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Қыс – қатал сыншы

Сессия

Өткен сәрсенбінің сәтінде 
аудан әкімдігінің үлкен 
мәжіліс залында оздырылған 
аудандық мәслихаттың 
кезекті ХҮІІІ сессиясының 
күн тәртібіне төрт мәселе 
қойылды.

Аудан әкімі Н.С.Рахымжановтың 
мәслихат депутаттары алдындағы 
есебі бұл жорықта Ақжайық облыстық 
телеарнасының тікелей эфирі арқылы 
берілді. Нұрлан Сағынтайұлы «Ашық 
пікір алмасу алаңы» бағдарламасында 
өңіріміздің қал-ахуалы хақында 
мәлімдеп, облыстық бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерінің сауал-
дарына да толымды жауап берді. (Әкім 
баяндамасының қысқаша нұсқасы 3-
бетте жарияланып отыр).

 Одан әрі «Аудандық мәслихаттың 
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №13-8 
«2018-2020 жылдарға арналған Бөкей 
ордасы ауданы ауылдық округтерінің 
бюджеттері туралы» шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы» Сайқын, Орда 
ауылдық округі әкімдері Мейрамбек 

Аққалиев пен Медет Сисенов баяндаса, 
мәслихат аппаратының басшысы Ал-
мас Хайроллин аудандық мәслихаттың 
кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану қажеттігін айтып, бұл хабарла-
малар да депутаттар тарапынан біра-
уыздан қолдау тапты.

 Өз кезегінде «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы төрағасының бірін-
ші орынбасары, мәслихат депутаты 
Тілеген Арыстанбеков аудан әкімінің 
жұмысына оң баға берсе, аудан әкімінің 
орынбасары Лариса Қайырғалиева 
істелген жұмыстармен қатар, алда одан 
да ауқымды міндеттер тұрғандығын 
тілге тиек етті. Және жиынға қатысып 
отырған мәслихат депутаттары мен 
ауылдық округ әкімдерін, мекеме, бөлім 
басшыларын осы бағытта жұмыла 
қызмет етуге шақырды.

Мінбеге көтерілген мәслихат де-
путаты Нағим Тәжімұратов  Т.Масин 
ауылдық  округіне «көгілдір отын» жеткі-
зу бағытындағы жұмыстармен танысты-
рып, Бөрлі ауылындағы білім ошағының 
жылыту жүйесі сын көтермейтіндігін 
айтты. Кәсіпкерлер палатасы 
аудандық филиалы директоры Бибігүл 
Жұмағұлова кәсіпкерлікке бет бұрған 
азаматтарға жергілікті жерлерде нақты 
қолдау көрсетілсе деген өтінішін алға 
тартты. Айта кету керек, күн райының 
қолайсыздығына байланысты сессия 
төрағасы Сағындық Сәрсенов келе ал-
май, жиын аудандық мәслихат хатшысы 
Ерболат Таңатовтың төрағалығымен 
өтті. 

Келесі сессияның төрағалығына 
Т.Арыстанбеков сайланды.

Раушан БАҚЫТОВА.

Әкім есебі
тікелей эфир арқылы берілді

Шабындық та,  
өнім де аз

пішеншілерді де түсінген абзал
«Жазда шанаңды, қыста арбаңды сайла» деседі шаруа адамы. 

Мал баққан қазақ қысқы жем-шөптің қамын көктемде ойлайды. Жер 
төсегіне қарай шабындық пен жайылысты таңдайды. Биылғы ауа 
райының қуаңшылығы көпшілікті абыржытты. Шынында да, шөптің 
шығымы жылдағыдан әлдеқайда төмен. 2018-2019 жылғы мал қыстату 
науқанында ауданымыздағы 22 елді мекен мен 515 пунктте 86 мың 
шартты бас мал тұрады деп жоспарлануда. Әр шартты басқа 13-14 кг 
азық есептегенде, осы жазда 134,4 мың тонна пішен дайындауымыз ке-
рек екен. Округтерге бөліп көрсетсек, Бисен – 26,2, Ұялы – 13,4, Т.Масин 
– 24,6, Мұратсай – 5,6, Орда – 37,3, Сайқын – 13,7, Саралжын – 13,6 
мың тонна. 20 шілдедегі мәлімет бойынша әзірге дайындағанымыз 
–  26,5 мың тонна. 

Шабындық басындағы жайды көзбен көріп, оруға жарайтын босалқы 
жерлерді анықтау үшін аудан әкімінің орынбасары Рүстем Зұлқашев, 
жер кадастры маманы Нарбек Нәрешев және осы жолдардың авто-
ры округтерді аралауға шықтық. Әр гектардан 2,5 центнер өнім алып 
жатқан сайқындықтар былтырдан қалған шөпті қосқанда межеден 
шығатындықтарын айтты. Ал, шөп шығымдылығы 1,5 центнерге де 
жетпей жатқан (1,4 центнер) ордалықтар қанша тырбынғанымен, 87,9 
пайыздан асыра алмайтындықтарын жасырмады. Сондықтан олар 
көрші округтерден шабындық сұрамақ. Бисендіктердің де жағдайы мәз 
емес. Шөп шығымдылығы – 1,6 центнер. Мұнда жоспар 62,9 % орын-
далады деп күтілуде. Жиекқұм ауылының қасынан шөп шауып жатқан 
механизатор Нұрланбек Мәмбетовтың («Жұмай» шаруа қожалығы) 
айтуынша, өнім жоқтың қасы, сонда да ол барын тырмалап жатыр 
екен. Жыл сайын шөпті мол дайындап, мал азығының берік қорын жа-
сауды дағдыға айналдырған масиндік шаруа қожалықтары науқанға 
жаппай кірісіпті. Түсім 2 центнерден аспағанмен, қыста таршылық 
көрмейтіндеріне сенімді. Құм мен қырды бірдей жайлаған оларға Рүстем 
Мүлкайұлы өз қорларының сыртында, көршілер үшін де қор жасақтауды 
тапсырды. Ұялы мен Саралжын округтеріндегі орақ салынған жерлер 
әзірге 2,5 центнерден өнім беруде. Жоспардың орындалуын 80,2-
84,5%-дан асыра алмайтындықтарын байқаған олар қазталовтық, 
жаңақалалық көршілерімен сөйлесіп, шабындық сұрап жатқан көрінеді. 
Мұратсайлықтар (оларда шығымдылық 2 центнер) қалдық шөпті 
қосқанда жоспардан шықпақ ниетте.

Иә, қолында техникасы бар қожалықтар мал азығымен өздерін ба-
рынша қамтуға тырысатындықтары анық. Ал, округ орталықтарындағы 
тұрғындар қайтпек? Олардың да жайын ойлау, жекелерге саттыққа шөп 
шығару жөнінде пішеншілерге нұсқау берілді. Алайда, ол Сайқыннан 
басқа жерлерде орындалмауда. Қайсыбіреулер тұрғындардың бағаны 
қымбатсынып алмай жатқанын көлденең тартты. Жағдайды пайдала-
нып, асыра сілтемей, қолжетімді қақ қойса, мәселе шешілер деп ой-
лаймыз. Ең бастысы, пішеннің дайындалуы және тұрғындардың ерте 
қамдануы. Шөбі көптің қашанда малы тоқ болатыны бесенеден белгілі.

Сүйінбек ХАЙРОЛЛИН,
аудандық ауыл шаруашылық бөлімі басшысы.

Суретте: Аудан әкімінің орынбасары Рүстем Зұлқашев 
(солдан оңға қарай), жиекқұмдық механизатор Нұрланбек 
Мәмбетов, тіркемеші Азамат Құлбатыров және автор.  

Қойнауы құт, шежірелі мекен – Хан ордасы 
ауылына ай былай тұрсын, апта арылтпай 
келіп жататын ағайындар қаншама десеңізші?! 
30 шілде күні түс әлетінде облыс әкімінің орын-
басары Ғабидолла Оспанқұлов бастаған бір топ 
құрметті меймандар осы киелі де қасиетті 
топыраққа табан тіреп, өлке тарихымен, ел-
жұртпен танысып, біраз жайларға қанықты. 
Кейбір атқарылып жатқан оңды істерге өз 
ризашылық сезімін жеткізіп, таяу күндердің ен-
шісіндегі бірқатар жұмыстарды да тілге тиек 
етті.

Айта кетелік, Ғабидолла Оспанқұловтың іс-
сапары бүгін аудан орталығы – Сайқын ауылын-
да жалғасады. Мұнда да білім, денсаулық сақтау, 
мәдени ошақтарды аралап, жаңа құрылыс ны-
сандармен танысады деп жоспарлануда. 

(Облыс әкімі орынбасарының іссапары 
қорытындысын газетіміздің алдағы 

санынан оқи аласыздар).

Ағымдағы ақпарат

Ғ.Оспанқұловтың Ордаға сапары
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Адамдар. Жылдар. Тағдырлар

Бүгінгіше атағанда бұл Орал облысының 
Орда ауданындағы «Бисен» совхозының 
территориясы. «Елу жылда ел, жүз жыл-
да қазан жаңа» дегенімізбен ардагер 
ағамыздың атамекені Нарын құмы, оның бір 
қойнауы Жетібайда қазір де ағайындарымыз 
тұрмыс-тіршілік кешіп жатыр. Ғұбаш сол 
Жетібай шағылында ат орнына ақ таяқ 
мініп, қосаяқ қуып өскен ұлдардың бірі. Ұлы 
Октябрь революциясының әлемді дүр сіл-
кіндірген дабылы да Ресеймен қоян-қолтық 
іргелес Нарын аймағын қоныстанған елге 
Қазақстанның басқа өлкелерінен ертерек 
жетті.

Тарихи деректерге жүгінсек, Ғұбаш 
Төкелов балалық шағында, дәлірек 
айтқанда, 12 жасынан  әкесі Төкелге іле-
се жүріп, Астрахан қаласындағы балық 
кәсіпшілігі өндірісінде жүк тиеуші, жүк 
түсіруші жұмысын атқарады. Одан соң 1907 
жылдан 1917 жылға дейін он жыл бойы 
Басқұншақ тұз өндірісі кәсіпшілігінде қара 
жұмысшы болып, сол кездегі пролетарлар 
табы басынан өткізген азап пен қиындықтың 
ащы дәмін татады. Еділ өзені мен Нарын 
аймағының аралығындағы қыс маусымы 
қытымыр аяз, жаз маусымы аспан айна-
лып жерге түсетіндей аптап ыстық болатын 
жерлерде орналасқан өндіріс орындарын-
да жүріп жұмыс істеген жас жігіт орыс, та-
тар, қалмақ, тағы басқа ұлттардың өзіндей 
өрім жастарымен қоян-қолтық қимылдап, 
ынтымақтастықтың ұлы мектебінен сабақ 
алады. Әрі ауыр еңбектің өзіне тән ерекше 
сипаты оларды бір әкеден туғандай ажыра-
мас ағайындыққа үйретеді. Бұл интернацио-
налистік тәрбиенің де мектебі еді. Астрахан-
да, Басқұншақта өндіріс қожаларының «құлақ 
кесті құл» есебінде ұстаған жұмысшыларға 
көрсеткен озбырлығына қарсы наразылық 
білдірген талай-талай қыр көрсетулер мен 
көтеріліске Ғұбаш Төкелов те қатысады.

Октябрь революциясының қарсаңында 
Астрахан өңіріндегі өндіріс орындарында 
жұмысшы мектебінен сабақ алған қазақ 
жастарының бірі – Ғұбаш Төкелов жаңа 
дәуірдің идеясы мен мақсат-мүддесін 
жан-тәнімен түсініп, саналы ғұмырын оны 
қорғауға һәм баянды етуге бағыштайды. 
Ол революцияның алғашқы айларын-
да-ақ осы өлкедегі қызыл партизандар 
жасағының біріне қосылып, қолына қару 
алады. Бөкей болысының батыс жағындағы 
Басқұншақ, Қалмақ қисымдарында жаңа 
құрылып жатқан Совет мекемелеріне 
қастандық істеген қарулы көтеріліске дем 
беруші ақбандыларға қарсы әлденеше 
айқастарға қатысқан. Революция жауларын 
сол арпалыс айқастың барысында күйрете 
талқандаған қызыл партизандар жасағының 
сапында жүргенде Ғ.Төкелов ата жауы 
алпауыттардың кім екенін, олар өліспей 
бітіспейтін қанқұйлы дұшпан екенін тағы бір 
мәрте танып біледі.

Ұлы революцияға әркім әртүрлі жолмен 
келді ғой. Ғ.Төкеловтің революцияға кел-
ген даңғыл жолы Ресей пролетариатының 
үш революцияны басынан кешірген 
қанды, қансыз шайқастар мен айқастарда 
шыңдалып, шыныққан даңқты жолы екені 
айқын. Ендеше, өрімдей балалық шағынан 
кемел жасындағы жігіттік шағына дейін 
Ресей пролетариатының өкілдерімен дәм-
тұздас, тағдыр-тауқыметтес болған Ғұбаш 
та тап тартысының көп ұлт адамдарына 
ортақ та ұқсас жолдарымен өтті деуге толық 
дәлеліміз бар.

Ал, оның әкесі Төкел жаны жомарт, кедей-
кемтарларға жанашыр арашашы, ақжарқын 
адам болған деседі. Өлең айтып, ән сала-
тын серілік мінезі болғанын да көзкөргендер 
жазыпты. Оған сүйген жары Ақгүлсімге 
шығарған мына бір өлеңі куә: 

Ақгүлсім, мейіз берші, жей берейін, 
Ақгүлсім, тағы берші,  дей берейін. 
Мейізді өзің берген қабыл алып, 
Алғысты ақжүректен мен берейін!
Астыма  атым мінген құла құнан, 

Шайқас пен айқас 
немесе азамат соғысының ардагері Ғ.Төкеловтің 

туғанына 130 жыл

Ғұбаш Төкелов бұдан жүз отыз жыл бұрын, яғни, 1888 жылдың 
күз айларының бірінде (ол кезде қазақ ауылында туған сәбиді тір-
кейтін метрике болмаған ғой) сол кездегі әкімшілік-территориялық 
бөлінісі бойынша Астрахан губерниясына қарасты Бөкей (Ішкі 
Орда) облысының Тарғын қисымында (бөлігінде) дүниеге келген. 

Мінгізбес ұстамаса құлағынан. 
Қолыма жібек баулы түсті сұңқар, 
Құдайым, қондырғай ед ұзағынан!
Сол кезде байлардан кесімді жалақысын 

ала алмай, жәбір-жапа шеккен малайлар 
атқамінер әкімсымақтардан емес, әділдікті 
Төкелден іздейді екен. Адал жанның ала 
жібін аттамаған азамат әлгіндей жәбір 
көрген ауылдасын қасына ертіп, зорлық 
істеген байшыкешке барғанда: «Мына 
малайдың кесімді ақысын менің көзімше 
өтеп, ризалас, өйтпесең, ана жылқыңнан 
таңдағанымды аламын. Берсең қолыңнан, 

бермесең жолыңнан...» деп кесіп тастай-
тын көрінеді. Бай бұған шарасыздан көнетін 
болса керек. Кейде оның дегеніне көнбеген 
өркөкірек байлардың жылқысын айдап кетіп, 
оны ауылдағы жарлы-жақыбайға үлестіріп 
берген деректер де кездеседі. Өз басы он-
дай олжадан келген малды пайдаланып, 
ауқаттанудан мүлде аулақ болған. Әйтпесе, 
он екі жастағы баласын қолынан жетектеп 
жүріп, Астрахандағы балық аулайтын ауыр 
жұмысқа жегілер ме еді?!

Айта кетелік, Орда қаласында қазақ 
жігіттерінен атты әскер жасағы құрылғаны 
көпке мәлім. 1918 жылдың күзінен бастап 
жасақталған бұл әскери бөлім Қазақтың 
советтік тұңғыш атты әскер полкі деп атал-
ды. Полктің құрамында бірнеше атты әскер 
эскадроны, пулеметшілер командасы, 
кіші командирлерді оқытып даярлайтын 
полк мектебі, тағы басқа да бөлімшелер 
болған. Әуелгі кезде полктің командирлері 
көбінесе бұрынғы патша әскерінде қызмет 
еткен офицерлерден тұрған. Олардың 
ішінде революцияға опасыздық істеп, жау-
лар жағына қашқандар, сатқындық жолға 
түскендер де кездесіпті.

Біздің Ғұбаш Төкелов болса, 1918 жылы 
қызыл партизандар жасағынан өзінің қасына 
ерген бірнеше серіктерімен бірге сол атты 
әскер полкіне келіп кірген. Партизандардың 
ақбандыларға қарсы ұрыстарына қатысқан 
қажырлы жігіт кейін кіші командирлер даяр-
лайтын полк мектебіне оқуға жіберіледі. 
Ол мектепті 1919 жылы бітіріп шығып, 
осы жылдың жазында полктің бір эскад-

роны Сайхын станциясының маңайында 
Деникиннің ақгвардияшыл бандылары-
на қарсы соғысып, жауды талқандайды. 
Ғұбаш бұл айқаста взвод командирінің 
орынбасары болып, бөлімше сарбазда-
рын білгірлікпен басқарғандығы да тасқа 
басылып, бізге жеткен. Тағы бір дерек 
көздерінен атты әскер полкінің командир-
лері мен солдаттарының арасында сая-
си-тәрбие жұмысын жүргізуге облыстық 
басшы орындарда істейтін П.Варламов, 
С.Милютин, Ғ.Сарыбаев, А.Оразбаева, 
Б.Жәнекешев, Ж.Сәрсеков, М.Бегалиева, 
С.Нұрлыханов, С.Жақыповтар белсе-
не араласқанын байқаймыз. Сондай-ақ, 
шығыс майданының IV Армиясы соғыс 
советінің мүшесі В.В.Куйбышев 1919 
жылдың жазында полктің жауынгерлік және 
саяси даярлығын көруге Ордаға келіп, 
полктің саяси дайындығын әлі де шира-
та түсу туралы тапсырма берген. Осыдан 
кейін көп кешікпей полкті Орал майда-
нына аттандыру туралы IV Армияның ко-
мандашысы М.В.Фрунзенің бұйрығы жет-
се, осы аттаныстың алдында Ғ.Төкелов 
взвод командирлігіне жоғарылатылады. 
М.В.Фрунзенің бұйрығында Ордадағы 
атты әскер полкі сол кезде Орал қаласы 
мен Жайық өңірін генерал Толстовтың 
бастауымен совет өкіметіне қарсы ұрыс 
жүргізіп жатқан ақказактардан тазартып, 
жауды талқандау үшін шабуылға шыққан 
В.И.Чапаев басқарған 25-дивизияға оң 
қанаттан қосылып, бірлесе қимылдау мін-
деті қойылған. Қазақ атты әскер полкінің 

қатар, жаудың бес солдатын тұтқынға 
алыпты. Осындай сәтті ұрыс операцияла-
рынан кейін полк Василий Иванович Чапаев 
басқарған 25-дивизияға қосылып, генерал 
Толстовтың армиясын Гурьевке, Каспий 
теңізінің жағалауына қарай өкшелей қуып, 
күйрете соққы береді. 

Осылайша, Ордада жасақталған атты 
әскер полкі Отан алдындағы жауынгерлік 
міндетін ойдағыдай орындап, ұрыс опера-
цияларында батылдық пен ерліктің үлгісін 
көрсеткені үшін 1919 жылы шілдеде РСФСР 
Орталық атқару комитетінің жауынгерлік 
Қызыл Туымен наградталған. Ал, Жайық 
өңірі жаудан азат етілгеннен кейін атты 
әскер полкі Орынборға көшіріліп, мұнда да 
полк жауынгерлері Колчак армиясының, 
алашорда жасақтарының қалдықтарын 
жоюға қатысқан. Соған қоса, Қазақ АССР-і 
үкіметін, мекемелерін, әскери мәні бар объ-
ектілерді күзеткен. Әңгімеміздің арқауы бо-
лып отырған Ғұбаш Төкелов 1919 жылы жел-
тоқсанда эскадрон партия ұйымдарында 
партия мүшелігіне қабылданып, 1921 жылы 
Қызыл Армия қатарынан босатылыпты. 
Ол Бөкей губерниялық партия комитетінің 
шешімі бойынша 1921-1924 жылдары 
Нарын уездік милиция басқармасының 
бастығы болған. Осы кезде  Ғ.Төкелов 
бастаған милиция жасағы бандылардың 
қастандық әрекетін әшкерелеп, сазайы-
нын тарттырып отырған. 1924-1926 жыл-
дары Тарғын болыстық Кеңесі аткомының 
төрағасы, 1926-1928  жылдары болыстық 
партия комитетінің хатшысы. 1928-1930 
жылдары Орда аудандық милиция бөлімінің 
бастығы қызметін атқарған. Одан кейінгі 
кезеңде, яғни, 1931-1948 жылдары әртүрлі 
жұмыстар атқарып, 1948 жылдан зейнетке 
шыққанға дейін Алматыдағы биокомбинат-
та өз қолтаңбасын қалдырған. Қазақ ССР 
Министрлер Советінің шешімімен 1955 
жылы республикалық дәрежедегі дербес 
зейнеткер атанған ол 1962 жылы Алматы 
қаласында 74 жасында дүние салды. 

Иә, біздің өлкемізден осындай айтулы 
тұлғалар көптеп шыққаны тарихтан мәлім. 
Сондай ардақты жандардың қатарына 
Ғ.Төкелов атын да қосуға болады. Өкініштісі, 
олардың өнегелі өмір мектебін кейінгі жас 
толқын білмейді, аға буынның қазір қағаз-
қалам түрткілеуге уақыты тығыз. Заман 
ағымы болса, түгелдей электронды жүйеге 
көшуде. Ал, Құм Нарынның топырағында 
елге елеулі қаншама есімдер көміліп жатыр 
десеңізші?! 

Амантай ХАМЗИН,
тарихшы-өлкетанушы,

ауданның құрметті азаматы.
Сайқын ауылы.

жауынгерлері 25-дивизияның негізгі 
күштеріне қосылу үшін Бөкей облысы-
на қарайтын Жаңақала (Новая-Казанка), 
Қазталов уездерінің территориясы мен  
Сламихино (осы күнгі Жалпақтал) посел-
кесін ақказактардан азат ету қажет болды. 
Күндіз-түні жауға қарсы үздіксіз жүргізілген 
ауыр арпалыспен бірден-бірге өрши түскен 
ұрыстардың нәтижесінде Бөкей даласы 
жаудың қанды шеңгелінен азат етіліп, со-
веттік тұрмыс салты орнай бастады. Полк 
бұл ұрыстарда көп шығынға ұшырап, талай 
боздақтар революция жеңістерін қорғау 
жолында құрбан болған. Жерлесіміз Ғұбаш 
Төкелов басқарған взводтың жауынгер-
лері Сламихино маңында болған атал-
мыш ұрыстарда ақказактардың 250-дей 
көлікке жегілген жүк арбасына тиелген 
қару-жарағын, ат-жемін, азық-түлігін, елден 
тонап алған бұйымдарын қолға түсірумен 
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Әкім бол, халқыңа жақын бол!

Енді нақты көрсеткіштерге 
тоқталып өтейін:

2018 жылы аудандық бюджет 
4 млрд. 98 млн. 589 мың теңге. 
Бюджеттің 6 айдағы 1 млрд. 901 млн. 
816 мың теңге шығыс бөлігінің орын-
далуы 100%, ал, салық түсімдерінің 
жартыжылдық жоспары 127% орын-
далып, 139 млн. 462 мың теңгені 
құрады.

«Дипломмен – ауылға» бағдар-
ламасы бойынша жұмыс істеуге 
келген 10 маманға 1 млн. 683 мың 
теңге көтерме жәрдемақы төленді, 6 
маманға 21 млн. 645 мың теңге бюд-
жеттік несие берілді. Айта кету ке-
рек, соңғы 3 жылда мұндай көмек 77 
жасқа көрсетіліп, оның 42-сі (123 млн. 
894 мың теңге) баспаналы болды.

Бүгінгі таңда шаруашылық-
тарымыздың барлық санатын-
да 68225 ірі қара, 116939 қой мен 
ешкі, 23694 жылқы, 1176 түйе 
бар. Өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда ірі қара малының 
саны – 1,5%-ға, жылқы – 10,7%-ға 
өсіп, қой мен ешкі – 7,9%, түйе малы 
13,7%-ға кеміп отыр. Ұсақ малдың 
кемуі кей шаруа қожалықтарының 
қойларын сатып, ірі қараға айналды-
руымен байланысты. Аудан бойынша 
бір тұрғынға шаққанда 5 шартты мал 
басы келіп тұр, бұл облыс бойын-
ша алдыңғы қатарлы көрсеткіштің 
бірі болып табылады. Жыл басынан 
экспортқа 96 тонна ірі қара малының 
еті шығарылып, ол 1 млрд. 716 млн. 
теңгені құрады.

Ауданымызда тіркелген 509 шаруа 
қожалығы мен 969 кәсіпкерлік нысан-
дар қарқынды дамып, өз жұмыстарын 
тиімді атқаруда. Осы есепті мерзім-
де Ұлт жоспарының 35-қадамының 
орындалуы бағытында жаңадан 8 ша-
руа қожалығы ашылып, оларға 6200 
гектар жер телімі пайдалануға беріл-
се, 7 кәсіпкерлік нысан іске қосылды. 
Айталық, өткен жартыжылдықта 
жерді тиімді пайдаланбаған шаруа 
қожалықтары анықталған жоқ.

Ауданда 21 асыл тұқымды 
шаруашылық бар (2014 ж. - 7 
шаруашылық), соның ішінде, «Хан 
ордасы» ЖШС-гі бактериан түйесін, 
18 шаруа қожалығы қазақтың ақ бас 
сиырын, 2 шаруа қожалығы «Көшім» 
және «Жабы» жылқыларын өсіреді. 
Биыл екі шаруа қожалығы асыл 
тұқымды мал сатып алса, «Ерса-
йын» (Сайқын а/о), «Мырза» (Бисен 

Мақсат – ел тұрмысын ілгері бастыру
(Аудан әкімі Н.С.Рахымжановтың  алғашқы жартыжылдықта атқарылған 

жұмыстар туралы облыстық баспасөз мәслихатында жасаған баяндамасынан)

Мемлекеттік саясаттың басты мақсаты – халықтың 
әл-ауқатын арттыру. Ауданымызда жергілікті атқарушы 
органдарының да барлық қызметi осыған бағытталған. 
Қазіргі күні 1921445 гектар жеріміздің 1376444 гектары 
жайылымдық, 180470 гектары шабындық болса, 945 мың 
гектары әскери полигон аумағына жатады. 2018 жылдың 
1 шілдесінде халқымыздың саны 16211 адамды құрады. 
Ауданға қоныс аударғандар болғанымен, көшіп кетушілер 
саны азаймай отыр (көшіп келгендер – 104, көшіп кет-
кендер – 227 адам). Халықты, соның ішінде, жастарды 
тұрақтандыру бағытында 7 ауылдық округ пен 22 елді ме-
кенімізде тиісті шаралар ұйымдастырылып та жатыр.

а/о), «Нарын» (Т.Масин а/о) ша-
руа қожалықтары мал бордақылау 
алаңдары құрылысын бастады. Өткен 
жылы шаруа қожалықтарымыз 522 
млн. 273 мың теңге субсидия алса, 
ағымдағы жылдың 6 айында оларға 
267 млн. 840 мың теңге көлемінде 
субсидия төленді.

Ауа райының қолайсыздау 
болғанымен, ауданда мал азығын 
дайындау жұмыстары тоқтаған емес. 
Мал санына байланысты биыл 134 
мың тонна шөп дайындалу керек 
болса, қазіргі уақытта оның 32 мың 
тоннасы шабылды. Және былтырдан 
қалған 8 мың тонна мал азығы тағы 
бар.

Жыл санап мал шаруашылығы 
саласының материалдық-техникалық 
базасы да нығайтылуда. Өткен жылы 
лизингке 33 трактор мен 33 шөп 
шабатын агрегат алынған болса, 
ағымдағы кезеңде олардың қатары 
тағы да 4 агрегат пен 6 тракторға 
толықты.

Аудандағы экономикалық белсен-
ді халық саны – 8884 адам болса, 
жұмыссыздың деңгейі – 5,0 % (447 
адам) құрады. Тек есепті мерзімде 
345 адам жұмысқа орналасып, оның 
199-ы тұрақты, 106-сы әлеуметтік 
жұмыс орындарына тартылса, 40-ы 
жастар тәжірибесі бағдарламасы 
негізінде еңбек етуде. Оның сыр-
тында 221 адам қоғамдық жұмыспен 
қамтылып, қайта даярлау және 
кәсіптік оқуға 93 адам жолданды. 

Мүгедек жандарды қоғамға бейім-
деп, олардың өмір сүрулеріне 
қолайлы жағдай жасау – бүгінгі 
заманның басты талабы. Ол да 

назардан қалмай, аудандағы 497 
мүгедектің (I топ мүгедегі – 50, II 
топта – 173, III топ мүгедегі – 218, 
бала жастан мүгедек – 138, 16 жасқа 
дейінгі мүгедек балалар саны – 56) 
4-еуі тұрақты жұмысқа орналасса, 
2-еуі әлеуметтік жұмыс орнына, 1-
еуі жастар тәжірибесімен жолданды. 
9-ы қоғамдық жұмысқа орналасып, 1 
адам кәсіптік оқуға жолданды.

Жаңа форматтағы атаулы 
әлеуметтік көмек бойынша 730 ада-
мы бар 157 отбасына 19 млн. 304 мың 
теңге төленді. 678 адамы бар 143 
отбасыға 17 млн. 881 мың теңгенің 
шартты көмегі көрсетілсе, шартсы-
зына 52 адамы бар 14 отбасы (1 млн. 
423 мың теңге) ие болды. Шартты 
көмек аясында 90 адам тұрақты,  
12-сі әлеуметтік, 40-ы ақылы 
қоғамдық жұмысқа, 28-і кәсіптік 
оқытуға жолданды. Бұл жұмыстар 
алдағы уақытта да өз жалғасын таба 
бермек.

Келешек ұрпаққа сапалы білім 
беру, оларды қоғамымыздың бел-
сенді мүшелері етіп қалыптастыру 
– біздердің күнделікті міндетіміз бо-
лып табылады. Ауданның білім беру 
жүйесінде 18 мектеп, 1 колледж, 4 
мектептен тыс тәрбие орталығы, 

1 жасөспірімдер спорт мектебі, 4 
бөбекжай және 9 шағын орталықтар 
жұмыс жасайды. 

Білім беру мекемелері ғимарат-
тарының күрделі жөндеуі жоспарлы 
жүргізіліп келеді. Мәселен, соңғы 5 
жылда 18 мектептің 6-ауы күрделі 
жөндеуден өтті. 2017-2018 оқу жы-
лында сол білім ошақтарында 2443 
оқушы оқымақ. Оларға 505 педагог 
дәріс бермек. Өткен оқу жылын-
да алтын ұялар 12 жас маманмен 
толыққан.

Биыл мектеп бітіруші түлектердің 
7-еуі «Алтын белгіге», 8-і «Үздік 
аттестатқа» қол жеткізіп, 106-сы не-
месе 70 пайызы тестілеуге қатысты. 
Ондағы бөкейлік түлектердің орташа 
көрсеткіші 78,34 балды құрады.

2018 жылы оқушылардың жазғы 
демалысын ұйымдастыруға 5 млн. 
теңге қаржы бөлініп, 1 млн. 100 мың 
теңгеге Сайқын ауылындағы «Арай» 
сауықтыру-туристік лагеріне және 
Хан ордасы ауылындағы «Болашақ» 

аудандық лагеріне қаңқалы-мо-
дульдік бассейндер алынып беріл-
ді. Бүгінгі таңда 2275 оқушының 
93 пайызы (2110) демалыс және 
сауықтыру лагерлерінде демалды.

Шежіресі бай, өнердің орталығы 
саналатын ауданымыздың мәдени 
өмірі бүгінгі күні де заман талабы-
на сай дамып, көптеген игі істер 
атқарылуда.

Аудан бойынша 13 мәдениет 
үйлері мен клубтар, 1 спорт залы, 1 
спорт мектебі, 22 кітапхана мен 1 та-
рихи-мұражай кешені халыққа қызмет 
көрсетуде. Ауданда «Халықтық» 
атағы бар ұлт-аспаптар оркестрі, 
«Нарын» вокалды ән-аспаптар ан-
самблі, «Үлгілі» атағы бар «Орда 
гүлдері» би ансамблі және басқа 
да ұжымдар жұмыс жасайды. Атал-
мыш жартыжылдықта 363 мәдени-
көпшілік және 42 спорттық шара 
өткізілді. Астанамыздың туған күніне 
арналып Орал қаласында өткен «Ел 
жүрегі – Астана» көркемөнерпаз 
ұжымдарының облыстық фес-
тивалінде біздің халықтық «На-
рын әжелері» ансамблі жүлделі 
ІІІ орынды қанжығасына байлады. 
Орал қаласында өткен мәдениет 
қызметкерлері арасында «Рухани 

қазына» атты облыстық фестивалін-
де Хан ордасы ауылдық мәдениет 
үйі «Үздік ауылдық мәдениет үйі» но-
минациясын иеленді.

Спорт саласында жетістіктеріміз 
аз емес. Ақтөбе қаласында па-
уэрлифтингтен өткен Қазақстан 
Республикасының чемпионатында 
бөкейлік спортшылар 3 алтын, 1 күміс 
медаль иеленді. Ауыр атлеттердің 
облыстық чемпионатынан да жерлес-
теріміз табысты оралды, нақтылап 
айтсақ, қоржынға 8 алтын, 1 күміс, 2 
қола түсірді. Ресей Федерациясының 
Ахтуба қаласында Ұлы Жеңістің 
73 жылдығына арналған дәстүрлі 

жанов және күйші Асылбек Қазиевпен 
кездессе, Саралжын ауылында сол 
топырақтың түлектері туған ауылына 
келіп, «Сағындым ауылымды» атты 
концерттік бағдарламасын қалың 
көрерменге ұсынды. Меценаттардың 
демеушілігімен 5 млн. теңгеге 5 нысан 
іске қосылса, жоспардан бөлек 3 млн. 
теңгеге 11 шара оздырылды. Жер-
лестер форумы өтіп, Қазақстанның 
киелі орындар географиясы тізімі-
не енген Хан ордасы ауылындағы 
тарихи-музей кешені мен 3 мавзо-
лейден тұратын пантеонды биыл 2 
мыңнан астам турист келіп тамаша-
лап кетті. Облыстық деңгейдегі кез-
десулер, мәдени-көпшілік шаралар, 
«Жайықтың қасиетті орындары» 
атты республикалық форумы Хан 
ордасы ауылында өз мәресіне жетті. 
Оның аясында Бөкей ордасы тарихи-
музей кешенінде «Рухани жаңғыру» 
экспозициясы ашылды.

Биыл кезекте тұрған азаматтарға 
жалға берілетін коммуналдық үйлер 
құрылысы жалғасын тапты. Қазіргі 
таңда «Нұрлы жер» бағдарламасы ая-
сында Сайқын ауылында жалпы құны 
108 млн. 501 мың теңгені құрайтын 
5 екі пәтерлік тұрғын үй құрылысы 
аяқталып, кезектегі тұрғындарға 

берілді. Тағы да 16 екі пәтерлік 
тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін 
конкурс жарияланып, 26 екі пәтерлік 
тұрғын үйлердің жобалық сметалық 
құжаттары сараптамадан өтуде. 
Айта кетелік, ауданда жеке тұрғын үй 
салу қарқыны да өсуде. Биыл жеке 
тұрғындармен жалпы көлемі 830 
шаршы метрді құрайтын 9 баспана 
іске қосылды. Аудан орталығында 
жеке тұрғын үй құрылысын салуға 
арналған 34 жер учаскесіне және 
16 екі пәтерлік коммуналдық тұрғын 
үйлерге инженерлік желілер тартуға 
63 млн. 314 мың теңге қаржы бөлініп, 
жұмыстар жүргізілуде. Мұнда за-
ман талабына сай 309 млн. 852 мың 
теңгенің 70 орындық жаңа типтік ин-
тернат құрылысы басталып, жаңа оқу 
жылында іске де қосылмақ.

Аудандағы автомобиль 
жолдарының жалпы ұзындығы 
385 шақырым болса, оның 103 
шақырымы республикалық маңызы 
бар автожолға жатады. Бұл бөлікке 
күрделі жөндеуді өткізу, яғни, ас-
фальт төсемін салу үшін ЖСҚ 
жасақталуда, ал, нақты жұмыстары 
келесі жылдың мамыр айында бас-
талады. Осы республикалық авто-
жолына Хан ордасы ауылын қосатын 
21 шақырым жол да келесі жылы 
жөнделеді деп күтілуде. Оның ЖСҚ 
мен сараптамасы әзір. Биыл КПО б.в. 
компаниясының қаржысына Сайқын 
ауылының 5,6 шақырым құрайтын 
ішкі асфальт жолдарын орташа 
жөндеуден өткізу жоспарлануда.

Аудандағы 22 елді мекеннің 
13-і орталықтандырылған сумен 
қамтылған. Қазіргі таңда Жәрмеңке, 
Қарасу, Әжен және Кеңой ауылда-
рында су құбырларының құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде, тағы да 
3 елді мекенге (Шоңай, Тайғара, 
Үштерек) су құбырын тарту үшін 
қажетті құжаттары дайындалып, са-
раптамалары аяқталу қарсаңында. 
Бұл жұмыстарды аяқтаған соң, 
тұрғындардың сумен қамтылу деңгейі 
99 пайызға жетеді деп күтілуде. Газ-
бен қамту да жоспарлы жүруде.

Елдің тілегі, мұң-мұқтажы 
баршамызға ортақ. Өздеріңізге баян-
дап бергендей, ауданда атқарылып 
жатырған барлық іс-шаралар елдің 
жағдайын жақсартуға, тұрғындардың 
өмір сүру деңгейін көтеруге 
бағытталған. Және бұл бағытта 
жұмыстар жалғаса бермек.

«Дружба» кубогы үшін самбодан 
өтетін халықаралық ашық турнирге 
қатысқан біздің палуандарымыз 1 
алтын, 2 күміс және 2 қола медальға 
қол жеткізді.

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында былтыр-
дан бері көптеген көлемді шаралар 
оздырылғаны белгілі. Солардың 
қарқыны биыл да жалғасын та-
уып, есепті мерзімде 248 шара 
ұйымдастырылып, оның 28-і 
облыстық және ауданаралық дең-
гейдегілер. «Ақпарат толқыны» кіші 
бағдарламасы негізінде облыстық 
телеарнада 11, облыстық газеттер-
де 12, аудандық басылымда 119, 
әлеуметтік желілерде 253 (фейсбук, 
инстаграм, аудан әкімшілігінің ре-
сми сайты) материал жарық көрді. 
Арнайы баннерлер де орнатылып, 
мекемелерде бағдарламаның лого-
типтары ілінді.

Аудан жастары еліміздің жарық 
жұлдызы, жерлесіміз Дәурен Сейіт-
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Сәті түскен сұхбат

– Мұрат аға, ауылға қош келдіңіз! 
Туып-өскен жеріңізді, ағайын-ба-
уыр, дос-жаранды сағына жеткен 
боларсыз? 

– Рақмет, айналайын! Әрине, 
сағынғанда қандай! Ауылыма жет-
кенше қалай асықтым десеңізші... 
Бұл сезімдерді сөзбен жеткізу мүмкін 
еместей. Сонау Алматыдан қарт 
анамның сәлемін де ала келдім.

– Ауылыңызды, балалық шағы-
ңызды еске алғанда ең бірінші 
ойыңызға не оралады?

– Ауылдан жырақ кеткеніме отыз 
бес жылдай болыпты. «Қайран менің 
өз үйім» демекші, кешегі бала күніміз-
дің куәсіндей қара шаңырақты әлі де 
сағынамын. Сол үй жадымда мәңгі 
сақталып қалды. Ауылдың адамда-
рына деген сағынышым тіптен бөлек. 
Ол кездегі қарасирақ балалардың бар 
ермегі дала ойындары еді ғой. Одан 
қалды әке-шешемізге көмектесеміз, пі-
шен тасып, тағы да басқа тапсырылған 
тірліктерді атқарамыз. Әттеген-айы, 
әкемнен небәрі он жасымда айыры-
лып қалдым. «Жазмыштан – озмыш 
жоқ» деген, оған да көндіктік. Бар 
ауыртпалық шешеміздің мойнына 
артылды. Марқұм әкем бұ дүниеден 
тым ерте кетерін сезді ме екен, маған 
үнемі ақыл айтып, шаруаға араласты-
рып, өзімен алып жүретін. Айтқан әр 
сөзі жадымда мәңгі сақталып қалды. 
Сөйтіп, 1974 жылы  ағайын-туыс ана-
ма ақ баталарын беріп, екінші жолда-
сымен табыстырды. Шүкір, ол әкеміз 
де жақсы адам болып шықты. Біз-
дерді туған балаларынан кем көрмей, 
қамқорлық жасады. Биыл ауылға 
ат басын тіреуімнің де басты себебі 
– қос әкемнің рухтарына тағзым етіп, 
құран бағыштау. Бірінің о дүниелік 
болғанына 50 жыл, екінші әкемнің 
қайтқанына  15 жыл болып қалыпты. 
Артында қалған ұрпағы әке атын 
өшірмеуге тырыстық. Өзімізде біраз 
жерге келіп қалдық, шүкір!

– Аға, әскери саланы 
таңдауыңызға не себеп болды?

– Мен мектепті бітірісімен поштаға 
жұмысқа кіріп, еңбекке араласып кет-
тім. Анама қолғабыс етуім керек-ті. 
Бірақ, 1976 жылы әскерге шақырылып, 
Литва қаласының Плунга елді ме-
кеніндегі 18278 әскери бөлімде бо-
рышымды өтедім. Келгесін Саратов 
қаласындағы әскери училищеге оқуға 
түсіп, осы саланың қыр-сырын терең 
меңгеріп, жақсы маман болуға талпын-
дым. Бар ғұмырымды әскери өмірге 
арнаймын деген айқын мақсат та бол-
ды. Оқуды аяқтай салысымен, яғни, 
1981 жылы Украина елінде қызмет 
жолы басталды. Нақтырақ айтсам, 
Одесса қаласында екі жарым жылдай 
жұмыс істеу бұйырған екен. 
Бұл елдегі әскери міндетімді 
абыроймен атқарып, елге 
оралғаннан соң бірден Тараз 
қаласына жіберді. Әскери 
адам ережеге бағынады, 
бұйрық шықса, заттарын 
буып-түйіп аттана береді. 
Жалпы, қызмет барысын-
да Қазақстанның біраз 
қаласында, Өзбекстанда, 
Ресейде де болдым. 2000-
2004 жылдары Петропавл 
қаласындағы Ұлттық гвар-
дия жанынан құрылған 
әскери институтқа басшы-
лық еткенім және бар. Бақан-
дай 42 жыл өмірім әскери 
салада өтті ғой.

– Әңгімемізді тақы-
рыптан ауытқымай жал-
ғастыра берсек, аға! 
Соңғы кездері нәзік жан-
ды арулар да әскери 
оқу оқып, сырт көзге 
қатал да қауіпті көрінетін 
мамандықтың тізгінін 
ұстап жүр. Айтыңызшы, 

«Қара шаңырақты әлі сағынамын»

 Қасиетті Нарын топырағында небір айтулы азаматтар 
дүниеге келген. «Сыр-сұхбат» айдарының бүгінгі қонағы 
жерлесіміз, доғарыстағы полковник Мұрат Қарағойшиев те 
тек Қазақстанда ғана емес, көршілес елдердің қорғаныс са-
ласында да қызмет атқарып, абыройлы еңбек еткен жан.

әйелдердің бұл салада қызмет етуі 
жарасымды ма?

– Елімізде әйел адамның да жігіт-
термен қатар білім алуға құқығы 
бар. Әскерде көбіне қыз балалар 
медбике, іс-қағаздарын жүргізуші, 
тәрбие жөніндегі маман не психо-
лог сияқты табиғатына үйлесетін 
жұмысты атқарады. Десе де, ерлер-
мен қатар сапқа тұрып, жауынгерлік 
даярлықтан өтетін кездер де бола-
ды. Қанша дегенмен біз ержүрек 
бабалардың ұрпағымыз. Тарихта 

Абылай ханның жау тылындағы бар-
лаушысы болған Айбике есімді батыр 
қызды білетін шығарсыздар? Сол 
Айбике ұзақ жылдар бойы қалмақ 
қонтайшысының ордасында күтуші 
болып, елге астыртын құпия хабар-
лар жеткізіп отырған. Сақ патшайымы 
Томирис те батыр патшайым ретін-
де халықтың есінде қалды. Өткен 
Ұлы Отан соғысы кезінде де жаумен 
шайқасқан Әлия, Мәншүк және Хиуаз 
сияқты қыздарымыз ерліктің нағыз 
үлгісін көрсетті емес пе?! Сондықтан 
бүгінгі қазақ қыздары да намысты 
қолдан бермесі айқын. Ал, Израиль-
де 18 жасқа толған қыздарға әскерге 

бару міндеттелсе, Солтүстік Корея, 
Ливияда, Перу, Малаизия елдерінде 
де осындай дәстүр бар. 

– Өкінішке қарай, қазіргі күні 
әскерге барудан жалтарып жүрген 
жігіттерге не айтамыз?

– Отан алдындағы борышын 
өтеу әр саналы азаматтың мін-
деті Һәм парызы. Бұл дәлелдеуді 
қажет етпейтін аксиома. Ал, әскер 
қатарына қабылдау қатаң талап 
бойынша жүргізілетіндіктен, көбісі 
денсаулығы мен психологиялық тест-
терден сүрінеді. Сондықтан білім 
ошақтарында жастарға рух беріп, 
ұлтжандылықты көтеретін іс-шара-

әзіл-шынын араластыра әңгіме ай-
тып, бозбалаларды үрейлендіретін 
көрінеді. Бұл дұрыс емес. Бәрімізде 
жас болдық, таяқ та жедік, ұрыс та 
естідік. Кездескен қиыншылықтарға 
мойымадық. Қайта шыңдалдық, 
алға ұмтылдық. Ер жігіттің бойында 
осы қасиеттер болуы басты міндет. 
Өйткені, ер-азамат шаңырақтың иесі, 
отбасының қорғаушысы.

– Балаларыңыздың сіздің 
жолыңызды қуып, әскери салада 
қызмет еткенін қалаған жоқсыз ба?

– Шүкір, бір ұл, бір қызым бар. 
Екеуі де бүгінде сүйікті кәсіптерімен 
айналысып, еңбектерінің жемісін 

көріп жүр. Ұлым Петро-
павл қаласындағы әскери 
оқу орнын, қызым  Кимэп-ті 
тәмамдады. Кез келген адам 
тек сүйікті ісінде ғана өседі, 
дамиды, сондықтан ұлымның 
әскери азамат болғанын 
қаласам да, оның таңдауымен 
келістім. Қазір жолдасым еке-
уіміз балалардың, немере-
жиендердің амандықтарын 
ғана тілеп отырмыз. 

– Өзіңіз жоғарыда 
айтқандай, әскерилер 
қызмет бабымен жиі көшіп-
қонып жүреді. Осы саланың 
ыстық-суығына бірдей ара-
ласып, жаныңыздан табы-
ла білген жеңгеміз туралы 
да біле отырсақ? Әскери 
адамның жары қандай бо-
луы керек? 

– Өте орынды сұрақ. «Отан 
отбасынан басталады». 
Жанұялы болып, балалар 
өмірге келген кезде көшіп-
қонудың машақаты көбейді. 
Бәріне де психологиялық 

тұрғыдан мықты дайындық қажет. 

ларды жиі өткізіп, ұлдардың санасы-
на «Сендер елдің қорғанысыңдар! 
Жігітсіңдер! Аналарыңның, қарын-
дастарыңның қорғаушысы, қамқор-
шысы өздерің» дегенді терең сіңіріп, 
тәрбиелей білуіміз керек. Міне, осын-
дай маңызды насихаттың арқасында 
ұлдардың бойында елге, жерге деген 
сүйіспеншілік оянып, батылдық пайда 
болмақ. Жасыратыны жоқ, олардың 
әскерден жалтаруына сирек болса 
да, естіліп жататын кейбір әлімжеттік 
әрекеттердің әсері де болуы мүмкін. 
Бірақ, заң бар, жарғы бар. «Ойбай, 
әскерде бәрі шектен шыққан, жұдырық 
ала жүгіреді екен» дейтін сөз өтірік. 
Менімше, бүгінде жастардың бойында 
қорқыныш сезім басым сияқты. Кейде 
сарбаздық міндетін өтеп оралғандар 
«таяқ жедік, қорлық көрдік» деп 

Өзге ортаға сіңісіп кету де оңай емес. 
Алайда, менің жардан жолым болған 
адаммын. Райхан жеңгелерің де 
әскери ортаның маманы. Ең бастысы, 
әйел шыдамды, түсінігі мол, сезімтал 
болғаны жөн. Әрі олар шаңырақтың 
шаттығы ғана емес, нөмір бірінші 
тәрбиеші де ғой. Ер түздің адамы де-
гендей...

– Досыңыз көп пе?
– Аз да, көп те емес. Мен үшін сол 

достықтан қымбат ешнәрсе жоқ. Бәрі 
де уақытша дүние. Сыныптастарым 
Дмитрий Семилиди, Жігер Ома-
ров, Меңдеш Мамаев, Жанғаным 
Еркеғалиева, Сәуле Өтешқалиева, 
Оразбек Таңатаров, Айсұлу Бірімжа-
ровалармен  байланысымыз үзілген 
емес. Сәлем-сауқат сұрасып, елдің 
амандығын біліп отырамын. «Жас 

кезіңде дос керек, қартайғанда туыс 
керек» дегенді көп естимін. Бірақ, 
қайратқа толы жастық кезеңде 
де, қарттыққа аялдаған шақта да 
досыңның сиремегені қандай жақсы? 

– Аға, бәріміз де ет пен сүйектен 
жаралған пендеміз ғой. Кейде 
өмір-дарияда шебер жүзе білудің 
өзі ерекше мықтылықты қажет 
ететіндей көрінеді. Қызығы мен 
қиындығы қатар жүретін тірлікте 
сізді алға жетелеген не? 

– Бұл өмірде проблема деген өткінші 
нәрсе, тарқатылмайтын түйін жоқ. Тек 
басқа түскен сынақты сынбай өткізіп, 
оны көтере білу үлкен ерлік. Өйткені, 
сондай жағдайларға шыдай алмай, 
аттан ауып түскен азаматтар қанша 
ма?! Ал, ерік-жігері мықты жандар 
бұған  философиялық көзқараспен 
жақындайды, болған істен сабақ ала-
ды. Қиындықты шешудің жолдарын із-
дейді. Былайша айтқанда, үрейге жол 
бермейді. Адамға әуелі ертеңге деген 
зор сенім керек деп айтар едім.

– Кезінде біраз ауылдасыңызға 
көмек қолын созып, қамқорлаға-
ныңыз туралы жерлестеріңізден 
естіп білдік...

– Ойыңызды түсіндім. Елге жүрегі 
бұрмайтын ер бола ма? Ондайда 
үлкендер «Алладан қайтсын, сауа-
бын берсін» деп жиі айтушы еді ғой.  
Жақсылық жасағанды міндетсінген 
жоқпын, оны азаматтық парызым ғана 
деп ұғындым. 

– Өзіңіздей өнегелі өмір ие-
лерімен жүздескенде, санада 
сан сұрақтың туындай беретіні 
заңдылық қой. Әзірше, екеуара 
әңгіме тізгінін осы жерден тар-
та тұрарлық. Аман жүріңіз, туған 
жеріңізге жиі табаныңыз тиюге 
Алла нәсіп етсін!

Арайлым ФАРИДОВА.

Полковник М.Қарағойшиев

Аяулы анасы Аружамал  
мен жан-жары Райхан Әріптестер ортасында 

Замандастар-құрдастар
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Қоғамдық санаға рухани сілкініс 
беріп, ұлы мұрат-мақсаттардың түйін-
тұжырымын мәйелі ой-толғаумен 
саралаған осынау жоспарлы жоба-
ны халық жылы қабылдады. Рухани 
үндестік үйлесім тапқан, мәдени-
рухани құндылықтарға басым мән 
берілген бұл жаңғыру бағдары 
жұртшылықтың жігерін қамшылады. 
Елге – мұра, ұрпаққа үлгі бола-
тын, ұлттық сананың кемелденуін 
көздеген, табысқа жету тетіктері тіз-
бектелген аталмыш толғауды «Елім» 
деген барша азамат қолдап, қуаттап 
алып кетті. Елім менің! Ол өз үйіңнің 
табалдырығынан басталады. Содан 
шетсіз, шексіз қияға өрлеп кете бара-
ды. Жұпар иісті жусаны мен таза ауа-
сы, жотаға өрлеген жалғыз аяқ жолы 
– туған жердің көрінісі. Сондықтан да 
балалық шақтан бастап-ақ адамда 
Отанға деген махаббат сезімі ояна-
ды. Мен үшін Отан – жан сезімі! Сенің 
әрқашан оймен болса да оралғың 
келетін рухани бұрышың. Талай 
қас батырлар жанын қиып, қорғап 
қалған, небір тіршілік иесі нәр алып 
жаралған, әрі тұңғыштардың мекені 
атанған қасиетті туған өлкем – Бөкей 
ордасы ауданының Ұялы ауылы. 
Адам тағдыры кіндік қаны тамған 
өлкемен тамырлас. Ауылымыздағы 
білім ордасына қазақтан шыққан 
тұңғыш генералдардың бірі Шәкір 
Жексенбаевтың аты берілген. Мем-

лекет басшысы өзінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Туған жер» бағдар-
ламасын ұсынып, жас ұрпақтың 
бойына сүйіспеншілік, патриоттық 
сезімді қалыптастыру керектігін баса 
көрсетті. Мектеп түлектері де жоғары 
оқу орындарын тәмамдап, «Рухани 
жаңғыру» мақаласы аясында ауыл-
ды көркейтуге өз үлестерін қосып 
жүр. Біздің Ұялы мықтылардың ұясы 
болған мекен. Мен осы топырақта 
туып-өскеніме қуанамын. Ауылымның 
әсем табиғаты, шалшық суға 
шомылған балалық шақ, жалаңаяқ 
қозы-лақ қуған алаңсыз күндер бәрі-
бәрі естен кетпейді.

Ал, биылғы жылдың 15 мамыры 
мен үшін тарихи күн болып жадымда 
мәңгі сақталып қалмақ. Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың облысымызға 
сапары кезінде Ақжайық жастарының 
бір топ өкілі Елбасымызбен кездесуге 
мүмкіндік алдық. «Ел ертеңі жастар, 
оларды жаңа заманда өмір сүруге 
үйрету біздің міндетіміз» деп әркез  
үлкен сенім артып, қолдау көрсетіп 
келе жатқан Ұлт Көшбасшысымен 
жүздесу, әрине, біз секілді жастарға 
ерекше күш-қайрат сыйлайтыны 
анық. Сондықтан Президентіміздің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы негізінде білім-білігімді, 
ақыл-ойымды егемен еліміздің ертеңі 
үшін сарқа жұмсауды перзенттік 

парызым деп білемін. Ол үшін өз 
өлкесінің өсіп-өркендеуіне айрықша 
үлес қосқан азаматтарды, кәсіпкер-
меценаттарды аудандық деңгейде 
дәріптеп, кейінгі толқынды олардың 
қатарына тарту үшін «Жыл патрио-
ты», «Руханият саласының үздігі», 
«Бөкейордасын жаңғыртуға үлес 
қосқаны үшін» сияқты марапаттаулар 
тағайындалса игі. Бәсекелестік бар 
жерде өсу де, өрлеу де болады ғой. 
Сондай-ақ, әр ауылда бір күнді «Ру-
хани жаңғыру күні» деп белгілеп, елге 
елеулі тұлғаларымыздың абырой-
беделін халық алдында асқақтатсақ, 
бұл да тәрбиенің бір тетігі болар еді. 

«Елдің даңқын ері шығарады, ердің 
даңқын елі шығарады» деп бекер 
айтпаған ғой қазақ. Расында, алды-
мен, ауыл көркейсе, бүтіндей ел де 
жаңарады емес пе?! Олай болса, сен 
де өз ой-пікіріңді һәм ұсынысыңды қос 
замандас! Алтын бесік – ауылымызды 
ардақтау ортақ іске айналғанда ғана 
ісіміз де нәтижелі болары хақ. Ай-
налып келгенде, мұның бәрі «Руха-
ни жаңғыруға» қосқан біздің өзіндік 
үлесіміз емес пе?!

Төрехан ДҮЙСЕНБАЕВ,
М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  жанындағы 

Жастар ісі жөніндегі  депар-
тамент жетекшісі.

Елбасымен жүздескен күн

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: руxани 
жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы – ұлтқа 
бағытталған ұран, мемле-
кеттік идеология өзегі ретін-
де аса құнды үндеу болып 
табылады. 

Сонымен, осы уақытқа дейін ер-
лер 63 жас, ал, әйелдер 58 жаста 
зейнетке шыққан болса, қаңтар айы-
нан бастап нәзік жандыларымыздың 
зейнет жасы жыл сайын алты айға 
ұзартылды. Осылайша, 2027 жылы 
ерлер мен әйелдердің зейнетке шығу 
жасы теңеседі.

Тағы бір өзгеріс, биылғы жылдың 
шілде айынан бастап мемлекет-
тік бюджеттен төленетін базалық 
зейнетақыны есептеу тәртібі жаңарды. 
Бұдан былай базалық зейнетақыны 
белгілеу кезінде тек еңбек өтілі ғана 
есепке алынады. Мәселен, егер бір 
адам кем дегенде 10 жылдан аз 
жұмыс істеген болса оған қазіргі ең 
төмен күнкөріс деңгейінің 54 пайызы, 
яғни, 15 274 теңге тағайындалады. 
Егер жиырма жыл болса ең төменгі 
өмір сүру деңгейінің 74 пайызы, ал, 
отыз жыл құраса 94 пайыз көлемінде 
зейнетақы тағайындалады. Жалпы 
еңбек өтілі 35 жыл болса, базалық 
зейнетақы мөлшері 100 пайыз 
көлемінде толық беріледі. Сон-
дай-ақ, зейнеткердің 1998 жылға 
дейін қалыптасқан еңбек өтілі және 
1998 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі 
зейнетақы жүйесіне аударылған жар-
налары да есепке алынады. 

Ал, ынтымақты зейнетақыны толық 
мөлшерде алу үшін 1998 жылдың 

бірінші қаңтарына дейін әйелдерде 
еңбек өтілі 20, ерлерде 25 жылды 
құрауы керек. Егер бұндай мерзім 
аралығында еңбек өтілі тіркелмеген 
немесе алты айдан төмен болса, 
азаматтар ынтымақты зейнетақыға 
қол жеткізе алмайды. Дегенмен, 
бұлардың базалық негізде зейнетақы 
алуға құқығы бар. Сондай-ақ, бес 
және одан да көп бала туған не асы-
рап алған және оларды сегіз жасқа 
дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жас-
тан зейнеткерлікке шыға алады. Бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедекті 
бағып отырған ата-аналар үшін жаңа 
мемлекеттік жәрдемақының енгізіл-
генін де айта кетейік.

Ескерте кететін жәйт, қайта есеп-
теуді жүргізу үшін зейнеткерлерден 
қосымша құжат талап етілмейді және 
1960 жылғы бірінші қаңтар мен 30 
маусым аралығында дүниеге келген 
әйел адамдар құжаттарын биыл тап-
сырып үлгерулері керек. 30 маусым-
да дүниеге келген азаматшалардың 
31 желтоқсанға дейін уақыттары 
бар. Егер алты айдан асырып құжат 
тапсырылса, зейнеткерлікке шығу 
мүмкіндігінен айырылады.

Кездесу барысында қатысуышылар 
толғандырған сұрақтарын қойып, 
тұшымды жауаптарын алды.

Арайлым ЕСМАҒҰЛОВА.

2018 жылдың қаңтар айынан бастап әйелдердің зейнеткерлік-
ке шығу жасын ұлғайту және базалық, ынтымақты зейнетақы 
мен басқа да жәрдемақы түрлерін есептеуге байланысты 
өзгерістер енгені баршаға аян. Осы және өзге де зейнетақы 
жүйесіндегі жаңашылдықтар туралы ауданымызға арнайы кел-
ген «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
коммерциялық емес АҚ БҚО бойынша филиалының басқарма 
басшысы Райхан Ибраева кеңінен әңгімелеп берді.

Зейнетақы 
жүйесіндегі өзгерістер

Елімізде робототехника сала-
сы жыл өткен сайын жетіліп келеді. 
Әрине, Жапония, АҚШ, Германия 
сияқты робототехника саласындағы 
озық мемлекеттерден едәуір артта 
қалып қойсақ та, келешекте біздің 
де мақтанып айтар жетістігіміздің аз 
болмайтындығына сеніміміз кәміл. 

Бүгінде ғылым мен техниканың 
өзекті салаларына назар аударту 
мақсатында балалар техникалық 
шығармашылығы орталықтары да 
жемісті еңбек етіп келеді. Мектеп 
қабырғасында жүріп-ақ, робот жа-
сауды меңгерген сайқындық зерек 
шәкірттердің ғылыми жетістіктері 
сөзімізге айқын дәлел. Жазғы дема-
лыс уақыттарын пайдалы әрі тиімді 
өткізе білген мына үш өреннің «білсем, 
үйренсем» деген талабы қуантады. 
Әрқайсысы да Лего құрастырмалы 
бөлшектерінен белгілі траектория 
бойынша жүретін робот құрастырып 
шығарыпты. Арнайы бағдарламалау 
жүйесін де өздері жасап, компьютер-
ге енгізіп, басқарады. Техника тілін 
жастайынан игерген бұлардың робот 
жасауға деген талаптары жоғары. 
Мәселен, Кегельринг, кегельринг-
квадро және сумо атты роботтардың 
мақсаты әр қилы: бірі қалдықтарды 
реттеп әрі өңдеуге бағытталса, ке-
лесі бірі алдындағы кедергілерді жоя 
алады, ал, сумоның қарсыластарын 
қиындықсыз итеріп тастай алатын 
функциясы бар. Әлбетте, алғыр 
оқушылардың бұл дүниелері әзірге 
кегельринг аталатын ойында кеңінен 
қолданылады.

Енді әр шәкіртке бөлек тоқталсақ, 
Дастан Сатуовтың марсоходы да 
ғылыми маңызға ие жоба. Аталмыш 
ғаламшардағы өзгерістерді жерден 
бақылап, зерттеуге арналған. Бұл 
құрылғының 360 градусқа айнала-
тын камерасы, бұрғылау қондырғысы 
сияқты бөлшектері ұқыптылықпен 
жасалыпты. Алдағы уақыттарда ро-
бототехника бойынша ірі жарыстарға 
қатысып, оның қыр-сырын терең 
игергісі келетінін де жасырмады ол. 
Сондай-ақ, Әмірхан Темірболатов 
пен  Жалғас Нұрәлиевтің де «темір-
ге жан бітірген» жапондық «Yikai 
engineering» сынды компаниясында 
робот жасау процесін өз көздерімен 
көргісі келетінін естіп-білдік.

Осы орайда, аудандық бала-
лар техникалық шығармашылығы 
орталығының директоры Мереке 
Махимовтың да пікірімен бөліселік: 
«Бүгінгі таңда роботтар көбінесе 
өндіріс саласында қолданылады. 
Ірі-ірі зауыттарда, фабрикалар-
да адамның жұмысын жеңілдетіп, 
барлық операцияны роботтар рет-
тілікпен, дәлдікпен орындайды. 
Әрине, робототехника қарқынды 
даму үстінде. Болашақта тұрмысқа да 
еніп, күнделікті сіз бен біз атқаратын 
тірлікті сеніп тапсыратын күнге де ке-
лерміз». 

Шәкірттер жетістігі ел жетістігіне ай-
налсын дейміз біз де.

Арайлым ӘЖІҒАЛИЕВА. 

Жаңа жоба аясында
Кәсіпкерлер палатасы аудандық 

филиалы директоры Бибігүл 
Жұмағұлова мен аудандық жұмыспен 
қамту орталығы басшысы Берқайыр 
Қарағойшин Хан ордасы ауылында 
«Бизнес Bastau» жобасы аясындағы 
бір айлық курсқа қатысушы 
ордалықтармен кездесті. 

Аталмыш жиында Бибігүл Мұқасқызы «Ата-
мекен» Ұлттық палатасының бастамасымен 

тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыруға, жаңа бизнес көздерін 
ашып, халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған «Бизнес Bastau» жобасын 
үздік бітіргендер төмен пайызды несиеге және мемлекеттік грантқа қол жеткізу 
мүмкіндігі мол екендігін баса айтты. Кездесу барысында ауыл тұрғындары Тал-
шын Кекенова жүн түту цехын, Жайнарбек Салауатов «Автосервис» бекетін 
ашуды көздеп отырғандарын жеткізсе, көпшілігі мал шаруашылығын қолға 
алмақ ниетте екендіктерін аңғартты.

Екі жақ үшін де тиімді болған бұл басқосуға қатысушылар көкейлеріндегі 
сұрақтарын қойып, толымды жауап алды. Өз ой-пікірлерін ортаға салушылар 
да болды. 

Айша ҚҰРМАШ.

Дастан. Әмірхан. Жалғас
жаңашылдыққа жаны құмар жастар
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Дін ислам – діңгегім
– Дін мен дәстүрдің байланысын, 

дәстүрлі дін ұғымын түсіндіріп 
берсеңіз...

– Кейбір адамдар дінді жете 
ұғынбауы себепті «дін ұстану араб-
тану, араб болу, салт-дәстүріңді 
ұмыту» деп түсінеді, енді біреулері 
дінді айтсаң, «араб болуымыз керек 
пе» дегендей пікір айтып жатады. 
Дін мен дәстүр ұғымы, мүфтияттың 
қолға алған мәселесі негізі дін мен 
дәстүрдің бір-біріне жат ұғым емес-
тігін, қазақ халқы сан ғасырлар 
мұсылман болғандықтан, салт-
дәстүрлеріміздің басым көпшілігі 
асыл шариғатымыздан бастау ала-
тынын, тіптен біте қайнасқандығын 
жалпы жұртқа жеткізу, сол арқылы 
халықтың мұсылманшылығын 
ояту еді. Себебі, қазіргі таңда қай 
көзқарастағы тараптан болса да 
дін мен дәстүрді қарама-қайшы қою 
әрекеттері байқалады. Осы негізсіз 
пікірді жоққа шығару және халықтың 
сенімін күшейту үшін ауқымды ша-
ралар өткізіліп, дінімізді дәріптеп, 
дәстүрімізді ұлықтаған құнды кітап-
тар да жарық көрді. 

Жалпы, ислам діні, құранда 
айтылғандай, ұлттық ерекшеліктерді 
мойындайтын дін болып табылады. 
Өйткені, дін Алла тарапынан түсті, 
ал, адамдарды ұлт пен ұлыстар 
етіп жаратқан – Алланың өзі. Алла 
Тағала бұл жайында «Сендердің 
түрлеріңнің, түстеріңнің әртүрлі 
болуы, түрлі ұлттардан тұруларың 
Алланың құдіретінің белгілері-
нен» дейді. Жаратқан Иеміз өзінің 
құдіретінің белгілері еткен нәрселерді 
жоюға, әлбетте, шақырмайды. Ислам 
діні кең таралып, көптеген елдерге 
жетті. Бірақ, ол елдердің ұлттық ере-
кшеліктерін жойған жоқ. Қайсыбір 
халықты алсақ та әр мұсылман 
халқының өзіне тән ұлттық ерекшелік-
тері көрініс табады, киім үлгісінде, 
салт-дәстүрінде өзіндік бояу-болмы-
сы байқалады. 

Дәстүрлі ислам деген атауға 
келер болсақ, діни басқарма 
ұстанған, Орта Азиядағы ислам 
үлгісі, салт-дәстүрлерімізді мойын-
дайтын, қазақтың таным-түсінігіне 
жат емес ислам дегенді ұғындыру 
мағынасында енгізілген. Ол дегеніміз 
– Әбу Ханифа мәзһабы, Матуруди 
мектебіне негізделген ислам. Және 
бұл термин мәселесінде талас-тар-
тыс жасаудың қажеті жоқ.

– Көпшіліктен жиі еститініміз, 
ағайынды адамдар діннің па-
рыздарын ұстанбай тұрған уақытта 
«бір-бірімізге деген бауырлық, 
жанашырлық сезім мол еді. Діни 
ұстанымға байланысты келіспе-
ушілік туып, мейірім жоғалды» 
деп жатады. Діни сенім елді 
бөлінушілікке алып келе ме?

– Құранда Алла Тағала 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) «Біз сені 
әлемге мейірім, рахым етіп жібер-
дік» дейді. Ислам – мейірімділікті, 
рахымдылықты күшейту үшін келген 
дін. Дінімізде туыстық қатынасты 
үзбеуге арнайы бұйрықтар бар 
және оның жазасы жайында да 
анық айтылған. Пайғамбарымыз 

Қазақ мәдениеті ислам дінімен қатар дамып, өркениет 
көшінен өз арнасын тауып, биігін бағындырды. Халықтың 
табиғаты мен таным-түсінігіне сай түскен хақ дін қазақ 
топырағында түлеп, Түркістан жұртынан көптеген 
ғалым-ғұламалар да шықты. Тарихи үндестік тапқан 
асыл дініміздің бүгінгі қоғамдағы рөлі, ұлт иммунитетін 
қалыптастырудағы исламның маңыздылығы мен дін 
атын жамылған ағымдарға қарсы күрес жүргізудің әдіс-
тәсілдері турасында белгілі исламтанушы, Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы ғұламалар кеңесінің 
мүшесі Ерсін Әміремен әңгімелескен едік.

Мұхаммед (с.ғ.с.) көптеген хадис-
терінде «Туысқандық қатынасты 
үзбеңдер» деп өсиет етті. 

Адамдар діндегі дұрыс 
ұстанымнан алыстаған кезде, 
жат ағымдардың ықпалымен са-
насы уланған уақытта осындай 
әрекеттерге, туыстық байланысты 
үзуге барады. Қазіргі күнде елімізде 
тыйым салына қоймаған ағымдар 
әлі де бар. Олардың тағылымдарын 
қарайтын болсақ, туысқандық қарым-
қатынасты, әке мен баланың, ана 
мен қыздың арасын алшақтатып, 
бұзуға алып келетінін көруге болады. 
Ислам діні әу баста таралып, қазақ 
топырағына жеткен уақытта шынайы 
діннің ұрығы себіліп, ғасырлар бойы 
дамып, өркендеген. Сол уақыттан 
бері халқымыз, Аллаға шүкір, 
мұсылманшылықты ұстанып келеді. 

– Бүгінгі қоғамда жиі байқалатын 
құбылыс, біз қандай мәселе болса 
да оның себебімен емес, салда-
рымен күресетін сияқтымыз. Ис-
ламды желеу еткен ағымға қарсы 
күрестегі себеп пен салдар туралы 
айтсаңыз...

– Біз айтып отырған мәселе жат 
ағымның тағылымына қатысты 
болып отыр. Олардың біразына 
заңмен тыйым салынды. Ашып айту 
керек, көбінің тағылымында діни 
проблемалардың, радикалданудың 

құдайы ас жасап, дастархан жайса, 
мешіттен имамды шақырады. Құран 
оқылса, отыра қалып, қолын жайып, 
дұға етеді. Яғни, өзін мұсылманмын 
деп есептейді. 

– Сыртқы әсер етуші, ықпал жа-
саушы күштерге төтеп беру үшін 
бізге өзіміздің ішкі иммунитетіміз 
мықты болуы қажет, төл рухания-
тымызды көтеруіміз керек деп 
жатамыз. Осы имани иммунитетті 
қалыптастырудың, дінімізді дұрыс 
жеткізудің жолдары қандай?

– Бұл да негізі елімізде жат 
ағымның таралуына тосқауыл 
қоюдың жолы ғой. Әлбетте, бұны 
түсіндіру жұмыстары, алдын алу ша-
ралары деп те атаймыз. Халықты 
ақпараттандырып, дін туралы дұрыс 
мәлімет жеткізіп, олардың имани 
иммунитетін күшейту, жоғарыда ай-
тып өткендей, себептерімен күресу 
әрекеттері саналады. Қанша түсіндіру 
жұмысын жүргізіп жатсақ та, жат ағым 
да қарап қалмай, өз әрекеттерін іске 
асырады. Жалпы, адамның табиғаты 
әркелкі, қоғамда біреу бір нәрсені 
насихаттап шықса, оны қолдап-
қолпаштап кететін топ, әйтеуір, та-
былады. Сондықтан, ой-пікір мен 
сана-сезімдердің сан алуан болуы 
себепті тек түсіндіру жұмысымен 
ештеңе шешілмейді. Ең маңыздысы 
– халықтың ұлттық сезімін ояту. Яғни, 

лын ұстанғанын халыққа жеткізетін 
болсақ, осы ұлттық сезім мен сенім 
нығаятын болса, жат ағымға жаста-
рымыз мойын бұрмас еді.

– Дінді бетперде еткен топтармен 
күрес жүргізу өте өзекті екені бел-
гілі. Дегенмен, таяқтың екі ұшы бо-
латыны секілді, өз мәдениетімізден 
алыс жастарды қалай тәрбиелемек 
керек? Бұл жағы көлеңкеде қалып 
қойып жатқан секілді. Кешкілік 
клуб жағалаған жастарға, көрер 
көзге ұят киім киген, қадағалаусыз 
жүрген ұл-қыздарымызға кім жа-
уапты? Біз бүгін тастанды бала, 
қорланған қыз тағдыры туралы, 
оны шешу жолдарына алаңдап 
дабыл қағамыз, ал, осыған алып 
келген себептер, әу бастағы 
тәрбие, бағыт-бағдар, рұқсат 
пен тыйым жайында айтуға неге 
құлықсызбыз?

– Иә, жыл сайын «осынша бала 
тастанды болды, мынанша қыз оң 
босағада отырып, жүкті болды» деп 
дабыл қағып жататынымыз рас. Се-
бепсіз нәрсе жоқ қой. Мұның негіз-
гі себебі, сол діннен алыс болған 
ата-анасы, арақ-шараппен өткен 
тойлар... Осы харам суды ішіп, 
жұбайлық қатынасқа түсу, бойында 
арақ болып, сонымен жүкті болу... 
тексіздік, қатыгездік сол сәттен 
бастап баланың бойына егіледі. 

салиқалы ұрпақ қалдырамыз. Басты 
жолы осы ғана.

Қазақ халқының өмірлік өлшем, 
ұстанымдары ислам дінімен біте 
қайнасады деуіміздің астарында 
осы мұсылманшылық тәрбие жатыр. 
Ненің адал, ненің арам, не нәрсе 
дұрыс, не нәрсе бұрыс екенін әке 
баласына, шеше қызына үйретіп, 
бағыт-бағдар беріп өсірсе, ол ұрпақ 
қателікке ұрынбайды. Өкінішке 
қарай, бүгінде мұндай тағылым-
өсиет өткен тарихымызбен бірге 
қалып бара жатқандай. Қазіргі таңда, 
елдің ішінде жүргендіктен, біраз 
жайттан хабардармыз. Көптеген 
жастарымыздың, ұл-қыздарымыздың 
үйленгенге дейін зина жасап қоятыны 
өте алаңдатарлық жағдай. Зинаның 
таралуы – асыл дінімізде ең бірін-
шіден, үлкен күнә, екіншіден, қазақ 
халқының танымына, салт-дәстүріне 
жат қылық. Бұл нәрседен сақтандыру, 
аулақ болу туралы имам-молдалар 
тарапынан айтылып-ақ жатыр. Осы 
орайда айта кетер мәселе, орта мек-
тептерде «Зайырлылық және дінтану 
негіздері» пәні енгізілсе, нұр үстіне 
нұр болар еді. Жастар тәрбиесі, қазақ 
халқының салт-дәстүр, әдет-ғұрпы, 
жалпы имандылық тақырыбы кеңірек 
насихатталса игі.

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан  

Жайық НАҒЫМАШ.

негізі жатыр. Радикалдану қайдан 
шығады? Кейбір аят-хадистерді 
басқа аят-хадистерден бөлек, кесіп 
алып, әлгі «буквализм» ауруымен, ті-
келей түсінуден, яғни, қате түсінуден 
шығып жатқан нәрсе. «Намаз 
оқымаған адам – кәпір» деген мәселе 
көптеген жайттарға себеп болады. 
Жалпы, кәпір деген сөз ислам дінін 
мойындамайтын адамға айтылады. 
Бірақ, ол деген «оны өлтір, қанын 
төк» деген сөз емес. Керісінше, ис-
лам басқа дін өкілдерімен де жақсы 
мәміледе болуға бұйырады. Шартта-
ры сақталып жатса, тіптен, үйленуге 
де рұқсат береді. Яғни, кітап иелерінің 
(өзге дін) қызын алуға шариғатта 
рұқсат бар. «Намаз оқымайтын адам 
кәпір, бірақ, онымен айналыспай-ақ 
қой» деген бос сөз. Өзін мұсылман 
санайтын, «Алланы – бір, Пайғамбар, 
Құранды – хақ» деп мойындайтын, 
аптасына, айына болса да мешітке 
барып, Құран оқытып, садақасын 
беріп жүрген адамды қалайша кәпір 
дейміз? Жаман түс көрсе, ол шір-
кеуге емес, мешітке келеді. Үйінде 

«мен – қазақпын» деген сөз. Қазақпын 
дегені – мұсылманмын дегені. Себебі, 
қазақ пен мұсылман сөзін ешқашан 
бөліп-жарып қарауға болмайды. 
Оған жол беретін болсақ, біз өткен 
тарихымызға қарсы шыққанымыз, 
мәдениетімізді мансұқтап, салт-
дәстүрімізді терістегеніміз болып 
табылады. Өкінішке қарай, қоғамда 
кез келген нәрседен исламды бөле 
қарау басым секілді көрінеді. Ис-
ламды, мұсылманшылықты қазақ 
мәдениетінен ажыратып қарағысы ке-
летіндер де бар. Біз мұсылмандықты, 
дәстүрлі исламды халықтың са-
насына дұрыстап сіңірмей, діни 
сауаттылықты арттырып, имани 
иммунитетімізді күшейтеміз деп 
ойламаймын. Айтпағым, дәстүрлі 
исламды ұлт тарихымен байла-
ныстыра отырып насихаттау қажет. 
Сан ғасырлар дініне бекем, салт-
дәстүріне мығым болған халықтың 
ұрпағы екенімізді, кеше ғана 
мұсылман болмағанымызды, елімізге 
таза таухид келмегенін, ата-бабамыз 
бірнеше ғасырлардан бері таухид жо-

Бала дүниеге келгеннен кейін не 
нәрсені көріп өседі? Теледидардағы 
қызылды-жасылды жартылай 
жалаңаш, өнегесі жоқ бейнеклип-
терді, хит арналарды көреді, солар-
ды үлгі тұтады. Мектепке барғанда, 
балалардың сәл есейіп, ұлдың, 
қыздың өзіне тән ерекшеліктері, бой 
жеткені сезіле бастағанда бір-біріне 
көз тастауы, сөз салуы, қазіргі тіл-
мен айтсақ, «қыз-жігіт» болып жүру 
әрекеттері орын алатыны өтірік емес. 
Осының барлығы келешектен көрініс 
табатын келеңсіз тірліктердің бас-
ты себептері ғой. Тастанды балаға 
кінәлі кім? Ата-ананың көзінен 
таса, кешқұрым болатын кештерде 
ұл-қыздардың жеке оңаша қалуы, 
оның салдары, нәтижесі қандай бо-
латынын өздеріңіз де білесіздер. 
Осындай әрекеттердің соңы зинаға 
әкеліп соқтырады. Сол себептен, 
халқымызда айтылғандай, «тәрбие – 
тал бесіктен» басталып, дәні ақ неке 
қиылған кезде, ананың құрсағына 
адал егіліп, мұсылманшылық тәрбие 
берілсе, біз болашаққа сау да 
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жылғы 19 қаңтарда Қазақстан 
Республикасының Байланыс және 
ақпарат министрлігінің Ақпарат 
және мұрағат комитеті берген. 

Құттықтаймыз!
Сайқын ауылының тұрғыны сүйікті ұл, адал 

жар, ардақты әке, бауырымыз Кенжеғалиев 
Жұмагелді Саматұлын 30 жасқа толуымен 
құттықтаймыз! Алла саған күш-қуат берсін. 
Шаңырағымыздың тірегі болып отырған Сіз-
ге мықты денсаулық тілеп, балаларыңыздың 
қызығын көріп, ортамызда аман-сау жүре 
беріңіз.

Өмірде қуаныштар бола берсін,
Шаңырақ той-думанға тола берсін.
Тәңірден ақ ниетпен біз тілейміз,
Отыз жас тек жақсылықтар ала келсін.

Игі тілекпен: әкесі Самат, жолдасы 
Меңсұлу, ұлы Айнар, қызы Әмина, 

апа-жезделері Айнұр-Серік, Нұргүл-
Армат, аға-жеңгесі Алмас-Нұргүл 

және жиендері мен қарындастары.
*     *     * 

Мұратсай ауылдық округіне қарасты Әжен елді мекенінің тұрғыны Еле-
кенов Ермек Есбосынұлын 25 жасқа то-
луымен құттықтаймыз! Шаңырағыңа шаттық, 
баянды бақыт, зор денсаулық тілей отырып, 
өмірдің барлық қуанышын ағайынның ара-
сында бірге өткізгейсің деп тілейміз. 

Сый-құрметті Құдай берсін басыңызға,
Әрқашан Қыдыр жүрсін қасыңызда.
Жасыңыз жүзден ассын деп тілейміз,
Қосылып жылдар тағы жасыңызға.
Құттықтаушылар: әкесі Есбосын, 

апа-жездесі Әсемгүл-Батыржан, 
қарындастары Айнагүл, Күнсұлу, 

інісі Орал. 

Артық болмас білгенің

Сайқын ауылындағы Б.Жәнекешев көшесіндегі 40/1 үй сатылады. Газ, су, 
телефон, интернет тартылған. Есік алдында кухня, погреб, 2 бассейн, жеміс 
ағаштары, қора-қопсысы бар. Бағасы келісім бойынша. Келіп көремін, ала-
мын деушілер болса 8705-622-63-80 нөміріне хабарласуға болады. 

*    *    *
Сайқын ауылдық округіне қарасты Шоңай ауылындағы тұрғын үй мен 

құрылыс материалдар (шпал, т.б.) сатылады. Бағасы қымбат емес. Анықтама 
телефоны 87058047937.

«Атамекен» ҰКП-ның қаржылық қолдауымен 
электрондық форматтағы республикалық «Чек талап 
ет, жүлде ұтып ал!» акциясы 21 мамыр – 30 қараша 
аралығында көлеңкелі экономикаға қарсы күрес жөніндегі 
«Wipon» мобильдік қосымшасы арқылы жүзеге асырылу-
да. Оның мақсаты – азаматтарды құқықтық мәдениетке 
тәрбиелеу, азаматтық белсенділігін арттыру және 
тұтынушы ретінде өз мүдделерін қорғау. 

Акцияға тауар сатып алу, қызметтерді пайдаланғаны 
үшін бақылау-кассалық машинаның фискалдық чегін су-
ретке түсіру арқылы ҚР азаматтары қатыса алады. Заңды 
тұлға фискалдық чектерді беруден бас тартқан жағдайда, 
тұтынушылар ол жөнінде шағымдануларына болады. 
Қатысушылар Apple App Store және Google play market-

тен «Wipon» мобильдік қосымшасын тегін жүктеп, оған чек 
суретін жіберуі қажет. Суретте бір ғана чек болуы, сомасы 
0 теңгеден кем болмауы шарт және онда ЖСН/БСН, күні, 
уақыты, сомасы, фискалдық белгісі (ФП, Ф, F), фискалды 
чек деген жазулары анық көрінуі тиіс. Оның түпнұсқасын 
сақтау міндетті емес. «Wipon» қосымшасын жою алдыңғы 
барлық чектердің нөлге теңестірілуіне әкеліп соғады, 
қайыра жіберілген  фискалды чек есептелмейді.

Ұтыс ойындарының жеңімпазы кездейсоқ таңдау әдісі 
бойынша анықталмақ. Неғұрлым көп чектер жіберілсе, 
соғұрлым қатысушылар бас жүлдеге тігілген автокөлікті 
және бағалы жүлделерді ұтып алуға мүмкіндіктері зор. 

Аудандық мемлекеттік
 кірістер басқармасы.

ЕСКЕ Алу
Сайқын ауылында туып, бірге оқыған сы-

ныптасымыз, Қызылорда облысына қарасты 
Шиелі елді мекенінің тұрғыны болған Хасено-
ва Күлән Самиғоллақызының қайтқанына 
28 шілдеде 40 күн толды. Құрдасымызды 
сағына еске ала отырып, жаны жәннатта, 
топырағы торқа болсын дейміз.

Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, 
Сағынышпен құрдастар еске алады.
Өзіңізбен өткізген сол бір күндер, 
Санамызда мәңгіге сақталады.

Еске алушылар: Толқындат, 
Теміржан, Нұрлыбай, Нұрбол, Ербол, 

Қобылан, Қайрат, Жасұлан, Абат, 
Ханшайым, Гүлнар, Меңсұлу, Баян, 

Күләш, Қамар, Алима, Гүлбахрам, Меңсұлу, Айгүл, Клара, 
Гауһар, Меңдігүл, Маржан.  

*        *        *
Бисен ауылының кішкентай тұрғыны болған тұңғыш та сүйікті ұлымыз, 

тәтті немере, қимас бауырымыз Сабыров 
Айымбек Ағабекұлын сұм ажал ортамыздан 
ерте алып кеткеніне 26 тамызда 1 жыл бола-
ды. Егер құлынымыз ортамызда болса биыл 
15 жасқа толар еді. Жатқан жерің жарық, 
топырағың торқа болсын!

Туғандай ең тұңғышым бағым үшін,
Сені ойласам өртенер, жанып ішім.
Әттең, саған араша бола алмадым,
Жүрек сыздап, басылмайды-ау 
     сағынышым.

Еске алушылар: әжесі Қалима, 
ата-анасы Ағабек-Мейрамгүл,

 бауырлары Жұмай-Сәуле, 
Әбдірахман-Нұрсұлу, Жақсыбай-

Бибигүл, Айгүл, Ерназар-Меңдігүл, Аралбек-Гүлжанат және 
туыс-тумалары, бауырлары, нағашылары. 

Жаз мезгілінің екі айы артта қалды. Қазір көкөністердің 
түр-түрі сөрелерде сықасып тұр. Ал, аудан орталығында 
қарбыздың әр келісін 100 теңгеден саудаласа, кей жер-
лестеріміз әр данасын 500 теңгеге беріп жатыр. Қайсысы 
тұрғындарға тиімді екенін саралауды тұтынушы еншісіне 
қалдырайық. Біз бүгін сол жемістен уланған жағдайда не 
істемек керек деген сауалға жауап іздедік.

Негізінен қарбыздан улану белгілері оны тұтынғаннан 
соң 4-6 сағаттан кейін көрініс табады. Оның кейбір бел-
гілерін де атап кетелік, лоқсу, құсу, асқазан мен ішектің 
түйілуі, іш өту, бойыңызды әлсіздік билеп, бұлшық еттер 
мен буынның құрысуы, бас ауырып, дене қызуы көтерілуі... 
Ондайда ауруды басатын, қызуды түсіретін, бір сөзбен 
айтқанда, ешқандай дәрі-дәрмек пайдаланбаған жөн. 
Өйткені, ол науқастың қалін асқындырып жіберуі мүмкін.

Тек жедел жәрдем келгенше мына кеңестерді жүзеге 
асырыңыз:

Асқазанды жуу керек. Ол үшін 0,5-1,0 литрдей марган-
цовка ерітіндісін ішіңіз. Дайындау үшін 1 литр қайнаған 
жылы суға аздаған марганцовка араластырасыз. Неме-
се 1 литр жылы суға 1 шай қасық тұзды ерітіңіз. Аз-аздан 
ұрттап ішіп, бәрін тауысу қажет. Құсқыңыз келсе, тежеп 
қалмаңыз.

Содан соң салмағына қарай (10 келіге 1 дана) бел-
сендірілген көмір немесе «Регидрон», «Смекта» сынды 
ұнтақты дайындап ішіңіз. Сұйық демделген көк шай мен 
лимон қосылған тәтті шай да сусызданған асқазанды 
қалпына келтіреді. Жүрек айнығаны басылмаса, салқын 
су да көмектеседі. Су  бүйректегі артық заттар мен уды 
шығарады әрі жұмыс белсенділігін арттырады.

Бөлмені желдетіп, жедел жәрдем келгенше тұрмай жату 
керек.

Бала уланған жағдайда да 1 шыны суға 4 шай қасық 
тұз салып ішкізіңіз де, құстыруға тырысыңыз. Сосын «Ре-
гидрон», «Линекс» сынды асқазанды қалпына келтіретін 
ұнтақ беріңіз. Қажет деп тапсаңыз, клизма жасағанның да 
зияны жоқ.

Ең дұрысы қарбызды таңдағанда қателеспеген шарт. 
Оны таңдау да қиын емес. Мейлінше 8 келіден артық 
шығатын қарбызды алмаған абзал. Үлкен болған сайын 
оның құрамында дәрі мен нитрат көп болуы ықтимал. 

Ең бастысы, «сақтансаң, сақтармын» дегенді естен 
шығармайық!

Меруерт ШУРИНА.

Қарбыз таңдай білесіз бе?

Мен көп балалы анамын. Ана 
болған соң балаларымыздың дема-
лысты тиімді өткізіп, пайдалы іспен 

шұғылданғандарын жақсы көреміз 
ғой. Осы жазғы демалыста ұлдарым 
Талғат пен Темірхан аудандық «Арай» 

туристік-сауықтыру лагеріне қатысып, 
үлкен әсермен оралды. Онда 
меңгеруші Нұржан Сариев пен басқа 
да тәлімгерлер түрлі шаралар, жа-
рыстар ұйымдастырып, ой-өрістерін 
кеңейтуге өз үлестерін қосыпты. Он 
күндік лагерьде демалушылар Хан 
ордасы ауылындағы мұражайға ба-
рып, аудан орталығы Сайқын ауы-
лында орналасқан ескерткіштермен, 
мәдени орындармен  танысып, тарих-
тан сыр шертіп, көптеген мағлұматтар 
алған. Сонымен қатар бес мезгіл 
тамақ беріліп, балаларым бассейнге 
түсіп, жүзудің алғашқы қадамдарын 
да үйреніпті. Осы орайда, әр балаға 
көңілді демалыс ұйымдастырып 
отырған лагерь ұжымына үлкен 
ризашылығымды баспасөз арқылы 
білдіргенді жөн көрдім. 

Жұлдыз ӘБДІРЕШЕВА,
Сайқын ауылының 

тұрғыны.

Оқырман хаты

Балаларым үлкен әсермен оралды

Акция

Бас жүлдеге автокөлік тігілді

А



31 шілде 2018 жыл8 E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫОрДа
www.ordazhuldyzy.kz

Өлең және өмір

төрт көзі түгелденгенде, сәйгүлігіне 
сауысқанның қиын тергізіп, жам-
бы сығалаған мергенінің көзіне құм 
құйып, балуанының балтырын үзіп, 
абыройын аяғымен таптап жер етіп 
қайту еді. Бұл оның көкейінде өзімен 
бірге туып, өзімен бірге есейіп, тамы-
рын әбден тереңге жіберіп, түбегейлі 
орныққан арманы болатын. Осы 
арманы жолында Батыраштың 
қадамына талай рет қақпан құрып, 
талай-талай алқалы тартыстарда 
тақымдап та көрген. Бірақ, иті жүгіріп 
тұрған адамның түкірігі де жерге 
түспейді білем, күбі кеуде құрдасы 
алпыс ұдай айласына алдырмай, 
әзірге мерейі үстем болып тұр.

Бұл жолы да сөйтті.
Қажының асы берілген күннің 

ертеңіне Жамантауға жан-жақтан 
құйылған жуан-жуан ру басы-
лары заузаның көгін тістегелі 
қайынқапталдай жаратып, әбден бап-
тап әкелген сәйгүліктерін  Бәйгетөбе 
басына сапқа тұрғызып, Қарабайлы 
қырына қарай қаптатып қоя бер-
ген. Күн тұсау бойы көтеріле тізгін 
босатқан сол бәйге легі кіші бесін 
әлетінде Тұздыкөлдің тұсынан өтеді 
деп шамалап, Иемберген мырза 
жыртпаға салмай, қалтарыста ұстап 
тұрған қос құланы солай қарай 
ұшыртқан. Арада ет пісірім уақыт 
өткенде боз айғырын басқа-көзге са-
балап Пұшық шабарман жетті. Жай-
сыз хабар әкеле жатқанын сезіп, Ием-
берген мырза Бәйгетөбе басындағы 
қиқулы нөпірден оқшаулана бер-
ді. Боз айғырдан домалай түскен 
Пұшық шабарман мырзаның алдына 
мыңқ етіп отыра кетті де: «Қырсық 
ұрды, мырза, қырсық ұрды!» дегенді 
қақалып-шашалып әрең айтты. Өзі 
де маңқа сорлы, мырзаның көк түтіні 
шыққан ызғарлы жүзінен қаймықты 
ма, мынау жайсыз хабарының соңын 
бұралқы күшіктей қыңсылап бітірді. 
Мырза тіксініп қалған. От ұшқындап 
тұрған жанарына тіктеп қарауға бата 
алмай, төменшіктей берген Пұшық: 
«Балакүрең Тұздыкөл тұсынан ақсап 
өтті, мырза» дегенді мияулап әзер 
жеткізді.

Мырзаның көңілі елең етті де, 
әлдеқайда төменге, шыңырауға қарай 
қаңғыр-күңгір құлдырай жөнелді. Бар 
сенгені Балакүрең еді. Оның жағдайы 

жаңағыдай болғаны дәл осы жолы 
бас бәйгені қанжығалаймын деп кел-
ген күпті көңілін күтір-күтір күйреп 
өтті. Сосын да маңқа шабарманнан 
қалған екі аттың жай-күйін сұраған да 
жоқ. Орнына Батыраштың сәйгүлігіне 
жүрегі езіліп тұрғандай: «Сұркөжек 
ше, Сұркөжек қалай?»-деп өрекпіді. 
Өрекпігенімен, өртеніп тұрған ын-
дынын Пұшық байғұс көншіте алма-
ды, қайта от үстіне май құйғандай: 
«Сұркөжектің сауыры енді ғана жіп-
сіп...»-деп жылымшылап кетті.

Иемберген мырза мелшиіп біраз 
тұрды да, Пұшыққа жирене қарап 
бұрылып кетті. Бәйгетөбе басында 
ұлы бесінде шаң беретін сәйгүліктерді 
тосып, шаң-шұң  сапырылысқан қалың 
топ мына суыт хабарды өзінен бұрын 
есітіп үлгіргенін ұғып, анау желіккен 
Жауғашты жағына тіктеп қарауға дәті 
шыдамай, өз қосынына қарай ойыса 
берді. Әлде бір әлем-жәлем ойлар 
ішін иттей жалап барады. «Асылдың 
қадірін білмейтін өңшең қара борбай 
сорлы! Бәрі – солардан, кем күндік 
қарындарының қампиғанына мәз 
сол қара борбай жылқышылардан. 
Қыс бойы Балакүреңге деп берген 
сұлыны өңшең қара бет жетімектері-
не быламық жасаған да! Үш ай қыс 
жілігінің майын жеген жануар ұзақ 
сайысқа шыдай алушы ма еді?!» 

Батыраштың аты бәйгеден келгенін 
тыстағы даң-дұң айғайдан есітіп-біліп, 
Жауғашты жағында жайылып жатқан 
мол дастарханға күбі кеуде құрдасы 
қайта-қайта шақыртса да құдды олар 
мұның қарақшыға сүйретіліп әрең 
жеткен Балакүреңін балталап бөлісіп, 
бағы қайтқан сәйгүліктің жілігін 
кемірісіп жатқандай, жүрегі дауала-
май, жалғыз отырған. Жығылғанның 
үстіне жұдырық соғып, маңқасын 
керегенің түбінен қылт еткізген  
Пұшық: «Қырсық ұрды, мырза, қырсық 
ұрды!» -деп күбір етті. «Құдай тағы не 
сұмдығын жіберді?»-деп зірк еткен. 
Мырзаның мына күйінен қаймығып, 
мытылып аз тұрды да, Пұшық тағы бір 
сұмдық хабарды итке төккен іркіттей 
лақ еткізіп ақтара салды: «Қабанбай 
балуан Жауғаштының жігіттерімен 
атан түйеге бәстесіп құнан шығардың 
жілігін сындырамын деп қолының 
шыбығын тайдырып алыпты...»

(Жалғасы бар).

Ғарифолла КӨШЕНОВ,
ақын-журналист.

Нарыным деп 
толғанып...

Нарыным деп толғанып,
Домбырамды қолға алып,
Термелеп бір көрейін.
Нағыз қазақ менмін деп,
Жырлау үшін жүрмін деп,
«Қақсаң болды, үн қосам»,
Дейді домбыра көмейім.
Аға болып үн қатып,
Терменің дәнін себейін.
Нарында туған төл болсаң,
Артымда ұрпақ бар болсаң,
Аға боп мен де көрейін.
Бағзыда өткен бабалар,
Нарында туған даналар,
Жырымменен жебейін.

Туған жерім – 
тұғырым

Бөкей қадам басқан жер, 
Қалмақтар қырдан қашқан жер.
Ағарту ісін қолға алып,
Жәңгір мектеп ашқан жер.
Қасиетті Нарыным,
Қадірің сенің асқан жер.
Құрманғазы бабамыз,
Күй атасы аталып,
Құдіретін күйдің төккен жер.
«Қарақшы» боп атанып,
Аманғали, Сейтектер,
Жаладан жапа шеккен жер.
Дәулеткерей, Дина, Түркештер,
Бірімен бірі селбесіп,
Күй жалғасып кеткен жер.
Исатайдай батырың, 
Халқы үшін қанын төккен жер.
Махамбеттей ақының,
Төкпе жырын еккен жер.
Қасиетті Нарыным, 
Қасірет көп шеккен жер.
Полигонға айналып,
Елі үдіре көшкен жер.
Киелі демей не дейін,
Ұрпақ өшпей, өскен жер.
Мәншүктей батыр өр қыздың,
Кіндік қаны тамған жер.
Балабасовтай дүлдүлдің,
Бұлбұлдай үні қалған жер.
Орда жайлы ән жазған,
Әлесовтей сазгердің,

Әні мәңгі самғар жер.
О, Нарыным, Нарыным,
Жырлап бір сені кетейін.
Бауырыңда туған ұлың ем,
Борышымды мен де өтейін.

Ей, қазағым, 
қазағым!

Қазағым, менің қазағым, 
Кешсең де өмір азабын.
Мойымаған халықсың,
Өзгеден үстем базарың.

Ей, қазағым, қазағым,
Көңілің дария, дарасың.
Қазақстандағы көп ұлтқа,
Ағасың әрі жағасың.

Көрмейік тағдыр наласын,
Тапсыншы достық жарасым.
Қазақстанда тұрған соң,
Қазақ боп сен де қаласың.

Көктерек 
Ортаңда жүрген бір ұл ем,
Өлең-жыр мені тұсаған.
Кесілді бүгін тұсауым,
Қанатты жайып, күш алам!

Көктерек – өскен мекенім,
Атамнан қалған мейірім.
Өзгермес, сірә, ешқашан,
Қазақ боп туған пейілім.

Ауылым – менің тірегім,
Қолпаштар сені ұл  едім.
Өзіңсіз атпас таңым да,
«Елім» деп соғар жүрегім.

Тірлікте жиған байлығым,
Өлмейтін, өшпес кітабым.
Аман болса,  ел-жұртым,
Шырқалар талай жыр-әнім!

Елге елеулі есімім,
Шапқылап мен де келемін.
Туған жер – Нарын-бесігім,
Іңкәрмін саған білерім.

Қадырбай АЙТАСОВ,
Көктерек ауылы. 

Бисен ауылдық округі.

«Төлі бар екен...»
Мақсат деген бір ауыл азаматы алғашқы 

әйелінен ажырасады да, көрші ауылда басы 
бос әйел бар екенін естіп, оны іздеп бармай 
ма?! Рас екен, ере барған туысы Әпөк екеуі 
«келіссөзді» бастап кетеді ғой. Бұған әйел 
керек болса, жас келіншекке күйеу керек, екі 
жарты бір бүтін болса, несі айып?! Сөз пі-
сер кезде, ойламаған жерден ши шығып кете 
жаздайды, әкелетін қалың малды азсынған 
ауыл үлкендерінің бірі «тағы бір қараның 
пұлын қосасыңдар» деп отырып алады. Ал, 
пысықтығы бар Әпөк оған көне қоймайды, 

қысылған Мақсат оған сыбырлаған болып, 
аналарға да естірте:

 – Әлеке, саудаласпа, айтқандарын бере 
бер, алатын кісіміздің соңында төлі бар екен,-
депті. Сонда балалы әйелді сонша саудаға 
салғандарына ауыл адамдары да қысылып, ен-
дігі сөзді ұзатпаса керек. «Тіл – тас жарады, тас 
жармаса – бас жарады» деген осы ғой.

Әйел қаққан ағай
Әбіл деген ағамыз бірде машинасын жүйткітіп 

келе жатып, бір әйелді қағып өтіпті. Зәре-құты 
ұшып кеткен ол машинадан түсе салып, әйелдің 

бетіне үңілсе, еш жері жарақаттанбаған, сап-сау 
көрінеді.

Сонда оның бір пәлені ойлап жатқанын сезіп, 
одан құтылу үшін Әбекең қулыққа басып:

– Қап, мына қатын әлі өлмеген бе, мен мұны 
қайта қағып өтейін,-деп машинасына қарай 
жүгіреді. Осы кезде «әзірейілге де жан керек» 
деген емес пе, әлгі әйел «ойбай» деп тұра қаша 
жөнеліпті.

Құрдастар қалжыңы
Ауылдың бір қариясы жүзге жақындап 

қайтыс болады. Ол кезде балалары – 

Құрманбек пен Төлепберген алпысқа таяп 
қалған екен. Жұрт: «Тоқсан алтыға келді, 
бала-шағаларының қызығын көрді, бақытты 
шал ғой» десіп жатса, Құрекең мен Төкеңнің 
құрдастары:

– Жарықтық, бір арманын орындай алмай 
кетті-ау,-деп қоймайтын көрінеді.

– Ол қандай арман?-дейді жиналғандардың 
бірі. Сонда құрдастары:

– Ең болмаса, бір ұлын пенсияға шығарып 
кете алмады-ау, байғұс! Енді балдары не жеп 
күн көреді, кіріс жоқ қой,-деген екен.

Жинастырған 
Нарын ОРДАБАЕВ.

Тұрғындар назарына!
Аудандық сот ғимаратында 2018 жылдың 31 шілдесі күні «Ашықтық 

– жемқорлықты жояды» атты ашық есік күні өткізіледі. 

Ауыл айтқыштары

Бәкеней  балуан
Аңыздың ізімен

Жауғашты руының желге қарсы 
түкіріп, желігіп тұрған жуан білек 
шонжары Пірмағамбет тоқсан 
тоғыз жасында тозығы жетіп ба-
рып дүниеден озған қажы әкесінің 
жылын беріп, Жамантау қойнауын 
дүбірлеткеніне бүгін үшінші күн. Жаз 
жадырап, жайлауға шыққалы дас-
тархан басында сөз таластырып, 
иық тіреспей, бір жағынан аңсап, бір 
жағынан аңдысып жиналған әулетті 
ауылдардың атқамінерлері қажының 
көзі тірісінде көрсетпеген құрметтерін 
көрсеткілері келгендей, нөпір-нөпір 
нөкерлерін шұбатып, Жамантауға 
жан-жақтан шалқайта лақтырысып, 
саба-саба қымыз сапыртып, қазан-
қазан ет астырып, алты қанат ақ 
үйлердің керегелерін көтертіп қойып,  
кекіріктерін жарыстырып жатқан. Үш 
күннен бері Жамантаудың жайлауы 
лепірік, мақтан сөздерден мұнартып, 
тасаттық тұманында тұншығып тұр.

Кемерінен асып, көлкіп-көлкіп 
тасыған осы тасаттық тасқынында 
лайықты өз мерейінің үстемдігін 
жүргізе алмай, тасқа шапқан 
шалғындай жүзі майырылып жүрген 
жалғыз адам бар. Ол – қатпарлы 
қалың Нарынның ыстық қойнауында 
қыж-қыж қайнаған қалың ел – 
Бұғанай әулетінің жаңа туып келе 
жатқан жұлдыздай жалы күдірейе 
бастаған мырзасы Иемберген бола-
тын. Көзі тірісінде бір-ақ рет көрген 
қажының жылына қайын жұртына 
қоңсы барғандай алабұртып 
асығып, аласапыран ұрып кел-
ген. Ниеті пәлен атадан бері есесі 
қайтса да, өші қайтпай жүрген 
Жауғаштының ботқадай бөріткен 
көбік кеуде мырзасы Батырашты 
Жамантауға жиналған жақсылардың 

Жамантау  Күрес


