейбір 
кісілер «ата-анамның атынан 
қажылық жасаңыз» дейді. Оны 
бәдәл қажылық деп атайды, 
яғни, өзге адамның орнына 
қажылық жасау. Бірақ, бәдәлді 
мойнына алған адам бірінші 
өзі барып келген болуы шарт. 
Өзінің міндетін атқармаса, 
басқа адам үшін қажылық жасай 
алмайды.

Қажылық – ең бірінші 
ғибадат. Аллаға деген махаб-
батымыздың көрінісі. Саяхат 
жасау не жер көру емес, ең 
бірінші Алланың үйіне зиярат 
етіп, мойынымыздағы шариғат 
амалын орындау. 

Қазір көп адам Ұмраға барып 
келіп жатыр. Оның бағасы 
сәл арзанырақ. Дегенмен, 
мұнымен қажылық парызы 
мойнынан түспейді. Біз тек 
үлкен қажылықты бақылай 
аламыз. Ал қалған қажылардың 
санын, жай-күйін, дайындығын 
немесе келгеннен кейінгі халін 
бақылайтын бізде құзірет жоқ, 
– деді наиб имам Ж.Әбенов.

Білгеніміз, елімізде заң 
кез келген адамға турфирма 
ашуға рұқсат берген, яғни, олар 
әлемнің қай жеріне саяхатқа 
алып барамын десе де, өз еркі. 
Ал қажылық – құлшылық. 
Сондықтан онда алып баратын 
турфирмаларды таңдағанда 
өзіңіз қиналып қалмас үшін 
алдымен зерттеп, танып алу 
керек. Бұл тұрғыда мемлекет 
туроператорлардың жұмысын 
қадағалауды қолға алмаса, 
алданғандардың саны да арта 
береді. Бұл – бір. Екіншіден, 
қажылықтың қадірін түсір-
мейтін, адамдар барса, жо-
ғарыда айтқан қазақтың ғазиз 
қажыларының қатары көбейер 
еді.

Елді мекеннің орталығында, алыс-
тан «менмұндалап» тұрған мектеп 
ғимаратының сырты ғана емес, ішкі 
көрінісі де көңілге қонымды. Кең, жылы 
әрі жарық сынып бөлмелері оқушылар 
үшін қолайлы екені даусыз. Қалалық 
білім бөлімінің басшысы Е.Бодановтың 
айтуынша, білім ошағы алдағы оқу 
жылында пайдалануға беріледі. 

– Президент Жолдауында берілген 
тапсырмаға сәйкес өңірде 3 жылда  
15100 орынға арналған 21 заманауи 
мектеп салынады деп жоспарланып 
отыр. Әрине, ол мектептердің мате-
риалдық-техникалық базасы жаңаша оқу 
талаптарына сай жабдықталады. Одан 
бөлек, Жаңа қорған, Қазалы, Шиелі 
аудан дарында құрылысы басталған мек-
теп пайдалануға беріледі. Негізгі мақ-
сатымыз үш ауысымдық білім беруден 
арылу. Егер биылғы оқу жылында осы 
мектепті пайдалануға берсек, көптің 
көкейіндегі өзекті мәселенің бірі шешімін 
табады деп ойлаймын. Өздеріңіз көріп 
тұрғандай, білім ошағының 40 сынып 
кабинетін ашуға мүмкіндігі бар, яғни, 
2 ауысымда 1200 оқушыны қабылдауға 
дайын. Осыған сәйкес мектеп қолданысқа 
берілгенде 86 мұғалім, 61 кіші техникалық 

қызметкер жұмыспен қамтылады. Алдағы 
қыркүйек айында ашылу салтанатын 
өткіземіз деп жоспарлап отырмыз, – деді 
қалалық білім бөлі мінің басшысы.  

Айта кетейік, аймақта өткен жылы білім 
беру ұйымдарының құры  лысы қарқынды 
жүргізілді. 6 жаңа мектеп, 19 балабақша 
(2 мемле кеттік, 17 жеке), 1 Оқушылар үйі 
(Жалағаш ауданы) пайдалануға берілді. 
Бұған қоса, облыстық бюд жеттен 2 млрд- 
дан астам қаржы қара лып, 6 мектепке 
күрделі жөндеу жүргізілді.  

Иә, осындай әлеуметтік маңызы зор, 
іргелі  құрылыстың бой көтеруіне  бірінші 
кезекте облыс әкімінің қолдауы болса, 
облыстық білім басқармасы тарапынан 
құры лыстардың уақытылы әрі сапалы 
жүргізілуіне тиісті талаптар қойылған. 

Облыстық құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасының бас шысы 
Е.Төрәлиевтің айтуынша, бүгінде мектеп 
құрылысының 95 пайызы аяқталған. 
Қазіргі күні ғи ма  раттың сыртқы жағын 
абат тан дыру, жарықтандыру, сондай-ақ,  
құ рал-жабдықтарды орналастыру жұ -
мыс тары жүріп жатыр. Жоспарға сәйкес 
жаңа мектептің құрылысы алдағы мамыр 
айында толық аяқталып, 2023-2024 оқу 
жылында қолданысқа беріледі.

АШЫҚ АЛАҢДАҒЫ 
ПІКІРТАЛАС

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Сол жағалаудағы Жастар ресурстық орталығында облыстық қоғамдық 
даму басқармасы тілдерді оқыту орталығының ұйымдастыруымен  

«TedX» форматта «Жастар және тіл» тақырыбында кездесу өтті. 
Іс-шараның мақсаты – мемлекеттік тіл саясатын дамыту, мәдениетін 

қалыптастыру және жастар арасында қазақ тілінің мәртебесін арттырып, 
тазалығын сақтауға шақыру.

БІЛІМ ОШАҒЫ 
БИЫЛ ОҚУШЫЛАР 
ҚАБЫЛДАЙДЫ

Sb  Ғазиза ӘБІЛДА
«Сыр бойы»

Өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған көшпелі брифинг 
аясында БАҚ өкілдері қалаға қарасты «Бәйтерек» шағын ауданында бой 

көтерген 600 орындық мектептің құрылысымен танысты.

ҚАРЖЫҢ БОЛСА, 
ҚАЖЫСЫҢ
Ұмра неге кәсіпке айналып кетті?
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Наурыз ортасы ауа дария 
буады. Көлдің жақындай 

бастағанынан бі леміз мұны. Екі-үш 
күнде су бел уар ға көтеріліп, шеті 
үйлерге сәл-ақ қалады. Үш-төрт 
тәулік тұрады тапжылмай, кілкілдеп. 
Қауіп төне түседі. Ақыры, «Дәуге 
де жан керек» дегендей жайлап 
қайта бастайды. Көлдер мен сайлар 
балық пен суға толып, шабындық 
қаулап өсіп, мал жайылымы қоқтана 
түседі. Қасиетті Сейхун ата-ананың 
баласына беретін игіліктерін қойнауы 
мен қолтығында өмір сүрген жандарға 
осылай сыйлап жатты.

Кейін «Қызылорда» су торабы са-
лынды. Одан соң бұрын-соңды бол-
маған суармалы алқаптар құрылысы 
басталып кетті. 300 мың гектарға жуық 
инженерлік жүйедегі суармалы жер 
пайдалануға берілді. Өңірдегі күріш 
егісі бұрынғы 20-25 мың гектардың 
орнына 85-90 мың гектарға жетті, 
өнімділігі күрт жоғарылады. Ауыл 
азаматтарының, егіншілердің табысы 
өсіп, күнкөрістері жақсара түсті.

 Ол кезде облыста жүз шақты ірі 
шаруашылық болатын. Мықты ла-
ры 2,5-3,5 мың гектар күріш егеді. 
Солардың әрқайсында 5-6 білікті су 
маманы ауқымды, тиімді істер ат-
қаратын. Орташа шаруашы лықтарда 
3-4 су маманы бар. Сырдың суын 
тиімді пайдаланып, дақылдар қо-
лайлы әдіспен суарылып, жоғары 
өнімге қол жетуші еді. Жалпы облыс 
бойынша су мамандар саны 300-330-
ға жуықтайтын. Бүгін жағдай өз геше. 
Біраз ірі шаруашылықтар көп майда 
қожалықтарға бөлінген. Қазір ірісі, 
майдасы бар шаруашылықтар саны 
500-дің ожақ-бұжағында. Соның бар-
шасындағы су мамандары саны 30 
шамалы. Бұл дегеніңіз жоқтың қасы! 
Сонда қалай болғаны?! 

Тарих қойнауына енген Кеңес 
одағында «Кадры решают все» де-
ген қанатты сөз болатын. Ендеше, 
оның қатесі жоқ екенін тірі жанға 
көнбейтін әділ уақыт дәлелдеп көр-
сетті. Ол аз десеңіз, атақты шайыр 
Шораяқтың Омары: «Білімсіз іске 
аспайды дәркілдек би» деп осыдан 
жүз жылдай бұрын ұрпағына аманат-
таған! Сонда, өңіріміздегі ауыл аза-
маттарының басты күнкөрісіне ай-
налған суармалы алқаптарды су 
ма манынсыз жоғары талаптарға сәй-
кес пайдалануға болады дегенге қа-
лай көніп, қалай илануға болады? 
Бұл кешегі өткен Сыр өңіріне бұ-
рын-соңды болмаған жақсылық ор-
натқан қолымызға өздері салып, 
құ рылысын бітіріп, соңындағыны 
оқы тып-шоқытып, бар білімін біз-
дің, өзінен кейінгі ұрпақ санасына 
аямай төгіп, құйып, дайын қазына 
кіл тін қолымызға ұстатып кеткен, 
келер ұрпақ келешегін өзінің туған 
балалары ертеңін ойлағандай ерен 
ең бек атқарып, Сыр бойы халқының 
жадында қалған атақты, алып сушы-
лардың еңбегін ескермегендік, ұмыт-
қандық болмай ма, ағайын?!

Қызылорда облысы – еліміздегі 
ай рықша ерекшелігі бар аймақ. Ол 
– мұнда қолдап суарусыз, егін ші 
көмегінсіз ылғалданбай бірде-бір да-
қыл өсіп-өнбейтіндігі. Сондықтан 
өсімдікке қажетті ылғал арнайы са-
лынған суармалау желісі арқылы ке-
леді. Сол желі жобасын жасайтын 
да, кейін соның құрылысын бас қ а-
ра тын да, соңынан сол жүйенің ере-
желерге сәйкес пайдалануын ұйым -

дастыратын да – инженерлік бі лімі 
мен білігі бар су маманы. Осы ма-
ңызды іс тек сол маманның қо лынан 
келеді.

Сөз жоқ, қазір өңір шаруа қожа-
лықтары аймақты, бүкіл елді бәсі жо-
ғары, сапасы биік, орны бөлек азық 
– күрішпен қамтамасыз ету үшін бар 
күш-жігерін аямай, қарымды еңбек 
етуде. Сонымен қатар олар ауылда 
еңбектеніп жатқан диқандардың, 
олардың отбасы мүшелерінің де 
лайықты күнкөрісі болуына бар 
мүмкіндігін жасауда. Мұны терең 
түсінбеске, бағаламасқа, мықты 
қолдамасқа ешкімнің сылтауы мен 
дәлелі жоқ, әрине! Дегенмен, ауыл 
келешегі мен ертеңгісін ойлап, 
болжап, қамдауға да жоғары көңіл 
бөлу қажеттігін міндетімізден, сана-
мыздан, ойымыздан ешкім алып 
тас таған емес. Онда баршамыз туған 
өлкемізді ең қажет маманнан жетім-
сіретпей, бар мүмкіншілігімізді пай-
даланып, осыны орнықты шешуге 
атсалысуымыз қажет сияқты!

Осы мәселе турасында біраз-
дан бері жан-жақты ізде-

ніп келемін. Ақы ры тапқан дай мын, 
анықтаған сияқ тымын, мәсе ленің 
түбіріне жет кен деймін! Сөйтсек, 
осының түп-тамыры шаруа шылық-
тың өзінде екен, осы күрделі түйінді 
терең тү сі нетін де, шешетін де, 
өзгертетін де, жөндейтін де, қолайлы 
жолы мен әдісін тауып орнына 
келтіретін де шаруашылықтың өзі 
екен. 

Әр ауылдың егіс көлеміне сәйкес 
оған қажет 2-3 немесе әрі кеткенде, 
3-4 су маманы. Ендеше әр елді ме-
кеннен сол ауыл үшін жанын салып іс 
атқаратын өнегелі жас өркен қайта-
қайта табылары күмәнсіз! Солардың 
арасынан су маманын дайындау 
үшін ауыл әкімі мен шаруашылық 
бас шысы таңдап, университетке 
ақы лы негізде оқуға түсіреді. Міне, 
ағайын, ауылда су маманын қажетті 
қалыпқа жеткізудің қысқа да, тіке 
де, қателеспейтін жолы мен әдісі 
осы! Жасыратыны жоқ, өз білімімен 
мем лекеттік грантқа ие болып, жо-
ғары оқу орнын тәмамдаған азамат 
көбіне жеке қалауымен жұмыс ор-
нын тауып жатады. Оларды қанша 
үгіттегеніңмен ауылға баруы екі-
талай. Ауылды қажетті мамандармен 
қамтамасыз етудің бір сыры да осында 
жатқаны белгілі. Сондықтан о бас-
тан, сол ауылда мектеп бітірген жасқа 
мол сенім білдіріп, оған ауылдың, 
шаруа қожалығының грантын қо-
лы на ұстатып, оқып жүргенде де 
оны мен тікелей байланыста болып, 
туған ауылының қадір-қасиетін бала 
кезінен білетін, саналы, білімді, 
өнегелі маман дайындап шықса, сөз 
жоқ, ол ауылына оралады, уә деде 
тұрады, бар күш-жігерін салып ең-
бектенеді. 

Су маманы кәсіби қазанында 
көп жылдары сақырлап қай-

нап, сүт бетіне шыққан қаймақтай, 
суармалы алқап күйін жақсартып, 
қалпына кел тіретін жайлар шет-жа-
ғасын ай та отырайық.  Әрбір танапта 
оның топырақ ерекшелігіне сәйкес 
кү ріштің суару тәртібін анықтау, оны 
сушыларға түсіндіру, өзге дақыл-
дардың тиімді суару әдістерін анық-
тау, жаз бойы суды пайдалану жос-
парын есептеп, дайындау, егіске жаз 
бойы түскен су мөлшерін анықтап, 
бақылау, қарауындағы егістегі барша 

гидротехникалық құрылымдардың 
жағдайын қадағалау, әсіресе, қақпа-
ла рының дер кезінде суды ашып-
жа буға дайындығын тексеріп, сапа-
сын анықтау, атыздар тегістігін 
жыл сайын өлшеп-анықтау, қажет 
жағ дайда оларды тегістеуден өткі-
зуді ұйымдастыру, суармалы алқап 
топырағы сортаңдануын қада ғалау, 
осыған сәйкес шаралар қолда-
ну, суару желісінде қайыр дың жи-
налуына байланысты оны та за-
лауды ұйымдастыру, қашырт қылар 
желісі тереңдігін бақылау, жерасты 
суы деңгейінің қалыпты мөлшерден 
көтерілмеуін бақылау. Міне, су ма-
маны кәсіби міндеттерінің негізгілері 
осы! Аз емес, көп!

500 гектар күріштігі бар шаруа 
қожалығы үшін бір су маманын да-
йындап алуға кеткен қаржы сол 
ұжымға анау айтқандай салмақ сал-
майтыны белгілі. Себебі екі гек-
тарлық атызда өндірілген күріштен 
алынған пайда бір маманды оқытып 
дайындауға жеткілікті. «Ақылы не-
гізде оқыды» дегеннен гөрі жас ма-
ман шаруа қожалығы гранты арқа-
сында оқып, өзі туып-өскен ауылда 
перзенттік борышын ақтап, өнегелі 
еңбек ат қарып жатыр деудің орны 
ерекше болар. Бес жүз гектардай жерге 
күріш себетін шаруашылық 300-дей 
атызға дән себетінін ойға алсақ, онда 
бұл мүлде сөз қылатын шығын да емес 
қой, ағайын! Қайта, осының сауапты, 
өнегелі тұсын аша түсейік, кәне! 
Болашағынан үміт күттіретін жасты 
шаруашылық басшысы ауылдың 
көр генді отбасынан ұшқан, өнегелі 
жастар арасынан қалап, таңдап алады. 

Мезгіл үрдісіне сай қазір шаруа 
қожалықтары басшылары да, ауыл 
жетекшілері де – талапты, өнегелі 
жас тар. Ренжімес деп ойлаймыз, олар 
– сөз жоқ, білгір, алғыр азаматтар. 
Бі рақ кейде өмірлік тәжірибе же-
тің кіремей жатуы да мүмкін. Сон-
дықтан болашақ су маманын жер-
гілікті мектеп біті рушілері арасынан 
таңдағанда көп көрген ауыл ақсақал-
дарына бас иіп, келісіп, ақыл дасып 
жатса, ортақ ше шімнің бәсі биіктей, 
салмақтана тү сері сөзсіз.

Оның алдында сол талапкерге 
келешекте туған ауыл үшін 

атқа ратын мол еңбегін ойына салып, 
ұғын дырып, келісімін алады. Өйтке-
ні сол жас өркенге алдағы уақытта 
мол жауапкершілік артылайын деп 
тұр. Ол үшжақты келісім-шартпен 
де бекітіледі. Ал сол жас оқуын тә-
мамдап, ауылда су маманы болып 
жұмысын бастады делік. Уақыт өте 
ол нағыз маманға айналып, ауыл 
ырзығы мен несібесін еселейтін бі-
лікті де, беделді азамат болсын де лік. 
Сонда ойлайықшы кәне, шаруа шы-
лық неден ұтылып, неден құрала-
қан қалды? Ұтылғаны қайда? Қайта 
сан мәрте жоғары дәрежеде ұтты, 
пайдаға кенелді! Жоқ жерде сол 
ауыл мықты маманға иелік етті! Осы 
аз ба? Жоқ, әрине! Аз болып жатса, 
кешегі жастың қазір белді маманға 
айналуына тікелей себеп болған 
ұжымға оның іштей дән риза болып, 
келешекте сол ауылдың басты бір 
тірегі мен діңгегіне айналатын азамат 
болуы және көрер көзге ашып айтар 
оның мықты ықыласы неге тұрады, 
ағайын?! Бұл – аз емес, сауаптың, 
жақсылықтың, игіліктің көкесі! Мұ-
ны теңгемен өлшеуге мүлде бол май-
ды, тіпті жараспайды!

Тарихта бұрын бой көрсеткен 
бо лымды құбылыстар кейде жаңа 
деңгейде уақыт өте қайталанады 
деген бар. Ондайлар болған да. Игі-
лікті бастамамызды шаруашылық 
азаматтары түсіністікпен қол дап, Сыр 
елі диқандары мақұл дап жатса, кім 
білген, бәлкім, осы дан елу жыл бұрын 
осы аймақта жо ғары қажеттілікке ие 
болған су мамандарының абыройы 
мен мәр тебесі бұрынғы қалпына 
келіп, ша рықтайтын шығар? Осылай 
болып жатса, қолымызға суармалы 
жер сияқты аса мол қазынаны ұстатып 
кеткен ардақты ағаларымыздың ру-
хы жай тауып, риза болар! Қасиетті 
аруақтар ойынан шығатын істерді 
атқаруды қазақ баласына жас кезінен 
үйретіп, өсиеттеген. 

Шамалауымызша, адамның адал 
тілек-ниетін, орынды қажеттіліктерін 
барынша қанағаттандыратын баба  лар 
армандаған берекелі кез жақын даған 
сияқты. Бұлай тұжырымдауы мыз -
дың себебі – Президент Қа сым-Жо-
март Тоқаевтың ықпалы мен ел дің 
ризашылығына бөленген Жаңа Қа-
зақ станды құру жолындағы қарымды 
істер басталды. Ауылдан шығып, 
туған жер жағдайын бес саусақтай 
білетін, еңбек адамының жай-күйін 
түбегейлі, терең түсініп бағалайтын 
Нұрлы бек Нәлібаевтың өңір басшы-
лығына келгеніне аз уақыт болса 
да, аймақ халқының әлеуметтік 
хал-жағдайын жақсартатын, оңды, 
игілікті істердің басында жүруі 
көңілімізге осындай мықты сенім 
мен үміт ұялатқаны рас. Лайым, 
солай болсын! Заманына азаматы сай 
дегендей!

Өңірде Одақ кезіндегідей қалпын 
сақтаған ірі шаруашылықтар бар. 
Бірақ, олар аз, бір қолдың саусағымен 
түгенделгендей. Осы іргелі шаруа-
шылықтарға ұсынысымызды қолдау 
сөз емес. Өйткені олардың қаржылық 
мүмкіншілігі жоғары. Келесі қатарда 
егістік көлемі 700-900 гектарды құ-
райтын орташа шаруашылықтар. 
Олар көп, әрине. «Қазаншының еркі 
бар қайдан құлақ шығарса» дегендей, 
осы шаруашылық басшыларының да 
бір су маманын оқытып, дайындап 
алу ға қарымы жеткілікті. Бұдан ке-
йін егіс көлемі 200-400 гектардай 
шаруа қожалықтары. Бұларға да 
түсер салмақ ауыр емес. Өйткені, 
екі-үш қатарлас орналасқан қожалық 
келісіп, ұйымдасып, өзара бірігіп, 
ортақ бір су маманын оқытып алуына 
толық мүмкіншілік бар. 

Күрделісі жер телімдері 50-100 
гектардан аспайтын май да 

қожа лықтар. Әгараки, ауылда осын-
дай өте шағын шаруа қожа лық тар 
саны мүлде көп болып жатса қан-
дай амал, не жол бар? Жолы да бар, 
амалы да жоқ емес! Ауылдық амбу-
ла ториялар азаматтар саулығын ба-
қылап, қадағалап, барынша қам-
қор лық жа сайды. Оларда білікті, 
бі лімді дәрігерлер бар. Төрт түліктің 
де жай-күйін бақылайтын, дер ке-
зінде сақтандыру шараларын ұйым-
дастырып, іске асыратын мал дәрі-
герлері де бар. Онда ауыл жері мен 
суына жаны ашитын, дала аза мат-
тарының басты тірлігі мен күн кө-
рісіне айналған суармалы ал қап тар-
ды төнген қауіп-қатерден сақтап, 
өз қанатының астына алатын су ма-
мандар тобын сол ауыл әкімдігі өз 
маңына неге жасақтамасқа?! Осы-
лай болып жатса әрбір майда шаруа 
қожалықтары өз үлестеріне сәйкес 
қаржылық салмақты ойланбастан 
көтеретіні де анық.

Осы обал-сауабы мол игілікті 
іс ке маман дайындайтын уни-

вер си теттің «Су шаруашылығы және 
жерге орналастыру» кафедрасы оқы-
тушылар қауымы қарап қалмайтынын 
баса айтқымыз келеді. Жақында 
осы мәселе бойынша, өңірдің біраз 
бел гілі ардагер су мамандары мен 
ғалымдары қатысқан дөңгелек үстел 
мәжілісі өтті. Алдағы уақытта ауа 
райы, топырақ-мелиоративтік, өн-
дірістік ерекшеліктерін оқу үдері-
сінде түгелімен ескеру мақұлданды. 
Егер сол жас өрендер туған өлкеміз 
қадір-қасиетін арттырып, аға ұр-
пақ қолымызға тапсырып кеткен 
қа зынаны қолына нық ұстап, ауыл 
жанашыры болуды армандап кел-
се, бізге не болыпты оларға өз ба ла-
мыздай, бауырымыздай бар білге-
німізді төкпесек, санасына құймасақ? 

Осы өлкеде өмір сүрген алып 
су мамандарын ойға алғанда ал ды-
мен Ержігіт Бозғұлов, Сабыр Арыс-
танбаев, Айқынбай Дүйсеков, Елтай 
Тыныштықбаев, Елтай Құтыбаев, 
Мәделхан Нәлібаев ағаларымыз жа-
дымызға оралады. Біз – сол алып 
аға лардың шәкіртіміз. Көрген-
білгенімізді әріптес інілеріміз бен 
қа рындастарымызға, балаларымызға 
үй ретудеміз. Олар да өз кезегінде со-
ңынан келе жатқан ұрпаққа өнеге 
болуға дайын. Осы қасиетті құбылыс 
мүдіріп кідірмеу, бәсеңдемеу керек!

Кафедрада орындалған ғылыми 
зерттеулерімізде анықталғандай кү-
ріш атызы бетінің тегіс еместігін еске-
ріп, оның бетіндегі су қалыңдығын 
өзгертіп отыру арқылы бір гек-
тар егіске шаққанда 3,5-4,0 мың 
текше метр суды үнемдеуге бола-
тыны анықталған. Қазір күріш атыз-
дарында су өлшеуіш құрал-рей ка-
ны көру таңсық. Егер жаппай әр 
атызда сол құрал орнықты тұрса 
су шығыны гектарына есептегенде 
2,5-3,5 мың текше метрге кемиді. 

Сонда бір гектарға шаққанда 6,0-
7,5 мың текше метр су үнемделеді. 
Егер осы әдіс бүкіл суармалы ал-
қаптарда тиімді қолданылатын бол-
са, үнемделетін су көлемі 500 млн 
текше метрді құрайды екен. Осы су 
көлемі ірі ауданның пайдаланып 
жатқан су мөлшерімен пара-пар. 
Бұл аз ба, көп пе? Әрине, көп! Бұл 
– ертең он шақты жыл шамасында 
шаруашылықтарда су мамандары 
бұрынғыдай іске араласса, өздеріне 
тиесілі орындарынан табылса, оңай 
қолжетімдік болатын мықты нәтиже!

Мұраб бабаларымыз ертеректе 
Сырдария игілігін кеңінен тара-
тып жайып, өлке қажеттілігіне 
жара туға зор үлес қосыпты. Оған 
айқын дәлел – аймағымыз үс тінен 
ұшақпен қалқығанда айқыш-ұйқыш, 
ирелеңдеп жатқан, қолдан тұрғы-
зылған сансыз көп кішігірім арналар 
мен өзектер. Сол өзектер алдымызда 
өмір сүріп тірлік жасаған ұрпақтың 
несібесін өсіріп, күн көрісін көтерген. 
Ғарыштан қараса осы ирелеңдеген 
суреттен «Ей, адамдар, біріңе бірің 
мол жақсылық жасауға ұмтылыңдар!» 
деген жазу көрінеді деген де сөз бар. 
Кім білген, мүмкін, рас та болар, 
өйткені, сол арналар мен өзектерді 
Ұлы Құдірет берген биік қабілеті 
арқылы өзгенің қамын ойлаған, 
адал пиғылмен өмір сүрген, жұрттың 
келешегі мен жарқын болашағын 
күйттеп, адамға игілік пен ізгілік, 
мол жақсылық жасауды әдет еткен 
мұрабтар ғой! Әлде жо ғарыда аттары 
аталған ардақты аға ларымыз кезінде 
сол мұраб ба баларымыз рухымен 
сырласқан да болар? Сөйтіп, ел 
жадында қалар аса ауқымды істерді 
атқарған шығар.

Осы маңызды іс ауыл азаматта-
рының қолдауына ие болып, ой-
дағыдай өрбіп жатса биылдан бастап 
шаруа қожалықтар гранты негізінде 
оқуға түскен ер балалар саны әр 
ауданнан кем дегенде 10 адамды 
құрауы мүмкін. Шамамен 60-65 жас 
оқуға түсер. Жұмысымыздың ал-
ғашқы нәтижесін 2027 жылы сол 60 
маман біздің университетті бітіріп 
шыққанда көреміз әлі. Амандық 
болса, осы сауапты ортақ іс қолдау 
тапса, он шақты жылда аймақ шаруа-
шылықтары су мамандарымен қа-
нағаттанарлық деңгейде қамтамасыз 
етілуі әбден мүмкін. Сонда баршамыз 
игілікті батаның астында қаламыз, 
бауырлар! Онда ардақты, алып су-
шылар рухы аунап түсіп, бар ша сыр-
бойылықтарға алғысын жау ды рады!

Ойға оралған келелі сөз барар 
жерін таппаса жетім депті бабалар. 
Өмір болғасын, азаматтың ұлғая 
келе өкінетін кездері де болады екен. 
Өкініштің үлкені – кезінде басқарған 
ұжымыңа, айналаңа, өзгелерге, қо-
лыңнан келіп тұрып, мүмкіншілігің 
бола тұра, бере алмаған, көрсете 
алмаған жақсылығың, ағайын! Бүгін 
сондай өте маңызды, өлара сәтте 
тұрмыз! Ауыл азаматтарының үмітін 
ақтайық, бауырлар! 

Сұлутөбе ығындағы разъезде же-
тіжылдық орыс мектебін аяқтап қа лаға 
келдім. Мақсатым – орта мектепте 
оқуымды жалғастыру. Жатқан аға-
йынның үйіне кешқұрым ақсақал 
келді. Сол кісі шай үстінде әңгіме 
қаузады: «Баламыз, ауылдамыз. Бір 
күні ымырт үйіріле ауыл маңында 
қызық жайтқа куә болдық. Балалар-
дың ойыны сол елең-алаң мезгілде 
қызатыны бар емес пе, үйірімізбен 
шуласып, шауып жүрміз. Бір кезде 
алдымыздан анадай жерде өтіп бара 
жатқан топ көрінді. Бес-алты кісі. 
Жолсыз, бұталар ішімен тартып 
барады. Алдында шамы қолында қаба 
сақал кісі. Артындағылар соңынан 
жерге ағаш қадалар қағып келеді екен. 
Жата қалып әкелерімізден мұның 
жайын сұрадық. Сөйтсек, қолына 
шам ұстаған адам белгілі мұраб екен. 
Еш құралсыз, өлшеусіз, тек өзіне Алла 
дарытқан ерек қабілеті арқасында 
ылғи осылай дариядан тартылатын 
арналар бағытын көрсетіп береді 
екен ол. Қалың көрпеше үстінде 
отырған атамыз: «Е-е, балаларым, 
ол осы аймақтың шырағы ғой! Сол 
адамға Алла көпке бермеген қа-
білет бұйыртыпты. Ол да болса осы 
жұрттың несібесі, шығар!» деді. Содан 
су шаруашылығы техникумынан бір-
ақ шықтым.

Ағайынға адал, ашық ниетпен 
өздері әлдеқашан атқаратын сауапты 
ісін жадына салып жатырмыз! Ту-
ған жерге деген жүрегіміздегі жана-
шырлық пейіліміз шоғы арқылы 
бүгінгі күйкі тірлік оралымдарында 
ертеңгі болашаққа көз қиығын тігіп, 
терең үңіле алмай жүрген бауыр-
ларымызға бұл жалғанда айналаңа, 
ауылыңа, ел болашағына қиянат жа-
самай, тірлік ету міндетін есіне са-
лып, жүрегінің кілтін жұмсақ ала-
қанымызбен аялап ашып, санасында 
маздап жана алмай жатқан отты үрлеп 
тұтату ғана! «Игілікті іске өзіңмен 
қоса өзгелерді де тартып, қосқанның 
сауабы он есе» дегендей. Қасиетті 
дария нұрын шырақ ұстап қолына, 
елге берген мұрабтай рухты осы 
дән жалғап, суармалы алқап салып, 
ырзық отын ұстатқан алып ағадай, 
бәсеңдеген отты сол ұрпағымыз маз-
датып, жағып жатса бек дұрыс! 

Серікбай ҚОШҚАРОВ,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда

университетінің профессоры, 
техника ғылымдарының докторы

Су маманы – 
Сыр егісі шырағы
Ауыл бес-алты шағын елді мекен. Орталықта жетіжылдық мектеп бар. Сонда 

оқимыз. Шетте, он бес шақты түтінді қоныста, көл жағасында тұрамыз. Ол маң 
кереметтей жайлы. Үйлер қыратта. Көлге қарсы тұста суы мол өзек жатыр 

ирелеңдеп. Көлдегі балық пен құста есеп жоқ. Балықшы да қарық, біз де күнәра балық 
жейміз тегін. Өзектің суы мөлдір. Су астындағы торта мен қызылқанат, ақ балық пен су 
тышқаны – ондатр көздің жауын алады. Жақын бұталардың арасындағы қырғауыл қоразы 
таң ата ұйқы бермейді ғой шақырып. Балапанын айтпағанда, үйдегі тауық шөжесімен 
бірге шүпірлесіп жайылып, шашқан жемге таласып жүрген. Жұма сайын бесіннен өте 
өзек қуысындағы қауындықты суарамыз. Сағаны ашып, егін отағын жұламыз. Сиыр 
сауым уақытта суды бөгейміз. Шамалыдан соң егісті араласақ төрт-бес мөңке жатады 
арық ішін де қайырлап, тулап. Сол күні көр ші балықшы ау қарап қайтқан кез де көл шетіне 
жақындамаймыз. Әйт песе, ма залайды, балық ұстатып қолы мызға.

С
ур

ет
 а

ш
ы

қ 
де

ре
кк

өз
де

н 
ал

ы
нд

ы



НазарSb 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №42-43 (20515-20516) 18 наурыз, сенбі  2023 жыл

«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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!!/ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН !!!
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ «27» наурызда 2023 жылы ұлғайту және төмендету /  АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» проводит торги по продаже 

залогового имущества «27» марта 2023 года на повышение и понижение.

№
р/н
п/п

Объектінің атауы/
Наименование объекта

Орналасқан орны/ 
Местонахождение

Кепіл мүлкінің сипаттамасы/
Описание и характеристика залогового имущества

Бастапқы бағасы /
Стартовая цена

Кепілдік жарна/
Гарантийный 

взнос

ЛОТ 
1. Жилой дом/ тұрғын үй

Қызылорда қаласы, 
Абылхайыр хан көшесі 6 үй

г. Кызылорда, 
ул.Абылхайыр хан д.6

общей площадью – 159,3 кв.м., жилой площадью – 101,6 
кв.м., на земельном участке общей площадью – 0,045 га/
жалпы алаңы – 159,3 ш.м., оның ішінде тұрғын алаңы – 

101,6 ш.м., жер телімінің жалпы алаңы – 0,045 га
27 663 509

тенге/теңге
1 383 175,45
тенге /теңге

ЛОТ 
2. Жилой дом/ тұрғын үй

Қызылорда қаласы, 
Сәулет ауданы, Шадибай 

Абдуллаев көшесі 7 үй
г. Кызылорда, мкр.
Саулет,ул.Шадибай 

Абдуллаев д.7

общей площадью – 179,7 кв.м., жилой площадью – 107,1 
кв.м., на земельном участке общей площадью – 0,1 га/

жалпы алаңы – 179,7 ш.м., оның ішінде тұрғын алаңы – 
107,1 ш.м., жер телімінің жалпы алаңы – 0,1 га

33 078 986
тенге/теңге

1 653 949,30
тенге /теңге

Аукционға қатысу туралы өтініштер хабарландыру жарияланған 
күннен бастап қабылданады және Қызылорда қ., Тоқмағанбетов  көшесі 
46 мекен-жайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» АҚ-да сауда-
-саттық өткізерден бір күн бұрын аяқталады.

Сатып алу бағасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
қолданыстағы бағамы бойынша келесі мәліметтер бойынша сауда-саттық 
аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде БИН 910141000018, БИК 
KCJBKZKX, ИИК KZ218560000000274901.

Сауда-саттық өткізілетін орын - Қызылорда қ., Тоқмағанбетов к. 46.
Сауда-саттық басталатын уақыт ЛОТ 1 - 11 сағат 00 минут.
Сауда-саттық басталатын уақыт ЛОТ 2 - 15 сағат 00 минут
Сенімді тұлға – Туякбаева Айжан Алтаевна.
Аукцион туралы қосымша ақпаратты телефон арқылы алуға болады: 8 

(7242) 55-18-88, ішкі. 79007.
87774053989

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 
объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. 
Кызылорда, ул. Токмаганбетова 46, в АО «Банк ЦентрКредит».

Покупная цена оплачивается в тенге по текущему курсу Национального 
Банка Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
проведения торгов по реквизитам БИН 910141000018, БИК KCJBKZKX, 
ИИК KZ218560000000274901.  

Место проведения торгов – г.Кызылорда, ул.Токмаганбетова 46.
Начало торгов: ЛОТ 1 - 11 часов 00 минут.
Начало торгов: ЛОТ 2 - 15 часов 00 минут.
Доверенное лицо – Туякбаева Айжан Алтаевна.
Дополнительную информацию по аукциону возможно получить по 

тел.: 8 (7242) 55-18-88, вн. 79007.
87774053989

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, 
Қармақшы және Жалағаш аудандары 

бойынша электр энергиясын 
тұтынушылары назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
01.02.2017 жылғы  №36 бұйрығымен бекітіліген «Қоғамдық ма
ңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының» 13тар мағын 
басшылыққа ала отырып  «Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтыну
шыларына 01.04.2023 жылдан бастап электр энергиясының бөлшек 
сауда нарығында жабдықтау тарифтерінің төмендегені туралы 
хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша 
құн салығынсыз – 19,14 теңге, қосымша құн салығымен – 21,4368 
теңге

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 19,2416 теңге 
ҚҚСмен 

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 23,8896 теңге 
ҚҚСмен       

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

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға: 
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін) 18,83  теңге
*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (71 150 кВт*сағ. аралығы) 23,09  теңге
*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары) 28,86  теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға: 
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін) 18,83  теңге
*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (91 170 кВт*сағ. аралығы) 23,09  теңге
*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 28,86  теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан 

соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға: 
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін) 18,83  теңге
*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (101 170 кВт*сағ. аралығы) 23,09  теңге
*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (171  кВт*сағ.жоғары) 28,86  теңге

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

салығынсыз
қосымша құн 
салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 27,18 теңге 30,4416 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар, 

кәсіпкерлік пен өзге де 
шаруашылық нысандары

19,14 теңге 21,4368 теңге

   «Шиелі Жарығы» ЖШС  әкімшілігі
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде 

№000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Хабарландыру
«ЕГІНШІ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылтайшы

ларының кезектен тыс жалпы жиналысын 2023 жылдың 11 сәуірінде  
сағат  10.00де мына мекенжайда өткізетіні туралы хабарлайды: 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Мырзабай ахун ауылы, Мәдениет 
көшесі  №20. 

Күн тәртібінде:
1. «ЕГІНШІ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне мүше болуға 

ниет білдірген үлескерлердің арызын қарау. 
2. Рәсімделген мұрагерлік жер үлестерін серіктестікке қайта тіркеу.
3. Үлескерлердің үлескерлер құрамынан шығу жөніндегі арызын 

қарау.
Сонымен қатар құрылтайшыларға күн тәртібіне қосатын ұсыныс

пікірлеріңіз болса, 5 күн ішінде жиналыс ашылғанға дейін серіктестіктің 
кеңсесіне ұсынуларыңызды сұрайды. Құрылтайшылардың жалпы 
жиналысын өткізу ҚР заңдарына сәйкес айқындалатындығын, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі немесе фермер қожалығы туралы  
ҚР заңына сәйкес өткізілетіндігін хабарлаймыз, құрылтайшылардың 
атынан өкілеттік етуші тұлғаларға, өкілеттілігін дәлелдейтін құжат бо
луы тиіс, жиналысқа міндетті түрде қатысуларыңызды сұраймыз.

«ЕГІНШІ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН:040240001656

Хабарландыру
Кызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі №1 мекенжайы бойынша 

орналасқан «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 
тұтынушылар  мен басқа да мүдделі тұлғалар алдында газ тарату жүйелері 
арқылы тауарлық газды тасымалдау үшін реттеліп көрсетілетін қызметін 
ұсыну бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген 
инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін 
қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи 
монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу 
туралы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының  2022 
жылға арналған жыл сайынғы есепті тыңдау 2023 жылдың 26 сәуірінде 
жергілікті уақыт бойынша сағат 15.00де Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі №1 мекенжайы бойынша «Интергаз Орталық Азия» 
ҚызылордаМГҚБ әкімшілік ғимаратының 4қабатындағы конференция 
залында өткізілетінін хабарлайды.

Соғыстың бар 
ауыртпалығын көріп, 

одан кейін талай жыл 
бейбіт өмірде еңбек еткен 

қажырлы қаһармандар 
жетерлік. Олардың 

әрқайсысы бір отбасының, 
бір әулеттің, елінің 

тарихына айналып үлгерді. 
Сондай жандардың 

бірегейі – Айғали 
Тәутенов.

Айғали Ерманұлы 1923 жылдың 
наурыз айында Н.Ілиясов ауы лын-
да шаруа Ерманның отбасында 
сегізінші бала болып дүниеге келген. 
Ол үлкендерге қол ғабыс ете жүріп, 
ерте есейеді. Ашар шылық жылдары 
отбасы туған-туыс қандарымен Өз-
бек станды па на лайды, бірақ, ұзамай 
елге ора лады. 1933 жылы он жастағы 
Ай ғали Қызылорда қаласының оң-
түс тік-батысында 40 шақырымдай 
қашықта орналасқан Құлкетөбе тү-
біндегі Хан мектебінде оқып, білім 
алады. Жетіжылдықты 1939 жылы 
бітіріп шығып, 1942 жылға дейін 
колхозда әртүрлі жұмыстар атқарады.

Сол жылдың маусым айында 
әскер қатарына алынып, Уфа қала-
сында бір айлық дайындықтан өт-
кен соң, Калинин майданындағы 
45-гвардиялық атқыштар полкі құ-
рамында ұрысқа кіреді. Ржев қа ла-
сын қорғаудағы кескілескен ұрыс-
та қатардағы жауынгер Айғали 
Тәу тенов ауыр жарақаттанады. Ива-
ново қаласындағы госпитальда бір-

неше ай емделген соң қайта сапқа 
қо сылады. Жас жауынгер Ржев, 
Тор жок, Торопец, Великие Луки, 
Не вель, Старая Русса қалаларын, 
Бе ло русь, Латвия, Литва респуб-
ликалары жерлерін азат ету ұрыс-
тарында бірнеше рет жарақат алса да 
қайтадан қатардан табылып, Жеңіс 
күнін Кенигсберг қаласында қарсы 
алды.

– Мен майдан жолын Кіші жер-
ден бастап, Кенигсбергте аяқта-
дым. От-жалынды кешіп жүріп сол 
кездегі саяси бөлім бастығы, пол-
ков ник Л.Брежневпен бірнеше рет 
кездестім. Ауыр шайқастарда 3 рет 
ауыр жараланып, 3 рет қайта сапқа 
қосылдым. Қан төгіп жүріп, Жеңіс 

күніне де жеттік, – делінген майдан-
гердің естелігінде.

Батырдың жеңісті жолы 
мұнымен тоқтамайды. Фашистік 
Германия тал қандалғанымен, оның 
шығыстағы одақтасы Жапония әлі де 
күшті еді. Мамыр айы аяқталмастан 
Айға ли дың әскери бөлімі Еуразияны 
көктей өтіп, Жапон милитаристеріне 
қарсы шайқасқа аттанды. Сөйтіп, 
№39 Армия қатарында соғысып, 
1945 жылдың 3 қыркүйегінде Порт-
Артур қаласында Жапонияны тізе 
бүктірген жеңісті қарсы алды. Әскери 
қыз метті одан әрі жалғастырып, 
елге 1947 жылдың мамыр айында 
ғана ора л ды. А.Тәутенов соғыста 

көрсеткен ерлігі үшін «Отан соғысы» 
ор денімен, бірнеше медальдармен 
ма рапатталған.

Елге оралған соң да еңбекте ерен 
ісімен ерекшеленді. Бригадир, ферма 
меңгерушісі, колхоз бастығы, партия 
ұйымының хатшысы қызметтерін 
атқарған. Қазалы қаласындағы 
ауыл  шаруашылық техникумынан 
бух  галтерлік мамандық алып, 
К.Маркс атындағы колхозда есепші 
болды. Қой фермасында, егіс да-
ласында бригадир қызметін ат-
қарды. Тереңөзек ауданы №1 күріш 
совхозында (кейін ҚазССР-нің 
50 жылдығы атындағы) күріш өсі-
ру мен айналысып, өндіріс бри га-
дирі, бөлімше меңгерушісі бо лып, 
1986 жылы 59 жыл еңбек өті лімен 
зейнеткерлікке шықты. 

Ол – мемлекет марапатына, ел 
алғы сына бөленген жан. Есімі Қазақ 
Рес пуб ликасының «Алтын кітабына» 
жазылды. Үздік еңбек көрсеткіштері 
үшін «Құрмет белгісі», «Еңбек Қы-
зыл Ту» ордендерімен, «Еңбекте 
үздік шыққаны үшін» медалімен 
ма  рапатталды. Бүкілодақтық халық 
шаруашылығы жетістіктері көрме-
сінің күміс, қола белгілерінің иегері 
атанды.

– Елімізде бейбіт еңбек жорығы 
басталды. Халық шаруашылығын 
қал пына келтіру, Отанымыздың 
күш-қуатын арттыру үшін бесжыл-
дықтар мұратын жүзеге асыруға үлес 
қосуға ұмтылдық. Сыр байлығы 
– күріш өсіруде жемісті еңбек етіп 
келемін. Республикамыздың был-
тыр ғы жаңа миллиардына да үлес 
қостық. Мен басқаратын бөлімше 

кү ріш шілері мемлекетке 50 мың 
цент нер сапалы астық сатты. Сов хоз 
бойынша социалистік міндет теме 
асыра орындалды. Қазір бесжыл-
дықтың соңғы жылын табысты қо-
ры тындылау үшін көптеген ұйым-
дастыру шараларын қолға алып 
жа тырмыз, – делінген батырдың 
есте лік жазбасында.

Ол үлкен әулеттің басшысы, ын-
ты мағы жарасқан отбасының ота-
ғасы болды. Жан жары Кенжегүл 
Бөжекқызымен бірге үш ұл, төрт қыз 
өсіріп, оларға өнегелі тәрбие берді. 

Ер-азаматтар соғысқа аттанып, 
елдегі бар ауыртпалық қарттардың, 
әйелдер мен балалардың мойнына 
түскен шақта сауаты бар Кенжегүл 
қоғам өміріне белсене араласып, 
ауыл дық кеңеске хатшы, төраға, 
кол хозға есепші, колхоз бастығы 
болып қызмет атқарған. Халық шар-
уа шылығы түзеле бастағанда сауда 
саласында қызмет атқарып, бала 
тәрбиесі, үй шаруасымен айна лы-
сып, колхозда мал және егін шаруа-
шы лығында күн-түн демей қызмет 
атқарған отағасының жағдайын 
жасаған. 

Тыл жауынгері, ардақты ана, 
аяулы әже Бөжекқызы Кенжегүл 
1994 жылы 28 ақпанда дүниеден өтсе, 
майдангер, соғыс және еңбек ардагері 
Айғали Тәутенов 1999 жылдың 25 
ақпан күні бақилық болды. 

Халқымызда «Еңбек ерлікке жет-
кізер, ерлік елдікке жеткізер» деген 
дана сөз бар. Иә, жалындаған жастық 
шағында оқ пен оттың ортасында 
болып, Жеңіс күнін жақындатуға 
үлес қосқан, бүкіл ғұмырын ел 
дәулетін арттыруға арнаған ардақты 
жан ұмытылмайды.

Айдар САЙЛАУОВ,
«Сыр бойы»Sb

Ел дәулетін
еселеген ер

Бәсіре
Дархан – үй-ішіндегі балалардың 

ең кішісі. Кенже деп бетінен қақпа-
ғандықтан шығар өте ерке. Биыл мектеп 
табалдырығынан аттап, бірінші сыныпта 
оқып жүр. Сабаққа деген ынтасы жақсы. 
Мұғалімдерінің айтқанын тез ұғып 
ала қоятын зеректігі бар. Ол қыс бойы 
әкесі мен шешесінің мазасын алды. 
Сондағысы: «Ауылға барып қай тайықшы. 
Атам мен әжемді қатты сағындым» дейді. 
Бұл екеуі: «Қазір күн салқын. Қыс өтіп, 
көктем келсін. Атаң мен әжеңе сол 
уақытта барамыз» деп дәлел айтады.

Дарханның көптен бергі көкейде 
жүрген ойы жүзеге асты. Ұлыстың ұлы 
күні – Наурыз мерекесі қарсаңында 
шешесі екеуінің ауылға жолы түсті. Атасы 
мен әжесіне кездесіп, арқа-жарқа болып 
қауышты. Жан-жүрегі мейірім шуағына 
толы олар немересін ұзақ айналып-
толғанды. Дархан әжесіне шешесінің 
арнайы дайындап берген сыйлығын 
тапсырды. Атасы мен әжесі ағынан 
жарылып, сандық түбіндегі сақтаған 
құрт, майы мен қауынқұрт, қауынқағын 
немересінің аузына тосты. «Біздің ба-
ламыз ақылды азамат болып өседі 
әлі. Құдайым тек қана тіл мен көзден 
сақтағай» десті қариялар немересін орта-
ларына алып.

Ертең қайтамыз деген күні атасы 
Дарханды далаға ертіп шығарды. Үй 
маңындағы қора аузына алып келді. Жал-
құйрығы күзеліп, ертоқым салынған, 
қызылкүрең тайды жетегіне алды. Сосын 
атасы: «Балам, бірінші сыныпқа барған 
қадамың құтты болсын! Бұл – менің өзіңе 
атаған бәсірем. Тәуелсіздік байрағын 
көтерген еліңе адал қызмет ететін 
абыройлы азамат болуыңа тілекшімін, 
құлыным!..» деп немересін ат үстіне 
отырғызды. Бала болғалы ат тізгінін 
алғаш рет ұстаған Дарханның жүзі бал-
бұл жанып, жүрегі айрықша толқу үстінде 
болатын...

Осындайда лайым, бәсіре тай мінер 
жас бүлдіршіндеріміздің қатары көктем-
дегі жауқазындай қаулап, өсе берсе екен 
дейміз.

Бүршік
Бейсен ақсақал шаруашылықта то-

был ғы сапты кетпенін серік етіп, ди-
қан шылықпен айналысты. Кейінгі он 
жылдан бері зейнет демалысында. Үй 
жанындағы шағын бақшалықта түрлі 
жеміс ағаштары мен көк терек, ақ терек 
бар. Мұның бәрін де кезінде өз қолымен 
отырғызған еді.

Бұрындары жұмысбастылықпен 
ағаш тардың күтіміне қарай да алмай-
тын. Зейнеткерлікке шыққалы бері бағ-
бандыққа шындап көңіл бөле бастаған. 
Жаз бойғы ермегі осы. Мезгілінде суа-
рып, отағын жұлады. Алма, жүзімі піс-
кенде оның жемісін көз қуанышына 
айналған немерелеріне ұсынады.

«Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, 
ерте тұрған еркектің ырысы артық» деген. 
Ол әдеттегіше бүгін де ұйқысынан ерте 
оянды. Шығыстан таң енді ғана сібірлей 
атып келеді екен. Есік алдындағы 
сыйдиған ағаш бұтақтарына көзі түсті. 
Жанына жақын келіп, алақанымен 
сипап өтті. «Міне, айналаны жасартып, 
көгілдір көктем ортамызға оралды. Күн 
көзі сәл-пәл қыза бастаса ағаштар түгел 
жапырақ жайғалы тұр-ау, жарықтық. 
Ағаш екеш ағашқа да аялы алақан, 
ерекше қамқорлық жасау керек-ақ. 
Талдарды бұтап, күтім жасаудың қамына 
кіріспесем болмас». Көңілінің көкжиегін 
осындай ой сағымы торлаған қария үйге 
қарай бет алды.

Есік алдындағы сарай құлпының 
кілтін алып, қайтадан аулаға шықты. 
Ертеңгі шай дастарханы әзір болғанша 
ойға алған ісін тындырмаққа бел буды. 
Түртінектеп жүріп сарай түкпірінен 
күрегін, арасы мен кішкене балтасын 
тауып алды. Олардың жүзін тазалап 
қойды.

Сөйтем дегенше, көктем күні көк-
жиектен арайлы шуағын төгіп, көтеріліп 
келе жатты. Таң алдындағы сіркіреп 
өткен жауыннан кейін ағаштың нәзік 
бүршіктерінде тұнып қалған тамшылар 
моншақтай мөлдіреп, айналаға ерекше 
әсемдік сыйлап тұрды.

Уыз дәмі
Бәтес пен Салиха кейуана бір ауылда 

көрші тұрады. Екеуі де кезінде фермада 
сауыншы болып, ұзақ жыл еңбек еткен. 
Сонау жылдары мал шаруашылығы 
жақсы жолға қойылған кезеңде талай 
мәрте алғы шептен көрінген. Алқалы 
жиында сый-сияпаттан кенде болған 
жоқ. Қазір де  олар көрші-қолаң, ағайын-
туыстарына қадірлі. Ұлдарын ұяға, қыз-
дарын қияға қондырған ардақты аналар.

Толықша келген, әрдайым жүзінен 
күлкі табы сезіліп тұратын Бәтестің 
Са лихадан бес жастай үлкендігі бар. 
Сонда да екеуінің жарастығы апалы-
сіңлілі жандардан кем емес. Қорадағы 
азын-аулақ малды жайғап тастап, кейде 
өзара әңгіме-дүкен құрады. Ондайда 
алыста қалған жастық шақтың қызықты 
күндерін еске алып, көңілдеріне шаттық 
орнайды.

Сол дағдылы әдеттері бойынша бүгін 
де бастары қосыла қалған. Наурыз айы 
туғалы бері күн сәулесін Жер-анаға 
бұрынғыдан молырақ төге түскен.

Көктемнің осы бір жанға жайлы шуа-
ғына бөленіп, жандары жадыраған қос 
кейуана әңгіме өрбітті. «Бәтес апа, кеше 
біздің үйдегі қара ала сиыр бұзаулады, 
– деді бір сәт көңілдене тіл қатқан 
Салиха. – Жас төлді суыққа ұрындырып 
аламын ба деп көптен уайымдап жүр 
едім. Жазғытұрымға жетіп туғаны мұндай 
жақсы болар ма?!».

– Қарағым, балаларыңның аузы аққа 
тигеніне шүкіршілік ет. Бұл – биыл-
ғы қой жылының төлі. Жаңа жылда тү-
лігіңе түлік қосылса – үлкен жаңалық. 
Қуанышың құтты болсын! – деді Бәтес 
апасы ыстық ықыласын білдіріп.

– Апа, енді үйге барайық. Жаңа осын-
да шығарда қара ала сиырдың сүтін 
сауып, пісіріп қойғанмын. Сол уыздан 
дәм татыңыз, – деп емен-жарқын мінез 
танытқан Салиха көршісінің қолтығынан 
демеді.

...Қашан да ақ көп болып, әрбір от-
басының ырзық-несібесі молая бергеніне 
не жетсін!

Сахи ҚАПАР,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
Қазалы ауданы

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ
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Жұмыс барысында Сырда
рия ауданы Шіркейлі ауылын да 
сақталған  ХІХХХ ғасырларда
ғы қазақ даласындағы діни
ағартушылар арасында өзіндік 
орны бар тарихи тұлғалардың 
бірі Тапал ахун (Нұрмұхаммед) 
Қадырұлы (18481921 жж.) мұра
сының көшірмесі алынды. Та
пал ахун 1848 жылы Сыр бо
йында дүниеге келген. Бойы 
аласа болғандықтан ел арасында 
Тапал атанған. Жаста йынан зе
рек тігімен көзге түсіп, Бұқа
радағы МірАраб медре се сін де 
діни білім алып, елге кел ген 
нен кейін Шіркейлі ауы лын
да мешіт салдырып, бала оқы
тады. Шариғатқа сүйеніп әділ 
билік айтып халыққа сый лы, 
елге беделді болады. Әділ
ді гінің арқасында атағы жа
йылады. Тапал ахун сол кез
дегі қазақ даласындағы саяси 
оқи ғаларға белсене араласып 
отырады. Оның дәлелі Торғай 
даласындағы 1916 жылы Ресей 
империясына қарсы ұлт азат
тық көтеріліске жетекшілік ет
кен Амангелді Имановқа соғыс
тың әділдігін дәлелдеп, пәтуа 
бекітеді. 

Қазір Тапал ахунның тіке
лей ұрпағы Насырадин Пахра
диновтың қолында 40тан ас там 
араб, парсы, шағатай тіл де рінде 
жазылған сирек кез де сетін 
кітаптар сақталған. Ел ішіндегі 
деректерде құнды жә ді герлердің 
осы уақытқа дейін сақтауына 
Тапал ахунның ке ліні Күләштің 
еңбегі зор екені айтылады. 
Музейлік жоба ая сын да ахунның 
4 кітабының электронды 
көшірмесі алынды. Бұлар – ХІХ
ХХ ғасырларда Ресей, Өзбекстан, 
Үндістан жә  не Мысыр елдерінің 
бас па ха нала рында жарық көрген 
«Фа тауа Аламгир», «Са ло  ти Ма
су ди», «Гү лістан», «Джам’аль
уасаиль фи шарх ашШа  маиль» 
атты кітаптары. Кі тап тардың 
жалпы мазмұнын аударуға дін та
нушы ғалым, ӘлАз һар универ
ситетінің түлегі Тө лебай Мәлік 
зор үлесін қосуда. 

«Фатауа Аламгир» – ислам 
елдерінде қосымша «ӘлФа
тауа әлИндия» деп ата лады. Кі
таптың негізгі мазмұ нына  ша
риғат заңдары, жалпы этика, 
әскери стратегия, эконо ми  ка лық 
саясат кірген. Та рихи де ректерге 
сүйенсек, еңбек тің шы ғуына 
Ұлы Моғол им пе рия сының VI 
падишахы Мұхам мед Мұхиуддин 
Аурангзеб Алам гир ықпал 
жасаған. Ау рангзеб жарлығымен  
ислам заң ғылымдарының 500 
сарап шы сын жинап, құрас тыр
ған де ген деректер бар. Еңбек 
бас тап қыда әртүрлі тілдерде 30 
томды қамтыды, бірақ қазіргі 
басылымдарда 6 том болып ба
сылып шықты. Көлемі 240 бет, 
ХІХ ғасырдың аяғында Мы

сырдағы «Маймана» баспасында 
жарияланған.   

Зерттеушілер 16581707 жыл
дар аралығында билік жүргізген 
Аурангзеб өте бай әрі қуатты 
елдің падишасы бола тұра, өте 
қарапайымдылығымен ерек
ше  ленген және әлемдік сәулет 
өнерінің інжумаржаны Тәж
Ма халды салдырған Шах Жа хан 
мен Мумтаз махалдың үшін  ші 
перзенті деген деректер келтіреді. 
«Фатауа Аламгир» бүкіл Моғол 
империясында сот құқығының 
негізі ретінде қол данылып, кейін 
Үндістанды отар лаған ағыл шын
дар оны «Мұхаммедтің заңы» деп 
атаған. 

«Салоти Масуди» – Орта
лық Азияда кең таралған хана
фи ағымындағы барлық мұсыл
мандардың өміріне арналған 
кітап болып саналады. Кітаптың 
авторы ХІІІХІV ғасырларға өмір 
сүрген ғұлама Масуд ибн Махмуд 
ибн Юсуф әсСамарқанди. 1900 
жылы Үндістандағы Бомбей 
бас пасынан шыққан, көлемі 
193 бет. Кітап 3 томнан тұрады, 
маз мұнының басым бөлігі на
мазға арналғандықтан 1, 2том
дарда намаз және оған қа тыс
ты мәселелер сипатталса, ал 
3томында зекет, ораза, қа жы
лық, неке, талақ, құрбан ша

лу, сату, мұрагерлік, өсиет жә не 
т.б. қамтылған. «Салоти Ма су
ди» еңбегінің құндылығы ша
риғат институттары мен өмір
лік мәселелерге толығымен 
ар  налып, ерекше ғылыми стиль
де жазылған. Кітапқа 84 бе 
делді діни басылым, бел гілі 125 
сахабадан жеткен хадис тер, 
129 имамның өсиет әңгімелері 
жинақталған. Масуд әсСамар
қанди әртүрлі жалған ағым
дардың құқықтық мәселелерін 
шешу барысында өз пікірін біл
дірген. Осының нәтижесінде 
еңбек анағұрлым мазмұнды, үй
ренуге оңай, ғылыми тұрғыдан 
дәлірек құралға айналған. 

«Гүлістан» – проза жанрында 
жазылған еңбек. Кітаптың 
авторы әйгілі парсы әдебиетінің 
классигі Муслихиддин Әбу Мұ
хаммед Абдуллах ибнМуш
ри фаддин, Сағди Шира зи 
(12031292 жж.). ХІХ ғасыр дың 
аяғында Ташкент қала сын  дағы 
О.Порцеваның типолито гра
фиясынан жарыққа шыққан, 
120 беттен тұрады. «Гү лістан» 
шығармасының жалпы мазмұны 
ел билеушілер мен халық 
бұқарасы туралы, тәлімтәрбие, 
әдептілік мәселелерін қозғайтын 
8 тарауды қамтиды. 1258 жылы 
осы шығарманы бітіргеннен 

кейін ақын Шираз дың билеушісі 
Әбу Бәкр ибн Сағдиге сыйға 
тартады.

Академик, жазушы Садрид
дин Айни «Гүлістан» туралы 
былай деп жазады: «Сағди өз 
хикаяларында өзі жөнінде, дос
тары жайында, замандастары 
туралы айтады. Өзі болған орын
дарды суреттейді, хикаяларында 
көптеген елдердегі ұзақұзақ сая
хаттардан алып қайтқан әсер
лерін сәулелендіреді».   

Сағди өлеңдерін Л.Толстой 
да  жоғары бағалап, «Гүлістан» 
шығармасынан үзінділер мен 
афоризмдер аударған.

Қазіргі уақытта зерттеушілер 
Алтын Орда әдебиетінің жауһа
ры саналатын кезеңіндегі Сайф 
Сарайидің атақты «Гүлстан бит
турки» атты дастаны Сағ дидің 
«Гүлістанының» шығарма шы
лықпен өзгертілген нұсқасы де
ген дәлелдер келтіреді.  

«Джам’альуасаиль фи шарх 
ашШамаиль» – Имам Әбу 
Иса атТирмизидің «әшШа
майл әлМұхаммадия» атты ха
дистер жинағына түсініктеме. 
Авторы Нұриддин ӘбуХасан 
Әли ибн Сұлтан Мұхаммед әл
Қари әлХарауи әлМәкки әл
Ханафи (15241605 жж.). Ислам 
әлемінде Шейх Әли әлҚари деп 
аталған. Хадистер жинағы 2 том, 
63 бөлімнен тұрады  (Мұ хаммед 
(с.ғ.с) пайғамбардың өмір сүр
ген жасына байланысты). Жал
пы мазмұнында Мұхаммед пай
ғамбар (с.ғ.с) өмірі мен сипаты 
баяндалған. Көлемі 247 бет, 
ХІХ ғасырдың аяғында Мы
сырдың әлХалаби баспасында 
жарық көрген. Тарихи дерек
терге сүйенсек ислам ғұламасы, 
заңгер, мұхаддис Шейх Әли 
әлҚари 1524 жылы Герат қа
ласында дүниеге келген. Жас
тайынан діни білім алады. 
Атақ ты Шейх Муинуддин оған 
Құран Кәрімді көркем әрі дұрыс 
оқуды үйреткен. Осы білімі мен 
біліктілігінің арқасында имам 
болып, ислам ғылымдарының 
дамуына орасан зор үлес қосып, 
үлкен беделге ие болады. Шейх 
Әли әлҚари исламның ханафи 
ағымын ұстанды. 1605 жылы 
Мек ке қаласында дүниеден өт
кен. 

Қазір Тапал ахун пайдалан
ған кітаптар Шіркейлі ауылдық 
кітапханасының меңгерушісі 
Ләззат Әбдіраймованың баста
масымен кітапханаға қойылып 
жұрт назарына ұсынылған. 

Аталған жоба аясында Сыр 
бойындағы діни ағартушылар 
мұрасының сыры ашылары 
анық.

А.САЙЛАУ,
облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің ғылыми хатшысы

Биыл облыстық тарихи-өлкетану музейі «Сыр 
бойындағы діни-ағартушылар мұрасын кешенді 

зерттеу» тақырыбында  музейлік жобаны  жүзеге 
асыруда. Жобаның мақсаты – Сыр бойындағы 

діни қайраткерлердің пайдаланған кітаптары 
мен қолжазбаларының электронды көшірмесін 

жинақтау, зерттеу және насихаттау. 

Тапал ахуннан 
жеткен 
жәдігерлер

b

Жадымызда 
жаңғырған 
туындылар
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті 

профессорлары Ұ.Жанбершиева, Ш.Тухмарова, 
облыстық тарихиөлкетану музейі экскурсиялық
көпшілік бөлімінің басшысы Э.Сағитжанова 
баяндама жасады. Алаш арыстарын ардақтау үшін 
атқарылып жатқан келелі істер жайлы кеңінен сөз 
қозғалды. Конференция қонақтары да көптеген 
пікірлер айтып, маңызды жиын өз мақсатына жетті.

 Апталықтың екінші күні Қазанғап атындағы 
жоғары музыкалық колледжі және облыстық та
рихиөлкетану музейі бірлесіп, ұйымдастырған 
«Т.Жүр генов – қазақ руханиятының көшбасшысы» 
деп ата латын тарихитағылымдық музыкалық 
кешке ұласты. 

Колледж басшысы, белгілі жырау Ұ.Байбосыно
ваның айтуынша, бұл музыкалық кеште сонау 1936 
жы лы Т.Жүргеновтің тікелей ұйымдастыруымен 
Мәс кеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің он күн
ді гіне арналған концерттік бағдарламаның маз мұ ны 
қамтылған. Сол өнер декадасында жасаған Т.Жүр
геновтің еңбегін насихаттау арқылы жастардың 
бойына ұлттық рух, намыс, жігер қалыптастыруға 
бағытталды. 

Өткен ғасырдың 30жылдары «Темір Нарком» 
атанған Т.Жүргеновтің Мәскеу декадасына қазақ
тың өнер майталмандарын апарғаны, осынау өнер 
сахнасында А.Жұбанов жетекшілік ететін Құр ман
ғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрі өнер көрсетіп, 
Е.Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсы алғаш рет 
қойылғаны бізге тарихтан белгілі. Сол концертте 
Ш.Жиенқұлованың биі, Н.Бе кежановтың айтқан 
арнауы жиылған жұртты тәнті еткен болатын. 

Кеште жырау Ә.Қуаңбаев арнау айтса, Нар
тайдың бүгінгі ізбасарлары  ән салып, Ш.Жиен құ
лованың шәкірті, ұстаз Т.Бақтыбаевтың «Әшекей» 
биін колледж студенті орындады. Ал қобызшылар 
ансамблі (жетекшісі С.Пұсырманова) және фольк
лорлық ансамбль (жетекшісі Н.Ахметов) Ықылас, 
Құрманғазы күйлерін құйқылжыта төгілтті. Сон
дайақ, «Қыз Жібек» операсынан К.Байсейітова 
сомдаған Жібектің рөлінде колледж оқытушысы, 
Сыр бұлбұлы С.Байсейітова «Гәкку» әнін шырқап, 
көрерменге керемет көңілкүй сыйлады. Бір сөзбен 
айтқанда, тарихитағылымды музыкалық кеш кө
ңіл түкпірінде қалған классикалық туындыларды 
жадымызда жаңғыртты. 

Айта кетейік, апталық ісшара аясында музы
ка лық колледж топтары арасында эссе байқауы, 
оқытушыларға арналған дәріс, соны мен қатар, 
«Нарком Жүргенов» спектаклінің артисте рімен 
кездесу ұйымдастырылады.

«СБ ақпарат»

Ұлтымыздың аяулы перзенті 
Т.Жүргеновтің 125 жылдығына орай 

Қазанғап атындағы Қызылорда жоғары 
музыкалық колледжі ұйымдастырған 

апталық іс-шара «Ұлт ойшылдары 
– Тұрмағамбет пен Т.Жүргенов» 

тақырыбындағы ғылыми-танымдық 
конференциядан бастау алды. 

Конференцияны облыстық білім 
басқармасының бөлім басшысы 

Бекжан Есенбаев ашып, колледж 
директоры филология ғылымдарының 

кандидаты Ұ.Байбосынова жүргізді. 
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Алыптар аламаны 
мәресіне жетті
Жарыс жолында әрбір қатысушыға 

жұлқи және серпи көтеру бойынша 3 
мүмкіндіктен берілді. Қоссайыс нәтижелері 
қорытындыланып, әр салмақтың жеңімпазы 
анықталады. Сондайақ, ауыр атлетикадан 
биылғы жыл дың басты додасына ерлермен 
қатар қыздар да айрықша атсалысты.

Жарыс қорытындысы бойынша, ерлер 
арасында жетісулықтар топ жарды. Екінші 
орынды Шығыс Қазақстан облысынан кел
ген спортшылар еншілесе, үздік үштікті ал
матылықтар қорытындылады. Ал әйелдер ара
сында жетісулықтар тағы да басты орыннан 
көрінді. Қостанайлық қыздар екінші болса, 
Ақмола облысының құрамасы үшінші орын
ды қанағат тұтты. Ал жекелей есепте сыр
бойылықтар жақсы өнер көрсетіп, екі рет І 
орын, үш рет ІІ орын және екі рет ІІІ орынды 
қанжығаға байлады.

Енді топ жарып, сұрыптан өткен 
спортшылар мамыр айында Оңтүстік Корея 
елінде өтетін Азия біріншілігінің іріктеу ке
зеңіне ел құрамасымен бірге аттанады. Жеңім
паздарға медаль мен грамоталар берілді. Шара 
соңында ауыр атлетика федерациясының 
президенті Темірхан Кенжебаев чемпионатта 
жеңімпаз, жүлдегер атанған Сыр спортшы
ларына қаржылай сыйлық табыстады.

1-бет

Қарақұм беткейіне іссапарға шыққан 
едік. Ол кезде шаруашылықта қойма 
меңгерушісімін. Жанымда прораб яғни, 
тікелей бастығым бар. 

«Қожатақыр» аталатын тақырға жет
кенімізде қарақұрым киікті бір адамның 
мотоциклмен қуалап жүргенін көрдік. 
Білетіндердің айтуынша, желмен жа
рысқан жануар кездескен көліктің ал
дын қашан кесіп өткенше жанамалап, 
шаба береді екен. Мұны естігенде «қап, 
әттегенай, неге бірден тура қашып, 
құты лып кетпейді екен?» деп қатты 
өкінген едім. 

Осы жолы да солай өрбіді. Тақтайдай 
тегіс тақырды әлденеше мәрте айналып 
шапқан үйірден бір киік қалжырап, 
мұрттай ұшты. Аңшының жанына бар
дық. Ұзын бойлы, алып тұлғалы сары 
жігіт екен. Бізбен сәлемдескен соң: 

– Бұл олжамды сіздердің іштеріңіз
дегі ең кішілеріңіз, мына ініме байла дым. 
Бауыздап, ішін жарып, машина ла рыңызға 
салып беремін, – деп мені нұсқады. 

Тірі киікті жақын жерден алғаш рет 
көруім. Көзі мөлдіреп, өте әдемі болады 
екен. Аңшы жігіт киіктің тамағына 
қанжарын апарғанда жанарынан жасы 
парлап жатты. Бәлкім, солай көрінген 
шығар, маған жалынышпен қарағандай 
болды. Жүрегім тоқтап қала жаздады. 
Аңшыға:

– Шынымен маған бердіңіз бе? – 
дедім. Ол басын изеді. 

– Аға, онда босатып жіберші, – деп 
жалынғанымды сезбей қалдым. 

Аңшы да мәрт екен. 
– Бүгінгі бірінші олжам еді. Амал жоқ, 

– деп босатып жіберді. Киік тәлтіректей 
басып, құм арасына қашқан үйірінің 
ізінен кеткенде қатты қуандым. 

Мүмкін, кездейсоқтық шығар, 
іссапардан келген күннің ертеңіне 
келіншегім үлкен ұлымды аманесен 
босанды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
Қазалы ауданы 

Құралайдың 
көз жасы
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