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Қазалылық белгілі кәсіпкер, 
облыстық мәслихат депутаты 
Мінажадин Өтеев басшылық 
жасайтын «Сыр маржаны» ЖШС 
2015 жылы «Ірі қара мал етінің 
экспорттық әлеуетін арттыру» 
жобасы аясында Көларық ауылдық 
округінің Шеңгелді учаскесінде 
500 басқа арналған мал бордақылау 
кешенін іске қосқан болатын. Қазір 
алаңның қуаттылығы 3000 басқа 
дейін үлкейтіліп, кешенде 20-ға 
жуық жұмысшы еңбек етуде.

Ауыл шаруашылығы – қашанда 
ел экономикасының тірегі, алға 
сүйрейтін жетекші саланың бірі. 
Елбасының тап сырмасына сәйкес, 
қазір елімізде «Етті мал ша руа-
шылығын дамыту» бағ дар ла масы 
қабылданып, жүзеге асуда. 2016 
жылы облыс буфер лік аймақтан 
шығарылып, ет экспорттайтын 
аймақтардың қатарына енді. Бірақ, 
облыста халықаралық стандартқа 
сай ет комбинатының болмауынан 
бүгінге дейін ірі қара, қой, түйе 
малы тірілей экспортталып келеді.

Айталық, биыл облысқа 
400 тонна сиыр етін экспорттау 
жоспары бекітілген.

Алдағы уақытта салада азық-
түлік қауіпсіздігі ны ғайып, ет 

экспортының көлемі ұлғай тыл-
мақшы. Себебі, ай мақтың еңбек 
өнімділігін арт тырып, сапалы 
ет өнім  дерінің көлемін арттыру 
мақ   сатында Қызылорда қала-
сын  да стандартқа сай ет комби-
на тының іргетасы қалан ды. Ет 
ком бинатының негізгі инвесторы 
– «Сыр маржаны» серіктестігі, 
нысан жыл соңына дейін қол да-
нысқа берілмек.

Аталған ет комбинаты 
іске қосылғанға дейін облыс-
қа бекітілген жоспарды бұқа-
шық тарды тірілей өткізу арқылы 
орындау жоспарлануда. Осы 
мақ сат та үстіміздегі жылы «Сыр 
маржаны» ЖШС мал бордақылау 
алаңы арқылы Өзбекстан мем ле-
кетіне 250 бас тірілей мүйізді ірі 
қара экспортталса, Иран Ислам 
Республикасына 56 бас бұқашық 
тірілей экспортталды. Мұнан 
өзге осы жылдың наурыз айында 
Иранға 789 бас тірілей қозы жөнел-
тілген болатын. 

Аймақта 2022 жылға дейін 
агрокарта әзірленіп, оның шең-
берінде 2021 жылға қарай ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің экс-
пор тын 5 есеге ұлғайту көзделген.

«СЫР МАРЖАНЫНЫҢ»
СЫРТҚА МАЛ ШЫҒАРУЫ –
БІЗДІҢ ӘЛЕУЕТТІЛІГІМІЗДІҢ АЙҒАҒЫ

«Сыр маржаны» ЖШС-нан Иран Ислам Республикасына ірі 
қара эскпорттала бастады.

Жуырда 56 бас мал тірілей серіктестікке қарасты бордақылау 
алаңында өлшеніп, шетелдік «Inchen Broon Cooperative Inc» 

компаниясына жөнелтілді.

Базарбек Қашқынбаев 1935 жылы қазіргі 
Шиелі ауданының Тартоғай аулында туған.

Балалық шағы соғыс жылдарына 
сәйкес келген Базарбек тұрмыс тауқыметін 
үлкендермен қатар жүріп арқаға салып, 
балалыққа соқпай, ересектер қатарына өтіп 
кеткен ұрпақтың өкілі. 

Қиындыққа шыңдалып өскен ол бала 
күнінен білімге құштар болған. Мектептен соң 
Қызылорда педагогикалық институтына түсіп, 
физика-математика факультетінде оқып, оны 
1957 жылы бітіріп шыққан. Өзі он жыл білім 
алған  №40 орта мектепте мұғалім болып еңбек 
жолын бастаған.

Мектептегі мұғалімнің сабақ берудегі тың 
тәсілдерін бағалаған білім басшылары оны 
1962 жылы пединституттың теориялық физика 
кафедрасына оқытушылық қызметке шақырған. 
Жоғары мектепте тікелей міндетіне қоса  
ғылыми жұмыстарымен айналыса бастаған жас 
маманныңзерттеу жұмыстарына бейімділігін 
байқаған кафедра меңгерушісі Зұлқарнай 
Икрамов оны Киев қаласына аспирантура 
оқуға бағыттайды. Икрамовтың өзі де осы 
жерден ғылыми дәрежесін көтерген болатын, 
Киев университетінің талаптыға қамқорлық 
жасайтын ұстаздарын да жақсы білетін. 
Сондықтан ол «боламын деген баланың бетін 
қақпа, белін бу» деп, білім іздеген Базарбекке 
барынша қолдау танытып, жолға салады. 
Жастың бойындағы жақсылыққа ұмтылған 
қасиетті көре білетін Зұлқарнай секілді заты 
асыл ағалар дәл осылайша қаншама талаптының 
бағын ашты.

Сөйтіп, Базарбек Киевтегі Т.Шевченко 
атындағы университеттің «теориялық 
механика» кафедрасында аспирант болды. 
Оның ғылымның даңғыл жолына түсуі осы 
жерден бастау алады. Ауылдан шығып осындай 
әлемге әйгілі жоғары мектепте оқу сол заман 
үшін аңызға айналғандай оқиға еді.

Базарбек Қашқынбаев үш жылда 
ғылыми зерттеулерін аяқтап, кандидпттық 

диссертациясын сәтті қорғап шығады. Техника 
ғылымдарының кандидаты деген ғылыми 
дәреже иеленіп елге оралады.Балаға үйретуден 
жалықпайтын Базарбек енді білім беру ісіне бел 
шеше кіріседі.

1971 жылдан пединституттың 
«Физиканы оқыту және жалпы техникалық 
пәндер»кафедрасының меңгерушісі болып 
қызмет істейді. Бірақ, ол әр кезде ғылым 
жайын естен шығармайды. Ол ғылымда 
өзінің қолтаңбасын қалдыру үшін қызметті, 
ұстаздықты, ізденісті қатар алып жүріп, тынбай 
еңбектенеді.

1977-1979 жылдары Киевтегі Украина 
Ғылым академиясының электродинамика 
институтында докторантурада оқып, ғылыми 
зерттеулерін жалғастырады. Осы жылдардағы 
зерттеудің қортындысы бойынша жоғары 
жиілікті электр тоғын өндіретін жаңа типті 
массивті турбогенераторлардың жаңаша 
үлгісі ұсынылады. Бұл сол кездерде халық 
шаруашылығына аса қажетті техника 
жабдығы болатын. Базарбек осылайша, 
ғылымға кездейсоқ келмегенін немесе «ғылым 
кандидаты» деген атақ үшін уақыт сарп 
етпегенін дәлелдейді.

Доктарантура оқуын бітірген соң 
Қызылордаға оралып, қайтадан пединститутта 
кафедра меңгеруші болып, 1989 жылы 
институттың сырттай оқу факультетінің деканы 
қызметін атқарады. Институт профессоры 
атанады. 1993 жылы институт жанынан 
дарынды оқушыларға арналған қазақ-түрік 
лицейін ашуға үлкен үлес қосып, осы лицейдің 
директоры болады.

Сөйтіп, ол лицейде де, жоғары мектепте де 
дәріс береді. Студенттер мен оқушылардың оқу-
білімге, ғылымға деген құштарлығын оятып, 
отанға, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін 
қалыптастыруда күш-қуатын сарқа еңбектенеді. 
Ғалымның тұлғалық және ұстаздық 
болмысының ерекше жарқырап көрінген 
кездері де осы кез болса керек.

Ол физика мен оны оқыту әдістемесі 
жөнінде одақтық, украиндық және қазақстандық 
баспа беттерінде 60-қа жуық ғылыми мақалалар 
жариялайды. Шындығында сол тұста оның 
осындай еңбегімен бәсеке боларлық басқа біреу 
болған жоқ. Оның мұндай даралығы ғылымды 
жан-тәнімен сүйген болмысының бір көрінісі 
болатын.

Еңбегіне сай КСРО оқу ісінің үздігі 
атағымен, «Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталады. Министрліктің, облыстың 
Құрмет грамоталарын иеленеді.

Жас ұрпаққа ғылымға қол созудың, оның 
пайдасын ел мүддесіне жаратудың үлгісін 
танытқан, туған жерін құлай сүюді үйреткен 
талантты ғалым, тамаша ұстаз Базарбек 
Қашқынбаев 1993 жылы дүниеден өтті.

Бүгінде Қорқыт ата уиверситетінің 
Электроника негіздері зертханасы Базарбек 
Қашқынбаев есімімен аталады. Ұлағатты ұстаз 
осы зертханада қаншама талаптының көкірегіне 
ғылым сәулесін сеуіп, оларға өмірлік жол 
нұсқап еді. Зертхананы ғалым есімімен атау 
– университет ұжымының дара тұлғаны есте 
қалдыруға, ұрпаққа үлгі етуге бағытталған 
алғашқы қадамы. Мұндай игі шаралардың өз 
жалғасын таба береріне күмән жоқ.

Базарбек ағамыз барған жерінен жылтырақ 
бұйым жимай, кітап сатып әкеледі екен. Оның 
жеке кітапханасында Мәскеуден, Ленинградтан, 
Киевтен, Алматыдан, басқа да ірі қалалардан 
сатып алған 3 мыңдай кітап жиналыпты. Осы 
құнды кітаптарды ғалым-ұстаздың зайыбы 
Тоқсұлу апай мен ұлы Сексенбай университет 
кітапханасына сыйға тартыпты.

Бұл да өнегелі отбасының бір игі ісі. 
Базекеңнің өзі өмірден өтсе де жас шәкірттерге 
шапағатын шашып жатсын деген ақ ниеттері.

Шынында, «ғалымның хаты өлмейді». 

Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі.

ҒЫЛЫМДЫ СҮЙГЕН
ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР ИЕСІ

Қызылордада 24 шілдеден 
бастап жастарға арналған «Жас 
кәсіпкер» жобасы бойынша оқу 
басталды. Оқудың бірінші тобында 
қала, аудан бойынша 537 жас оқып 
жатыр. Олар 22-23 шілде күндері 
өткен іріктеу тестіне қатысып, 
оқуға жолдама алған болатын. Осы 
жылы жоба аясында аймақтың 
1000 жасын оқыту жоспарлануда, 
екінші лек өз жұмысын тамыз 
айында бастайды.

«Жас кәсіпкер» жобасына 18 
бен 29 жас аралығындағы жас от-
басы мүшелері, тұрмысы төмен, 
көпбалалы отбасы балалары, мүм-
кіндігі шектеулі азаматтар мен 
жұмыссыз жастар қатыса алады. 
Студенттер жобаның қатысушысы 
бола алмайды.

Жобаға қатысқысы келген 
аза маттар жеке куәлігінің кө-
шір  месі, мекен-жай анық та-
масы, өтініш және арнайы 
фор маға сай толтырылған анке-
та мен Кәсіпкерлер палата сына, 
палатаның аудандық фи лиал-
дарына, жұмыспен қамту орта-
лықтарына немесе өздері тұратын 
елді мекеннің әкімдігіне барып 
толық ақпарат ала алады.

Жобаға қатыспас бұрын жас-
тар алдын ала тесттен өтеді. 
Жалпы 100 балдан ең кемі 55 балл 
жинау қажет. Жобаға қатысуға 
мүмкіндік алған азаматтар 21 
күндік оқу курсына қатысады. 
Оларға сертификат алғаннан кейін 
19273 теңге бір реттік шәкіртақы 
төленеді.

Жоба барысында жастарды 
арнайы конкурс арқылы  анық-
талған бизнес-тренерлер оқытатын 
болады. Оқу бағдарламасында 
кәсіпкерлік негіздерімен бірге 
білім алушы бизнес-жоспарын 
жасап шығады. Әрі болашақ 
кәсіппен айналысушыларға 
арнайы психологтар да көмек 
көрсететін болады.

Үш апталық оқудың 
қорытындысымен жобаға 
қатысушылар арнайы құрылған 
комиссияның алдында бизнес-
жоспарларын қорғайды. Сәтті 
қорғағандарға оқуды аяқтағандығы 
туралы сертификат берілсе, оқуға 
толық қатысып, бірақ жобасын 
қорғай алмаған азаматтарға 

қатысқандығы жөнінде сертификат 
беріледі.

Айта кету керек, «Жас 
кәсіпкер» жобасы ақысыз негізде, 
тегін оқытылады.Жобасын сәтті 
қорғаған жастардың сертификаты 
2 жылға жарайды. Осы уақыт 
аралығында жобаға қатысушылар 
6,5 жылға 6 процентпен 8000 АЕК 
(20 млн.200 мың) теңгеге дейін 
мемлекеттік бағдарлама аясында 
жеңілдетілген несие ала алады.

«Жас кәсіпкерге» қатысушылар 
жобасына жеңілдетілген несие 
алуы үшін бизнес-жоспары, 
оқуды аяқтағандығы туралы 
сертификаты, кепіл мүлкі және 
өзге де қаржыландырушы банкке 
қажетті құжаттарды тапсыруы 
тиіс. «Жас кәсіпкер» жобасына 
қатысушылардың жобасын 
Кәсіпкерлер палатасы бір жылға 
дейін сүйемелдейтін болады.

Біз бұл мәліметтерді 
Қызылорда облысы кәсіпкерлер 
палатасының баспасөз қызметінен 
алып отырмыз.

Іске сәт, кәсіп жолын тағдаған 
жас жерлестер. Халқымыздың 
қамқоршы азаматына айнала-
тыныңызға сенеміз.

«Кк» ақпарат.

«ЖАС КӘСІПКЕР» ЖОБАСЫ БОЙЫНША ОҚУ БАСТАЛДЫ

Сенбі күні #Birge #TazaQazaqstan 
экологиялық акциясы аясында Сырдария 

өзенінің оң жағалауын қоқыстан тазарту 
шаралары өтті.

Сенбілікке облыс бойынша 6 мыңнан астам 
адам жұмылдырылып, 85 шақырым аумақ 
тазаланды. Эко-челленджге облыс әкімінің 
орынбасары Бақытжан Намаев қатысты.

Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрі Мағзұм Мырзағалиев бастаған 
акцияға алғашқылардың бірі болып Қызылорда 
облысы қолдау білдірген болатын.

Өткен аптада облыс әкімі Қуанышбек 
Ысқақов Арал ауданындағы «Көкарал» 
бөгетінің аумағын тазарту бастамасына 
атсалысып, эстафетаны барлық аудандар мен 
елдімекендерге жолдады. 

Бұл күні облыс орталығындағы «Арай-
2» шағын ауданынан «Қызылорда жылу-
электрорталығына» дейінгі 11 шақырым 
аумақ тазартылды. Сенбілік таңды сергек 
бастаған 50-ден астам мекеме қызметкерлері 
Сырдарияның оңжағалауын тазалау ісіне 
біркісідей жұмылдырылды.  Осылайша 1000-
нан астам мемлекеттік қызметкер белсенділік 
көрсетті. Есесіне су жағасындағы 3454 текше 
метр тұрмыс қалдықтары – полиэтилен, шыны 
ыдыстары, пластмасса, түрлі резиналар, 
құрылыс қалдықтары жиналды. Дария 
бойындағы күл-қоқыс демалыс ұйымдастыруға 
келген көпшіліктен қалған белгі екені рас. Ал, 
акцияның мақсаты тұрғындардың бойында 
экологиялық мәдениетті қалыптастыру, 
қоршаған ортаны қорғау жұмысына 
еріктілерді тарту. Тіпті, еліміздің бас экологы 
М.Мырзағалиевтың айтуынша, алдағы уақытта 
мектептер мен балабақшаларда экологиялық 
тәрбиеге арналған қосымша сабақ енгізілмек.

Сенбі күні қалада ауарайы әдеттегідей 
400 C дейін қатты ыстықты көрсеткені 
белгілі. Сондықтан акцияға қатысушылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
белгіленген аумақтарда арнайы құтқару қызметі 
мен жедел жәрдем қызметтерінің кезекшілігі де 
ұйымдастырылды. 

Айта кетейік, эко-челлендж қозғалысы осы 
жылдың қыркүйек айына дейін жалғасады. Ал, 
кезекті акция облыс аумағында осы аптаның 
сенбі күні ұйымдастырылмақ.

«Кк» ақпарат.

Өңірлік кәсіпкерлер палата-
сының баспасөз қызметі хабар-
лағандай, жуырда облысқа 
сараптау комиссиясының сарап-
шылары Динара Аймұрзаева (Қыр-
ғызстан) мен Наталья Недельчева 
(Молдова) келді. Олар компания 
жұмысымен танысты. Серіктестік 
2017 жылы ҚР Президентінің 
«Алтын сапа» сыйлығын иеленген 
болатын. Енді халықаралық сапа 
саласындағы байқаудың келесі 
кезеңіне қатысуға ниетті. 

ТМД сыйлығы – сапалы өнім 
шы ғарып, қызмет көрсеткен, 
сондай-ақ, осы саладағы қауіп-
сіз дік саласына аса мән беретін, 
бас қарудың жаңа, заманға сай 
әдістерін енгізген кәсіпкерлік 
субъек тілеріне арналған екіжылда 
бір рет берілетін марапат. Үміт кер-
лер өнім сапасын ең кемі екі жыл 
бойы дәлелдеуі және ТМД-ның екі 
еліне өнім экспорттауы тиіс. 

Халықаралық сарапшылар 
компанияның негізгі қызметі – 
күрішті егуден бастап өңдеуге 
дейінгі процесімен, бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі ая-

сында Нағи Ілиясов ауылын 
абаттандыру аясында атқарған 
тірлігімен танысты.

– Сарапшылар ТМД сый-
лығына берілген өтініш иелерінің 
барлығына бірдей бара бермейді. 
Ең алдымен, құжаттар алдын ала 
сараптаудан өтеді. Ол талапқа сай 
болған жағдайда ғана кәсіпкерлік 
нысанының жұмысын көреді, – 
деді «Атамекен» ҰКП сарапшысы 
Мәдина Мұқатова. 

Компания Сырдария ауда-
нының Нағи Ілиясов ауылын да 
күріш егіп, оны өз зауытында 
өңдейді. Жылына таза ақталған 
25 мың тонна күріш өндіреді. 
Оның тең жартысынан астамы 
Ресей, Украина, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Моңғолия сияқты 
елдерге шығарылады. Компания 
күріш өндірушілердің үздік үштігі 
қатарында.

«Абзал және К» ТС бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі аясын-
да ауылға соңғы жылдары 1 млрд 
теңгеден астам қаржы салған. 

«Кк» ақпарат.

ТМД СЫЙЛЫҒЫНАН ҮМІТКЕР

Ширек ғасырлық тарихы бар қызылордалық «Абзалжәне 
К» ТС өнім және қызмет көрсету саласындағы жетістіктерге 

арналған ТМД сыйлығына үміткерлер қатарында. Сыйлықты 
берудегі мақсат – достастық елдері аумағында өндірілетін өнім 

экспортының әлеуетін арттыру, кәсіпкерлерді ынталандыру.

АУЛЫНА ҚАРАП, АЗАМАТЫН ТАНЫ



КК
31 шілде 
сәрсенбі

2019 жыл2

ТӘ
РБ

И
Е 

– 
ТА

ЛБ
ЕС

ІК
ТЕ

Н

БАЙ ҚУАТТЫ 
БОЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН
Бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің қайсысы болсын, 

халықтың игілігі үшін жазады, айтады, телеарналардан 
көрсетеді. Арамызда «Өй, полицияға сенбе» дейтінбірен-
сараң замандастарымыз да бар, «Айналайын-ау, полиция 
болмаса, күніміз не болады, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан 
қалмаймызба» деп жұбату айтам. Сол сияқты небір мықты, 
қарақылды қақжарып әділдігін айтатын, халықтың жоғын 
жоқтайтын, мұңын мұңдайтын, ыстық суығына төзіп азғантай 
жалақыны місе тұтып жүрген осы біздің журналистер қауымы. 
Барды бар деп халық игілігі үшін жасалып жатқан дүниелерді 
де көрсететін және көрсете білетін де осы өзіміздің мықты 
журналистеріміз. Шындығына келсек, мен журналист емеспін, 
автокөлікшімін, әкем «осы отын-су таситын шопырдан 
күйдікқой» деп политехникумға оқуға түсірді. Ал, нағыз 
шындыққа жүгінсек, журналистер арасындабасқа мамандық 
иелері көп кездеседі. Өйткені журналистика оқып үйренетін 
мамандықтан гөрі, Құдай бойға дарытатын өнерге жақын. 
«Тереңдегі асыл тас – су тоқыса шығады» демекші, арғы 
аталарымнан кележатқан ауыз әдебиеті дарыған әулеттен 
шыққанмын. Әкем таңға дейін небір әңгімелерді тауып 
айтатын кісі еді. Журналистика саласын оқымағандығым 
болмаса, кейде шабытым келгенде жастарға, жас отбасыларға, 
кәсіп ашам деушілерге оймақтай болса да ойымды білдіріп, 
ақыл-кеңестерімді жазып отырамын. Жалпы мен елмен, 
халықпен бірге жүргенді жақсы көрем. Зейнетке шықсам да 
жұмыс істеп жүрмін, егерде істеген ісіңнің жемісін көргің 
келсе көзін тауып, ерінбей еңбек ет. Шығаратын өнімнің 
өткізетін жерін тап, кәсіп ашып енбек етіпжатқан мыңдаған 
кәсіпкердің ішінен көбірек дос таба біл.

Мен де кәсіпкермін, айына бір-екі дос іздеймін, яғни 
мекеме іздеймін. Кәсіпкерлердің көбісі ісін енді бастағандар, 
бірінің қолға алғаны жүріпкетіп жатса, екіншісініңкәсібі 
ашылмай жатып, тоқтауға сәл қалып тұрғандар. Оларға мен 
«сәл шыда, жақсы болып кетесің, бастап жатқан кәсібің 
дұрыс екен» деймін, көңілдерін көтеріп, жұмысқа деген 
шабытын оятамын. «Жақсы сөз жарым ырыс» деген, менің 
бір ауыз сөзім олардың ісінің алға басуына сеп болмауына 
кім кепіл. Мен кәсіпкерлерді көп аралаймын, жалпы алғанда 
жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты қаулап өсіп 
кележетқан кәсіпкерлер саны көп. Осыларды көріп жүріп 
біздің Қазақстанның келешегі зор, халқы ауқатты болатынына 
сенімдімін.

Кешеғана тәуелсіздік алдық, осы азғантай уақыттың өзінде 
қаншама жұмыс атқарылып жатыр, «көш жүре түзеледі» деген 
емес пе? Өмір болғасын тұрмысы нашар, қиналып отырған 
отбасылар да бар, осыларды қолдап,  келешек қоғамда ондай 
отбасыларды болдырмауымыз керек. Бай болам дегендерге 
шек жоқ, бола берсін, бірақ байлықтары өзге елге кетпесе 
болды. Көзім анық жетеді, бірлігіміз жарасып анық осылай 
болып алға жылжиберсек, ұлы мемлекет боламыз. Еібектің 
қиындығынан қорықпай кәсібімізді ашып, көршіміздің істеп 
жатқан кәсібіне тілеулес болып отырсақ, бізге де ол байлық 
жұғысты болады.

Байлардың жомарттыңын жарқырата көрсетіп, кедейді 
қолтығынан демеп жүрген журналистерге айтарым, сендердің 
де қаламдарың ұшталып, жазу шабыттарың күнен-күнге ояна 
берсін.

Бірсөзбен айтқанда, бай-қуатты болайық.        

Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ,
 ҚР Журналистер одағының мүшесі.

«Әкемді алсаң, ал құдай, шешемді қой,
Шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой»– деген өлеңді халық текке 

шығармаған. Шешелі балада бәрі бар. Менде қазір бәрі бар.
Үйде түк болмай қалған күнде де шешем мені аштан өлтірмейді, әйтеуір 

бірдеңе тауып, өз аузына салмастан менің аузыма тосады.
Қыз кезінде шешем көрікті болыпты. Орта бойлы, қызыл шырайлының 

әдемісі болғанға ұқсайды. Ал мен ес білгелі ол аурушаң. Ауру мен жоқшылық 
қоса қабаттасып құр сүлдері қалған. Отырса да, тұрса да аузынан ойбайы 
түспейді. Соған қарамастан күні бойы қыбыр-қыбыр қимылдаумен болады. 
Жоқты бар етіп, түтін түтетеді».

«...Сөйтіп, жетімдік өмірді бастан кеше бастадым. Жетім деген сөзде 
нендей суық мағына жатқанына мен бұрын зейін қоймайды екем. Шешем 
өлген соң енді білдім. Адамның ар-ожданы тілеуге де дүниеде бұдан қатал, 
бұдан аяусыз сөз болмайды екен.

Үлкендер жетім екенімді аяушылықпен есіме салады. Ал, балалар ұрсысып 
қалғанда, жетім деп боқтайды. Мен үшін екеуінің мағынасы бірдей. Аяп айтса 
да, ұрсып айтса да жетім деген сөз менің жүрегіме қанжар болып қадалады. 
Дүниеде мен үшін бұдан жексұрын сөз жоқ. Тақиясын қорыған тазшадай осы 
сөз қай жағымнан сап ете қалады деп зәрем ұшып, үрейленіп тұрамын».

«...Балалар, менің қымбатты жас достарым! Мынау қатал дүниеде әкесі 
не шешесі өліп жетім қалу секілді бақытсыздық әркімнің-ақ басында кездесуі 
мүмкін. Ол секілді жаны жаралы балалар, мүмкін, араларыңда да бар шығар. 
Сендер қанша араз болсаңдар да оларға жетім деген тажалдай суық сөзді 
айтпаңдар, айналайындар. Ұр, соқ, төбелес. Тіпті етінен ет кесіп ал. Ал, 
бірақ әлгідей деп тілдеме. Тағдыр онсыз да аяусыз жазалаған бейшараның 
адамшылық мен мендігін жетімдеген сөз бір жола жеретіп, таптап кететінін 
сендер ұғыңдар! Аяңдар!».

Міне, бұл– Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» повесінен 
алынған. Әр баланың өмірінде әрі қарай өмірін бақытты етуі үшін балалық 
шағы қызыққа толуы болуы қажет. Бұл туралы кезінде Хазіреті Пайғамбарымыз  
(с.а.у.): «Балаларыңа қамқорлық көрсетіп, жақсылап тәрбиелеңдер», –деп 
бұйырған.

Бала қылығымен тәтті екені белгілі. Олардың шаттанған күлкісі мен 
жабырқаулы жүзі кімді болса да еріксіз баурап алады. Қол көтеру арқылы 
қастандық таныту мен ерікті, еріксіз түрде «тастанды бала» атану олардың 
өміріне әсер етері сөзсіз.

Кішкентай бүлдіршін қарны ашып жыласа немесе мазасы болмай жабырқаса, 
ұйқысы қанбаса да оларға қамқор болу ата-ананың жауапкершілігінде және 
қазірде көп қателесіппіз деп айтатын сөздерінің бірі «ата-ана баласына қай 
кезде болсын, жауапты екен ғой» дегенге саяды. Көп ата-ана мұны түсінбей 
жатады. Мұны жастық шақта жасаған тағы бір қателігім деп жасы ұлғайғанда 
ескеріп, мойынұсынады. 

«Бала – адамның бауыр еті» дейді қазақ. Бұл қазақта ғана емес, өзге ұлттың 
қай бірін алсаң да жоққа шығармайтын тіркес. Яғни, баланы бала жастан 
мейірімге бөлеп, ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіріп, мейірімге 
бөленіп өскен бала жақсылыққа бейім, ал, қорлық пен зорлықты көріп өскен, 
аянышты білмейтін бала да аяусыз, қатыгез болады. Сондықтан, ата-аналар 
бір нәрсені есінен шығармаса екен. Ол бала қай кезде болмасын ата-анасына 
қарап өседі.

Сондықтан сіз қандай болсаңыз, балаңыз да сондай болады, өзіңізге түр-
түсі ғана емес, қылығы да айнымай ұқсаса, таңғалмаңыз.

А.СЕРІКБАЙҚЫЗЫ.

АЛҒАШҚЫ КӨМЕК – 
ҚАУІПТІҢ АРАШАСЫ 

Қазір жаз айы. Балалардың, тіпті үлкендердің де суға түсіп 
жүріп, түрлі жағдайға тап болуы мүмкін. Жәндіктердің шағуы 

да ұшырасады. Жақында осындай жағдайдан ( кене шағып) бір 
кісінің көз жұмғаны жайлы ақпарат тарады. Мұндайда, әрбір 
адамның алғашқы көмек берудің тәсілдерін дереу қолға алуы 
– жағдайға душар болған кісінің өмірі үшін өте маңызды. Ал, 

алғашқы көмекті қалай жасайд?. Біз бұған дәрігерлерден көмек 
сұрадық.

Сонымен, дәрігерлер не дейді? 

***
 Алғашқы көмектің негізгі шаралары: апатқа түскен адамды апат 

әсерінен құтқару (өрттен, судан шығару); апаттың зиянды әсерін 
тоқтату (адамды жылыту, иіс тисе таза ауа жұтқызу); қан тоқтату, 
жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын тежеу; 
жасанды дем алдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен 
адамды тезірек емдеу мекемесіне жеткізу немесе жедел медициналық 
көмек көрсететін дәрігерлер тобын шақыру жатады.

ЖҮРЕК ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАУЫ

Белгілері: естен тану, тыныс алу мен тамыр соғысының жоғалуы, 
терісі көгілдір-сұр. Сенің әрекеттерің: жасанды тыныс алдыру және 
жүректі жанамалай уқалап, сылау.

Жүректі жанамалай уқалап, сылаудың әдісі: Зардап шегушінің 
жанына тізе бүгіп тұрып, оның жағасының түймелерін ағыт, оны 
тегіс қатты жерге шалқасынан жатқыз. Семсер тәріздес талшықты 
саусағыңмен сипала;  қолдың екі саусағын мойынға қарай бағыттап 
қой; мойынға қарай бағыттап оның қасына алақаныңды бас.

Келесі қолыңның алақанын, қойылған қолдың үстіне қойғанда, 
екі қолдың саусақтары да жоғары қарап тұруы тиіс; қолдарды созып 
денеңнің салмағын қажетті нүктеге тіктеп түсір, күш созылған қолдар 
арқылы берілетін болсын. Қысу тәртіптері: Үлкендерге минутына 60-
70-тен кем болмауы тиіс; Жас өспірімдердің кеуде клеткасын 4 см-ге 
дейін (70-80 рет) қысады; Балаларға үлкендердің бір қолының күші 
жеткілікті (100 рет); Нәрестелерге  екі саусақтың күші жеткілікті 
(минутына 100-120 рет).

Жасанды тыныс алудыру мен жүректі уқалап, сылау әдістері 
(жүрек-өкпе реанимациясы).

Есіңде болсын!
Бұл әдіс тек қана естен тану, тамырлардың соқпауы, тыныс 

алудың жоқтығы кезінде жүргізіледі.
Зардап шегушіні шалқасынан жатқыз (мықты, қатты жерге), 

аяғын көтеріңкіреп қой. Зардап шегушінің өкпесіне екі рет ауа 
үрлеу әрекетін жаса, содан кейін жүрегіне жабық уқалау, сипалау 
жұмыстарын жүргіз: бір қалыппен 15 рет жүректі жанамалай 
сылаумен және 2 рет өкпені жасанды желдендіру әдістерін жаса. 
Осындай 4 циклден кейін тағы тамыр соққанын тексер, егер 
байқалмаса, онда жүрек-өкпе реанимациясын жалғастыр. 

 ЫСТЫҚ ТИЮ

Белгілері: әлсіреу, жүрек айниды, құсқысы келеді, тері бозарып, 
жабысқақтық пайда болады, тыныс алуы жиілей түседі және тамыр 
соғысы жиелейді, әлсіз. Бас ауырады, айналады, естен тануы мүмкін, 
сіңірі тартылады. Сенің әрекеттерің: Зардап шегушіні салқын, жақсы 
желдетілген жерге, желдің өтіне жатқыз. Үйде желдеткішті қолдан. 
Басы мен жүрек төңірегін суық сумен салқындат; суық тартуды шат 
төңірегіне, қолтық астына және мойынға қой. Аяғын сәл көтеріңкіре. 
Тар киімнің түймелерін ағыт. Алдын ала тұз салып су бер (1 литрге 
1 шай қасық тұз). Егер зардап шегуші есінен танып, тыныс алуы 
тоқтаса, «ауызды ауызға» әдісімен жасанды дем алдыр.

АРАНЫҢ, СОНАНЫҢ, 
ЕСЕК АРАНЫҢ ШАҒУЫ

Сенің әрекетің: Егер шаққан жерде бізі қалса, оны қысқышпен 
байқап алып таста (ара бізін қалдырмайды). Жараға жартылай 
спиртті компресс немесе бал шелпегін қой (бақбақ гүлі сабағының 
сүтін қолдануға болады).  Димидорл, пипольфеннемесесупростиндә
рмектерінішкіз.

Аллергиялықестентанудамығанкезде.
Белгілері: күре тамыр қысымы күрт түседі, демігу, жүрек 

айналасының және іштің ауруы, естен тану.
Есіңде болсын!
Ауру жағдайында аллерген организмге енгеннен кейін 1-2 

минуттың ішінде өліп кетуі мүмкін.
Сенің әрекетің: сырқатты шалқасынан оның аяғы басынан биік 

болатындай етіп жатқыз. Тар кимідерінің түймелерін ағыт. Таза 
ауаның кіруін қамтамасыз ет.

Есіңде болсын!
Егер сырқат естен танып қалса, оған ешқандай дәрі-дәрмек беруге 

немесе аузына су құюға болмайды.
Тыныс алуы бұзылып, жүрек қызметі тоқтаған кезде «ауызға – 

ауыз» әдісімен жасанды дем алдыру және жүректі жанамалай уқалап, 
сылау қажет. 103 жедел жәрдмін шақыр.

КЕНЕНІҢ ШАҒУЫ

Белгілері: қал сияқты қара дақ. Шаққан жері білінбейді, 
ауырмайды. Сенің әрекетің: кенемен терінің төңірегіне сұйық 
май тамызып, сәлден соң оны қысқыштың ұшымен теріден баяу 
қозғалыспен алып таста. Егер қысқыш жоқ болса, кененің басы 
терімен түйіскен жерге жай жіп ілгекпен байланады. Жіптің ұшын 
тартқанда оның ілгегі кенені ақырындап тартып шығарады. Шыққан 
жерін йодтың ерітіндісімен, зеленке немесе спиртпен сүрт. Теріні 
тілуге және күйдіруге болмайды. Тез арады емханаға қарал.

ІШ ӨТУ (ДИЯРЕЯ)

Сенің әрекетің: Аурудың белгілері жойылғанша ауруға тамақ 
берме. Ең болмағанда әдеттегіден жарты литр артық тәттісі жоқ 
сұйықтық ішкіз.

Есіңді болсын!
Сүт ішуге болмайды. 1 литр суытылған қайнаған суға 1 шай қасық 

тұз және 4 шай қасық қант қос немесе дайын регидрон таблеткасын 
іш. Аспирин және ауруды басатын дәрі-дәрмек қабылдама. Егер бір 
тәуліктен кейін жеңілдікті сезінбесең, дәрігерге қарал.

Дайындаған: Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

Кәсіпкерлік саласы экономи-
каны дамытудың маңызды 
тетіктеріне айналды. Бұл ретте 
аралдықтардың айы оңынан туып 
тұр. Мұндағы 4206 кәсіпкерлік 
субъектісінің 3665-і тұрақты 
жұмыс істейді. Оларда 7574 адам 
жұмыспен қамтылған. 

– Кәсіпкерлік нысандарында 
жұмыспен қамтылғандар жалпы 
жұмыс істеуге белсенді азамат-
тардың 23,5 процентін құрайды. 
Соңғы уақыттары кәсібін жаңадан 
ашатын немесе дамытатын, 
қайтарымсыз грантқа тың 
идеялармен қатысатын жандар 
жетерлік. Жыл басынан «Бастау-
Бизнес» жобасы арқылы 120 
тұрғын оқу курсынан өтті. 330,1 
млн теңгені құрайтын 30 жоба 
ұсынылды. Одан бөлек 155,5 
млн теңге көлеміндегі 44 жоба 
мақұлданған. Мемлекеттік бағдар-
ламаның мүмкіндігін тиімді 
пайдаланып жатқан кәсіпкерлер 
көп, – дейді аудандық кәсіпкерлік, 
өнеркәсіп және туризм бөлімінің 
бас маманы С.Әуесов.

Мәселен, аудан орталығындағы 
«Айбар» фитнес орталығы 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы шеңберінде ашыл-

ған. Халыққа сапалы қызмет 
көрсетіп келе жатқан орталықтың 
меңгерушісі Әділет Алтайұлы 
тұрғындардың фитнеске көзқарасы 
өзгергенін айтады.

– Соңғы кездері фитнестің 
пайдасын ұғынғандар көп. Бұрын 
жай бір ермек санайтын. Қазір 
денесін шынықтырады, артық 
салмақтан арылтады. Жастар бос 
уақытын тиімді өткізеді. Мұның 
барлығына біздің орталық септесіп 
жатқаны үшін қуаныштымын, – 
дейді ол.

Орталықтың жалпы құны 30 
млн теңгені құрайды. «Бизнестің 

жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында 14 млн теңге несие алған 
кәсіпкер, қалғанын өз қаражаты 
есебінен толтырған.

– Жалпы 30 адамға арналған. 
Бүгін ерлер келсе, келесі күні 
әйелдер келеді. Біз ашылғалы 
тоқтаусыз келіп жатқандар бар. 
Мектеп оқушыларынан бастап 
зейнеткерлерге дейін келеді. Жүрек 
ауруларымен ауыратындарға 
веложаттықтырушы арналған, ең 
жеңілі сол. Әрі қарай күрделене 
түседі. Артық салмақтан арылуға 
көмектесетін, қан айналым 
жүйесіне әсер ететін, аяқ бұлшық 

етін шынықтыратын құрылғылар 
бар, – дейді жаттықтырушы Ерлан 
Сатыбалдиев.

Ауданда жол бойы сервистік 
қызмет көрсету нысандары да 
жүйелі жұмыс істеп тұр. Солардың 
бірі – «Ай-Жұлдыз» орталығы. 
Жоба құны 200 млн теңге тұрады. 
Кәсіпкер Берік Жандәулетов 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы бойынша 60 млн 
теңге несие алған. 2015 жылы 
қазанда ашылған нысанда 50 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылған.

– Мұнда қонақүй, асхана, мон-
ша, дүкен, жанармай бекеті, шұбат-
қымыз секілді қызмет көр сету 
орындары бар. Болашақта көлік 
жөндеу орталығын салу жоспарда 
тұр. Қызметкерлерімізге төленетін 
ең төмен жалақы 50 мың теңге. 
Жолдан өткендер соқпай кетпейді. 
Біз де өз кезегімізде сапалы қызмет 
көрсетіп, жұртшы лықтың алғысын 
алып жүрміз, – дейді меңгеруші 
Гүлзат Майданбаева.

Кісі аяғы арылмайтын ны-
санның бұл күнгі жай-күйі де 
жаңаша серпін алған. Алыс жолдан 
қажыған жолаушының бір сәт 
тынығып, сергіп аларлық барлық 
жағдай жасалған.

Елімізде табысы төмен отбасыларға арналған 
«Бақытты отбасы» бағдарламасы іске қосылды.

Бағдарлама бойынша құжат қабылдау басталған 
күні «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» облыс 
бойынша филиал директоры Әділжан Сәулебаев 
БАҚ өкілдерімен брифинг өткізді.

Бұл – қарапайым отбасының көптен күткен 
мүмкіндігі. Табысына қарай бір баспанаға қол 
жеткізуге жол ашатын бағдарламаның өз ерекшелігі 
бар. «Бақытты отбасы» бағдарламасына тұрғын үй 
кезегінде тұрған көпбалалы отбасылар, кәмелет 
жасқа толмаған балалары бар толық емес отбасылар 
қатыса алады. Осы орайда атап айтарлығы, егер 
неке бұзылған болса, кемінде үш жыл мерзім өтуі 
тиіс. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп 
отырған отбасылар қатыса алады.

– Бағдарламаның ерекшелігі – несиенің 
2 процентпен 19 жылға берілетіндігі. Оған 
қатысушылар өзі сатып алатын үй бағасының 
10 процентін алдын ала банк шотына салуы тиіс. 
Сондай-ақ, міндетті түрде тұрғын үй кезегінде 
тұруы және атында жылжымайтын мүлік болмауы 
қажет. Себебі, бұл бағдарлама баспанаға өте 
мұқтаж, табысы төмен отбасыларға арналған, – деді 
банктің жергілікті филиал директоры Ә.Сәулебаев.

Сонымен күні кешеден бастап тұрғын үй 
инспекциясы тұрғындардан өтініш қабылдай 
бастады. Бағдарламаға қатысу үшін, ең алдымен, 

тұрғын үй инспекциясынан жолдама және соңғы 
6 айдағы табысы жөніндегі анықтама қажет. 
Әрі қарайғы жұмыс банкте жалғасады. Мұнда 
отбасының табысы есептеледі. Бағдарлама 
талабы бойынша баспанаға мұқтаж отбасының 
әрбір мүшесінің табыс мөлшері 42500 теңгеден 
аспауы керек. Мәселен, бір отбасында 5 адам 
болса, онда оның жалпы кірісі 212500 теңгеден 
артық болмауы тиіс. Тағы бір атап айтарлығы, 
есептеу барысында жәрдемақы табыс көзі болып 
есептелмейді. Бағдарлама бойынша үй алуға 
мүмкіндігі бар отбасылар бағасы 10 млн теңгеден 
аспайтын баспана таңдай алады. Ең бастысы, 
таңдауға шектеу жоқ. Көпқабатты жаңа үйден де, 
қолданыстағы үйлерден де, тіпті, жер үй алса да 
таңдау еркінде. Әрине, үй сапасы банк талаптарына 
сай болуы керек.

Ендігі сауал несие төлемі екені белгілі. 
Мәселен, пәтер құны 10 млн теңге болған жағдайда 
төлем мөлшері алғашқы 8 жылда ай сайын 52600 
теңгеден болса, қалған 11 жылда ай сайын 36 мың 
теңгеден келеді.

Жалпы, бағдарлама үш жылға арналған. Оны 
жүзеге асыру үшін жыл сайын ел қазынасынан 50 
миллиард теңге бөлу жос парланған. Брифингте 
айтылғандай, «Бақытты отбасы» бағдарламасы 
бойынша биылдың өзінде 400 қызылордалық 
баспанаға қол жеткізеді деп межеленіп отыр.

ТӘРБИЕ – ТАЛБЕСІКТЕН
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ДЕНЕ МҮШЕМЕН 
АТҚАРЫЛАТЫН ОН АҚЫСЫ

1). Оларға қызмет етіп, разылығын алу 
керек. Хадис шәрифтерде былай делінеді:

«Ата-анасына қызмет еткен адамның 
өмірі ұзақ және берекелі болады» (Ислам 
ахлақы).

«Дінге сай қызметтерімен ата-анасын 
қуантқан адам Алла Тағаланы қуантқан 
болады. Ал, оларды ашуландырған адам 
Алла Тағаланы ашуландырған болады» 
(Ибн Нәжжар).

«Ата-анасы жанында қартайғанымен 
«разылықтарын ала алмай, жәннатқа 
қол жеткізе алмаған адамдардың сағы 
сынсын!» (Тирмизи).

Хазреті Хасан Басри Қағбаны тауаф 
етіп жүргенде жүк арқалаған бір кісіні 
көріп:

– Не үшін жүгіңмен тауаф етіп 
жүрсің?  – дейді.

– Арқамдағы жүк емес, менің әкем. 
Оны Шамнан жеті мәрте арқалап әкеліп, 
тауаф етіп жүрмін. Себебі, маған дінімді, 
иманымды үйретті. Мені исламның көркем 
мінезімен тәрбиеледі, – деп жауап береді. 
Сонда хазреті Хасан Басри:

– Әкеңді қияметке дейін осылай 
арқалап өтсең де, бір рет ренжітетін болсаң, 
бұл жақсылықтарыңның бәрі босқа кетеді. 
Егер бір рет қуантатын болсаң, осыншама 
қызметтердің сауабына қауышасың, – 
дейді. Ата-анаға лайықты түрде құрмет 
көрсете білу керек, оларға қызметте 
кемшілікке жол бермеу керек. Хазреті 
Ибн Аббас: «Ата-анаңның алдында кінәлі, 
әлсіз, кедей бір құлдың қатал, дөрекі 
қожайынына деген құрметіндей бол!» – 
деген. Анаға құрмет және қызмет әкеден 
бұрын келеді. Хадис шәрифтерде былай 
делінеді:«Анаға жасалған жақсылықтың 
сауабы екі есеге көп болады» (И. 
Ғазали). «Бірінші анаңа, екінші әкеңе, 
кейін әпке-қарындасыңа, аға-ініңе, кейін 
ретімен қалған туыстарыңа жақсылық 
жаса!» (Нәсаи). «Уәйсәл Қарани бүкіл 
ихсандары мен дәрежелеріне анасына 
жасаған жақсылықтарының себебімен қол 
жеткізді» (Р. Насихин).

«Иа, Расулалла! Менің анам мүшрик. 
Оған жақсылық жасауым жаиз ба?» –
деп сұраған адамға Пайғамбарымыз: 
«Иә, анаңа жақсылық жаса және оны 
құрметте!», – деді (Әбу Дауд).

Барлық Пайғамбарлар өз анасынан да 
үстем еді. Соған қарамастан Пайғамбарлар 
да аналарын құрметтеп, қызмет еткен.

2). Үнемі жақсылық жасау керек. Ата-
анаға сый-құрмет көрсету және жақсылық 
жасау парыз. Хадис шәрифтерде былай 
делінеді:

«Ата-анасына жақсылық жасаған бала 
Пайғамбарлармен бірге жаннатқа кіреді» 
(И. Рафии).

«Ата-анасына жақсылық жасаған 
адамның өмір жасы ұзақ және ризығы 
берекелі болады» (И.Ахмед).

«Ең құнды амал – уақытында оқылған 
намаздан кейін ата-анаға жақсылық жасау» 
(Мүслім).

«Ата-анаңа жақсылық етсең, кейін 
балаң да саған жақсылық жасайды» 
(Табарани).

«Сен де, мал мүлкің де әкеңдікі» (Ибн 
Мажә).

3). Оларға қарсы шықпау керек. Хадис 
шәрифтерде былай делінеді:

«Ата-анаға қарсы шығу – үлкен күнә» 
(Бұхари).

«Ата-анасына қарсы шыққан бала 
жәннатқа кірмейді» (Нәсаи).

«Ата-анасына қарсы шыққан баланың 
өмірі қысқа және берекесіз болады» 
(Ислам ахлақы).

4). Оларға мойынсұну, қарсы 
шықпау, күнә болмаған әмірлерін орындау 
керек.

Мұса алейһиссалам Алла Тағаладан 
тоғыз рет насихат сұрағанда барлығында да 
«Ата-анаңа мойынсұн!» деп бұйырылды. 
Хадис шәрифте де былай делінген: «Ата-
анаға мойынсұну Аллаға мойынсұну 
болады. Оларға қарсы шығу Аллаға қарсы 
шығу болады» (Табарани).

Әкесіне қарсы шыққан адам бала-
шағасының қызығын көре алмайды, 
мұратына жете алмайды, отбасымен жақсы 
қарым-қатынаста бола алмайды, үйінің 
дәм-тұзы, қызығы болмайды (Шира).

5). Оларға қатал жүзбен, 
қабақшытып қарамау керек. Жылы 
жүзбен, мейіріммен, сүйіспеншілікпен 
қарау керек. Ата-анасына мейіріммен, 
сүйіспеншілікпен бір рет қараған 
адам қабыл болған бір қажылықтың 
сауабына қауышады. Пайғамбарымыз: 
«Ата-анасының мейіріммен қараған 
адамға қажылық және умраның сауабы 
жазылады» – деген. 

Тағы бірде: «Ата-ананың жүзіне 
мейіріммен қарау – ғибадат» деп білдірген 
(Әбу Нуайм).

6). Оларды ренжітпеу, өкпелетпеу, 
разылықтарын алу керек. Хадис 
шәрифтерде былай делінеді: «Раббыңның 
разылығы ата-ананың разылығында. 
Ашуы да ата-ананың ашуында» (Бұхари).

«Ата-анасының разылығын алған 
мұсылманға жәннаттың екі есік ашылады» 
(Бәйһаки).

«Ата-анасының разылығын алған 
мұсылман не істесе де тозаққа кірмейді. 
Ал, ренжіткен адам жаннатқа кірмейді» 
(Шира).

«Хақ Тағала кейбір күнәлардың 
жазасын қияметке дейін кешіктіреді. Ата-
анаға қарсы шығу күнәсі бұлардан тыс» 
(Хаким).

7). Олардың рұқсатынсыз сапарға 
шықпау керек. Қажылыққа барарда 
мұқтаж болмаған ата-анадан рұқсат сұрау 
сүннет. Ата-анасы мұқтаж (кедей) болса, 
олардың рұқсатынсыз қажылыққа бару 
харам болып табылады. Ата-анасы мұқтаж 

болмаса, парыз болған қажылыққа олардың 
рұқсатынсыз бара алады. Бірақ нәпіл 
қажылыққа ата-анасының рұқсатынсыз 
бара алмайды (Рәдд-ул- мухтар).

8). Оларға лайықты түрде сый-
құрмет көрсету керек. Хадис шәрифте: 
«Үлкенге құрмет көрсетпейтіндер бізден 
емес», – делінген (Тирмизи).

«Ата-анаға құрмет бақытсыз адамды 
бақытты қылады. Өмір жасын ұзартады 
және оны жаман өлімнен сақтайды» (Әбу 
Нуайм).

Оларды көргенде дереу түрегеліп, 
қастарына бару керек, олар отырғанша 
түрегеп тұру керек, олардың рұқсатынсыз 
отырмау керек. Отырған кезде де әдептілік 
сақтау керек, олардың алдында аяқты 
айқастырып немесе созып отыруға 
болмайды. «Болса да маған ешнәрсе 
демейді» – деп мұндай әдептіліктерді 
назардан тыс қалдырмау керек.

9). Көшеде жүргенде арттарынан 
жүру керек. Ешқандай себепсіз алдарына 
түсіп жүрмеу керек.

10). Шақырған кезде дереу қастарына 
барып «тыңдап тұрмын» деп айту. Ата-ана 
шақырған кезде парыз намазын бұзу жаиз 
болғанмен аса қажеттілік болмаса бұзбауы 
керек. Ал, сүннет намаздарды бұзуға 
болады. Хақ Тағала былай деген: «Ей, 
Мұса! Менің дәргейімде өте ауыр және өте 
үлкен бір күнә бар. Ол – ата-ана шақырған 
кезде әміріне бағынбау (Ислам ахлақы).

ТІЛМЕН ЖАСАЛАТЫН
ОН АҚЫСЫ

1). Жылы сөйлеу, қарапайым болу, 
«уф» деп айтпау. Хақ Тағала былай 
деп бұйырған: «Біз адам баласына әке-
шешесіне жақсылық жасауларына кеңес 
бердік» (Ахқаф, 15).

«Раббың тек өзіңе ғана ғибадат 
етулеріңді және әке-шешеңе жақсылық 
етулеріңді әмір етті. Егер олардың бірі 
немесе екеуі да жаныңда қартайса, 
оларға «уф» деуші болма, ауыр сөз айтпа, 
оларға сыпайы және жылы сөйле, оларға 
жанашыр бол, қарапайым бол. Ол екеуіне 
мейірімділік құшағыңды жай да: «Иа, 
Раббым! Ол екеуі мені кішкентайымнан 
тәрбиелеп жетілдіргеніндей, сен де оларды 
рахымыңа бөле!» –  деп дұға ет.

2). Сөйлескенде даусын олардың 
даусынан жоғары көтермеу.

3). Олардың жандарында көп сөйлемеу, 
әдептен аспау. Ата-анасы білетін 
нәрселерді айтса да, «тағы сол әңгіме ме» 
деместен, ешқашан естімегендей тыңдау 
керек. 

4). Дөрекі сөздермен сөйлемеу, тигізіп 
айтпау. Мысалға екі баласы бар адамның 
бір ұлы екішісін меңзеп: «Ұлыңыз сөйтті, 
егер мен солай етсем, қияметті қопарар 
едіңіз!» немесе «Апа, немереңізді қатты 
еркелете бермеңіз, төбемізге шығып 
барады. Тілімізді алмай кетті!» – деген 
секілді сөздермен ата-ананы ренжітуге 
болмайды. Ата-анасының  көзінше 
баласына ұрысуға, ұруға болмайды. 
Мұндай нәрселер ата-ананы қатты 
ренжітеді.

5). Әйелін олардан жоғары көрмеу. 
Пайғамбарымыз былай деген: «Әйелін 
анасынан жоғары тұтқан адамға лағынет 
болсын! Оның парыз болған және басқа да 
ғибадаттары қабыл болмайды» (Шира).

6). Аттарымен атап шақырмау, 

сөздерін бөлмеу және сөздерінің арасына 
кірікпеу, білгішсінбеу. Ата-анасы қате 
айтса да, «олай емес» деп қарсылық 
көрсетпеу.

7). Ата-ананың арасын ашатын 
сөздерден, іс-әрекеттерден ұзақ тұру. 
Ата-ана мен ұльіның немесе қызының 
арасын ашатын істерден ұзақ тұру. Әсіресе 
келіндер ата-ана мен баласының арасын 
суытатын сөздерден алыс тұруы керек. 
Пайғамбарымыз: «Анасы мен ұлының 
арасын ашатын адамға лағынет болсын!» 

деп бұйырған (Гуние).
8).Сөйлегенде «істе, істеме» деген 

сияқты бұйрық раймен сөйлемеу. «Істеп 
бере аласыз ба?» деген сияқты өтініп 
сөйлеу.

9). Игі, ізгі дұғаларын алу. Әке-
шешенің дұғасын үлкен ғанибет, олжа 
деп білу керек. Хадис шәрифтерде былай 
делінеді: «Үш адамның дұғасы қабыл 
болады. Әке-шешенің, зұлымдыққа 
ұшыраған адамнын және қонақтың 
дұғасы» (Тирмизи).

«Әке-шешенің дұғасы иләһи хижабқа 
жетеді, дұғалары қабыл болады» (Ибн 
Мажэ).

10).Бетдұғаларын (қарғыстарын) алмау 
керек. Хадис шәрифтерде былай делінеді: 
«Әке-шешенің баласына және зұлымдық 
көрген адамның залымға жасаған 
бетдұғасы (қарғысы) қайтарылмайды» 
(Тирмизи).

«Өздеріңе, бала-шағаларыңа және мал-
мүліктеріңе бетдұға етпеңдер! Дұғалардың 
қабыл болатын уақытқа тура келіп 
бетдұғаларың қабыл болады» (Мүслим).

Әке-шешең шақырған кезде не жұмыс 
істеп отырсаң да дереу оны тастап әке-
шешеңнің әміріне жүгір. Әке-шешең 
саған ашуланып айғайласа да, оларға 
ешнәрсе деме! Әке-шешеңнің дұғасын 
алғың келсе, саған әмір еткен істерді тез 
және әдемі түрде орындауға тырыс! Бұл 
ісіңді ұнатпай, саған ренжіп қалуынан 
және бетдұға етулерінен қатты қорық! 
Саған ренжіген болса, оларға қатты 
сөйлеме! Дереу жылы сөйлеп, көңілдерін 
жайландыр! Әке-шешенің көңілдеріне 
мұқият бол! Өйткені сенің бақытың мен 
пәлекетің олардың көңілдерінен туатын 
сөзге байланысты әке-шешең ауру болса, 
кәрі болса, оларға көмек бер! Бақтыңның 
кілті олардан алатын ізгі дұғаларда екенін 
біл. Егер оларды ренжітіп, бет дұғаларын 
алсаң, дүниең де, ақыретің де опат болады. 
Атылған оқ кері қайтпайды. Олар тірі 
кезде қадірін біл!

ЖҮРЕКПЕН (КӨҢІЛМЕН) 
ЖАСАЛАТЫН ОН АҚЫСЫ

1). Оларға жанашыр, мейірімді болу. 
Хадис шәрифтерде былай делінген: 
«Мейірімділік етпеген адамға мейірімділік 
етілмейді. Жаны ашымаған адамға жан 
ашылмайды» (Мүслім).

2). Оларды жақыс көру. Әр реті 
келгенде ата-ананың қолын сүйіп тұру, 
жақсы көретінін білдіріп тұру. Хадис 
шәрифте: «Анасының аяғын сүйген адам 
жәннаттың есігін сүйген болады» (Шира).

3). Қуаныштарына ортақ болу. Бір 
нәрсеге қуанса, қандай жақсы болған, 
құтты болсын!» деген сияқты сөздермен 
білдіру керек.

4). Қайғы-мұңдарына, дерттеріне 
ортақ болу. Бір нәрсеген қамыққанын, 
ренжігенін көргенде, «ренжімеңіз, 
уайымдамаңыз» деген сияқты сөздермен 
көңілін аулау, жұбату, өзіңнің де бұл 
жағдайға ренжігеніңді білдіру керек. 

5). Көп сөйлегендері үшін оларға 
ренжімеу. Ренжісе де, ренішін оларға 
білдірмеу.

6).Сөгістеріне, ұрсуларына, 
жазғыруларына ашуланбау, ешнәрсе 
болмағандай, сөздерін естімегендей болу.

7).  Олардан разы болу. Олардың 
разылығын алуға тырысу. Хадис шәрифте 

былай делінген: «Алла Тағаланың 
разылығы – ата-ананың разылығында» 
(Р.Насихин).

8). Оларды ренжітуден қатты қорқу. 
Исра сүресінің 23-ші аяты каримасында 
ата-анаға жақсы мәміледе болу, оларға 
жылы және жұмсақ сөйлеу әмір етілген. 
Ғафылдыққа салынып, ата-анаңды 
ренжітсең, дереу разылығын ал! Жалын, 
жалбарын, қалай да болса, олардың көңілін 
табуға тырыс!

9). Назданбау керек. Қайта олардың 

назын көтеру керек. Өйткені кішкентай 
кезімізден біздің еркеліктерімізді, 
назымызды көтеріп келді. Ендігі олардың 
еркелейтін кезі келді.

10). Олардан жәбір көрсе де, қиындық 
көрсе де, «осылар өлсе екен, бұлардан 
ертерек құтылсақ екен» деп ойламау керек, 
ұзақ өмір сүрулерін тілеу керек. Олар 
бізден көптеген қиындықтар, машақаттар 
шексе де, біздің өмір сүруімізді қалады. 
Өздері аш қалған күнде де, бізді тойғызды.

МАЛ-МҮЛІКПЕН, АҚШАМЕН 
ӨТЕЛЕТІН ОН АҚЫСЫ

1). Киімді өзіңнен бұрын оларға 
алып беру. Тамағыңның ең жақсысын 
оларға бер.

2). Алыста тұратын болса, хал-
жағдайын сұрап барып тұру. Ата-ананың 
және махрем туыстарының үйіне барып 
тұру уәжіп. Ең болмаса, хат жазып, сәлем 
жолдап тұру керек. Қонаққа барудың реті 
мынадай: ана, әке, бала, ата, әже, бауыр, 
әкенің аға-іні, әпке-қарындастары, ананың 
аға-іні, әпке-қарындастары.

3). Тамақты бірге отырып жеу.
4). Не қалайтындарын сұрап-біліп, 

оларды қамтамасыз ету.
5).Үйлерін тазалау, сырлау, жөндеу.
6). Ақша беріп тұру. Ақша қажет 

болып, бірақ сұрауға қысылып жүрген 
болулары мүмкін.

7). Мал-мүлікті, ақшаны олардың 
еркіне беру. «Қашан керек болса да, не 
істеймін десеңіз де мал-мүлкім, ақшам 
сіздер үшін пида болсын» деу. Ашуланған 
кездері болса, осындай жолдармен оларды 
жұбату, көңілін аулау керек. Ата-анаға 
жұмсалған ақшаның сұрауы болмайды. 
Мұқтаж болған ата-анаға көмектесу парыз 
болып табылады. Құран кәрімде былай 
делінеді: «Әке-шешеңе, туыстарыңа, 
жетімдер мен кедейлерге, жолаушыларға 
напақа беріңдер!» (Бақара, 215).

8). Анда-санда тәтті тағамдар жасап, 
шақырып тұру керек. Көңілдері қалап 
тұрса да айта алмауы мүмкін.

9). Достарын дос деп біліп 
шақыру, олардың да көңілдерін аулау. 
Дұшпандарынан да аулақ тұруға тырысу 
керек.

10). Ауырған кездерінде емдеу 
жолдарын қарастырып, дәрі-дәрмек 
алып беру. Күтуші, қызметші жалдаудың 
орнына тікелей өзі қызмет етуге тырысу 
керек.

ҚАЙТЫС БОЛҒАННАН КЕЙІНГІ 
ҚЫРЫҚ АҚЫСЫ

1) Жерлеу ісіне ерте қамдану.
2) Мәйітті сүннетке сай жуу. Бұл 

істі білетін жақсы адамдарға тапсыру.
3) Сүннетке сай кебіндеу.
4) Матаның сүннет болған 

мөлшеріне мән беру. Ерлерге үш бөлік 
матадан артық қолданбау.

5) Дінімізде жаиз болмаған кебін 
жасамау.

6) Кебіндеу ісінде матаны ысырап 
етпеу.

7) Кебінді халал ақшамен алу.
8) Жаназа намазын өзі білсе, өзі 

оқу. Бидғатшыларға оқытпау.
9) Оларға әрдайым дұға ету. Бір 

хадис шәрифте былай делінеді: «Әке-
шешесіне дұға етпейтін адамның ризығы 

кесіледі» (Шира).
10) Мәйітін топыраққа өзі қою.
11) Мазарды қазған және қызмет 

еткен адамдарды разы ету.
12) Жақсы және салих адамдардың 

қасына жерлеу.
13) Жаман адамдардың қасына 

жерлемеу. Өйткені, жаман көршіден олар 
зардап шегеді.

14) Қабірдің үстін балықтың 
пішініндей етіп, дөңес қылып үю.

15) Топырақтан құйылған кірпіш 
қолдану.

16) Күйдірілген кірпіш қолданбау. 
Шеге, кірпіш секілді отқа күйдірілген 
нәрселерді қабірдің ішіне қолдану мәкрүк. 
Қабірдің үстін, сыртын кірпіш және 
мәрмәр таспен қоршау жаиз.

17) Қабірінің басында садақа беру.
18) Қабірінің басында дұға ету.
19) Қарыздарын төлеу.
20) Талқынын өзі айту.
21) Исқатын дереу өтеу. Өлген 

адамның ораза және намаз қазалары үшін 
оның орнына ешкім намаз оқи алмайды 
және ораза ұстай алмайды. Хадис шәрифте 
былай делінген: «Біреудің орнына біреу 
ораза тұта алмайды және намаз оқи 
алмайды. Алайда, оның ораза және намаз 
қазалары үшін кедей адам тойдырылады» 
(Нэсаи).

22) Мазардың басындағы тасқа жаиз 
болмаған сөздер жазбау. Мәселен: Фатиха, 
Бисмиллах немесе аяти кәрималар жазу 
жаиз емес. Латын әріптерімен жаиз болған 
нәрселер де жазылмайды. Адамдар ұзақ 
уақыттан бері солай жазып келсе де жазуға 
болмайды.

23) Өсиеттерін орындау. Дінге 
қайшы болған өсиеті орындалмайды.

24) Намаздардан кейін дүға 
етіп, сауаптарын олардың рухтарына 
бағыштау. Хадис шәрифте былай 
делінеді: «Ата-анасына қарсы шыққан 
бала, қайтыс болғаннан кейін олар үшін 
дұға етсе, Алла Тағала оны ата-анасына 
мойынсұнғандардың қатарына жазады» 
(Ибн Әбиддунийа).

25) Сауабын оларға бағыштап ораза 
тұту.

26) Сауабын оларға бағыштап 
қажылыққа бару. Көптеген ғалымдардың 
үкімі бойынша сауабын әке-шешесінің 
рухына бағыштап қажылыққа бару жаиз. 
Хадис шәрифте былай делінген: «Сауабын 
қайтыс болған әке-шешссінің рухына 
бағыштап қажылыққа барған адамның 
өзіне де, әке-шешесіне де қажылыққа 
барудың сауабы беріледі. Әке-шешесінің 
рухына сүйінші беріледі» (Дара Кутни).

27) Сауабын оларға бағыштап 
садақа беру. Хадис шәрифте былай 
делінген: «Садақа бергенде неге сауабын 
мұсылман әке-шешелеріңнің рухына 
бағыштамайсыңдар? Бағыштасаңдар 
берген садақаның сауабы олардың 
рухтарына берілгеніндей ол сауаптан 
мүлдем азаймай сендерге де жазылады» 
(Табарани).

28) Қабірлерін зиярат етіп, Құран 
кәрім оқу. Хадия шәрифте былай 
бұйырылады: «Әке-шешесінің немесе 
басқаның қабірін ықыласпен және Алла 
Тағаладан күнәларын кешіруін үміт 
етіп зиярат еткен адамға қабыл болған 
қажылықтың сауабы беріледі және мұны 
әдет қылған адамның қабірін періштелер 
зиярат етеді» (Хаким).

29) Қабірлерін жұма күні зиярат 
ету. Хадис шәрифте былай делінеді: 
«Ата-ананың қабірін жұма күні зиярат 
еткен адамның күнәлары кешіріледі және 
ақыларын өтеген болады» (Тирмизи).

30) Зиярат еткенде дұға және Құран 
Кәрім оқу, орынсыз сөздер сөйлемеу. 

31) Тірі кездерінде ренжіген болса, 
баласы салих болса одан разы болады. 
Олардың үйреткен жақсы нәрселерімен 
амал еткен сайын сауабы оларға да 
жазылады.

32) Олардан үйренген жаман-
дықтарын ұстанатын болса, әрбір 
жасаған күнәлары үшін оларға да күнә 
және азап беріледі. Сондықтан олардан 
немесе олардың себебімен үйренген 
жаман нәрселерді тәрк ету. Өзінің жаман 
әрекеттерімен қабірде оларға азап бермеу.

33) Әке-шешеге тіл тигізбеу. Хадис 
шәрифте: «Ата-анаға тіл тигізу үлкен 
күнә» делінген (Бұхари), яғни, біреудің 
әке-шешесін балағаттасаң, сенің де әке-
шешеңді балағаттауы мүмкін. 

34) Әке-шешенің ағайын-
туыстарымен де жақсы қарым-қатынаста 
болу. Хадис шәрифте былай бұйырылған: 
«Қайтыс болған әке-шешесіне дұға және 
истиғфар ету, қарыздарын өтеу, достарын 
құрметтеу, жақын туыстарымен араласып 
тұру және олармен жақсы қарым-
қатынаста болу арқылы оларға сый-сияпат 
етіңдер» (Хаким).

35) Достарының хал-жағдайын 
сұрап бару. Хадия шәрифте былай 
делінген: «Әкесі қайтыс болғаннан кейін 
оның достарына барған адам ең үлкен 
жақсылықты жасаған болады» (Мүслім).

36) Достарымен араласып тұру. 
Хадис шәрифте: «Жақсылықтардың ең 
жақсысы – әкенің досын құрметтеп, оған 
қамқор болу» делінді (Мүслим).

37) Рамазан айтта сауабын оларға 
бағыштап пітір садақа беру.

38) Құрбан айтта сауабын оларға 
бағыштап құрбандық шалу.

39) Ата-ананың жақсы көретін 
тағамын пісіріп, кедейлерге таратып (ас 
беріп), сауабын рухтарына бағыштап, 
оларды қуанту.

40) Жамандықтарын айтпау. Хадис 
шәрифте былай бұйырылды: «Өлген 
адамдарыңды жақсылықтарымен еске 
алыңдар! Олардың жақсылықтарын айтып, 
жамандықтарын жасырыңдар!» (Тирмизи).

Қасиетті кітаптардан.

Ата-ана
ақысы

Ата-ананың баласында 80-ге жуық ақысы бар. Олардың 
40-ы тірі кезінде, 40-ы қайтыс болғаннан кейін орындалады. 

Тірі кезіндегі 10 ақысы дене мүшемен, 10-ы тілмен, 10-ы 
жүрекпен (көңілмен), қалған 10-ы ақшалай өтеледі. 
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ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ
АЛТЫ ҚЫРЫ

Денсаулық – адам өміріндегі ең басты қажеттілік, 
бой тазалығы, дертті бойға дарытпау, яғни, адам 
ағзасының дұрыс және қалыпты жұмыс жасауы әрі 
сыртқы орта мен динамикалық тепе-теңдіккекеліп, 
барлық мүшелер жүйелерінің қарым-қатынасы 
гармониялық түрде болуы, организмнің өзін-өзі 
басқара білуі.

Денсаулықты қалыптастырудың негізгі алты 
қыры бар:

1) Тәндік денсаулық – жатыққан және 
шыныққан тәндік аурулары жоқ біздің денеміздің 
қалай құрылғандығы және қалай жұмыс істейтіндігі 
туралы түсініктерді қамтиды.

2) Психикалық және интеллектуалды денсаулық 
– кемістігінің және психикалық аурулардың жоқ 
екендігін білдіреді, ол адамның жаңа білімді игеруге 
және пайдалануға қалай қабілетті екенін айтады.

3) Өзіндік денсаулық – адамның өзін 
тұлға ретінде түсінуін, оның алға ұмтылуын, 
жетістіктерін, өмірлік құндылықтарын көрсетеді. 
Біреулер табысты жұмыстан, кейбіреулер – өнерден, 
үшіншілері – жанұядан, ал төртінші біреулер – жеке 
баюдан іздейді және т.б.

4) Рухани денсаулық – бұл адам өмірінің 
орталығы, бұл оның адамгершілігі, түсінуі, 
мейірімділігі мен қайырымдылығы, ізгілікті 
қабылдауы.

5) Эмоциялық денсаулық – өзін түсіну, сезімін 
және абыржуын бақылауы, өзінің сезімін түсіндіре 
білу, керекті және керексіз емес эмоцияларды білу.

6) Әлеуметтік денсаулық – өзіндік қоғамның 
бір бөлігі ретінде тану, қоғамның өміріндегі және 
қоғамдағы өз сәттіліктеріңді тану. Бұл адамдармен 
қатынас жасай білу, мамандық, білімділік.

Денсаулықтың қалыптасуына әсер ететін 
жағдайлар мыналар екен:

Өмір сүру салты (өндірістік деңгей, еңбек 
өнімділігі), құжаттық, мәдени қажеттіліктерді 
қамтамасыз ету деңгейі, жалпы білім алу және 
мәдениет деңгейі, тамақтану ерекшеліктері, қимыл 
белсенділігі, қоршаған орта жағдайы және т.б.

Осының бәрі түгел болғанда адамның да төрт 
жағы құбыладай болады. «Дені саудың – жаны сау» 
деген қазекем қандай данышпан.

Жиырма жеті жыл ғана өмір сүріп, 
қазақ өлеңінің көгінде жарқырап 
қалған Алаш ақыны Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың «Қараңғы қазақ 
көгіне өрмелеп шығып күн болам, 
қараңғылықтың кегіне күн болмағанда 
кім болам» дейтін өлеңін мектепте 
жүргенде жаттағанбыз.

Шығыстың шахбаз шайыры, ғұлама 
ғалым Әбу Райхан Беруни да осылай 
деген. Оны теріс ағымдағы діндарлар 
ғылыми көзқарасы үшін отқа өртеген. 
Ағашқа байлап, аяғының астына 
отын үйіп, халық алдында діндарлар 
басшысы оған:

– Әй, Әбу Райхан, жер күнді 
айналады деген өтіргіңе ұялып тұрсың 
ба, қып-қызыл болып кеттің ғой! – 
дейді. Сонда Әбу Райхан:

– Мен халықтың қараңғы көгіндегі 
күн едім. Ал, күн батар сәтінде 
қызармаушы ма еді?! – деген екен 
ажалға қасқая қарап.

Осы сөз Әбу Райхан жайындағы 
фильмде де дәл осы қалпында айты-
лады.

Ұлылар ұқсас келеді. Біздің 
Беруниіміз Сұлтанмахмұт қой!

Жалпы, мен шығыс жұлдыздары 
туралы қызықты деректерге көп 
кезіктім. Олардың біразын баспасөз 
беттерінде жаздым да.

Ендеше, Әбу Райхан Беруни кім 
еді? Осы жөнінде жалпы  оқырман да 
біле жүрсін дедім. Ол туралы өте көп 
айтуға болады. Кезінде, баяғы-ы 1010 
жылдары Ғазна билеушісі Махмут 
осы Беруниді өз қолында ұстап, оны 
өлтіргісі келген, бірақ халықтан 
қорыққан. Себебі Беруни Махмуттың 
дегеніне көнбеген. Бұл – ұзақ әңгіме. 
Ал, біз газет үшін қысқаша деректер 
береміз. 

Әбу Райхан Мұхаммед ибн Ахмед 
әл-Бируни – ортаазиялық энцикло-
педист-ғалым.

Әбу Райхан 973 жылы қазан Қият 
қаласының маңында өмірге келген. 
Тарихты, математиканы, астро номия-
ны, географияны,физиканы, медици-
наны меңгерген.

Ол Орта Азия мен Иран қалаларында 
болып, атақты астроном, математик 
Әбу Наср Мансур ибн Ирактан дәріс 
алған. Әбу Райхан әл-Бируни – парсы, 
араб, грек, үнді (санскрит) тілдерін 
меңгерген оқымысты. 995-1010 
жылдары Иранда тұрған.

1000 жылы орта ғасыр ғылымының 

энциклопедиясы аталған, өзінің әйгілі 
«әл-Асар әл-Бақйия ән әл-Құрұн 
әл-Халийа» («Бұрынғы ұрпақтар 
ескерткіші») деген еңбегін жазды. Әбу 
Райхан әл-Бирунидің басшылығымен 
Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), Әбу 
Саһл Массих, Әбу-л-Хасан ибн 
Хаммар, ибн Мискуайх, т.б. көрнекті 
ғалымдар ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізген. Оның ғылыми мұрасының 
бірсыпырасы бізге жетпеген, сақталып 
қалған шығармаларының көпшілігі 
толық жиналып жарияланбаған. Жалпы 
алғанда ол 150 еңбек жазған, олардың 
45-і астрономия мен математикаға 
арналған.

Астрономиялық шығармаларында 
Әбу Райхан әл-Бируни дүниенің 
гелиоцентрлік жүйесін (Коперниктен 
500 жыл бұрын), денелердің жерге 
қарай тартылуын (Галилей мен 
Ньютоннан 600 жыл бұрын) болжаған.

Арал теңізі жағасында, Үндістанда, 
Ауғанстанда астрономиялық бақылау 
жұмыстарын жүргізіп, жер мөлшерін 
дәл анықтаған. Әбу Райхан әл-
Бирунидің географиясында сол кездегі 
белгілі жерлердің бәрі айтылған, 
сонымен қатар мұхит, теңіз, тау, өзен, 
шөл, мемлекеттер мен халықтардың 
аттары толық келтірілген.

Бирунидің картасы Тынық мұхит-
тан Атлант мұхитына, Үнді мұхитынан 
Солтүстік мұзды мұхитқа дейінгі 
жерлерді қамтыған. Сондай-ақ, ол түрлі 
өсімдіктерді, дәрілік шөптерді, сан 
алуан жануарлар тіршілігін зерттеген.

Әбу Райхан әл-Бируни топо-
графия ға байланысты «Геодезия» 
атты үлкен еңбек жазды. Онда Әму-
дарияның бұрынғы кездегі ескі 
арналары жөніндегі зерттеулері аса 
қызғылықты баяндалған. Әбу Райхан 
әл-Бирунидің тарихи-географиялық 
еңбек терінде Орта Азия мен Шығыс 
Сібірдің тарихи этнографиясы, сондай-
ақ Орта Азия көшпелі тайпаларының 
батысқа, Шығыс Еуропағадейін қо-
ныс аударулары, Қазақстан гео-
гра фиясы, оны мекендеген түркі 
тайпалары, олардың әдет-ғұрпы, салт-
жоралғылары жөнінде құнды деректер 
беріледі.

«Үндістан»(1031), «Бұрынғы 
ұрпақтар ескерткіші» (1048), «Масғуд 
каноны», т.б. еңбектері ағылшын, неміс, 
орыс, парсы, т.б. тілдеріне аударылған.

Ол 1048 жылы Ғазни қаласында 
қайтыс болған.

Қожанасыр қалаға барайын деп 
аялдамаға келіп біраз тұрды. Ауылдық 
жер емес пе, автокөлік сирек жүреді, 
алыстан шаңдатып бір жеңіл көлік 
көрінді, қолын көтеріп тоқтатса өзінің 
інісі Алдаркөсе екен.

– Ай, Алдар, мынау машинаң бір 
тәуір машинағой, мұны қай жақтан 
алдың? Машинаны қоя тұрайық, ал, 
жол болсын? – деп Алдаркөсенің 
түріне бажырайып қарады.

– Әлей болсын, бұл машина ме-
нікі емес, көршімдікі. Дүкенге ба рып 

ке лейін деп алдап мініп кеттім, кеш-
ке дейін мауқымды бір басайын деп 
келем.

– Бұл заман не болыпбарады, 
бұрынғы кезде жиендер ұрлайтын еді, 
енді нағашылар ұрлайтын болғанба? 
Сенің көршің туған апаңның баласы 
емеспе? – деп Қожекең сақалын сипап 
қойды.

– Жиенімнің үйінде қос-қос машина, 
бір беретұршы десең, өмірі «машина 
босемес» деп жақындатпайдығой, 
енді не істеймін. Ия, жұмыстарына 
алмайды, – деп Алдаркөсе басын қасып 
Қожанасырға қарады.

– Жұмысқа алдырмай отырған 
да, машинасын бергізбей отырған да 
сенің апаң. «Бірде болмаса, бірде сөзге 

келіп қаласың» деп жолатпай отыр, 
біржағынан ол да дұрыс, бұрынғылар 
«алыстан сыйлассаң ағайындығың 
берік болады» деп бекер айтпаған. 
Басқа жұмыстар көп емеспе, солардың 
біріне тұрып алмайсың ба немесе 
өзің кәсіп ашпайсың ба, бүйтіп қарап 
жүребергенше? – деп Қожанасыр біраз 
ақылын айтып-ақ салды.

– Аға, телеарналардан қарап оты-
рып әрнәрсе ойыма келеді де, ойша 
бәрі жүріп кетіп жатқандай мен де 
бір бай адамша көңілім шалқып, ана-

ны да, мынаны да істегім келеді. 
Осы лардың қайсысын істейін, сіз бір 
ақылберіңізші, – деп Алдар ағасына 
сұрақ қойды. Ол болса «сонда сен қазір 
қан дай жұмысты таңдап отырсың» 
дегенді ұқтырып оның бетіне бажайлай 
қарады. 

– Осы мен әнші болсам қайтеді, 
солардың жұмысы жеңіл-ау» – деді 
Алдар ағасы «не дер екен» дегендей.

– Ой-бұй, інім-ай, «дәмең 
Дәмегүлдің арманындай» деген екен, 
күйгенінен біреу, сол сияқты сенің де 
дәмең зор екен. Әнші болу үшін бірінші 
өзіңде талант болу керек, екінші 
еңбекқор, күндіз-түні ұйықтамайтын, 
төзімді болу керек, үшінші сенің сол 
әншілердің ішінде беделді адамың 

болмаса болмайды, олардың ішіне кіре 
алмайсың. Солардың ішіне бақуатты 
әке-шешелер әннен хабарлары жоқ 
балаларын,тастайтын жаман киімдерді 
қастерлеп сөмкенің ішіне тыққандай 
тыққыштап жүргенжоқпа? Әншілерді 
«бай», «жұлдыз» деп жатады, сол 
атақтар да еңбекпен, қаншама 
күреспен келеді. Олардың ішінде 
ешкімге соқтықпай, жәй өзімен-өзі 
жүргендер бай да болады, жұлдызда 
болады. Бірден айтайын, сенен әнші 
шықпайды!

Қожекең айтуын айтса да «інім 
ренжіпқалғанжоқ па екен» дегендей 
Алдарға тағы бір үңіле қарады.

– Рақымет, аға. Сіздің ойыңызды 
білейін дегенімғой, – деп Алдаркөсе 
ағасын мәймеңкелегендей болды.

– Сен әншінің жұмысы жеңіл, 
құрлысшының жұмысы ауыр деме. 
Қай жұмыстың да өз ауырлыңы бар. 
Мысалы, мұғалімді алайық, кей 
кісілер «мұғалімнің жұмыс жеңіл» 
деп ойлайды. Бұдан ауыр жұмыс 
жоқ, дұрыс сабақ бермесең бала 
ештеңе білмей қалады да ертеңгі 
күні оқу орнына түсеалмайды. Мен 
айтар едім дәрігерлермен жолаушы 
тасымалдап жүрген жүргізушілер 
бұлардың барлығы да адамдардың 

тағдарларын арқалап жүргендер, 
дәрігер алдына келген адамды қашан 
жазылып кеткенше уайымдап, «қалай 
жазам» деп жүрсе, жүргізуші мінген 
жолаушыны діттеген жерге жеткенше 
амандығын тілеп тақымын қысып 
отырады. Ал, сен мал бағып байқа, 
«малды өріске айдап салам да отырам» 
деп ойларсың. Олай емес, олардың 
қысы-жазы жейтін шөбі, суы, қора-
қопсысы, уақтылы емін еккізіп, 
малға қарамасаң мал, малболмайды. 
Малшыға демалыс, мейрам күндерін 
белгілемеген, осыларға төзсең малшы 
боласың, төзбесең мойның ырғайдай, 
битің торғайдай болып, ішуге, жеуге 
жарымай жүресің. Мұнай, газбен 
жұмыс істеудің өзі қауіпті, сәл 
қателік жіберсең болды,ат-таныңды 
артыңа тастап өзіңғана кетпейсің, 
қаншама адамның обалына қаласың. 
Жалпы алғанда, өзіңнің сүйген 
жұмысыңды баста, оны сен ертең 
емес, қазірден бастап қолға ал. Сонда 
барып сен жиеннен емес, жақсы 
жиендерің сенен ұрлайтын болады. 
Егер жиендерің ұрлап жатса, көрсең 
де көрмегендей болып жүребер. 
Әй, байқа, машинаңның өзі сырты 
жылтырағанымен, жүрісі жәйсіз екен, 
– деп әңгімесін іріккен Қожанасыр 
көліктің жүрісін ұнатпай қалды. 

– Жиендерім қайбір сүтті сиырын 
береді дейсің, сырты жылтырап 
тұрғанымен тежегішін екі-үш рет 
басқаннан кейін барып тоқтайды. 
Аман-есен апарып берісімен, жаңағы 
сіз айтқан жұмысты қолға алам. Бұрын 
жұртты алдап күн көрсем, енді өзім 
кәсіпқылмасам аштан өлетін түрім 
бар. Қазір ешкімді алдай алмайсың, 
олар сені алдағысы келіп тұрады. 
Алдайын деп барған байларың қазір 
алдатпайды. Әр мекемеде заңгерлер, 
кеңесшілері отыр, солардың алдынан 
өтуің керек, құрысын, өзімше тірілік 
жасамасам болмайды. Қожеке, осы 
жерден автобусқа мініп кетіңіз, мен 
аман-есен машинасын жиеннің қолына 
беріп, кәсібіме кірісейін. Тауық бақсам 
да жұмыртқасын жеймінғой, әйтеуір, 
– деп ақылы кірген Алдар ағасын жол 
бойына түсіріп, машинасын бұрып 
ауылына қарай тартты.

Алдаркөсе сияқты бізде ақылға 
тоқтап, бір-бір кәсіп ашсақ, қарнымыз 
тоқ болады-ау, лайым солай болсын.

  
Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ,

ҚР Журналистер одағының 
мүшесі.

Шахмат ойынын білмейтін адам 
кемде кем. Өзім де бір кісідей білемін, 
мұным артық шығар, бұл ойыннан 
қаражаяу емеспін дегенім дұрыс болар. 
Ойнаған сайын ойнағың келеді, қызық 
ойын.

Ал, осы ойынның шығуы туралы 
аңыздар тіпті қызық.

Соның ішіндегі ең қызықтысын 
шығыстың ұлы ақындарының бірі 
Әбілқасым Фирдаусидің «Шахнама» 
шығармасынан кездестіреміз.Ол «Гав 
және Талханд туралы аңыз»деп аталады.

Бұл аңыз бойынша Индияда патша 

отбасында Гав және Талханд атты егіз ұл 
туады. Ол екеуі ержетіп,жігіт болғанда, 
қайсысының таққа отыруы жөнінде өзара 
талас туады. Ханзадалар арасындағы 
келіспеушілікті көрген халық қақ бөлінеді. 
Ханзадалардың анасы екі ұлын да жақсы 
көргендіктен, тақты кімге ұсынарын 
білмей дал болады. Ағалық жолды 
қайсысы алары жөнінде болған қызу 
әрі нәтижесіз даудан кейін екі ханзада 
да әскер жинап, соғысқа дайындалады. 
Соғыста Талханд жағы үлкен жеңіліске 
ұшырайды. Алайда, Талханд жеңілгенін 
мойындамай бауырын екінші мәрте 
соғыс алаңына шақырады. Ағайынды 
ханзадалар бұл жолы әскерлерін теңіз 
жағасына жинайды да, майдан болатын 
алаңды жан-жағынан қоршап, үлкен ор 

қаздырып ішін суға толтырады. Сонда 
май дан болатын жердің жан-жағы түгел 
су мен қоршалып,ортада соғыс алаңы 
және екі жақтың әскері ғана қалады, де-
мек ешкім ешқайда қашпайды деген сөз.

Соғыс аяқталуға жақын қалғанда 
Талханд өзінің жеңілетініне көзі 
жеткен соң қатты күйініш пен ашу-
ыза,қапалықтан өліп кетеді. Анасы 
Талхандтың өлгенін естіп, Гавқа 
«бауырыңды өлімге қалай қалай 
қидың»деп айып тағады.Гав соғыс 
кезінде Талхандқа ешкімнің де қару 
көтермегенін,оның ешбір жарасыз 

өлгенін айтады. Анасы мұндай құр сөзге 
сенбей, соғыстың қалай өткендігін көзбен 
көргендей етіп баяндап беруін өтінеді. 
Сонда Гав ел ішіндегі дана-ақылгөй 
адамдардың бәрін патша сарайына 
жинап, олардан көмек сұрайды. Ол 
жиналғандарға қазылған ор,су,әскер 
қатары,болған соғыс,ханзада өлімі 
туралы толық баяндап береді. Ақылгөй 
адамдар үш күн,үш түн ойланып,төртінші 
күні болған соғысты бейнелейтін бір 
ойын ойлап шығарады.

Ол осы күнгі шахмат ойыны екен.
Екінші аңыз мұнан да қызық. Тіпті 

бұл аңыз емес шығар. Шахматтың шын 
мәніндегі пайда болу тарихы осы болуы 
да мүмкін. Сонымен...

Ежелгі үнді елінде Сисса бен Дахир 

деген дана математик өмір сүріпті. Ол 
неше түрлі нәрселерді ойлап тауып 
жұртты таңғалдырып отырған.

Бірде өзінің кезекті бір туындысын 
ел патшасына көрсетіп, мұның «шахмат» 
деген ойын екенін түсіндіреді.Патша 
Сиссаның жаңа туындысына қайран 
қалып, өнертапқыштың өзінен осы 
дүниесі үшін не қалайтынын сұрапты. 

Дана өнертапқыш бұл туындының 
бағасыз екенін айтады. Патша оған 
«Сонда мына тақтайыңды сатып алуға 
менің қазынам жетпейді деп отырсың ба?» 
– дейді. «Ендеше, шахмат тақтасының 
әрбір ұяшығына бір түйір бидай дәнегін 
салып, оны әр ұяшық сайын екі есеге 
көбейтіп, астық беріңіз» – дейді Сисса. 
Патша бұған кекесінмен күледі. «Сені 
шынымен дана ма десем, ақымақ екенсің, 
менің шексіз бай қазынамнан бір уыс дән 
сұрағаның қалай» – деп, қызметшілеріне 
Сиссаның сұрағанын беруді тапсырады.

Ертеңіне қызметшілері патша 
алдына келіп, өнертапқыштың сұраған 
дәнінің өте көп екенін, оны есептеуге 
өздерінің өресі жетпейтінін мойындайды. 
Патша бұл іске есептеушілерді, сосын 
ғалымдарды қосады. Бірақ, бірі де 
дәрменсіздік танытып, патшаға қайта 
келеді. Патша шынымен сасады.

Ал, енді патша неге састы? Осыны 
айтып өтейік.

Шахматтың 64 көз ұяшығы бар. Егер 
бірінші ұяшыққа 1 дән, екінші ұяшығына 
екеу, үшінші ұяшығына төртеу,сосын 
4-ке 4-ті көбейтіп 16, одан 32, 64, 128, 
256 және осылай әрбір келесі ұяшығына 
бидай санын екі есе көбейтіп салып 
отырса, оның шығындысы арнайы 
зертханаларда есептелмесе, жай адам 
баласының ойына кіріп шықпайтын санға 
жетеді. Математиканы жақсы түсіне 
бермейтін патша Сисса сұраған астықты 
төлудің мүмкін еместігін білмеген еді. 
Ал, әлгіндей жолмен жинаған астық 
бүкіл адамзат тарихында жиналған  бидай 
егіндерінен де көбейіп кететін.

Енді тағы бір мәрте математикалық 
жолмен есепке жүгініп көрейік. Шахмат 
тақтасының бетінде 2-нің 64 дәрежесі 1 
немесе 18 446 744 073 709 551 616 дәнек, 
олардың жалпы салмағы 461 168 602 000 
тоннаны құрайды. Осындай бидай санын 
орналастыру үшін өлшемі 10х10х15 
километр астық сарайы қажет. Бұл 
өлшемді кейбір есептегіштер «мұндай 
астықты қаптағанда оның ұзындығы жер 
мен айдың арасына жетіп тұрады» деп 
бейнелейді.

Рас шығар, қайран Сисса, осыншама 
ми басыңның қай бұрышына сыйып 
тұрды екен?

ҚАРАҢҒЫ КӨККЕ 
КҮН БОЛҒАН

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

ГАВТЫҢ СОҒЫСЫ 
ЖӘНЕ СИССАНЫҢ 
СҰРАҒАНЫ немесе 

шахматтың 
шығу тарихы
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