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Ұлы 
ақынның 
ұлағат 
мұрасы
Дәлірек айтсақ, қала тұрғын

дарына Абай Құнанбайұлы 
жайлы толық қанды мәліметтер 
беріп, сондайақ, ақынның 
шығармашылық мұрасын на
сихаттау мақсатында қоғамдық 
көлік ішінде «Абай мұрасы 
– халық ұлағаты» атты әдеби 
шара өткізілді. Яғни,  қала тұр
ғындары арнайы орындарға ша
қырылмайақ, қалаішілік №1 
ба ғыттағы автобус ішінде жү
ріп, ұлы ақынның ұлағатына 
қанықты. 

Темір жол вокзалынан  бас
тау алған қоғамдық көлікте 
кітапхана оқырмандары  ақын 
шығармаларын нақышына кел
тіріп оқыды. «Желсіз түнде 
жарық ай», «Көзімнің қарасы» 
сияқты әндерін орындап, 
жолаушыларға көтеріңкі көңіл
күй сыйлады. Ал ақынның өмірі 
мен шығармашылығы жай
лы кітапханашылар әзірлеген 
бірнеше викториналық сұраққа 
ұтымды жауап беріп, тап
қырлықтарын көрсеткен жолау
шылар сыйлыққа ие болып, 
межелі жерлеріне көтеріңкі 
көңілкүймен жетті. Сондай
ақ, жолаушыларға Абайдың 
өлеңдері, қара сөздері жазылған 
парақшалар таратылды. 

«Әдеби автобустың» тағы 
бір ерекшелігі тұрғындарға эл
ек  тронды кітап хана қарас ты 
рылған. Әрбір тұрғын смарт  
фо нына QR қосым ша сын 
жүк теп, таңдалған кі тап   тардың 
көрсетілген штрих код  тары 
арқылы шығарманың элек
трондық нұсқасына қол жет
кізді. 
...Қартайдық, қайғы ойладық,

ұйқы сергек,
Ашуың – ашыған у,

ойың – кермек.
Мұңдасарға кісі жоқ

сөзді ұғарлық,
Кім көңілді көтеріп,

болады ермек? 
– деген ақынның өміршең 
өлең дері осылайша оқырман 
көңіліне ой салды. Терең сырлы 
әндері әдемі әсерге бөледі. 

Күтпеген жерден қызық
ты шараға куә болып, жо
лау шылардың кітап оқуға 
деген  қызығушылығы оян  ған
дай. Шара соңында белсен ді 
оқырмандар қалалық кітап
ханалар жүйесінің атынан 
«Алғыс хатпен» марапатталды.

Кәсіпкер Мөлдір Дүйсенова
ның оқу орталығында оқушылар 
ғана емес, кез келген аудан 
тұрғынының ағылшын тілін 
меңгеруге мүмкіндігі бар. Мұнда 
бастауыш сынып оқушыларын 
жекелеген пәндер бойынша 
тереңдетіп оқыту қарастырылған. 

Орталықта көпбалалы, тұрмысы 
төмен отбасынан шыққан отыздан 
астам оқушы да тегін білім алу
да. Қуантарлығы, соңғы жылда
ры оларға демеушілік көрсететін 
кәсіпкер саны артқан.

– Мамандығым – аударма
шы. АҚШта білім жетілдірдім. 

Түркия мен Ресей елдерінде де 
тәжірибе толықтырдым. Уақыт 
өте туған өлкемде көптен ойда 
жүрген кәсіпке қанат бітіруді 
шештім. Ол кезде айтарлықтай 
қаржы болмады. Бірақ, істің 
көзі табылды. «Zhas Project» 
жобасы бойынша грант алдым. 
Алғаш топта 10 оқушы, бертін 
келе 20 оқушыға сабақ бердік. 
Оқушы саны 4050 ден асқан соң 
қосымша мұғалім алдық. Уақыт 
өте келе бала да,  мұғалім қатары 
да көбейді. Жаңа ғимаратқа 
көштік, – дейді кейіпкеріміз.

Жалпы, орталық ашылғалы 
төрт мыңға жуық оқушы білімін 
жетілдіріп, тіл үйренген. Арала

рында білім бәсекелерінде аудан 
намысын абыроймен қорғағандар 
да бар.

– Ағылшын тілі курсы
на қатысып жүргеніме  үш
төрт жыл болды. Қазір алты 
деңгейден тұратын халықаралық 
стандарттың екінші деңгейіне 
жеттім. Ағылшынша еркін сөйлей 
аламын. Болашақта халықаралық 
қатынастар мамандығы бойынша 
оқуға түскім келеді. Бұл – менің 
алға қойған мақсатыма жету үшін 
жасалған қадам, – дейді білім алу
шы Нұрсила Абдуллаева. 

Көп тіл білген ұтады. Сіздің де  
мүмкіндігіңіз бар.

«– Білесіз бе, тұтынушылық несие алу 
шағын бизнеске қажет несиеден әлдеқайда оңай 
болып қалды. Бұрын тұтынушылық несиеге 
анализ жасаған едік. Сонда байқағанымыз, 
тұтынушылық несие алудан алдыңғы қатарда 
екенбіз. Облыс басшылығының да назарына 
ұсындық. Неге дабыл қағып отырмыз? Біз 
тұтынушылық несиенің өңір экономикасын 
дамытуға септігін тигізбейтінін ескеруіміз 
керек. Бұл экономикамызға жұмыс істемейді. 
Ал кәсіп үшін берілген қаржы осы жерде 
қалады. Ол бір зат өндіруі мүмкін, не болмаса 
қызмет көрсету сервисін ашуы мүмкін деген 
тәрізді. Сол кезде барып, аймақтың әл-ауқатын 
арттыруға титімдей болса да бір үлес болар 
еді.»

Толық нұсқасы 2-бетте.

Қазақ әдебиетінің 
шоқтығы биік 
тұлғасы, ғұлама Абай 
Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойын 
атап өтуге мемлекеттік 
мекемелер, қоғамдық 
ұйымдар, тіпті 
жалпы халық та 
белсене атсалысып 
жатыр. Бұл орайда 
Қызылорда қалалық 
орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесі 
ұйымдастырған «Әдеби 
автобус» жобасы көптің 
көңілінен шықты. 

Тіл үйрену – төрткүл дүниені тану

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Қазір ағылшын тілін үйрететін курс та, репетитор 
да көп. Ықыласты адам ғаламтордың көмегіне жүгініп, 
аудиосабақ арқылы да меңгере алады. Дегенмен, тіл үйренуді 
жеңілдететін үйірмелердің орны бір басқа. Шиелідегі 
«Самғау» оқу орталығының мамандары осыны алға 
тартады.

СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

Ғалымбек ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
облыстық кәсіпкерлер 
палатасының директоры:

«Жер 
телімін алу – 
кәсіпкерлердің 
басты мәселесі»

– Америка Құрама Штат
тары – Қазақстанның тәуел
сіз дігін ал ғашқылардың бірі 
болып мойын даған ел. Біз 
бұл тарихи фактіні үнемі есі
мізде ұстаймыз. Мемлекеттер 
арасында көптеген бағыт бо
йынша, оның ішінде, ядро
лық қаруды таратпау, ха лық
ара лық терроризммен күрес 
және экономикалық ынты
мақ тастық секілді салалар да 
тығыз қарымқатынас ор на
ған. Сонымен қатар өзара ық

палдастығымызды одан әрі да
мыту мақсатында пайдалануға 
болатын әлеуетіміз де бар, – 
деді Қазақстан Президенті.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
НьюЙорк қаласында өткен 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 
74сес сиясы кезінде АҚШ Пре
зи денті Дональд Трамппен кез
дес кенін атап өтіп, Америка 
көшбасшысына өзінің сәлемін 
жолдады. Сондайақ Қазақстан 

Президенті америкалық әріп
те сімен әлемнің кез келген же
рінде кездесуге дайын екенін, 
дегенмен, бұл жүздесудің 
Қазақ станда өткенін жөн санай
тынын айтты.

Тараптар барлық бағыт бой
ынша, оның ішінде сауда, ин
вестиция, ITтехно ло гия, демо
кратиялық құнды лық тарды 
іл ге рілету және халық  аралық 
тер ро ризмге қар сы ісқимыл 
сала ларындағы екіжақты бай
ланыстарды те рең  детудің 
маңыз  дылығын атап өтті.

Мемлекет басшысы Қазақ
станда Ауғанстан бойынша 
арнайы өкіл лауа зымын ашуға 
ниетті екенімізді айтты. 

АҚШтың сыртқы сая
си ведомст восының басшы
сы Қазақстан Президентіне 
қонақжайлық көрсеткені үшін 
алғысын айтып, екі елдің эко
номика, халықаралық бейбіт
шілік пен тұрақтылықты сақ
тау бағыттарында дәстүрлі 
әрі сенімді серіктестік қалып
тасқанын жеткізді.

– Біздің экономикалық 
байла ныс тарымыз өте жақсы. 
Екі ел арасында тікелей әуе 
қаты насын ашу мүмкіндігі 
қарас тырылуда. Энергетикалық 
ба ғыт тағы ынтымақтастықтан 
бөлек, басқа да салалардағы 
байланыстарды өркендету үшін 
әлеуетіміз зор. Президент До
нальд Трамп сізге сәлем жол
дады. Бүгін осында өзіңізбен 
кездескеніме қуаныштымын, – 
деді Майкл Помпео.

Америкалық дипломат 
Қазақ станның «Жусан» опера
циясы аясында Таяу Шығыстағы 
қақтығыс аймағынан өз аза
маттарын қайтарып алғанын 
жоғары бағалады. Ол еліміздің 
Ауғанстанда бейбітшілік 
орнатуға, оның экономикасы 
мен адами әлеуетін күшейтуге 
қосқан үлесіне тоқталды.

Майкл Помпео елімізде 
қолға алынған саяси реформа
лар жайында да жылы пікірін 
айтып, оның іске асуына 
сәттілік тіледі.

Сонымен қатар тарап
тар өңірлік және жаһандық 
күн тәртібіндегі өзекті мәсе
лелерді талқылады. АҚШ
тың Мемлекеттік хатшысы 
Американың Орталық Азияға 
қатысты жаңа Стратегиясының 
негізгі ережелері туралы мә
лімет берді.

ҚасымЖомарт Тоқаев пен 
Майкл Помпео Әуе қатынастары 
туралы үкіметаралық келісімге 
қол қойылғанын құптады. 
Аталған құжат «ашық аспан» 
қағидаттарына жа уап береді, 
сондайақ, Қазақстан мен АҚШ 
арасында тұрақты әрі тікелей 
әуе рейсін ашу үшін құқықтық 
негіз қалады.

ЕКІЖАҚТЫ БАЙЛАНЫС НЫҒАЯ БЕРЕДІ
Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Ақорда» 
резиденциясында 
Нұр-Сұлтан қаласына 
ресми сапармен келген 
АҚШ-тың Мемлекеттік 
хатшысы Майкл 
Помпеоны қабылдады. 
Мемлекет басшысы 
америкалық дипломатқа 
ілтипат білдіріп, екі ел 
арасында дипломатиялық 
қарым-қатынас орнаған 
кезден бастап екіжақты 
ықпалдастықты 
дамытуда мол табысқа 
қол жеткізілгенін атап 
өтті.

Нәжімәдин Түркпенұлы – Арал 
ауданының тумасы. Қазақ химия
технологиялық инс титутының 
инженер, құры лысшытехнолог, 
Қазақ стан менедж мент, экономи
ка және жоспарлау институтының 
сая саттанушы мамандықтары 
бойынша түлегі. Еңбек жолын 
1971 жылы Қазақ химиятех
нология институтының кіші 
ғылыми қызметкері ретінде 
бастаған. Одан кейін «Облрем
строй» тресінің Жаңақазалы 
шаруашылық есептегі құры лыс 
жөндеу учаскесіне, «Кызыл
ор даремводстрой» тресі №64 
Қазалы жылжымалы меха
никаландырылған колоннасына 
жетекшілік жасады. 

Қазалы аудандық партия 
комитетінің екінші хатшысы, 
аудандық халық депутатта
ры атқару кеңесінің төрағасы, 
облыстық халық депутаттары 
атқару кеңесі төрағасының орын

басары болды. Облыс әкімінің, 
Қызылорда қаласы әкімінің орын
басары, облыстық экономика 
басқармасының бастығы, Қазалы, 
Жаңақорған Арал аудандарының 
әкімі қыз метін атқарды. Бүгінде 
ол – «Шалқия Цинк ЛТД» АҚ 
басқарма төрағасының кеңесшісі, 
басқарма мүшесі.

Саналы ғұмырында абырой
лы қызмет атқарып, аймақтың 
әлеуметтікэкономикалық дамуы
на белсене атсалысқан азаматтың 
өмір жолы – өскелең ұрпаққа үлгі. 

– Қазақ әдебиетінің абызы 
Әбіш Кекілбаевтың «Оңай кезде 
ойсырата іс тындыруға әркім де 
құштар. Қиын кезде бел бууға тек 
ел қамын жейтін ер жүректілер 
ғана тәуекел ете алады» деген ке
ремет сөзі бар. Нәжімәдин ағамыз 
да қиынқыстау заманда елдің 
сөзін сөйлеп, кісілігімен қатар, 
кішілігін де танытып, үлкен 
істерге үлес қосты. Сіздердің 

тәжірибелеріңіз, ақылкеңес
теріңіз қазіргі жастар үшін аса 
қымбат, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы мерейтой 
ие сіне облыстың Құрмет грамо
тасын табыстап, иығына шапан 
жапты. 

Кездесуде Нәжімәдин Түрк
пенұлын замандас достары мен 
зиялы қауым өкілдері құт тықтап, 
игі тілектерін жеткізді. 

– Нәкеңді 40 жылдан астам 
уақыттан бері білемін. Инсти
тутты бітіріп келіп, еңбек жо

лын қатардағы инженер болып 
бастап, барлық қызмет бас пал 
дағынан өтті. Оны бас қа лардан 
ыждағаттылығы, шы дам   дылығы 
мен табан ды лығы ерек шелеп 
тұрады, – деді ауыл шаруашылығы 
сала сы ның ар дагері Әбдіғаппар 
Әмір ғалиев. 

Өз кезегінде мерейтой иесі 
көрсетілген құрмет үшін алғыс 
білдірді.

Суретті түсірген
 Бағдат ЕСЖАНОВ.

ЕҢБЕККЕ ҚҰРМЕТ

Назерке САНИЯЗОВА.

Ел дамуына елеулі үлес қосқан мемлекет және қоғам 
қайраткері Нәжімәдин Мұсабаев биыл 70 жасқа толып 
отыр. Мерейлі мезетімен оны облыс әкімі Қуанышбек 
Ысқақов құттықтады. Шараға облыстық мәслихат хатшысы 
Қылышбай Бисенов, «Nur Otan» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ақмарал Әлназарова, 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев 
қатысты.
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«Тәжірибе алаңының» мақсаты  
–  облыс мектептерінің шығарма
шы  лықпен жұмыс жасайтын мұға
лім дерінің озық тәжірибелерін 
анық  тау және тарату, ұстаздардың шы
ғар  машылық әлеуетін, кәсіби шебер
лігін дамыту. 

ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диа
лог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркен деуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «Қала мен ауыл 
мектептері арасындағы орта білімнің 
са пасы алшақтап барады» деп атап өт
кен болатын. «Тәжірибе алаңы» жоба
сына қатысатын мұғалімдердің 90%і 
– ауыл мұғалімдері. Жоба жоспары
на сәйкес ауыл мектептерінде еңбек 
ететін ұстаздардың кәсіби шеберлігін 
дамыту арқылы ауыл оқушыларының 
білім сапасын арттыруға болады. 
Технологиялар ерекше дамыған за
ман ның өзінде білім сапасын қам
тамасыз етудегі мұғалімнің рөлін 
ешнәрсемен ауыстыруға болмайтынын 
халықаралық зерттеулер көрсетуде. 
Білімді ұрпақты, бәсекеге қабілетті 
мамандарды білікті мұғалімдер, кәсіби 
тұрғыдан жанжақты дамыған кемел 
ұстаздар ғана тәрбиелей алады. 

Биыл жыл басында 17рет өткізілген 
дәстүрлі облыстық «Тәжірибе 
алаңына» институт тренерлері, қа
лалық, аудандық білім бөлімдерінің 
әдіскерлері, облыс мектептерінің 80
нен астам шығармашыл мұғалімдері 
қатысты. Әр ауданнан келген ұстаздар 
жаңашыл тәжірибесімен бөлісті, 
кәсіби шеберлігін шыңдады.

Тәжірибе алаңының жоспарына 
сай төрт күн бойы түрлі тақырыпта 
әдістемелік және танымдық ісшаралар 
өткізілді. Тренерлер Ж.Жұбауова, 
О.Орманов, Г.Әлиасқарова 80 мұға
лімнің қатысуымен сабақты тиімді 
жоспарлау, оқытудың жаңа әдіс
тәсілдерін пайдалану, бағалау 
үдерістерін жетілдіру бағытында 
фаси литациялық сессия жүргізді. 
Сес сия барысында  анықталған мұ
ға лімдердің қажеттілігі бойынша 
«Қазіргі сабақ» тақырыбында семи
нартренинг өткізілді. Мұнан соң 
мұғалімдердің шығармашыл идеяла
рын анықтау және қолдау мақсатында 
«Оқыту әдістемесін жетілдіру жолда
ры» тақырыбында идеялар аукционы 
ұйымдастырылды.

Тәжірибе алаңының бағдар ла
масына сәйкес «Жаңартылған білім 
беру: өзгеріс, тәжірибе, нәтиже» 
тақырыбындағы ғылымитәжірибелік 
кон ференцияда мұғалімдердің жаңар 
тылған бағдарлама идеяларын тә
жірибеге енгізудегі озық тә жірибелері 
ортаға салынды. Сонымен қатар алаң 
барысында өткізілген тоғызқұмалақ, 
шахмат ойындарынан сайыстар, «Үздік 
әлеуметтік педагог2020» байқауы, 
«Әзілің жарасса....» атты (эпиграмма, 
пародиялар мен көріністер, КТК) әзіл
қалжың кештерінде ұстаздар шығар
машылық ізденісімен қатар өздерінің 
сан түрлі қабілетқарым ын байқатты.

Шара аясында «Мұғалімнің жеке 
ізденіс зертханасы» кәсібилік көрмесі 
ұйым дас тырылып, шығармашыл 
мұғалім дердің инновациялық жо
балары, ғылыми ізденістері мен 
жетістіктері көрсетілді. Ұстаздар 
дайындап келген озық тәжірибе лері 
әдістемелік құралдар мен нұсқау
лықтар, авторлық бағдарламалар, 
дидакти калық материалдар сарапқа 
салынды. 

Алаңда ұйымдастырылған «Алтын 

көмбе» танымдық командалық ойыны, 
«Үздік бейнесабақ – 2020» сырттай 
байқауы, «Брейнринг – 2020» таным 
са ғаты да тартысты өтті. Өткізілген 
сайыстар барысында пән негіздері 
бойынша қойылған түрлі танымдық, 
пси хологиялық және логикалық сұ
рақтарға дұрыс әрі жылдам жауап бер
ген үздік командалар жүлделі орын
дарды иеленді. «Ауыл кеші көңіл ді» 
атты өнер кешіне қалалық және 
аудандық білім бөлімдерінің коман
далары белсенді қатысып, көңілді 
әндер мен билер, әзілшыны аралас 
қойылымдар  көрсетті.

«Тәжірибе алаңы» барысында ұс
тазақындардың айтысы өткізілді. Ай
тыстың тақырыбы мұға лім мәртебесі 
мен ұстаздар шығар машылығына ар
налды. Ұстазақындар өз өлеңдерінде 
астарлы әзілқалжың мен кестелі жыр
лары арқылы қоғамдағы түйткілді 
мәселелерді қозғап, көрермендердің 
көңілінен шыға білді. 

Соңғы қорытынды күні «Тәжірибе 
алаңы: проблемалар, перспектива
лар» тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізілді. Облыстық білім және 
ғылым қызметкерлері кәсіподағы ко
митетінің төрағасы Г.Есқалиева ша
раны қорытындылай келіп, барлық 
қатысушы ұстаздарға алғысын біл
діріп, шығармашылық табыс тіле
ді. Тәжірибе алаңы жұмысының 
қоры тындысы бойынша өткізілген 
шараларға белсенді қатысқан ұстаз
дар «Өрлеу» БАҰО» АҚ фи лиалы 
облыс бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін артты
ру институты және облыстық білім 
және ғылым қызметкерлері кәсіподақ 
комитеті атынан арнайы дипломдар
мен, Құрмет грамоталары және Алғыс 
хаттармен марапатталды.

Биылғы жылғы басқосудың басты 
ерекшеліктерінің бірі – шараға  жас 
мұғалімдердің белсенді қатысуы бол
ды. Олардың жаңашыл жұмыстары 
мен шығармашылық ізденісін көрсетуі 
әріптестерін қуантты. Сондайақ 
алаңға қатысушы барлық ұстаздардың 
шығармашылық әлеуетінің жыл сайын 
артып келе жатқандығы да аңғарылды.

Осы 17 жыл ішінде «Тәжірибе 
алаңынан» 1500ге жуық ұстаз шың
далып өтті, оның ішінде 100ге жуығы 
мектеп директорлары мен олардың 
орынбасарлары. Алаң жұмысына 

қатысушылардың арасынан аудандық 
білім бөлімінің басшысы, мектеп 
директорлары мен орынбасарлары 
шыққанын мақтанышпен айтамыз. 
«Тәжірибе алаңы» жобасы облыс 
ұстаздары арасында жоғары категори
ялы ұстаздар үлесінің көбеюіне де оң 
ықпалын тигізуде.

«Тәжірибе алаңы» озат 
шығармашыл ұстаздармен тығыз бай
ланыста болуға, олардың қызметтік 
проблемалары мен шығармашылық 
әлеуетін дер кезінде аңғаруға, 
курстық және курстан кейінгі шара
лар нәтижелілігін байқауға аса қажет. 
Институттың кәсіподақ комитетімен 
бірлескен маңызды жобаларының бірі.

Жалпы дәстүрлі «Тәжірибе алаңы» 
облыс ұстаздарының шын мәнінде 
кәсіби шеберлігін шыңдау және 
тәжірибе алмасу алаңына айналғаны 
айқын көрініс тапты.

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ, 
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы 

облыс бойынша ПҚ БАИ 
директоры,
профессор.

ҰСТАЗДАРДЫҢ 
ШЫҢДАЛУ МЕКТЕБІ

2002 жылдан бастап облыстық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподағы комитетінің демеушілігімен және 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы облыс бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 
ұйымдастыруымен «Жаңақорған» шипажайы базасында елімізде 
ешқандай аналогы жоқ «Тәжірибе алаңы» жобасы облыстың 
шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстаздарына арналып 
дәстүрлі түрде өткізілуде.
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– Ғалымбек Жақсылықұлы, 
палатаның пәрменді жұмысына 
қанықпыз. Оның бір дәлелі, таяуда 
ғана өздеріңіз әлеуметтік желіде 
бір сотық жерге қолы жетпей 
жүрген кәсіпкер туралы атап 
өттіңіз. Жалпы, кәсіпкерлікті 
жүргізуде жер теліміне қатысты 
өзекті мәселелер қандай?

– Бұл – кәсіпкерлердің басындағы 
ең өзекті мәселенің бірі. Жер теліміне 
қатысты мұндай оқиғаларға көп 
кезігеміз. Сіздің айтып отырғаныңыз 
жеке кәсіпкер Құмарбек Төлегеновтің 
басындағы жағдай. Ол сегіз жылдан 
бері 1 сотық жерге қол жеткізе алмай 
жүр. Кәсіпкер 2012 жылы Қызылорда 
қаласындағы Жалаңтөс Бахадүр 
көшесінен аукцион негізінде 100 
шаршы метр (1 сотық) жер телімін 
алады. Тротуармен қабаттасуына 
байланысты бұл жерде құрылыс 
жүргізу мүмкін болмай, 2016 
жылы кәсіпкерге әкімдік арқылы 
Байтұрсынов көшесінен 75 шаршы 
метр (0,75 сотық) жер телімі берілген. 
Аталған аумақты қоршап, 2018 жылы 
құрылыс жұмыстарын бастағалы 
жүргенде бұл жердің иесі бар екені 
анықталып, әкімдік енді Қонаев 
көшесінен жер телімін табыстайды. 
Десе де, кәсіпкердің проблемасы 
мұнымен бітпейді. Қонаев көшесінен 
берілген 0,75 сотық жерді прокурату
ра Қызылорда қаласының «бас жос
парына сай емес, бұл жер жасыл же
лек аумағы» деп наразылық келтіріп, 
нәтижесінде кәсіпкер жер телімінсіз 
қалады. Бас жоспарға 2019 жылдың 6 
маусымында өзгеріс енгізілген. Оған 
сай, әкімдік  алып қойған жер телімі 
«базар», яғни кәсіпкерлік мақсатқа 
арналған жер болып белгіленген. 
Кәсіпкерлермен кездесуде көтерілген 
мәселелердің басым бөлігі жер 
қатынастары саласына қатысты бо
лып жатады. «Қазір халық жалқау, 
тірлік істегісі келмейді» деп жүрген 
кейбір шенділердің әңгімесін жоққа 
шығарғым келеді. Тірлік жасағысы 
келіп, жер алып, ақша салған, алайда 
құжаттарын заңдастыра алмай сен
делген жандарды көргенде, еріксіз 
қынжыласың. Бұл мәселені тікелей 
бақылауыма алдым. 8 жыл сандалған 
әріптесімізге көмектесе аламыз деп 
үміттенемін.

КІМ ЖАУАПТЫ?

– Жер телімін алудың өзі үлкен 
проблема екені көрініп тұр. Әйт
кенмен, жерді алғаннан кейін де бір 
бума қағаз ұстап шапқы лағандарды 
да байқаймыз. Мұндай азаматтар 
мәселесін айтып келе ме?

– Дұрыс айтасыз. Жоғарыда айтып 
өткендей, жер алудан бастап туын
дайтын сан мың мәселе бар. Мәселен, 
жеке кәсіпкер Ұлықбек Каримовтың 
желге ұшқан 622 мың теңгесін кім 
өтейді? Ол 2008 жылы Қызылорда 
қаласына қарасты Ж.Маханбетов 

ауылынан жер телімін алды. Оған 
кәсіпкерлік мақсатта ғимарат 
құрылысын салу үшін «Қызылорда» 
Өңірлік инвестициялық орталығынан 
2019 жылы 16 млн теңге қаржы 
алды. Кәсіпкердің жеке меншігіндегі 
жер телімінің құрылысты жүргізу 
үшін көлемі аз болуына байланы
сты Қызылорда қалалық әкімдігіне 
өтінішін білдіріп, қалалық жер комис
сиясының хаттамалық шешімімен 
584 шаршы метр жер теліміне меншік 
құқығын алады. Жер комиссиясының 
оң қорытындысынан кейін кәсіпкер 
құрылысын бастамаққа ниеттеніп 
отырғанда «Азаматтарға арналған 
үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес АҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалы тіркеу 
және жер кадастры бойынша 
Қызылорда қалалық бөлімі «Берілген 
жер теліміне камеральді және далалық 
зерттеу жұмыстарын жүргіздік. 
Қосымша табысталған жер телімінің 
алдын ала таңдау актісі, сызбасы, схе
масы бойынша көршілес орналасқан 
жер телімімен қабаттасып қалатынын 
ескере отырып, жерге орналасты
ру жобасын жүргізе алмаймыз» деп 
кәсіпкердің жұмысын тоқтатады. 
Алайда аталған бөлім кәсіпкердің жер 
телімімен қаншалықты қабаттасып 
қалатыны жөнінде нақты ақпарат 
бермей, кәсіпкердің жұмысына 
ашықтанашық кедергі келтіріп 
отыр. Осы жағдайдан кейін кәсіпкер 
құрылысын жүргізе алмай, алған 
несиесінің 14 млн 658 мың теңгесін 
уақытылы игермеуіне байланысты 
«Қызылорда» Өңірлік инвестициялық 
орталығына кері қайтарған. Жоба
ны іске асыра алмаған 5 ай үшін 
қаржы институтына  622 мың теңге 
сыйақысын төлеген. Міне, қандай 
қиындық көріп отыр? Кедергі 
емей немене? Бұл мәселе жақында 
облыстық прокуратура, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы
мен бірге өткізілген Қызылорда 
облысы кәсіпкерлер палатасының 
Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл жөніндегі кеңесте қаралып, 
тиісті мемлекеттік органға наурыз 
айына дейін шешу тапсырылды. 
Нәтижесін көреміз енді.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ НЕСИЕ
ЭКОНОМИКАНЫ
ДАМЫТПАЙДЫ

– Жасыратыны жоқ, қағаз
бастылық әлі күрделі сипат алып 
тұр. Бұл ретте кәсіпкерлерге нен
дей кедергілер бар?

– Білесіз бе, тұтынушылық не
сие алу шағын бизнеске қажет не
сиеден әлдеқайда оңай болып 
қалды. Бұрын тұтынушылық не
сиеге анализ жасаған едік. Сонда 
байқағанымыз, тұтынушылық не
сие алудан алдыңғы қатарда екенбіз. 
Облыс басшылығының да назарына 
ұсындық. Неге дабыл қағып отыр
мыз? Біз тұтынушылық несиенің 
өңір экономикасын дамытуға септігін 
тигізбейтінін ескеруіміз керек. Бұл 

экономикамызға жұмыс істемейді. Ал 
кәсіп үшін берілген қаржы осы жерде 
қалады. Ол бір зат өндіруі мүмкін, 
не болмаса қызмет көрсету сервисін 
ашуы мүмкін деген тәрізді. Сол кез
де барып, аймақтың әлауқатын 
арттыруға титімдей болса да бір үлес 
болар еді. Мәселен, кәсіпкерлердің 
көпшілігі микроқаржы ұйымдарынан 
жоғары процентпен несие алады. 
Олардан сұрағанымызда «бізге осы 
ыңғайлы. Шұғыл қажет болғанда 
дереу ала қоясың. Аз құжат апа
рамын, тез аламын» деп жауап 
қатады. Мемлекеттің жеңілдетілген 
несиесінен проценті жоғары, бірақ 
қаражат керек кезде жылдам ала 
қояды екенсің. Бұл да үлкен мәселе.

Айталық, кәсіпкер Айнұр 
Қожакелдіқызы 115 шаршы метр 
жерді 18 миллион теңгеге алды. Оны 
мемлекеттік жеңілдікпен емес, кәдімгі 
тұтынушылық несиеге сатып алды. 
Сол жерден кәсіпкерлік нысанын 
ашу үшін 4050 млн теңге жұмсады. 
Осындай он кәсіпкер әрқайсысы 20 
млн теңгеден үнемдесе 200 млн бол
май ма? Жерді мемлекеттік бағамен 
алса, кәсіпкер қалған қаржысын басқа 
да бизнес ашуға жұмсаған болар еді 
ғой. Облыстың экономикасына зор 
септігін тигізер еді.

АТЫ БАР ДА, ЗАТЫ ЖОҚ

– Ғалымбек Жақсылықұлы, 
«елде жоқ тың идеямен жаңадан 
кәсіп ашамын» дегендерді көріп 
жүрміз. Аймақтың алыс елді 
мекенінің бірінде тұрады делік. 
Сөйтсе, «сіздің жобаңыз бұл 
аумақта бар» деген жауап алады. 
Яғни, бұрын базбір бағдарламамен 
қайтарымсыз қаражат ұтып 
алғандар жобаны бастауын ба
стап, аяғында жауып тынады. 
Әйткенмен, құжат бо йынша он
дай орындар бар. Яғни, аты бар да 
заты жоқ...

– Меніңше, бұл мәселені ар
найы мониторинг жасап, зерттеу 
керек. Бұл инновациялық гранттан 
басталған нәрсе ғой. Мен ол жердегі 
конкурста мүше емеспін. Арнайы 
құзырлы органдар бар анықтамасын 
даярлайтын. Біз өзіміздің тарапымыз
дан өткен жылы берілген гранттарға 
мониторинг жасаймыз. Қайтарымсыз 
қаражат – үлкен қолдау. Нысаналы 
мақсатта жұмсалу керек. Жобаны 
қорғағаннан кейін ол не істеді? Егер 
өзінің мойнына алған міндеттерін 
орындап, жобаны жүзеге асырып 
жатса, мемлекетке қайтармайды. 
Алған қаражатты қайда жұмсады, 
қандай құрылғылар алды деген есебін 
тапсыру керек. Бастап келе жатып 
тұрып қалса, оның басында қандай 
кедергі болды, не себептен жұмысын 
бастамады деген мақсаттарда зерттеп 
жатырмыз.  

– Кәсіп ашамын деген адамға 
алғашқы кеңес қандай болар еді?

– Бала күнімізде анамыз «үйден 
береке кетпесін» деп айтып отыратын. 
Екі отбасын білемін: бірі – ақшаны 
жақсы табады, ал екіншісінің табы
сы аздау. Бірақ сырттай қарағанда 
табысы аз отбасы біріншісіне 
қарағанда әлдеқайда жақсы тұратын 
сияқты. Міне, біз эмоциялы түрде 
шешім қабылдамауымыз керек. Бір 
жобаның табысын ойлап отырып, 
эмоциямызға ерік беріп, қаражатын 
алып қоямыз да әрі қарай іске асы
ра алмай қаламыз. Өнімді өндіру бір 
бөлек, өткізу – басқа нәрсе. Өндіріп 
жатқан өнімімізді өткізу жағын да 
ойластырып алған абзал. Наубай
хана ашамын деген бір кісі келді. 
Сұраған ақшасы қыруар. Оған өз ал
дына ғимарат салмақшы екен. Шын 
мәнінде жобадағы уақыты ғимарат 
салып жүріпақ кетіп қалады. Мен 
оған үйінің бір бөлмесін пайдалану 
мүмкін екенін айттым. Ол наубай
хана ісін әрі қарай алып кетті. Міне, 
көрдіңіз бе, алғашқы бастағанда осы
ны алып кете аламын ба деп шама
шарқын біліп алған жөн. Ол ақшаны 
қарызға алып отыр, яғни, әлі түспеген 
болашақ табысынан қайтаруды ой
лап тұр. Бұл – қиын нәрсе. Кәсіп 
ашарда қажетті қаржыны ғана алу ке
рек. Ертеңгі мүмкіндікті, бәрібәрін 
саралап барып жұмыс жасаған жөн 
деп білемін.

– Рахмет.
Әңгімелескен

Дәулет ҚЫРДАН.
«Сыр бойы»,    

суретті түсірген
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Халықтың өмір сүру дең гейін 
жақсарту деген ауқымы кең ұғымның 
бір парасы ол – сапалы жол. Бүгінде 
бұл тақырып жиі қозғалады. Өйт
кені, шалғайдағы ауыл мен қала ны 
жақындататын трассаларды қалыпқа 
келтіріп, қайта жаңғыртуға жыл сайын 
мемлекет қазынасынан қыруар қаржы 
бөлініп келеді. Алайда, жол құры лысы 
үшін миллиардтап ақша алатын ком
паниялар өз мін деттерін қаншалықты 
дұрыс атқарып жүр?

Жасыратыны жоқ, кейбір жаңа 
жолдар бір маусым өтпей жатып, ой
шұқыры шығып, асфальтымен қоса 
мемлекеттің ақшасы да желге ұшып 
жатады. Мұндай олқылықтарды 

тоқ  татып, жол құрылысын ба қы
лауды күшейту мақса тын да былтыр 
елімізде «Жол активтерінің ұлттық 
сапа орталығы» құрылды. Рес пуб
ликаның әр өңірінде орталықтың 
филиалдары ашылып, осы бағытта 
пәрменді жұмыс атқаруда. Мәселен, 
былтыр Сыр өңірінің жол мамандары 
заманауи жылжымалы зертханамен 
400 мәрте көшпелі тексеруге шығып, 
барлығы 120 кемшілік анықтады. Ал 
жолдардың сапасын зерделеу үшін 
алынған 626 сынаманың, 136сы 
белгіленген нормаға сәйкес болмай 
шықты, яғни, бұл асфальт төсеуде 
салғырттық танытатындар әлі де азай
май отыр деген сөз.

Атап айтсақ, республикалық 
маңызы бар «ҚызылордаЖезқазған
Павлодар» бағытындағы А17 трассасы 
(12216 шақырымы) мен М32 «Сама
раШымкент» тас жолының (12402057 
шақырымы) облыс аумағынан өтетін 
аралығын күтіп ұстау бойынша 43 
олқылық анықталып, тапсырыс беруші 
мен мердігер компанияға тиісті ескер
тулер берілді. Соның нәтижесінде, 
42 кемшілік қайта түзетіліп, біреуі 
кейінге қалды. 

«БатысЕуропа – БатысҚытай» 
халықаралық автодәлізі жобасы 
бойынша кепілдік мерзімі бітпеген 
жол учаскелеріне ішінара бақылау 
жүргізіліп, анықталған 2 олқылық 

қалыпқа келтірілді. 
Ал ең сорақы заң бұзушылықтар 

облыстық маңыздағы ішкі жолдар
ды жаңғырту жұмыстары кезінде 
көптеп кездеседі. Өткен жылы ма
мандар республикалық бюджет
тен қаржыландырылған аймақтағы 
автожолдардың құрылысын тек
серу барысында 61 талапқа сәйкес 
келмейтін олқылықты анықтаған. 
Орталық мамандары құзырлы ор
ган өкілдерімен бірлесіп, аудандық 
маңыздағы жолдар мен көше асфальт
тау жұмыстарына 7 мәрте тексеруге 
шығып, 12 стандартқа сәйкессіздікті 
анықтаған. Бүгінде орталық ма
мандары ескертуді елемейтін жол 

құрылысшыларына қатаң шаралар 
қабылдауға мәжбүр. Сапасыз жол са
лып, мемлекет қаржысын немқұрайлы 
игерген компаниялардың тізімі тиісті 
орындарға жіберілген.  

Жалпы жол активтерінің ұлттық 
сапа орталығы елдегі жолдардың 
құрылысын қадағалауға мықтап 
кірісті. Бұл бағытта жүйелі жұмыстар 
биыл да жалғасын табады. Ең басты 
талап – сапалы жол. Жолкөлік логис
тикасы дамыған елдің әлеуметтік
экономикалық әлеуеті де арта түсетіні 
анық.

«СБ» ақпарат.  

20-дан астам 
елге тарады

Коронавирус әлем елдеріне әлі де 
таралуда. Дүниежүзілік Денсаулық 
сақтау ұйымы осыған алаңдаулы. 
Барлығы 14557 адам ауру 
жұқтырған. Оның 14411-і Қытайда.
 
ДСҰ Қытайдан басқа 20дан астам 

елде 146 адам ауырғанын хабарлап, 
халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай 
жариялады. Қытайдың денсаулық сақтау 
жөніндегі ұлттық комиссиясы таратқан 
хабарға қарағанда, 361 адам қайтыс болған. 
Уханьнан келген  Филиппин азаматы да 
өлім құшқан.   

Соңғы мәліметтерге қарағанда, 
сырқаттан айыққандар саны 180ге жет
кен. Дәрігерлер жаңа коронавируспен 
тиімді күресу үшін дәстүрлі медицинаға да 
сүйенуде. 

Британия ЕО-дан 
шықты

Ұлыбритания 47 жылдан соң, 
британиялықтардың 51,89%-і Brexit 
үшін дауыс берген соң, Еуропалық 
Одақтан шықты. 2020 жылдың 
желтоқсан айының соңына дейін 
өтпелі кезең аяқталғанша ешқандай 
нақты өзгерістер болмайды.

Жыл бойы ЕО мен Ұлыбритания 
өзара болашақ қарымқатынастары тура
лы келіссөздер жүргізеді. Премьерми
нистр Борис Джонсон еркін сауда туралы 
келісімге қол жеткізу, сондайақ бірқатар 
салаларда, ең алдымен қауіпсіздік пен бар
лау саласында тығыз ынтымақтастықты 
сақтау туралы уағдаласу ниетін мәлімдеді. 

Ал Ұлыбритания мен ЕО арасындағы 
келіссөздер сәтсіз болған жағдайда, елде 
Brexitтің тиімсіз болжамдары орындалуы 
мүмкін. Олар – ДСҰ тарифтерін енгізу, 
бағалардың күрт өсуі, шекарадағы жүк 
көліктерінің кезегі, дәрідәрмектер мен 
еуропалық өнімдердің тапшылығы. Қазір 
Ұлыбритания мен ЕО келіссөздерге да
йын екені байқалады. Құрама Корольдікке 
биыл өзінің жаңа иммиграциялық саясатын 
пысықтап, ЕОға кірмейтін елдермен сауда 
келіссөздерін бастау қажет. Үкімет бұған 
дейін үш жыл ішінде сауда айналымының 
80%і еркін сауда туралы келісіммен 
аяқталады деп есептейтінін хабарлаған.

Эр-Рияд 
көшелеріндегі 
әуен

Сауд Арабиясында музыкалық 
аспаптарда ойнауға рұқсат берілді. 
Елдегі әлеуметтік реформа музы-
ка саласын да біртіндеп қамтып 
жатыр. Бүгінде Эр-Рияд қаласының 
көшелерінен әуезді әуендер еркін 
естіле бастады.

Ал базарларда музыкалық аспаптар
ды сату өскен. Қазір ЭрРияд базарында 
мұндай оншақты дүкен бар. Тұрғындар 
да баяғыдай «жазаға тартыламын» деген 
қорқыныш жоқ. Қоғамдағы өзгерістерге 
корольдіктің тақ мұрагері қолға алған ре
формалар себеп. Соңғы жылдары Сауд 
Арабиясында әйелдерге көлік айдауға 
рұқсат етілгені белгілі. 

Бұрын музыкаға әуестігін білдіруге ата
аналары мен ақсақалдардан қаймығатын 
жастар салттың өзгере бастағанына 
қуанышты. Енді адамдардың алдын
да ән айтып, би билеудің еш әбестігі 
жоқтығына, керісінше мұндай өнер жақсы 
бағаланатынына сене бастаған. 

15 минутта –
13,2 млрд доллар

Әлемдегі ең дәулетті адам 
Джефф Безостың байлығы арта 
түсті. «Amazon.com Inc.» акцияла-
ры Нью-Йоркте биржалық сессия 
ресми түрде жабылғаннан кейінгі 
сауда барысында 12%-ке немесе 2100 
долларға өсті.

Безос өзінің байлығын 15 минутта 13,2 
млрд долларға арттырды. «Bloomberg» 
тұжырымы бойынша миллиардерлер 
рейтингіне сәйкес, оның жеке капиталы 
129,5 млрд доллар деп бағаланып отыр. 

56 жастағы Безоске «Amazon» акция
ларының негізгі бөлігі – 12%і тиесілі. 
Өткен бейсенбідегі бағаның өсуі Amazon
ға 90 млрд доллар әкеліп, жалпы сомасы 
1 трлн долларға жетіп отыр. «Bloomberg» 
рейтингі ресми түрде АҚШта әр сауда 
күні жабылғаннан кейін жаңарып отырады.

Үш ғасырдың 
куәсі

127 жасында Тәжікстанның ең 
қарт тұрғыны Фотима Мирзокуло-
ва қайтыс болды. Ол 1893 жылы 13 
нау рызда дүниеге келген. 

Фотима әжейдің немере, шөбере 
және неменелерінің саны 200ден асып 
жығылады. Бұл кісі 3 жүзжылдықты – 
ХIХ, ХХ және ХХІ ғасырды көрді. Ашт 
аудандық атқарушы органының БАҚқа 
берген  ақпараттарына қарағанда, кейуа
на өз бетімен жүріптұрып, денсаулығына 
ешқашан шағымданбаған. 

Екі жыл бұрын Дахана ауылында 
кейуананың балалары, немерелері және 
туыстуғандары 125 жылдық мерейтойын 
атап өтті. Осыған орай салтанатты шара 
да ұйымдастырылған. Жыл сайын Ана 
күні құрметіне Тәжікстан Республикасы 
Президентінің атқарушы аппаратының 
өкілдері Ф.Мирзокуловаға және өзге де 
ұзақ жасаған әйелдерге ілтипат білдіріп, 
қонақта болады екен.

Кәсіпкерлікті дамыту күн тәртібінен түспей тұр. Өйткені, бү гінгі 
қоғам тынысында бұл саланың алар орны өте маңызды. Кәсіпкерлік 
дамыса: біріншіден, жұмыссыздық азаяды. Екіншіден, салық базасы 
артады. Үшіншіден, халық тіршілігі түзелген жерде қоғамдық 
ахуал тұрақты болмақ. Дегенде, осы кәсіпкерлікке қатысты сауал 
көп. Мемлекет көмегін алып, мүмкіндігін пайдаланғандар аз емес. 
Ал кәсіп ашайын десе алдынан кесе көлденең шығатын кедергілер 
де кей бастамашылардың жолына тосқауыл болып тұр. Мәселен, 
облыстық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен азаматтарға 
кәсібін жүргізуге кедергі жасаған 41 лауазымды тұлға тәртіптік және 
әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Палата сарапшылары соңғы 
үш жылда 500-ден астам кәсіпкердің құқығын сотта қорғап, 200-ге 
жуық сот отырыстарына қатысқан. Қысқасы, сауал көп. Осы орайда 
палата директоры Ғалымбек Жақсылықовпен әңгімелескен едік.

«ЖЕР ТЕЛІМІН АЛУ – 
КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ БАСТЫ 
МӘСЕЛЕСІ»

Жол сапасына бақылау күшейді
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ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспар-
лау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжат-
тамасын әзірлеу кезінде көзделіп отыр-
ған шаруашылық және өзге де қыз-
меттің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тар мағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ (20-19-03)  
«Майбұлақ кенішіндегі №45 ұңғымаға 

кірме автожол» жұмыс жобасы бо-
йынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескер-
тулер Қызылорда қаласы, Қазбек би 
к., 13 мекенжайында және zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com 
элект ронды поштасы арқылы қабыл-
данады.

Анықтама алу телефоны: 
8(7242) 29-91-92.

Хабарлама

Білім саласының 
ар дагері, педагогика ғы-
лым дарының канди даты, 
ҚР оқу-ағарту ісі нің үз-
дігі, аяулы әріп тесіміз 
Нұғ манова Ха диша Ер-
махашқызы ақ пан ның 
2-де өмір ден озды.  

Хадиша Ермахаш-
қызы 1936 жылдың 4 
қа  рашасында Қызыл ор-
да облысы, Тереңөзек 
ау даны Аққұм ауылын-
да дүниеге келген. 1952 
жылы Тереңөзек қыста-
ғындағы М.И.Ка линин 
атындағы қазақ орта 
мек тебін бітірген. 1957 
жылы Н.В.Гоголь атын дағы Қызылорда 
педагогикалық инс титутының «Орыс тілі 
және әдебиеті» факультетін тәмамдаған. 
1957-1965 жылдары Қызылорда қала-
сындағы №4, 171 қазақ орта мектеп-
терінде орыс тілі пәнінің мұғалімі, 
ди ректордың оқу-тәрбие жұмыстары жө-
ніндегі  орын басары,  1966-1968 жылдары 
об лыс тық партия комитетінің партия лық-
ұйымдастыру бөлімінің нұсқау шысы, 
пар тия кадрларының білімін же тілдіру 
курсының жетекшісі қыз мет терінде бол-
ды.

1968 жылы Н.В.Гоголь атындағы 
Қызылорда педагогикалық институ тына 
оқытушылық қызметке ауысып, 1973 
жылы Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-
педагогикалық зерттеу инс титутының 
сырттай аспирантурасын бітірді. 1970-
1980 жылдары Ха ди ша Ерма хашқызының 
орыс тілін оқы тудың өзекті мәселелеріне 
арнал ған  бірнеше ғылыми ма қалалары 
жарық көр ді. Өзінің көп жыл дар бойы 
мектептер де жинаған бай тәжіри бе сін 
қорытып, мектеп мұғалімдеріне әдіс те ме-
лік көмек ретінде ұсы нып,  150-ден астам 

ең бектің авторы атанды.
1981 жылы Хади-

ша Ермахашқызы Өз-
бекстанның респуб-
ли   калық орыс тілі 
инс   титутында канди дат -
тық дис сертациясын қор -
ға ды.  1983-2003 жыл  дары 
Ха диша Ермахашқызы 
Қор  қыт Ата атындағы 
Қы зылорда мем ле кеттік 
уни верситетінде педа-
гогика және психология 
кафедрасының мең ге-
рушісі, 2015 жылға дейін 
еңбектен қол үзбей шә-
кірттерді білім нәрімен 
сусындатып абыройлы 

қызмет ат қарды. Білім саласындағы 
атқарған еселі еңбегі бағаланып, КСРО 
халық ағарту ісінің озық қызметкері, ҚР 
оқу-ағарту ісінің үздігі, Бүкілодақтық 
Білім қоғамының «За активную рабо-
ту», Ы.Алтынсарин төсбелгілерімен, 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің, 
КСРО педагогикалық ғылым акаде-
миясының Құрмет грамоталарымен, ҚР 
Президенті Н.Назарбаевтың Алғыс хаты-
мен марапатталған.

  Хадиша Ермахашқызы отбасында 
2 ұл, 1 қыз өсіріп, олардан немерелер 
сүйген абзал ана, ардақты әже.

Бақұл бол, аяулы әріптес. Сіздің 
жарқын бейнеңіз біздің жүрегімізде 
сақталады.

Марқұмның намазы 04.02.2020 
жылы сағат 11.00-де «Шұғыла» мөлтек 
ауданы  №52 үйде, асы сағат 13.00-де 
«Жігер» мейрамханасында өтеді.

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 

университеті ұжымы, қалалық 
ардагерлер кеңесі.

Бақұл бол, аяулы әріптес

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur Otan» 
партиясының облыстық филиалы, облыстық қоғамдық кеңес 
және облыстық ардагерлер кеңесі 

Бозғұлова Назира Сенбіқызының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС ұжымы серіктестік ди-

ректоры Данияр Сұлтанбековке немересі
Бексұлтанның

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«Талғат» ЖШС ұжымы «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС 

директоры Данияр Сұлтанбековке немересі
Бексұлтанның

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«Жанарыс сараптама» ЖШС ұжымы «Қызылорда-

ЖобаҚұрылыс» ЖШС директоры Данияр Сұлтанбековке 
немересі

Бексұлтанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«СД Құрылыс» ЖШС ұжымы «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» 

ЖШС директоры Данияр Сұлтанбековке немересі
Бексұлтанның

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«Қазақстан Республикасының Құрылыс комплексі 

және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметкерле-
рінің салалық кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі «Қызыл-
ордаЖобаҚұрылыс» ЖШС-ның директоры Сұлтанбеков Да-
нияр Сұлтанбекұлына  немересі

Бексұлтанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

Жарамсыз деп есептелсін
Абуова Лаззат Мысырбековнаның атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Сыздық Шажанбаев көшесі №79 
үйге (бұрынғы 5-көше, 79-участок) берілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10:156:076:6973, 
№0129303 24.04.2007 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Күлімсейтов Айдархан Сапаұлының атына тіркелген  ГАЗ-23107-

753 маркалы автокөліктің 538AQA11 мемлекеттік нөмірі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

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

Хұсейн ӘМІР-ТЕМІР: 

«Тоқпановтың 
тоқпағынан 
шықтық...»
– Мен 1965 жылы консер-

вато рияның жанынан театр 
фа культетін бітірдім. Ұстазы-
мыз профессор, ҚР Халық ар-
тисі Асқар Тоқпанов болды. 
Асанәлінің сөзімен айтсақ, «бә-
ріміз де Тоқпановтың тоқпа ғы-
нан шықтық». Ол керемет ұстаз 
болатын. Константин Станис-
лавский деген театр әлемінде 
жаңалық ашып, актер әліппесін 
жасап, бұл өнерді тек сахналық 
емес, ғылыми тұрғыда жарыққа 
шы ғарған реформатор бар. Сол 
ілімменен қазір бүкіл дүниежүзі 
қаруланған. Асқар аға сынды 
ұстаздан тәлім алғаннан ке-
й ін Қарағандыда бір жылдай 
жұмыс істеп, екінші жылы 

жаңадан ашылған студия да ак-
тер шеберлігінен дәріс бер дім. 
Арнайы маманның тапшы кезі, 
сондықтан актерлерді әр жер-
ден таңдап ала салмай, кәсіби 
тұрғыда аз да болса білім беру 
қажет болды. Қазіргі кезде 
солардың арасында екі адам 
үлкен беделге ие. Бірі – Қа-
зақстанның халық әртісі Мей-
рам Тілектесов, екіншісі – Мәс-
кеуде Әміре Қашаубаевтың 
дау сы жазылған таспаны тапқан, 
музыкант, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері Жарқын Шә-
кәрімов. 

Ал, нағыз актерлік өнерге 
ден қойып, режиссураға қадам 
басуым 1967 жылы Қызыл ор-
даға келуіммен байланыс ты. 
Менімен қатар үш жігіт қыз-
метке орналасты. Бұлар – кейін-
нен Қазақстанның еңбек сіңірген  
артисі атанған Шайтұрсын Әб-
дібаев. Қабілет-қарымы жоғары, 
сах нада Ленинді, Сталинді ой-
на ған мықты актер Тынымбек 
Пірімжанов, Жетісай театрының 
бас режиссері болып жұмыс 
істеген Тұрғанбек Әшімов. Мі-
не, сол 4 жігіт жастық жалын, 
білімімізбен театрға сер пін, 
жаңалық әкелгендей бол дық. 
Соның айғағы, сол жылы жұ-
мыстан тыс уақытта «Қозы Көр-
пеш – Баян Сұлу» атты Ғ.Мү-
сіреповтің пьесасын дайындауға 
театр басшылығынан рұқсат 
сұрадым. Ең бастысы, актерлік 
құрамның жастар жағы маған 
сенді. Жұмыс таңертеңгі 11-де 
басталатын болса, біз сағат 9-да 
келіп, репетицияға кірісе міз. 
Спектакльдегі маңызды рөл де-
рі мізбен қатар, жаңа қойылым 
дайындаудағы мақсатымыз 
«өзі міздің дұрыс дүние жа-
сай алатынымызды халыққа 
көрсетсек, ел бізді таныса» де-
ген ниет еді. Сол спектакль 
менің режиссураға бейімделуіме 
жол ашқан дүние болды. Осы-
дан кейін ғана өзімнің актер-
лермен жұмыс істей алатыныма, 
режиссер болатыныма сендім. 
Келесі жылы бас режиссеріміз 

Маман Байсеркенов Мәскеуге 
кетті де, оның орнына Төлеш 
Тұңғышбаев деген Қарағандыда 
бірге жұмыс істеген режиссер 
келді. Ол менің бұл  қадамымды 
құптап, қосымша спектакльдер 
бере бастады. Осылайша,  «Тағы 
да махаббат туралы», «Қыр 
гүлі», «Ержүрек Кикило» тура-
лы ертегі» деген спектакльдерді 
қоюға мүмкіндік жасады. Бұл 
кезде жасым 27-28-де болатын. 

«Король Лир» 
труппаны «Хұсейн 
Әмір-Темірдің 
жолымен» жүруге 
жетеледі
– Театрда қандай шығарманы 

дайындауға бел бусам да, алды-
мен жасай алатыныма сеніп ала-
мын. Бүгінде қандай жас бол-
масын егер ол өзінің қабілетіне, 
мүмкіндігіне, театрдағы актер-

лер құрамына сенсе ғана, өзі 
ойлағандай дүние жасауына бо-
лады. Батылдық сенімнен туа-
ды. Хұсейннің де сол кездегі 
негізгі қағидасы сенім болды 
ғой деймін. Егер дәл сол уақыт 
қайталанар болса, мен бәрін де 
солай жасар едім. Себебі, бұл 
– өткен ғасырдың,  уақыттың, 
актерлік құрамның шамасы, 
мүмкіндігі. 

Иә, театрға үлкен жаңалық 
әкелген Шекспирдің «Король 
Лир» шығармасына дейін де 
«Махаббат мұңы», «Қызым, 
саған айтам», «Ақмоншақ» де-
ген спектакльдер дайындадық. 
Бірақ, шын мәнінде бүкіл 
труппаға өзгеріс әкелген дүние 
«Король Лир» болды. Со-
дан кейін ғана актерлік құрам 
басқаша жұмыс істей бастады, 
бұл туынды оларға да, өзіме 
де сілкініс әкелді. Бұл салада 

жұмысын енді ғана бастаған 
жас режиссерға театрда отыз 
актер болса, он бесінің іштей 
сенімсіздік танытқаны жасырын 
емес еді. «Бір-екі спектакльге 
ғана күші жетеді» деген болар. 
Бірақ, сол жолы оқу орнында 
актерлік шеберлік бойынша 
оқыған маған Мәскеуде режис-
сура бойынша білім алғаным 
қатты көмектесті. Маман Бай-
серкеновтің кезінде актерлер 
кәсіби деңгейге көтерілген еді, 
сол деңгейді одан әрі қарай 
жеткізген туынды болды бұл. 
«Король Лир»  бүкіл труппаны 
жаңа «Хұсейн Әмір-Темірдің 
жолымен» жүруге жетеледі. Әр 

режиссердің өз бағыт-бағдары 
болатыны белгілі, мен Маман 
Байсеркеновтің жолын қайталай 
алмаймын ғой. Сондықтан өз 
жолыммен шығармашылық топ-
ты алға жетелеуім керек болды. 

Шопыр болып келіп, 
актер болып 
кеткендер бар...
– Бұл театрға шопыр болып 

келіп, актер болып кеткендер 
де бар. Серік Шотықов шо-
пыр болып жүргенде, бір ар-
тист науқастанып қалып, соның 
сөздерін жаттап алған ол: «мен 
көрейінші» деді. Кейін сахнада 
басты рөлдерді сомдап, дары-
нымен басқаларды мойындатып, 
«Халық артисі» атағын алды. 
Одан кейін Секеңдей үлкен 
дәрежеге жеткен ешкім жоқ. 
Бекпейіс Ботпаев деген актерді 
ауылдағы көркемөнерпаздар 
ұйымынан алдық. Ол да өзін 
тәрбиелеп, Мәдениет қайраткері 
деген атақ алды. Бірақ, әр жер-
ден басы қосылған актер лер 
кәсіби деңгейде өнер көрсетуі 
үшін үлкен дайындық қажет 
болды. Талдықорғаннан Қы-
зыл ордаға келіп қызметіме кі-
ріс кен соң, әр аптаның бір кү-
нін «Шығармашылық күні» 
деп атап, актерлерге сабақ 
өткіздім. Не үшін? Менің қазіргі 
мықты актерлерім Бақытбек 
Те мірбеков әуел баста ән, тіп-
ті Лондонға барып өнер көр-
сеткен Ұғым Баймаханов би 
факультетінде оқыған. Айгүл 
Қиятова, Ғалия Боранбаева да 
– биші. Демек, олардың басын 
біріктіріп, бір бағытта дамып, 
актер мен режиссер бір-бірін 
түсіну үшін үлкен еңбек керек. 
Труппаны сол кезде Шиллердің 
әйгілі «Зұлымдық пен махаб-
бат» спектаклін қоюға дайындай 
бастадым. Мұны соның алдын-

да ғана Талдықорғанда сахнаға 
шығарған болатынмын. Бірақ ел 
алдында қойғанымыз жоқ, бұл 
тек бір рөлді бірнеше адам сом-
дап, бір-бірінің кемшілігін сабақ 
барысында айту арқылы, образ-
ды түсінуге жасалған қадам еді.

1992 жылдан 2003 жылға 
дейін Талдықорғанда еңбек етіп, 
небір ауқымды пьесалардың 
жа рыққа шығуына, өз діттеген 
нысанасына жетуі үшін бар 
күш-қайратымызды салдық. Бір 
сөз бен айтқанда, ол театрға бе-
рерімді бердім. Ал, Қызылордаға 
қайта оралуымның да себебі 
бар. Біріншіден, зейнет жасы-
на жетуім болса, екіншіден сол 

кездегі облыстық мәдениет бас-
қармасының басшысы Жа ңыл 
Жонтаева хабарласып, ұсы-
ны сын жеткізген еді. «Театрға 
бас режиссер қызметіне кел-
ген соң, ұжым фестивальдарға 
қатысып, орын алуы керек. Сізді 
арнайылап шақыруымыздың 
ау  қымды себебі де сол. Егер 
же  текшілігіңізбен актерлер 
осындай жетістікке жетсе, теат-
рда қаласыз» деген талап қойды. 

Осылайша елге оралып, сол 
жылы Оралда өткен рес пуб-
ликалық ХІ театр фес  тиваліне 
қатысып, «Иса тай дың барында» 
деген спек такльді сахналадық. 
Қойы лым ойлаға нымыздай бол-
ды, театр дың көптен бергі же-
тістігіне қол жеткізіп, ІІ орын 
иелендік. Мұ ның оқиғасы көп. 
Үлкен дайындықпен барған-
дықтан ар тистер қазылар шеші-
міне рен жіді, бірақ мен бұл 
жетістікке де қуандым. 

Қазіргі заманда көрермен – 
ең қиын мәселе. Бұрын ауылдар-
ды аралап, гастрольге шық-
қанда билет құнына азық-түлік 
берген кездер де болды. Тіпті, 
Талдықорғаннан Сыр еліне 
гастрольдік сапарымызда аудан 
басшылары билет құнының ор-
нына күріш берейік деген ұсы-
ныс айтты. Уәделерінде тұрды, 
сол жолы 18 тонна күріш алып 
қайтқанымыз есімізде. Ең бас-
тысы, көрермен театрдан «Ой, 
соларды қойшы» деп ренжіп 
қайтпауы керек. Көбісі «Аста-
нада да, Алматыда да театрға 
барып спектакль көрдік. Бірақ 
Қызылордадағы қойылымдарға 
жетпейді, бәрібір бөлек» де-
гендей пікір айтады. Шын 
ниеттері ме, әлде бізді кө-
термелеу үшін айта ма?! Бүгінде 
көрерменнің пікірін театрдың 
сайтына, әлеуметтік желідегі 
парақшаларына да беруді жол-
ға қойдық. Соңғы уақытта 
«Ти кетон» желісінен билет 
ала тындардың саны артты. Кө-
рермен көбейіп келе жатыр.

Ал театрдың биылғы спек-
таклінің алғашқысы – «Абай». 
Бұл – бұрын да қойылып жүрген 
туынды. Десек те, қойылымының 

«жанын тазалау», алғашқы қал-
пына келтіру, бүкіл артист бі-
рінші рет ойнап жатқандай етіп 
шығару үшін он күндей дайын-
дық жүргіздік. Бұл «сөзін білеміз 
ғой» деп артистердің рольге 
селсоқтықпен қарамауы үшін 
керек. Қазір жаңа спектакльге 
дайындық үстіндеміз. Пьесаны 
тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
орай ауыл тақырыбына арнап 
жазған болатынмын, әлі де өзек-
ті. Байқауда жүлде де иеленді. 
Бірақ туындыны тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай қоюдың сәті 
түскелі тұр, әрі мерейтой аясын-
да ұсынбақпыз. 

– Иә, бұл Есім Сегізбаевтың 
61 жас мерейтойымда айтқан 
сөзі болатын. Сонда жиналған 
өнер адамдары 60-ты емес, 
неліктен 61 жасты атап өтіп 
жатқанымды әртүрлі жорамал-
дады. Жазушы-драматург Ду-
лат Исабековтің «Мен 60 деп 

келіп жүрсем, мұнда 61-ді той-
лап жатыр екен» ғой деп 60 деп 
жазылған папка әкелетіні сол 
кез. Есім Сегізбаевтың «Стран-
ный» деп жүргені де осыған бай-
ланысты.  Негізгі себеп елден 
ерекшеленіп 61 жасты атап өту 
емес, сол жылы «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» де-
ген атақты алуым болды. Қазақ 
өзі талай жыл бір салада еңбек 
етіп, елге аты тараған адамның 
қандай атағы бар деп сұрайтын 
әдеті ғой. Ал, жас кезімде қызық 
әдеттерім болғаны рас. Айталық, 
Қызылордадан Алматыға са-
парлап барсам, күндіз дос-та-
ныстарыма да іздеп барып, жо  -
лықпайтынмын. Олардың кү   ні 
бойы жұмыста болатынын ес-
керіп, әрі уақыттарын алмайын 
деп, тек кешкі 22.00-23.00-ден 
кейін ғана есіктерін қағатынмын. 
Бірінің үйіне сол шамада, біріне 
түнгі 12-де барамын. Қазір көзі 
тірі достарым «сенің ескертпей 
түнделетіп келетініңді сағындық 
қой» деп хабарласып тұрады. 
Бірақ бұрынғыдай емес, қазір 
олар елге келсе, конференция, 
жиындарда, қонақ үйде кездесіп, 
әңгіме-дүкен құрамыз.

ӨНЕР және ТҰЛҒА

Егер уақыт қайталанар болса, 
мен бәрін де солай жасар едім...

Былтыр аймақтың мәдениет саласындағы басты 
жаңалығының бірі – облыстық театрдың «академиялық» 
мәртебе иеленуі болды. Еліміздегі 60-қа тарта театрдың 10-
ға жуығында ғана мұндай атақ бар. Әрине, олардың көшін 
әйгілі Абай, М.Әуезов, Қ.Қуанышбаев атындағы бұрынғы 
және қазіргі астаналық театрлар бастап тұр. 

Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық-драма театр 
ұжымы артистерінің шеберлігі, қай спектакльдің де кө-
рермен көңілінен шығуы осы биікке жеткізді. Байқасақ, 
өнер иелерінің бұл жеңісі өмірінің 60 жылға жуық уақытын 
осы салаға арнаған, облыстық Н.Бекежанов атындағы 
қазақ музыкалық-драма театрының көркемдік жетекшісі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Хұсейн Әмір-
Темірдің өмірімен, өнерімен де байланысты. 2003 жылы 
Хұсейн Жүсіпұлы Қызылордадағы қызметіне оралған соң, 
театр ұжымы бәйгелерде көзге түсіп, жеңімпаз атанғаны 
да ел есінде. Биыл қайраткер – 80 жаста. Мерейтой 
қарсаңында Хұсейн ағамен театр, режиссура төңірегінде сөз 
қозғадық.

Айдана ЖҰМАДИНОВА.

«Кейде бір спектакль қойсақ, қойқаңдап кісі басып кете жаз-
дап, бір киноға түссек, адаммен амандаспай кететініміз рас. 
Ол – мына қазақтың қанына біткен кейбір сауатсыздықтардың 
белгісі. Үлкен болған сайын адам кіші болады, жасы өскен са-
йын күннен күнге кішірейіп бара жатқан ағаларымыздың бірі 
– осы Хұсейн Әмір-Темір».

Әшірбек Сығай,
ҚР мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

«...Қазақстанда 43 театр болса, соның ішінде осы 
фестивальға лайықты деп 13 театр іріктеліп алынды. Бұл 
іріктеудің ішінде біздің театрдың болғаны үлкен қуаныш бол-
ды. Шынын айтқанда, біздің театр соңғы жылдары басқа 
театрлармен байланысын үзіңкіреп алып, шеттеңкіреп 
жүрген болатын. Оның үстіне жерлесіміз, белгілі режиссер, 
республикамыздың Еңбек сіңірген қайраткері Хұсейн Әмір-
Темір театрға оралып жатты. Осыған орай сол фестивальға 
әзірлік Хұсекеңе тапсырылған болатын».

Серік Пірмаханов.

«Орыстың сөзі бар ғой «странный человек» деген. Оқып 
жүргенде-ақ өзі странный болатын. Біздің курстың ішіндегі 
ретімен жүретін бір тарзан еді. Ешкімге бағынбайтын, өзімен-
өзі. Уақыты жоқ. Өз бетімен жатып алады да, кітап оқиды. 
Адам көңілді болса, басқа тірлік жасайды, ал ол жатып алып 
кітап оқиды. Бір қызығы, бұл өте тап-таза адам болатын».

Есім Сегізбаев, 
ұстаз, актер.

Өткен жылы сұхбатымызда Хұсейн аға «Театрдың 
миссиясы не? Рухани әсер ету. Адам жанын руханияттың 
күшімен тазалау. Әшірбек Сығай айтпақшы, спектакль-
ден кейін  ауру адам жазылып, сау адам ауырыңқырап 
шығу керек. Театрдың міндеті – сана-сезіміңді ояту, ру-
хани әсер ету. Қойылым бойына залдағы 700 адам бірдей 
күліп, бірдей жылап отырса, бір үнде, бір сезімдік деңгейде 
отырса, қандай керемет!» деген еді. Бұл жолғы әңгімемізде 
де режиссердің осы міндет жолында жанымен, жүрегімен 
қызмет атқарғанын аңдадық. Мерейтойыңыз құтты бол-
сын, аға!

Өмірімізді сандарсыз елесте-
те алмайтынымыз рас. Әр атта-
ған қадамымызда біз олармен 
кездесеміз. Сондықтан да болар, 
өміріміздің бір бөлшегіндей болып 
кеткен сандарға мән бере бермейміз. 
Кейбір адамдар олардың сиқырына 
үңілсе, енді біреулері тағдырымен 
байланыстырып жатады.

Мәселен, 2 ақпанды, яғни 

02.02.2020 көп адамдар жақ-
сылықтың нышанындай қабылдап, 
сәттілік әкелетін үйлесімді сандар 
екенін айтып жатты. Әлеуметтік 
желіде бір-біріне жылы тілектер 
тілеп, ыстық ықыластарын да 
білдіргендер қатары мол болды. 
Жүз жылда бір рет қайталанатын 
күнде шаңырақ көтеретін жас-
тарымыз да жоқ емес. Жарқын 

болашаққа сенгендіктен болу ке-
рек, олар үйлену үшін осындай 
үйлесімді сандарға құрылған күнді 
күтіп жүреді.

«Сандар әлемді басқармайды, 
бірақ қалай басқару керектігін 
үйретеді», – деп ойшыл Гете 
айтқандай, сандар төңірегінде 
үлкен сыр бар. Әр санның астарын-
да белгілі бір ойдың барына шүбә 

келтіре қоймаспыз. 
Жалпы, сандар сиқыры көне 

дәуірден бері адам өмірінде 
маңызға ие болып келеді. Ежелгі 
ғалымдар сандардың ерекше әрі 
таңғажайып қасиетке ие екенін 
зерттеген. Бұл үрдіс діни наным-
дарда да көрініс тапты. Киелі 
жазбаларда болашақта болатын 
оқиғалар мен қилы тағдырлар 

жайы сандар құпиясымен 
жеткізілген. Алғаш рет сандардың 
сиқырлы қасиетін зерттеген ежелгі 
мысырлықтар мен үндістер екен. 
Олар өздерінің жаңалықтарының 
бәрін көзайым ете бермеген. 
Құпиясы көп сандардың сыры әлі 
ашылып болған жоқ.

«СБ» ақпарат.

Сиқырлы сандар сыры
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ТУРНИР

SERGEK

Бұл сауалды қиын деп кім 
ойлаған?! Білгенімізді айтып, 
көп сөйлегеніміз болмаса, 
дөп түскеніміз жоқ. Сәлден 
кейін ғана оқытушымыз:

– Иә, бұл рас. Бірақ ол 
үшін 100-ден астам кітапты 
оқу керек, – деді. 

Бүгінде кітап оқу тренд-
те емес. Әсіресе, қазіргі 
буын осыған келгенде ынта 
да, уақыт та таппай қала-
тыны рас. Есесіне, оңайға 
ұмтылып, әлеуметтік желіде 
танымал адамдарға «Сізді 
өзгерткен кітап қандай, қай-
сысын оқуға ұсынасыз?» деп 

таңдап-талғап, біреуін ғана 
оқи салғысы келетіндердің 
қатары көбейді. Бұл тура-
лы жиһанкез Динара Болат 
«Бақытты, табысты болуға 
зор еңбек керек. Сол себепті, 
мені өзгерткен бір кітапты 
атай алмаймын. Мені өзгерт-
кен үш кино, бір жағдай ту-
ралы жаза алмаймын. Біреу, 
үшеумен шектелетін оңай 
жол жоқ. Мәнді, әдемі өмірге 
қол жеткізгіңіз келе ме, қиын-
дыққа, қызыққа толы өмір 
жолына дайын болыңыз» де-
ген еді. 

Қазір шетелде жастар-
дың осы сұранысына орай 
саммари кітаптар жасалу-
да. Айталық, бұл 300 беттік 
кітаптың түйінді тұстары, 
негізгі бөлігі ғана іріктелген, 
әбден сығымдалған 50 беттік 
екінші нұсқасы. Бірақ, бұл 
мәселенің шешімі емес. Сон-
дықтан кез келген жағдайды 
ойша сараптай алатын, сөзі 
жүйелі, бастағанын соңына 

жеткізетін, бір мінезді жастар 
артуы үшін ауқымды ұйым 
қажет. Бір қуаныштысы, мұн-
дай ұйым Қызылордада бар 
екен. Атауы да тосын естіледі, 
есесіне ерекше.

«Кітап құрттары» ұйы-
мын ашу осыдан үш жыл 
бұрын бірнеше достың кітап 
және киноны талқылайтын 
WhatsApp желісіндегі ор-
тақ чатынан бастау алыпты. 
Уақыт өте келе чатта адам 
саны көбейіп, кітап құмарлар 
арта түседі. Сондықтан өткен 
жылы облыстық жастар ре-
сурстық орталығында арнайы 

ұйым құрылды. Жетекшісі, 
қаладағы көшбасшы жастар-
дың бірі – Талғат Меңдібаев.

– Алғашында әлеу меттік 
желідегі чатта орыс тілді 
кітап құмарлар жиылып, кей-
інірек қазақша сөйлейтіндер 
қосылды. Ал ұйымның ата-
уы «книжные червы» сөзінің 
қазақша тікелей аудармасы. 
Ерекше естілетін болған-
дықтан, осылай қалдыруды 
жөн санадық. Құрт та алма-
ның тәттісіне түседі емес 
пе? Бір жағынан, көне түрік 
тілінде құрт – қасқырдың бір 
атауы. Бүгінде чаттағы адам 
саны 100-ден асады. Әр ап-
таның сенбі күні жиылып, 
ортақ бір кітапты не киноны, 
спектакльді, тіпті әлемде бо-
лып жатқан маңызды мәселе-
лерді талқыға саламыз. Қазір 
адам саны көбеюіне байланы-
сты «Достық үйінде», Жастар 
орталығында, коворкингтер-
де бас қосатын болдық, – деді 
ол.

Жуырда кітапқұмарлар 
Ә.Тәжібаев атындағы кітап-
ханада облыс әкімінің орын-
басары  Наурызбай Байқа-
дамовпен бірге Юваль Ной 
Хараридің «ХХІ ғасырға – 
21 сабақ» кітабы туралы ой 
бөлісті. Жастар жылының 
жабылу салтанатында осы 
кітапты оқуға кеңес берген 
Наурыз бай Сейітқалиұлына 
олар туындыны бірге талқы-
лау туралы ұсыныс біл-
діріпті. Одан кейін Н.Бекежа-
нов атындағы академиялық 
қазақ музыкалық-драма тета-
рының көркемдік жетекшісі 
Хұсейін Әмір-Темір бастаған 
өнер иелерімен бірге «Абай» 
спектаклінде туындаған ой-
ларын сарапқа салды. Бұл 
осы айда ресми түрде бір 
жылдығын тойлаған ұйым-
ның бізге белгілі басқосу 
жиындары. Ал, арнайылап 

іздесеңіз, әлеу меттік желі-
дегі парақшаларынан кіта-
пқұмарлардың апта сайын 
міндетті түрде кездесетінін 
байқауға болады.

Олардың бірнешеуімен 
біз де сөйлесіп көрдік. Ай-
талық, Раушан Кажданбек 
өзіне Зейнеп Ахметованың 
«Шуақты күндер» кітабы 
қатты әсер еткенін, үлкен-
ге, атаға деген келіннің құр-
меті, отбасындағы өнеге 
ой салғанын, қазір Карлос 
Руис Сафонның «Тень вет-
ра» атты шығармасын оқып 
жүргенін айтты. Айтпақшы, 
кітапқұмарларда апта сайын 
бір-бірімен кітап алмасатын 
жақсы дәстүр де бар.

Ойлары ортақ жастардың 
ақылына ақы сұрамайтын 
кітап сынды құнды қазына 
үшін біріккені қандай жақ-
сы. Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, бұл ортаға сіз де 
қосыла аласыз!

Кітап – оқығандыкі,
білім – тоқығандыкі

Бірде оқытушымыздың қойған сұрағы студенттердің 
бәрін ойландырды.

 – Өмірде дұрыс таңдау жасауыңа, парасатты болуыңа 
көмектесетін кітап бар. Айтыңдаршы, ол қандай кітап бо-
луы мүмкін?! – деді ол. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА.

Осы кикілжіңнің аяғы Бозжан би-
дің туған жері – Сырдың бойына қай-
та көшуімен бітеді. Он екі болыстың 
аға сұлтаны Құнанбайдың қаһарлы 
болғанын, елдің беталды, бейбере-
кет кетпеуі үшін қаттылық қылғанын 
білеміз. Әйгілі  Қамқа оқиғасы да ата-
ның жолы мен тәртібін берік ұстанға-
нынан хабар береді. Сұлтандығын-
дағы халыққа орнатқан тәртібін 
бауырынан жаралған балаларына кел-
генде қолданбаған деп те айта алмай-
мыз. Құнанбайдың талапшылдығы 
мен қатаң тәрбиесінен қазақ олжасыз 
болған жоқ, аты әлемге танылған, сол 
кездегі қазақ сахарасындағы санау-
лы ойшылдардың бірі – Ибраһимді 
(Абай) олжалады. Болашақ ұлы ақын-
ды жастайынан даналыққа тәрбиелеп, 
өзінің де атын ұлт санасына ұмытыл-
мастай қашады. Бұл – Құнанбайдың 
мықтылығы. 

Алдағы күндердің қалай құбы-
латынын түйсініп, баласын орысша 
оқытты. Қазақылықтан мақұрым қал-
мауы үшін жырға әуестендірді. Сұл-
танның үйі қонақсыз болмаған, жақсы 
да, жайсаң да, күйші, әнші, жыршы да 
келіп сол шаңырақты шаттыққа бө-
леген. Сағындықұлы Жанақ ақыннан 
көптеген жырлар тыңдап, жаттап та 
алған. Жанақ ақыннан алған тәлімі 
Абайды әдебиет әлеміне сүйреп, сол 
әлемнің патшасы қылды. Бұл – жыр-
дан келген қасиет еді. 

Бірде Мәшһүр Жүсіп Құнанбай 
ауылына ат басын бұрып, сәлем-
десіп кетуді ойлайды. Келсе, Құнан-
бай ордасында Абай жалғыз отыр 
екен. «Ассалаумағалейкүм» деп, та-
балдырықтан аттай бергенде «Шын 
Мәшһүр болсаң, Алла қайда, шайтан 
қайда? Сол жерден қозғалғанша айт» 
депті Абай. Сонда Мәшһүр Жүсіп еш 
бөгелместен: «Алла менің жүрегімде, 
шайтан сенің тіліңде» деген екен. Әзір 
жауапқа риза болған Абай орнынан 
тұрып келіп Жүсіппен құшақтасып 
амандасыпты. Мінекей, ұлы ақынның 
өмірге, әдебиетке, пәлсапаға көзқара-
сының қалыптасуына дархан даланың 
данышпандары көп әсер еткен. 

Орыстың тілін жетік білген 
Ибраһим аудармамен де айналысып, 
орыс әдебиетіндегі жауһарларды қа-
зақша сөйлетеді. Осылайша ұлттың 
руханиятына орасан зор үлес қосады. 
Бізге жеткен мәліметтерде Абайдың 
он алты мың жылқысы болғаны ай-

тылады. Құдайдың берген байлығын 
тиімді пайдаланған ақын, қайыр-саһа-
уат жасауда да үлгі болған секілді. 
Көктем уақытында жылқы құлындап, 
қымыз ашытыла бастағанда «Қымыз-
мұрындық» жасап, сол төңіректегі 
ақындарды жинап, дәстүрлі мүшәйра 
өткізіп отыр ған. Осылайша, шығыс-
тағы елдің әдеби өміріне елеулі 
өзгеріс тер әкелген. Сол кездерден 
бастап, поэзиядағы нәзира дәстүрінің 
орнына жаңаша бағыт қалыптаса 
бастайды. Осы бағытта қаншама жа-
сты тәрбиелеп, оларды иісі қазаққа 
белгілі тұлға етіп шығарады. Абыз-
дың тәрбиесін алған Көкбай, Шәкәрім 
секілді інілері – руханияттың шыңын-
да тұрған тұлғалар. 

Көңіл аударатын тағы бір мәселе – 
дала демократиясының жаңаша фор-
матын енгізуші екендігінде. Жаңа-
ша басқаруға елдің сол кездегі сана 
деңгейі тура келмеген сияқты. Өзі де 
азғантай уақыт ғана болыс болып, 
қайтадан биліктегі жұмысын тоқтата 
қояды. 

Ел Президенті Қ.Тоқаевтың «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласы да ұлы ақынның шығар-
машылығын жаңа қырынан тануға 
әдебиеттанушылардың ізденіс бағы-
тына айналған болатын. А.Құнан-
байұлының 175 жылдық мерейтойын 
тойлауда  ысырапшылдыққа бармай, 
идеологияға пайдалы шара ретінде 
қарастыруды да қадап тапсырды. Бұл 
– өте пайдалы кеңес және ұлттық иде-
ологияның қалыптасуына  көп әсері 
бар деп  ойлаймын. Қандай да бол-
масын әрекеттің екі жағы болатынын 
ескерсек, дәл осы кезде бізге даңға-
за думанның қажеті шамалы. Осы 
тұрғыдан келгенде ел Президентінің 
қойып отырған талабы – өте орынды 
және дер кезінде қабылданған шешім. 
Қазақ мәңгілік жасайтын  екі нәрсеге 
басымдық береді. Олар: «Ғалымның 
хаты мен жақсының аты өлмейді» де-
сек, олай болса, қандай жағдайда да 
Ибраһим Құнанбайұлы ұлттық сана 
мен рухани әлемнің темірқазығы бо-
лып қала бермек.   

Берік САЙМАҒАНБЕТОВ,
ҚР мәдениет қайраткері,  
жырау, облыстық халық 

шығармашылығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығы 

маманы.

Абайдан 
даналыққа дейін

Аламанға қосқан байталы бірінші 
келіп, бәйгесін ала алмай зығыр даны 
қайнаған Бозжан: «Әй, Құнанбай, не 
үшін бәйгемді бермейсің?» дегенде 
Құнанбай оқты көзін Бозжанға қадап, 
атып жіберер дей боп: «Атыңның міні 
бар» дейді. Сонда миығынан мырс 
еткен Бозжан сұлтанның соқырлығын 
тұспалдап: «Міні бар адам да бәйге 

бөліп отыр ғой» депті. Ащы мысқыл жанын күйдіріп, қатты ашудан 
селкілдей бастаған Құнанбай: «Айтып тұрған аузың осы ғой» деп, езуін 
ұршықтың сабымен жыртып жібереді. 

Жалпы ереже

1. Байқау облыс тық дең-
гейде ұйым дас тыры лады.

2. Байқаудың үйлес тірушісі 
және ұйым дас тырушысы «Сыр 
медиа» ЖШС.

Байқаудың мақсаты:
3. Жас журналистер шы ғар -

машылығының дамуына қолдау 
көрсету.

4. Мемлекеттік тілдің қол-
данылу аясын кеңейту.

Байқауды ұйым дас тыру 
және оған қа ты сушыларға 
қойы латын талаптар:

5. Байқауды ұйым дас ты-
рып, өткізу мақсатында «Сыр 
медиа» ЖШС жанынан Ұйым-
дастыру комиссиясы құрылады. 

6. Байқауға бұрын-соң ды 
жарияланбаған ма териалдар жі-
беріледі. 

7. Байқауға жасы 35-ке де-
йінгі бұқаралық ақ парат құрал-
дарында жұ мыс істейтін тіл-
шілер мен тәуелсіз қаламгерлер 
қа тыса алады.

8. Байқау материалдары 

тиісті баспа және ақпарат құрал-
дары жетекшілерінің ұсы нысы 
бойынша қабыл данады.

9. Байқауға әрбір қаты сушы 
2 не 3 мате риа лын әрқайсысы 
3 парақтан аспайтын көлемде 
ұсына алады. А-4 форматында, 
Times New Rоman қар пімен, 14 
мөлшерде, 1,0 аралықта терілуі 
керек. Байқау материал дарын 
сараптау барысында тақы рып-
тың өзектілігі және ма ңызы, 
мазмұнның ашы лу тереңдігі, 
шына йы лығы, жанр лық шарт-
тарға сәйкестігі, жаңа әдістерді 
қолданысқа енгізе білуі, тілі 
және стилінің ұғынықтылығы, 
зерттеу әдістерін енгізе білу 
ерекшелігі, ұтымды қолдана 
білуі есепке алынады. 

10. Байқауға қатысу шы лар 
Ұйымдастыру ко мис сиясына 
(Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі, 4 А, байланыс 
телефоны: 8 (7242) 40-02-17, 
мынадай құжат тарды қоса жі-
береді.

1) Төмендегі деректер көр-
сетілген өтініш: автор туралы 

мағлұматтар/туған жері, күні, 
айы, жылы;

- жұмыс немесе оқу орны, 
қызметі, тұр ғы лықты ме-
кен-жайы, бай ланыс құралдары 
және 3х4 суреті.

2) байқау материа лы ның 
қағаз нұсқасы.

11. Байқауға жіберілген 
мате риалдар авторларға қай-
тарылмайды.

12. Байқауға ұсынылған 
материалдарды қазылар алқасы 
бағалайды.

Байқауды өткізу және қо-
рытындысын шығару тәр тібі:

13. Байқау үш кезеңнен 
тұрады.

1) 2020 жылғы 5 қаңтар мен 
5 наурыз аралығында бай қауға 
қатысушылардан ма те риал дар-
ды қабылдау;

2) 2020 жылғы 10-18 нау-
рыз аралығында мате риал дарды 
са раптау және жеңімпаздарды 
анық тау;

3) 2020 жылғы 20 наурыз-
да байқау жеңім паздарын сал-
танатты мара паттау рәсімі.

14. Байқау жеңім паздары 
Қалқабай Әбе нов тің ұрпақтары 
атынан арнайы сый лық тармен 
ма ра патталады.

Ұйымдастыру 
комиссиясы.

БАЙҚАУ
«Сыр бойы» газетінің 90 жылдығы аясында жас 

журналистер арасында Қалқабай Әбенов атындағы 
«Тоқсан жылдың толғауы» атты байқау жарияла-
нады.

Шешендік сөздер – хал-
қымыз дың рухани азығына 
айналған сарқылмас бай-
лығымыз. Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінін айта білген, 
шиеленіскен дауды бір ауыз 
сөзбен тоқтата білген Төле би 
мен Қаз дауысты Қазыбек би, 
Әйтеке мен Сырымның, Асан 
қайғының шешендік өнерде 
орны ерекше. Шешендер өз 
тұсындағы хандардың ұста-
зы, ақылшысы болып ел ісін 
басқаруда жөн сілтеп, бағыт-
бағдар беріп отырған. Ділмар 
билердің нақыл сөздерін, та-
пқыр шешімдерін оқи оты-
рып, қазіргі заманда осындай 
жандар бар ма екен деген ой 
келді. 

Қазіргі кезде күллі елді 
аузына қарата алатын шешен 

адамдар жоқ деген пікірге 
келісе алмаймын. Қазақтың 
ұлтжанды азаматтары мен 
үшін қазіргі заманның ше-
шендері сияқты. Елдің 
мұң-мұқтажын түсініп қана 
қоймай, келелі мәселелерді 
шешуге білек сыбана кірісіп 
жүрген нағыз елжанды тұлға-
лар. Мұхтар Шахановтың 
өлең оралымдары мен ана 
тілін қастерлеу туралы ой-
лары мені терең толғанысқа, 
ақиқатқа жетелейтін жарық 
сәуле іспетті. 

Біздің ержүрек ата-баба-
мыз жау дан қаймықпаған, 
сөзден тосылмаған. Қазақтың 
ұлы ақыны Абай, әлемнің 
екінші ұстазы атанған Әбу 
Насыр әл Фараби, Майқы 
және Мөңке билеріміз сөз 

құдіретін түсініп, даналық 
пен данышпандықтың биік 
өнегесін кейінгі ұрпаққа мол 
мұра етіп қалдырған. Мен 
де болашақ ұстаз ретінде 
шәкірттерімді осы тұлға-
лардың ізін жалғастыратын 
азамат етіп тәрбиелеуді мақ-
сат етіп отыр мын. Қазіргі 
заманның қаһармандары 
секілді бойынан өжеттік, 
тапқырлық, қайсарлық та-
былатын шешен жастардың 
қатары көбейсе екен деген 
тілегім бар. Заманның қиын-
дығына қарамастан, осындай 
көзі тірі көсемдерімізбен 
бірге бір жағадан – бас, бір 
жеңнен қол шығарып жұмыс 
жасасақ, алар асуымыз биік 
болмақ.

Алтынай 
СЕЙДІЛДАХАНОВА,

М.Мәметова атындағы 
Қызылорда педагогикалық 

жоғары колледжінің 
студенті. 

Асыл мұра

Турнир биыл 
же тінші мәрте 
ұйымдас тырылды. 
Онда 12 команда 
бақ сынады. Жарыс 
екі күнге созыл-
ды. Онда «Қайсар» 
командасы бірін-
ші орынды жеңіп 
алды. Олар финалда 
«Петро Қазақстан» 
командасын ұтты. 
Ойын ның негізгі уақыты 
тең аяқталған болатын. 
Жеңімпаз тек пеналь-
ти арқылы анықталды. 
Бұл жолы «Қайсар» 
2:0 есебімен басым 
түсті. Үздік үштіктті 
Жаңақорған ауданынан 
келген «Сығанақ» ко-
мандасы түйіндеді.  Тур-
нирдің үздік ойыншыла-
ры анықталды. Олардың 

қа тарында қақпашы Жа-
ңа бек Әлназаров («Қай-
сар»), қорғаушы Берік 
Жап пасбаев, шабуылшы  
Шам сиддин Ирис таев 
(«Сығанақ») бар. Ал, 
сұрмерген ойыншы ата-
ғына Бахадир Турсын-
кулов («Сығанақ») лайық 
деп танылды. «Петро Қа-
зақстан» командасы са-
пынан Әкімжан Әбішев 
үздік ойыншы болды.

Белгілі футболшыны 
еске алды

Қызылорда қаласындағы «Евразия» 
спорт кешенінде белгілі футболшы Әбіл 
Қалымбетов ті еске алуға арналған футзалдан 
ардагерлер арасында облыс тық ашық турнир 
өткізілді. 

«Барыс» елордада 
Ресейдің «Нефтехимик» 
клубынан 2:1,  «Аван-
гардынан» 4:3  есебімен 
басым түсті. Нәтижесін-
де «Барыс» плей-офф 
кезеңіне жолдама алды. 
Осылайша мұндай мүм-
кіндікке ие болған жеті 
команданың қатарына 
қосылды. Бұған дейін 
Ресейдің «Авангард», 
«Ак Барс», ЦСКА, СКА, 
«Динамо», Финляндия-

ның «Йокерит» клубтары 
жолдамаға қол жеткізді. 

«Барыс» 2015/2016, 
2017/2018 жылдары 
Құрлықтық хоккей лига-
сының плей-офф кезеңі-
нен шет қалып қойған 
болатын. Ал 2013/2014, 
2018/2019 жылдары 
шығыс конференция-
сында жартылай финалға 
дейін жетті.

«СБ» ақпарат.

Құрамамыз жарыстың 
негізгі іріктеу кезеңінде 
де Румыниямен кездесті, 
онда қазақстандық фут-
залшылар 4:2 есебімен 
жеңіске жеткен болатын. 
Румыния бүгінгі күнге 
дейін әлем чемпионаты-
ның финалдық кезеңін-
де ойын көрсетіп көрген 
емес. Есесіне Еуропа 
чемпионатында үш мәрте 
бақ сынап үлгерді. Алғаш 
2007 жылы құрлықтық 
додаға қатысқан олар 
топтық кезеңнен әріге 
аса алған жоқ. Одан кейін 
2012, 2014 жылдарда ши-
рек финалға дейін жетті. 
Бүгінгі кездесуде ойын 
басынан қазақстандық 
футзалшылар тізгінді 
қолға алуға тырысты.

Алғашқы кезеңнің өне 
бойында Қазақстан құра-
масы шабуыл шебінде 

бой көрсетті. Десе де, ру-
мындар бір ғана қателікті 
шебер пайдаланып, 2-ми-
нутта алға шықты. Оны 
Думитру Стойка өзінің 
еншісіне жазды. Ал 
32-минутта румыниялық 
Савио Вальдарес екінші 
гол соқты. Ал 33-минутта 
румын қақпашысы Тони 
Тонита қазақстандық 
құраманың бос қалған 
қақпасын дәл көздеді. 
Ойынның 38-минутында 
қазақстандық қақпашы 
Игита мергендігімен көз-
ге түсті. Алғашқы ойын-
да Қазақстан құрамасы 
күтпеген жерден қар-
сыласынан 1:3 есебімен 
жеңіліп қалды. 

Аталған топта тағы 
бір ойын өтті. Алаң ие-
лері – Чехия құрама-
сы Словениядан 3:1 
есебімен басым түсті.

Қазақстан құрамасы 
Румыниямен 
кездесті

Футзалдан Қазақстан құрамасы әлем 
чемпио наты элиталық кезеңінде 2-5 ақпан 
аралығында D тобында Румыния, Словения 
және Чехия құрамаларымен сынға түседі. Олар 
алғашқы ойынын Румынияға қарсы өткізді.

«Барыс» – плей-офф 
сатысында

Елордалық «Барыс» ресми түрде Құр-
лықтық хоккей лигасының плей-офф кезеңіне 
жолдама алды.

«Сөзден тәтті нәрсе жок. Сөзден ащы нәрсе жоқ. 
Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет» деп Бөлтірік 
шешен айтып кеткендей, шешеннің негізгі құралы – сөз.


