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Шиелі ауданында 
тампонажды цемент зауыты 

өнімдеріне сұраныс артып 
келеді. Біріккен кәсіпорын өз 

өнімдерін ішкі-сыртқы нарыққа 
жіберіп жатыр. Нақты кезеңде 
мамандар 155 мың тонна өнім 

өндірген. Оның бір бөлігі 
экспортқа шығарылды. Күрделі 

құрылыста пайдаланылатын 
тампонажды цемент әлемдік 

нарықта әу бастан-ақ жоғары 
сұранысқа ие. Әсіресе, ол уран 

өндірісі мен мұнай-газ саласына 
қажет маңызды компонент 
саналады. Жоғары сапалы 

томпанажды цементті біз бұған 
дейін сырттан тасымалдап 

келсек, енді міне сұраныстағы 
өнім Сыр өңірінде өндірілуде. 

Қысқа мерзімде салынып, 
қолданысқа берілген  Шиелідегі 
кәсіп орынның өткен жылдың 
соңында индустриялық-инно-
вациялық даму бағдарламасы 
аясында жалпыұлттық телекекөпір 
арқылы іске қосылғаны белгілі. 
Қондырғылар орнатылып, қалып-
ты жағдайға келтірілген соң 
биылғы мамыр айынан бастап 
зауыт өнім шығара бастады. Қазір 
мұнда 256 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Шиелі ауданының әкімі 
Әшім Оразбекұлының айтуынша, 
қазіргі таңда зауытта цементтің 6 
түрі шығарылуда. Нақты кезеңде 
155 мың тонна цемент нарыққа 
жөнелтіліпті.  

– Шиелі тампонажды цемен-
тінің сапасы өте жоғары. Цемент 
50 келі және 1 тонналық болып 
қапталады. Зауытта шығарылған 
өнім атом өнеркәсібі мен газ-мұнай 

саласында және күрделі құрылыста 
кеңінен қолданылады. Қазіргі күні 
өнімді сату бойынша Қызылорда 
және Түркістан облыстарынан 
өзге елдің батысындағы бірнеше 
облыспен меморандум жасалып, 
өнімді жіберіп жатырмыз.  
Биылғы меже – 400-500 мың 
тонна цемент өндіру. Ал алдағы 
2020 жылдан бастап кәсіпорын 
өндірістік қуатына толық көшкен 
кезде жылына  1 млн тонна өнім 
шығаратын болады. Зауыттағы 
өндіріс кезінде бөлінетін көмір-
қышқыл газы арнайы сүзгіден өтіп, 
тазартылады. Жаңа кәсіпорынның 
жаңа технология бо йынша жұмыс 

істейтінін ерекше атап өткен 
жөн. Мұнда Елбасы Жолдауында 
айтылған цифрландыру жүзеге 
асырылуда,  – дейді аудан әкімі. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
зауытта өнімнің 6 түрі шығарылады.  
Соның бірі – күнделікті құрылыс 
жұ мыстарына пайдаланылатын 
портланд цементі. Қызылордадағы 
«Сығанақ» құрылыс заттары 
базарынан жергілікті өнімді алып, 
пайдаланған тұтынушылар оны 
сапалы деп жатыр. 

Мамандар кәсіпорын жылына 
1 млн тонна өнім шығарған 
кезде Шиелі зауытының өнімі 
тампонажды цементке деген 

елдегі сұранысты толық жабады 
деп отыр. Қазіргі таңда елімізде 
цемент өндіретін 11 кәсіпорын бар. 
Солардың біреуі ғана осындай өнім 
шығарады. Демек, стратегиялық 
сала өндірісіне қажетті сапалы 
өнімге деген сұраныс жоғары боп 
қала бермек. 

Сыр өңірі жерасты байлы-
ғына кенде емес. Өнімге қа-
жетті шикізаттың 98 проценті 
оңтүстіктегі ауданның кен орын-
дарында бар. Бұл – құм, доломит, 
әк тасы және уақталған қиыршық 
тас. Шикізат Қаратау қойнауынан 
алынуда. Тек цементке қажетті 
арнайы қоспалар ғана сырттан 

тасымалданады. Бұған қоса, 
жергілікті тұрғындарды жұмысқа 
тарту мақсатында 50 адамды 
Қытайға жіберіп, арнайы оқытқан. 
Қазір сол жастар зауытта еңбек 
етуде. Сонымен қатар, инвесторлар 
Шиелі индустиалды-аграрлық 
колледжінің базасында жергілікті 

жастардан 100 маман даярлап 
жатыр. 

Кәсіпорында еңбек етіп 
жат   қан 256 маманның 211-і – 
Қазақстан азаматы. Оның іш-
ін де 203 адам жергілікті тұр-
ғын болса, қалғаны шетел дік 
азаматтар.

Сөз соңында облыс 
үшін үлкен инвестициялық 

жобаға мемлекеттік қолдау 
шаралары ретінде индустриалды 
аймақтың жанынан 50 гектар 
жер телімі табысталғанын, 
барлық инфрақұрылым жеткізіліп 
берілгенін еске сала кетейік. Зауыт 
құрылысының аумағы – 46 гектар. 
Ал, 4 гектар жерге жұмысшылар 
мен қызметкерлерге арналған 
жатақхана, асхана және басқа да 
әлеуметтік құрылыстар салынған. 

Зауытта жұмыс орындары 
ашылып, жергілікті бюджетке 
қаржы түсіп жатыр. Мәселен, 
жергілікті тұрғындарды жұмыспен 
қамтып отырған  «Гежуба Шиелі 
Цемент» ЖШС салған зауыт 
биылғы жылдың алғашқы алты 
айында 91 мың тонна цемент 
өндіріп, жергілікті бюджетке 54,7 
млн теңге салықтық түсім түсірген. 
Ең бастысы, тампонажды цементті 
еліміз шетелдерден импорттап 
келсе, енді өзімізде өндіріліп 
жатыр.

БІЛІМ – 
БАРШАҒА
ОРТАҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚ
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Игілік баршаға! 

Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» атты стратегиялық 
жоспары білім саласындағы негізгі міндеттерді нақтылап 
берді. Барлық елді мекендегі азаматтардың сапалы білім 

алуына жағдай жасау, ауыл мен қала мектептерінің 
арасындағы алшақтықты жою, балаларды қоғамға 

бейімдеу, жүктемелерді азайту сынды тапсырмалар бүгінгі 
білім саласы қызметкерлері үшін ерекше жауапкершілікті 

қажет етеді.

Президенттің үш тармаққа негізделген бағдарламасында 
білім саласы айрықша назарға ие болды. Жастардың жоғары 
білім алуына ұдайы көңіл бөле отыра, сұранысқа ие маман 
даярлау – бізге міндет.

Бүгінде білім саласынан туындайтын басты міндеттерге қоса 
Мемлекет басшысының білімді ұрпақ тәрбиелеудегі баршаға 
ортақ, заманауи білім беру стандарттарын қалыптастыру 
керек. Осы істерді орындауда Сыр елінде бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. 

Қазіргі бәсекелестік уақытта әлемдік тәжірибелерді 
зерттеу арқылы білім тұжырымдамасына жаңа тетіктер мен 
тың бастамалар енгізу кезек күттірмейді. Әлемнің белді 
мемлекеттері білім саласына капитал салу арқылы адами 
капитал сапасын көтеруде. Бұл ретте Қазақстанның білім 
кеңістігі жан-жақты зерттеуге көз салып, тәжірибе енгізуде. 
Аймақтар арасындағы өзара тәжірибе алмасулар, әрбір өңірдің 
өзіндік бастамалары білім саласын алға қарай дамытуда. Бұл 
бағытта Сыр елі білім саласында түрлі бастамаларға дайын. 
Оқу шы лардың білім деңгейін әлемдік білім дәрежесіне дейін 
көтеруде облыстық білім басқармасы «Квантирум» және 
Сириус» құру тәжірибесін алғашқылардың бірі болып зерттеп, 
енгізді. Нәтижесінде Қызылордада жаңа технопарк ашылып, 
жастардың заманауи білім алуына жағдай жасалды. 

Сыр елі білім саласындағы даму динамикасын ұдайы бақы-
лауда ұстап, Президент айқындап берген межелі міндеттерді 
уақытылы әрі нәтижеге сай жұмыстар атқарады. Бұл өз кезегінде 
білім мен ғылымды дамытуды жаңа бір деңгейге көтереді. 

Майра МЕЛДЕБЕКОВА,
облыстық білім басқармасының басшысы.

ШИЕЛІНІҢ ЦЕМЕНТІ

Жобаны қазақстандық «DANAKE корпорациясы» мен қытайлық 
цемент компаниясы бірігіп қолға алды. «Гежуба Шиелі Цемент» 
ЖШС зауыты жобасының жалпы құны – 64 млрд теңге. Бұл жоба 
2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Жобаның 
бас мердігері – «Чайна Триумф Интернэшнл» әлемдегі үздік 50 
халықаралық көшбасшы компаниялардың бірі.

Құдіреті күшті бір Алла өзі 
жаратып, өзі алады. Қамшының 

сабындай қысқа өмірде әртүрлі 
сынақпен, әртүрлі апаттан 

қайтыс болып жатқандар 
қаншама. Солардың бірі – көлік 

апаты.
БҰҰ-ның көрсетуінше, жылына 

автокөлік апаттарынан 170 мыңға 
жуық адам қайтыс болады. Ал біз-
дің елімізде ресми мәліметтерге 
сүйенсек, соңғы он жылдың ішінде 
20 мыңнан аса адам көз жұмып, 
162 мыңы жазылмас жарақат алған. 
Қазіргі заманда көлік жүргізу 
құжатын сатып алатындар көп, тіпті 
көшеде жүйткіп жүрген көліктердің 
рулінен жүргізу куәлігі жоқтар да 
табылады.  

«Сақтансаң сақтаймын» деген 
Құдай сөзін ұмытқанбыз. Осы-
лардың барлығын біле тұрып асы-

ғамыз, артынан өкінеміз, өксиміз, 
жылаймыз.

Мысалға алатын болсам, алысқа 
бармай-ақ қояйын жақында інім 
мен келінім жол көлік апатына 
ұшырады. Рөлде келініміз болыпты. 
«Ажалы да бейшараның, бәрі 
Құдайдың ісі» деп көңілімізді жұ-
бат тық. Ініміз алпыс екіде, келі німіз 
алпыс бір жасында дүниеден өтті. 
Артында бір ұлы, бір қызы қалды. 
Ініміз жұмысты дәнекерлеуші 
мамандығынан бастап, мекеменің 
бас дирек торлығына дейін өз 
еңбегімен көтерілген іскер, 
еңбеккер адам еді.

Жаназа намазына адам көп 
жиналды, жарықтық жақсы жан 
екендігін танытты. Сол жерде 
«митингі жасап барып намаздап 
жерлейік» деген ұсыныс түсті. 
Жиналған жұрт екіге жарылды, бірі 

«митингі жасайық» десе, екінші 
жағы «оның керегі жоқ, намаздап 
арулап жерлесек болды да, өлген 
адамның бәрі бірдей, бәрі де жақсы, 
жаман адам жоқ» деген ойларын 
білдіріп жатты.  Шындығында да  
ол жұмысшы ма, қызметкер ме, 
бай ма, кедей ме, өлген адамның 
бәрі бірдей, жақсы адамдардың 
қатарында болады. Ондай болса 
өлген кісілердің барлығында 
митингілеп, өлген адамды екі-
үш адам мақтап жерлеген дұрыс 
па, меніңше митінгі жасап 
ерекшелеудің қажеті жоқ сияқты. 

Тағы да айтып кететін, жағдай 
мейрамханаларда ас берген 
кезде тілек айтып, той сияқты 
өткізудің қажеті бар ма? Қайтыс 
болған кісілердің артынан құран 
бағыштап, садақа беріп отырса 
сол жеткілікті. «Байдың малын 

байғұс қызғанғанның» кері 
емес. Бұл істелініп жатқан іс-
шаралардың салт-дәстүрімізге сай 
болса дегеніміз. Алыс-жақын шет 
елдердің өзіміздің ұлтымызға сай 
дәстүрлерін алып, сонымен қатар 
заманымызға сай іс-қимыл жасасақ 
дұрыс болар еді.

Сондай бір жақсы үлгілердің 
бірі – ауылда қадірлі ағамыз 
дүние салды, сол күні сол ауылда 
бір қадірлі ағамыз келін түсіріп 
әуендетіп жатқан. Келін түсіріп 
жатқан ауыл ағасы келіп қайғылы 
үйден рұқсат сұрап, намаздап 
болғасын барып тойларын әрі қарай 
жалғастырды, бұл кісінің ісіне көп 
кісілер риза болды.

Ұлтымыз сақталып қалсын 
десек, дәстүрімізді сақтайық 
ағайын.

Жүзбай  ТАҢРЫҚБАЕВ.

САЛТ-ДӘСТҮРІМІЗДІ 
САҚТАЙЫҚ

ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясының облыстық 
филиалында қазақ әліпбиін латын 

графикасына көшіру міндеттерін іске 
асыру мақсатында сынама байқау өтті. 
Облыстық ішкі саясат басқармасының 

ұйымдастыруымен өткен байқауға 
мемлекеттік қызметшілер және түрлі 
салалық ұйымдардың қызметкерлері 

қатысты.

Басты мақсат – қазақ тілі әліпбиін латын 
графикасына көшіру жұмыстары аясында латын 
графикасында әзірлен ген пернетақталарды 
апробация дан өткізу. Шара барысында қаты-
сушылар арнайы дайындал ған пернетақтаны 
қолдану арқылы мәтін жазып үйренді. 

– Бүгін алғаш рет латын әліп биі орналасқан 
пернетақтаны пай даланып отырмын. Өте ың-
ғайлы, бірақ бірінші тәжірибе болғандықтан 
диктант кезінде «і» мен «й» әріптерін шатастыру 
болды. Пернетақта батырмалары ыңғайлы 
орналас қан, ешқандай кемшілік байқа мадым. 
Сондықтан күнделікті қолдануға енгізуге болады 
деп ойлаймын, – деді облыстық экономика және 
бюджетті  жоспарлау басқармасының бөлім 
басшысы Тимур Ибадуллаев.

Латын әліпбиіндегі пернетақ тадан аса 
қатты өзгешелік бай қалмады, тек төл әріптер 
ғана ен гізілген. Расымен, бірінші жаз ғанда қол 
үйренбегендіктен қиындықтар туады. Бірақ 
мұны мамандар тәжірибе арқылы қа лыпқа 
келтіруге болатынын айтады. 

– Өңірге ҚР Мәдениет және спорт, Цифрлық 
даму, инно вация лар және аэро ғарыш өнер кәсібі 
министрлік терінің қол дауымен латын графика-
сындағы перне тақталар әкелінді. Соны сынама 
байқаудан өткізіп жатыр мыз. Шараға мемле-
кеттік және бюджеттік қызмет керлерден бө  лек, 
жастар мен ерікті азамат тар қатысуда. Жоспар 

бойын ша бір аптаның ішінде 500 адам қатысады. 
Дегенмен, әлі де тәжірибе қажет ете тіні көрініп 
тұр.  Себебі, төл әріпті теруде, есте сақтауда 
қиын дықтар бар. Бірнеше рет жазып қайталаса 
үйреніп кетуге болады. Барлығы уақыт ен ші-
сінде, – деді тілдерді оқыту орталығының оқу-
әдістемелік бөлімінің басшысы Әсел Ба қытова.

Латын әліпбиіндегі 
пернетақталар сынамадан өтті
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Тамыздың 14-15 күндері Өзбек-
стандағы Қазақстанның мәдениеті 

мен өнері күндері аясында Сыр елінің 
мәде ниет майталмандары Ташкент 

және Науаи қалаларында болып, өнер 
көрсеткен еді.

Осы шаралардың барысы жөнінде 
облыстық мәдениет, архивтер және 

құжаттама басқармасының басшысы 
Мира Әбуовамен еркін әңгіме құрдық.

– Мира Рахымжанқызы, жедел ақ-
параттан хабардар болып отырсақ 
та, Сыр елі өнерпаздарының өзбек 
еліне жасаған өнер сапары жөнінде өз 
аузыңыздан естісек деп едік. Сапардың 
негізгі мақсаты жайлы айтып берсеңіз...

– Сапардың басты мақсаты – Қазақстан 
мен Өзбекстан арасындағы мәдени байла-
ныс ты одан әрі дамыту, тағдырлас 
елдердің тарихын және елі үшін, жері үшін 
тер төк кен тұлғалардың білімге құштар-
лығын, еңбексүйгіштігі мен отансүйгіштік 
қасиеттерін үлгі-өнеге ету. Негізінен біз 
екі елге ортақ тұлға, Алаш арысы Темірбек 
Жүргеновтің  жүріп өткен тарихи 
жолдарын насихаттау арқылы өскелең 
ұрпақты патриотизм рухында тәрбиелеуге 
атсалысу мақсатын санамыздың басты 
нысанасы етіп алдық. 

Өнер сапарын өзбек еліне облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемұлы 
бастап барды. 14 тамыз күні сағат 11-
де Ташкент қаласындағы Өзбек Ұлттық 
академиялық драма театрының мәжіліс 
залында «Орта Азия мен Қазақстанның 
білімі мен мәдениетін дамытудағы 
Темірбек Жүргеновтің жасампаздық 
жолы» тақырыбында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел 
жұмысына Өзбекстан Респуб ликасы 
Министрлер каби неті жанындағы 
репрессия құрбан дарына арналған 
музей директоры, тарих ғылымдарының 
докторы Бахтиор Хасанов, Өз бекстан  
Ғылым академиясы тарих институтының 
профессоры Равшан Назаров, қазақ мәдени-
ұлттық орталығының директоры Серікбай 
Үсенов және Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, тарих ғылымдарының 
кандидаты Айтжан Оразбақов, Т.Жүргенов  
атын дағы қоғамдық қордың директоры 
Сәпен Аңсатов қатысты. 

Сонымен қатар театрдың бірінші 
қабатында Қызылорда облыстық тарихи-
өлкетану музейі, С.Айтбаев атындағы 
көркемсурет галереясының фи лиалы 
қорынан Сыр елі қыл қалам шеберлерінің 
көрмесі ұйымдастырылды. 

Сондай-ақ, осы күні кешкілік Өзбек 

Ұлттық академиялық драма театрының 
сахнасында Қызылорда облыстық Н.Беке-
жанов атындағы қазақ музыкалық драма 
театрының ұжымы көрерменге Рахымжан 
Отарбаевтың «Нарком Жүр генов» деп 
аталатын тарихи драмасын тарту етті. 

Мемлекет және қоғам қайраткері 
Темірбек Жүргенов – 1929-1937 жылдар 
аралығында Тәжік, Өзбек, Қазақ ССР-
інің халық комиссары болып, халық 
ағарту ісіне және ұлттық өнердің дамуына 
зор үлес қосқан тұлға. Сонымен қатар, 
спектакльде сол замандағы қазақ өнерінде 
өшпес із қалдырған атақты әнші, биші, 
күйшілердің де бейнесі көрсетілді. 

Спектакльге қазақ би өнерінің падишасы 
атанған Шара Жиенқұлованың өзбек 
биінің жарық жұлдызы Тамара ханымнан 
би өнері бойынша дәріс алғандығы туралы 
тың дерек қосылды.

– Бұл дерек қайдан табылды?
– Өзбек еліне өнер сапары басталмас 

бұрын біздің театрымыздың өкілдері 
алдын ала Ташкентке барып, Темірбек 
Жүргенов жөнінде архив мәліметтеріне 
зерттеу жүргізді. Тамара ханым жайлы 
дерек сол кезде табылды. Қызыл мен ақ 
алмасып, тақ пен тап арбасып жатқан 
заманда елді өрге, өнерді төрге сүйреп, жан 
аямай қызмет еткен Темірбек Жүргеновтің 
арқасында өзбек пен қазақтың өзара 
байланыста болған тұлғалары жайында 
әлі де қызықты деректердің табылуы 
ғажап емес. Спектакльді қойған режиссер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Хұсейн Әмір-Темірдің Тамара ханым 
жайлы деректі қойылымға қосуы 
көрерменнің көңілінен шыққан сюжет 
болғаны шын.

– Халықтың спектакль туралы 

пікірлеріне құлақ түрген шығарсыз? 
Көрермен тек қазақ жұртшылығы ма, 
өзбек ағайындар да бар ма?

– Негізі «өзбек – өз ағам» демекші, 
ала тақиялы ағайын біздің тілімізді, біз 
оларды тәржімасыз-ақ түсіне береміз ғой. 
Көрермен ішінде жергілікті ұлт өкілдері де 
баршылық екенін көрдім.

Кезінде «Сыр бойы» газетінде қызмет 
еткен Құрманғали Ажаров деген әкемізді 
білетін боларсыз. Сол кісінің Гүлжаһан 
атты қызы өзбек азаматымен бас қосыпты. 
Гүлжаһан спектакльге екі ұлын ертіп 
келді. Қойылымнан соң маған жолығып, 
аз-кем әңгімелестік. «Қызылордада осын-

дай жоғары деңгейлі театр бар дегенге 
көрмесем, сенбес едім. Мынау ғажап қой! 
Көрермен қатарында талай адам көз жасын 
сығып отырды. Артистердің шеберлігіне 
сөз жоқ. Осы спектакль арқылы біз тарихи 
тұлға Темірбек атамыз туралы тереңірек 
білдік» – деп ол ағынан жарылды. Осындай 
жылы лебіздерін басқа көрермендер де 
айтып жатты.

– Жалпы, сіздерді жергілікті жұрт 
қалай қабылдады?

– «Әлбетте» деп қоштап, «мархамат» 
деп иіліп тұратын өзбектердің кісі сыйлауы 
ерекше. Тұз-дәмін көтеріп шығып, 
көңілдерін алдына ұстаған ташкенттіктер 
Сыр елінің өнеріне ерекше сүйсініс 
білдіріп, қол соқты. Ішкі дүниелеріндегі 
«арғы түбіміз бір» деген ағайындық сезімі 
сыртқа шығып тұрғандай әсер қалдырады.

– Негізінен Алаштың біртуар ұлы 
Темірбек Жүргеновті танытсақ деген 
мақсаттарыңыз орындалған екен...

– Солай болды. Спектакльден кейін 
Т.Жүргенов атындағы қоғамдық қор 
төрағасы Сәпен Аңсатов ағамыз 40-50 

кісіге дастархан жайып, тұлғаның рухына 
арнап өз есебінен ас берді. Ағамыз бұл 
сауапты ісімен баршаның ризашылығын 
алды.

– Сыр өнерпаздарының екінші бір 
тобы Ноуаи жақта болды ғой...

– Дәл осы уақытта Ноуаи қаласы, 
«Фархад» мәдениет сарайында бауырлас 
халыққа қазақ жұртының мәдени мұрасын, 
ұлттық өнерін насихаттау мақсатында 
Қызылорда облыстық филармониясының 
Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар 
оркестрі мен жеке орындаушылардың және 
Сыр елі жыраулық өнерінің өкілдері мен 
«Томирис» би ансамблінің қатысуымен 

«Сырдария – достық арнасы» атты гала-
концерт өтті. 

Концертке Науаи облысы әкімінің 
орынбасары Фахриддин Солиев, Науаи 
қаласы әкімінің орынбасары Умирзак 
Мурадуллаев, Өзбекстанның халық артисі 
Эльер Носыров, Қазақ диаспорасының 
арнайы өкілдері, Ташкент, Ноуаи, 
Сырдария облыстары бойынша  қазақ 
ұлттық мәдениет орталықтарының 
өкілдері қатысты.

Шараның ашылу салтанатында өзбек-
стандық өкілдер қазақ жұртына деген 
ыстық ықыласын білдіріп, екі елдің қашан-
нан етене жақындығын сөзге тиек етті. 

Кеште Қорқыт, Түркеш, Құрманғазы, 
Әлшекей сынды дала композиторлары 
мен кәсіби ком позиторларымыз дың 
туындылары, әлемдік классикалық 
шығармалар орындалды. Бағдарламаға 
бауырлас екі елдің досты ғының айғағы 
ретінде өзбек халқының шығармалары, би 
қойылымдары енгізілді.

Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар 
оркестрінің  бас дирижері, «Құрмет» 

ор де нінің иегері Кеулімжай Ботабаев, 
дирижері, «Мәдениет саласының үздігі» 
төсбелгісінің иегері Гүлдәрі Ізбанова, жеке 
орындаушылар – Бисенбек Төлеубаев, 
Айдос Иманжаппаров, Тұңғыш Президент 
қорының стипендиаты Назым Сағынтай, 
Қазақ мәдениетінің қайраткері Мақсат 
Мақұлбеков, халықаралық конкурстардың 
лауреаттары – Гүлназ Нағашыбай, Аружан 
Қойшығара, Азиза Әбдірейім өнер 
көрсетіп, көпшілік қошеметіне бөленді.

Сыр бойында сақталған ерекше 
феномен, көмей тілді қозғай жырлайтын 
музыкалық мәдениетіміздегі ең көне, 
ең күрделі өнеріміз жыраулық дәстүр 
болса, осы концертте Сыр мақамдарының 
нағыз шабандоздары – Нұртілек Ақтаев, 
Күнсұлу Түрікпен, Марат Сүгірбай, 
Әділхан Қуаңбаев Ұлы даланың үнін 
асқақтата көтерді. Республикалық 
күйші лер конкурсының лауреаттары – 
Әшімхан Нұрғали, Тоқтар Айсұлтан, 
Бейбіт Темірханның күй тартысы көпті 
таңдай қақтырды. Концертті облыстық 
филармонияның артистері Амандық 
Жаппарбердиев пен Ақсамал Сағымбай 
жүргізді. 

Гастрольдік сапар 15 тамыз күні 
Кенимех, Үшқұдық, Тамды аудандарында 
дәстүрлі орындаушылардың экспедиция-
лық концерт жобасы аясында жалғасын 
тапты.

– Жырау мен жыршылардың барлығы 
не себепті Науаиға барған? 

– Ташкентте тұратын қазақтарды 
жергілікті жұрттан айыру қиын. Бұл 
көпжылғы араласу салдары болса керек. 
Ал, Ноуаида, әсіресе Кенимех, Үшқұдық, 
Тамды аудандарында тілі де, ділі де 
қазыдай бұзылмаған   қазақтар тұрады. 
Олардың жыраулық өнерді бағалауы да 
ерекше. Осы жағдайды есепке алдық.

– Оң сапар болған екен...
– Өзге ұлт тілін, әдеп-ғұрыптарын, 

салт-дәстүрлерін, мәдениетін білу 
және рухани болмысын тану – тұтас 
бір қоғам үшін зор тәжірибе. Біз осы 
сапарда өзіміздің ойлаған мақсатымызды 
орындадық деп ойлаймын.

– Шекараны білмейтін ұлы өнердің 
жаңа сапарларында жолығайық. 
Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Күнделікті өмірде жылжымайтын 
мүліктерді тұрғын үй ретінде және 
кәсіпкерлік мақсатта қолданатын 
салық төлеушілер бар.  Қызылорда 
облысы Әділет департаменті мекеме-
сінде жылжымайтын мүліктің мақсаты 
кәсіпкерлік мақсатта қолдану үшін деп 
тіркелсе, жылжымайтын мүлікке мүлік 
салығы төмендегідей есептеледі. 

ҚР 25.12.2017 жылғы № 120-VІ ҚРЗ 
Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы кодексінің 
517-бабына сәйкес ҚР аумағында 
меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе 
жедел басқару құқығында салық салу 
объектiсi бар заңды тұлғалар; Қазақстан 
Республикасының аумағында меншiк 
құқығында салық салу объектiсi бар дара 
кәсiпкерлер; концессия шартына сәйкес 
концессия объектісі болып табылатын 
салық салу объектісін иеленуге, 
пайдалануға құқығы бар концессионер 
мүлік салығын төлеушілер болып 
табылады.

Осы баптың 3-тармағына сәйкес 
- өздері ауыл шаруашылығы өнімін 
өндіру, сақтау және қайта өңдеу 
процесінде тікелей пайдаланатын меншік 
құқығындағы салық салу объектілері 
бойынша шаруа немесе фермер 
қожалықтарына арналған арнаулы салық 
режимін қолданатын дара кәсіпкерлер; - 
мемлекеттiк мекемелер және орта білім 
беретін мемлекеттік оқу орындары; - қыл-
мыстық жазаларды атқару саласындағы 
уәкiлеттi мемлекеттік органның 
түзеу мекемелерiнiң мемлекеттiк 

кәсiпорындары; - діни бірлестіктер 
мүлік салығын төлеушілер болып 
табылмайды. 

ҚР Салық кодексі 521-бартың 
1-тармағына сәйкес заңды тұлғалар 
мүлiк салығын салықтық базаға 1,5 
пайыз мөлшерлеме бойынша есептейдi. 
Осы баптың 2-тармағына сәйкес 
дара кәсіпкерлер мен оңайлатылған 
декларация негізінде арнаулы салық 
режимін қолданатын заңды тұлғалар 
мүлік салығын салықтық базаға 0,5 пайыз 
мөлшерлеме бойынша есептейді. 

ҚР Салық кодексінің 525-баптың 
3-тармағына сәйкес салық бойын-
ша декларацияны салық салу объек-
тілерінің орналасқан жері бойынша 
салық органдарына есепті салықтық 
кезеңнен кейінгі жылдың 31 науры-
зынан кешіктірмейтін мерзімде тап сыру 
керек. Яғни 2018 жыл үшін жер және 
мүлік салығы бойынша салық есеп тілік 
нысанын тапсыру уақыты 31.03.2019  
жылға дейін болып есептеледі.

ҚР Салық кодексінің 5-бабына 
сәйкес  салық төлеуші – Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына 
сәйкес толық көлемде және белгіленген 
мерзімдерде салықтық міндеттемені 
орындауға міндетті. 

Қазіргі кезеңде сыбайлас жем қорлық 
сипатындағы іс-әрекеттердің кесірінен 
болған проблемалар орасан зор маңызға 
ие, «сыбайлас жемқорлық» әлемдік 
деңгейдегі проблемалық мәселе болып, 
онымен күрес  күннен-күнге қатайып 
келеді. Өкінішке орай,  жемқорлық 

саяси, әлеуметтік-экономикалық 
құрылымына қарамастан демократиялық 
дамыған мемлекеттердің барлығына да 
тән және қоғамның індеті болып отыр. 
Елбасымыздың саясатының басым 
бағыттарының бірі – жемқорлыққа 
қарсы іс-шараларды жүйелі түрде 
жүргізу. Оның айғағы ретінде Қазақстан 
Республикасының Президентінің жыл 
сайынғы Жолдауларын айтуға болады. 
Онда аталғандай, еліміздегі сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейін төмендетуге 
маңызды қадамдар жасалған. 
Алайда, негізгі басымдық сыбайлас 
жемқорлықтың салдарымен күресуге 
бағытталған. Сыбайлас жемқорлықтың 
себебін анықтау мен жою бағытындағы 
жұмысты күшейту қажет.  Сыбайлас 
жемқорлықпен күресуде көптеген мәселе 
бүкіл қоғам ның белсенді қатысуына да 
байланысты. Әлеуметтік желілер мен 
басқа да медиаресурстардың дамуымен, 
бұқара халықтың сыбайлас жемқорлықты 
мүлдем қабылдамауы жемқорлықпен 
күрестің мықты қаруына айналу керек.   

Бүгінгі кезеңде мемлекеттік оган-
дардың сыбайлас жемқорлыққа бейін-
ді салаларында мемлекеттік қызмет 
өткеруге жоғары талаптар белгі-
ленген. Ол өз кезегінде мемлекеттік 
қызметшілердің қатарын, мемлекеттің 
мүддесін өз мүдделерінен жоғары қоя 
білетін азаматтардан құрауға мүмкіндік 
береді.  Аталмыш құбы лыспен күрес 
бағытында Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасымен 
бірқатар іс-шаралар атқарылып келеді.

Салық төлеушілер үшін салық-
тандыру саласындағы барлық мем-
лекеттік қызмет түрлерін  сапалы және 
уақытылы алуға жағдай жасалған (бұл 
қызметтерді алудағы уақытты едуір 
қысқартып, қағазбастылық кедергілер 
мен созбалаңқыны азайтады), Ақпарат 
қабылдау және өңдеу орталықтары (АҚО) 
кезекті реттеу мен қызметті алудың 
уақытын қадағалау үшін элек трондық 
таблолармен жабдықталған

Мемлекеттік кірістер басқар-
масында салық төлеушілер қатысуы-
мен өткізілілетін дөңгелек үстел, 
семинар, жиындар барысында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бағыттағы 
бейнероликтері көрсетіледі. 

Мүліктік кіріс тапқан тұлғалар 
электронды түрде салық есептілігін 
тапсырады. Салық органы қыз меткерлері 
республикалық бағдар лама арқылы 
қалыптастырылған хабарламаның 
орындалуын қамта масыз етіп, салық 
төлеушінің бет есебі арқылы төлеген 
сомманы қарап, өңдеу жұмыстарын 
жүргізеді. 

Автоматтандырылған бағдарла малар 
сыбайлас жемқорлықты болдыр маудың 
бір сипаты десек болады.

Еліміздің жарқын болашығы үшін 
сыбайлас жемқорлықпен күресу – 
Қазақстан Республикасы азамат тарының 
борышы.

Перизат БӘЙМЕНОВА, 
Қызылорда қаласы бойынша 

МКБ-ның жетекші маманы.

Ташкентті таңғалдырған
Сыр өнері

Онлайн бақылау-кассалық 
машиналарын

қолдануға міндетті салық 
төлеушілердің

кәсіпкерлік қызмет түрлерінің 
тізбесі кеңейтілді

  «Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы№ 120-VI Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
166-бабының 5-тармағына сәйкес, ҚР Қаржы 
министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы 
№ 206 бұйрығымен салық төлеушілер 
Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп 
айырысулар кезінде деректерді тіркеу және 
(немесе) беру функциясы бар бақылау-касса 
маши наларын қолданатын қызмет түрлерін 
бекітіп, олардын қолданысқа енгізетін 
мерзімі төрт кезеңге бөлінген.

Атап айтқанда,
- 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 

ашық сауда базарларының аумағында  
шағын бизнес субъектілері үшін ар наулы 
салық режимін  қолданатын кәсіпкерлерДФБ 
бар БКМ қолдануға міндеттелген.;

-  2019 жылдың 1 сәуірінен бастап, 
323 қызмет түрлері бойынша қолдануға 
міндеттелген. Оның ішінде негізгі түрлері: 
такси қызметі; автобуспен тасымалдау; 
тасымалдау қызметі; кірпіш өндіру; 
жекеменшік жылжымайтын мүліктерді 
басқару және жалға беру; ғимараттардың 
құрылысы; әрлеу жұмыстары; нан өнім-
дерін өндіру; компьютерлерді жөндеу және 
т.б.

- 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап, 
86 қызмет түрлері бойынша қолдануға 
міндеттелген. Оның ішінде негізгі түрлері: 
көтерме сауда; әр түрлі бөлшек сауда; 
кең ассортименттегі тауарлардың бөлшек 
саудасы және басқалар.  

-2019 жылдың 1 қазанынан бастап, 
224 қызмет түрлері бойынша қолдануға 
міндеттелген. Оның ішінде негізгі түрлері: 
көлік және жеңіл көліктерді жалдау және 
жалға беру; мектепке дейінгі (бастауыш) 
білім беру және басқалар.  

Қызмет түрлерінін толық тізімін KGD.
GOV.KZ сайтынан көруге болады. 

Мемлекеттік тіркеу деректеріне сәйкес 
жоғарыда көрсетілген кәсіп түрлерімен 
тіркелген салық төлеушілер 2019 жылда 
кезең кезеңімендеректерді тіркеу және 
(немесе) беру функциясы бар бақылау-
касса машинасын Мемлекеттік кірістер 
органдарына тіркету және ескі үлгідегі 
бақылау-каса машинасын есептен шығару 
қажет.

Сонымен қатар, деректерді тіркеу және 
(немесе) беру функциясы бар бақылау-касса 
машиналарын тіркету бойынша Қызылорда 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасының Ақпараттарды қабылдау 
және өңдеу орталығының 2-қабатына 
жолығып, толық ақпарат алуыңызға болады.

Мекен жайымыз: Абай даңғылы 64.«Г».

Қызылорда қаласы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасы.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы «21» қаңтардағы№ 39 
бұйрығымен бекітілген «Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын 
есептен шығару қағидаларына» сәйкес төмендегі соманы:

1) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің дербес 
шотында болған, сондай-ақ 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық 
төлеушінің дербес шотында болған бересі сомасына, 2018 жылғы 1 қазаннан 
бастап оны төлеген күнге дейінгі кезеңге, салықтың сол түрі бойынша және бересі 
төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем төленген күнді қоса алғанда, 
есептелген өсімпұл сомасын;

2) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салықтың сол түрі бойынша 
және бересі төленген, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша 
салық төлеушінің дербес шотында болған, 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (бұдан әрі – 
ӘҚБтК) сәйкес салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін салынған айыппұл 
сомасын;

3) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлеу мерзімі Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының оңалту 
және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өзгерген салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салықтық міндеттемесін салық 
төлеуші мерзімінен бұрын толық көлемде орындаған жағдайдағы өсімпұл мен 
айыппұл сомалары есептен шығаруға жатқызылады.

Аталған  өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары :
1) ірі салық төлеушілердің мониторингіне жататын;
2) 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша мынадай қызмет түрлерінің 

біреуін немесе бірнешеуін:
- жерасты суларын, емдік балшықтарды өндіру құқығына ие болғандықтан ғана 

жер қойнауын пайдаланушылар болып табылатын осындай пайдаланушыларды 
қоспағанда, жер қойнауын пайдалануды;

- акцизделетін өнім өндіруді жүзеге асыратын салық төлеушілерге;
3) кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, 

кәсіпқой медиатор қызметін жүзеге асыруға байланысты түзілген салықтық 
берешекті қоспағанда, жеке тұлғаларға қолданылмайды.

Осыған байланысты, Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары қолданылуға 
жататын жеке немесе заңды тұлғаларға 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
салықтар бойынша бересі сомаларыңызға төлем жүргізулеріңізді сұрайды.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Салық 
кодексінің 1 бабының 65 тармақшасында 
тауарлармен электрондық саудасының 
ұғымы белгіленген.

Тауарлармен электрондық сауда 
дегеніміз – бұл ғаламтор-дүкендері және 
ғаламтор-алаңы сияқты ақпараттық 
технологиялар арқылы жүзеге асырылатын 
жеке тұлғаларға тауарларды сату бойынша 
кәсіпкерлік қызмет болып саналады, бір 
мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:

тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді 
ресімдеу электрондық нысанда    жүзеге 
асырылса;

тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес 
төлеммен жүргізілсе;

тауарларды сатып алушыға (алушыға) 
жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді 
тасымалдау бойынша көрсетілетін 
қызметтерді, курьерлік және (немесе) 
пошталық қызметті жүзеге асыратын 
тұлғалармен шарттар болса, интернет-
дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы 
ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге 
асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды 
өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;

Сонымен қатар, Салық кодексінің 1 
бабының 29 және 30 тармақшаларында  
ғаламтор-алаңы мен ғаламтор-дүкенінің 
ұғымы берілген.

Салық кодексінің 88 бабының 1 
тармағының 10 тармақшасына сәйкес 
тауарлармен электрондық сауда саласында 

қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілер 
жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын 
салық төлеушілер ретінде тіркеу есебіне 
қоюлуға жатады.

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге 
асыратын салық төлеушілер ретінде 
тіркеу есебіне қою салықпен салынатын 
нысандарының және (немесе) салықпен 
салынатын нысандармен байланысты 
нысандарының жергілікті орны бойынша 
мемлекеттік кірістер органдарына қызметтің 
басталғаны туралы хабарлама негізінде 
жүзеге асырылады.

Салық кодексінің 293 бабының 3 
тармағына сәйкес тауарлармен электрондық 
сауда саласында қызметін жүзеге асыратын 
салық төлеушілер корпоративтік табыс 
салығын Салық кодексінің 302 бабына сәйкес 
есептелген сомасын 100 пайызға азайтады.

Осы тармақтың ережелері, оң бағамдық 
айырма сомасы теріс бағамдық айырма 
сомасынан асқанын есепке алғанда, 
тауарлармен электрондық сауданы жүзеге 
асырғандағы кіріс 90 пайызынан кем 
болмаған жағдайда қолданылады.

Бұл талапты орындамаған жағдайда 
салық төлеушінің осы аталған баптың 
ережелерін қолдануға құқысы жоқ.

Д.АЛИЕВА, 
Қызылорда қаласы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасының 
бас маманы

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ САЛЫНАТЫН МҮЛІК САЛЫҒЫ

ЭЛЕКТРОНДЫ САУДА АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫСАЛЫҚ ТӨЛЕМГЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
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Осы айтқандарымды істеп жүре 
беріңіз, сонда барып жеп отырған на-
ныңыз дан айырылмайсыз. Қазіргі кезде не 
ішем не жейім демей, қолыңызды ыстық 
суға малып отырсыз,  аяғыңызды аңдап 
бас пасаңыз бұл күніңізге зар боласыз. 
Сон дықтан ашуға берілмеңіз, жұртқа күлкі 
боласыз, менің айтқаныммен жүрсеңіз 
дұрыс болар еді» – деп Сәуледен рұқсат 
сұрап қайтып кетті. Ертеңіне Сұлушаш 
қыз  дың үйіне барып, әке-шешесімен 
жолықты.

– Уайымдамаңыздар, қыздарыңызды 
бір айға оқуға жібердік, дайын машина 
кездесіп сіздерге жақсы деп айта алмай 
кетті. Қазіргі кезде білім алмай болмайды, 
заман солай, – деп түсіндіріп, – Мынау 
азғантай жалақысы, – деп шешесінің 
қолына ақша ұстатып кетті. 

– Ой, айналайын, бізді ойлап жүрген, 
ақылды қызым менің, – деп қыздың шешесі 
айналып-толғанып риза болып қалды. 
Сұлушаш бұл жұмысты да бірыңғайлап 
үйіне қайтты. Жолда кележатып «бәрі 
ойдағыдай болып жатыр, енді не болар 
екен, қардан кейін оның ызғары, аязы 
болатын еді, алдымызда не күтіп тұр. 
«Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ 
болмайды» төрт құбыласы түгел кім бар 
дейсің, бірақ жалқаулар мен өсекшілердің 
тілге тиек қылып айтатын әнгімелеріне 
әдемі арқау болды. Кімнің аузына қақпақ 
боласың, біржағын жапсаң екінші жағы 
ашылады. Қайнағаның да тыныш жүретін-
ақ реті бар еді, енді не болды. Бір қыздың 
өмірін бүлдіріп, болашағына балта 
шапты. Айтуға да ұят, өз қыздарын қалай 
ойламады десейші. Енді қайтеміз болған 
іске болаттай бол деген артының қайырын 
берсін. «Көн қатса қалпына келер» деген 
қайнағаның бір қайнауы кем болыптұр ау. 
«Тен тенімен, тезек қабымен» деген оған 
қоса абысынның да ақылын кемдеу қылып 
беріп, екеуін бір қазаннан ас ішкізіп 
қойғанын қарашы. Енді қайтеміз олар 
түсінбесе біз түсінейік, біз кем-кетігін 
толтырайық. Ей, Алла, күш қуат бере гөр» 
деп үйіне де келіп жетті.

Дархан мен Бірлік Сұлушаштың қас-
қабағына қарап біраз үнсіз отырды. Шай 
келіп бір-екі кесе ішіп, тер шыққаннан 
кейін Сұлушаш Дарханға қарап «бәрі 
жақсы болады, тек артын күту керек, сәл 
шыдайық» деп көңілдерін жайлағандай 
болды. Сәуле де адамның баласығой, ойы 
әрсаққа кетіп не айтарын, не ойларын 
да білмей қалды. Қызғанышты ерлерге 
де, әйелге де басқа мінездермен бірге 
Аллатағала обастан бергенғой, шіркін. 
Өзім ішсем, өзім жесем, өзімғана кисем, 
өзімғана құшақтап сүйсем, сол бір атқа 
немесе машинаға өзімғана мінсем деп 
қызғанып іштарлық жасайды. Бұндай 
ерекше мінез бәрінде де бар. Бірақ кей 
кісілер абайлап, жайлап алды-артына 
қарап, ұятын сақтап ешкімге білдірмей де 
қызғанады. Ал, кейбір қызба жігіттермен 
әйелдер алды артына қарамай өзін немесе 
өзгені майыпқылып жатады. Бірақ кейін 
өкініп, бармағын тістеп өзіне-өзі ренжіп 
жатады, бірақ ол кез кеш еді. Сәуленің 
ақылы аз болғанымен қызбалығы, 
көктігі ешкімнен асыптүспесе кемемес. 
Тек Сұлушаштың ақылы «тезек теріп, 
инағашпен су тасисың» дегені сәл тоқтатып 
сабырға шақырғандай. Ақмаралдың әке-
шешесінің ойында ештене жоқ, «қызымыз 
оқып жатыр» деп мәз болып отырған 
жәйлары да бар. Ақмаралдың екі ағасы да 
«сен тұр мен атайынның» нағыз өздері, 
жаман сөз құлақтарына тисе қызды да, 
Дастанды да бірыңғай етіп, тәубелеріне 
келтіріп  жіберу қолдарынан келеді. Қазіргі 
кезде біреудің қызын зәбірлемек түгілі 
төбесінен сөз асырып айта алмайсың. 
Бәрі де күшті, бәріде ақылды, бәріде бай, 
өздері бай болмасада көкіректері бай 
болып келеді. Бір ай өткесін Ақмарал 
Сұлушашқа телефон шалып ақшасының 
таусылып, денсаулығы сыр беріп 
жүргендігін айтқасын бір малды сатып 
ақшасын әкеліп беріп шамалы ақшасымен 
Ақмаралдың әке-шешесіне соғып «оқуын 
бітіріп қаладағы бір мекемеде бір-екі ай 
тәжрибеден өтетін болды» дегенде әкесі 
зілді дауыспен «айналайын Сұлушаш ол 
неқылған оқу, не қылған жұмыс бір келіп 
кетуіне болмайма» деген сөзін қолына 
ақшасын қысып тұрған шешесі бөліп 
жіберді «үйге келтіріп не қылайын деп едің, 
оқыса оқысын, жұмыс істесе жұмысын 
істесін, аман болса болды да, ақшасын 
жіберіп отыр Сұлушаштан ұят емес пе, 
үлкен басымен қабарын айтып ақшасын 
әкепберіп отыр. Одан артық не керек, 
бықсытпай жайыңа отыр» деп ақшасын 
төсіне салып қойды. Сұлушашта ішінен 
«келер жолы не айтам, ұят болды-ау» деп 
ұрықсат сұрап сыртқа шығып кетті. Желдей 
ескен өсек Ақмаралдың әке-шешесімен 
ағайын-туыстарының айна ла сын кезіп 
жүр, бірақ бұларға әзірге бір соқпай тұр. 
Үрлей берсе жел тасты да жеп қояды-
ау, сол сияқты өсек сөзде Ақмаралдың 
ағайындарының құлағына бірде болмаса 
бірде жетіп қалары да анық. Сұлушаш 
бұны да ойлап мазасы кете бастады. Сәуле 

Дастанға айтып бетін талай тырнағысы 
да келді, бірақ Сұлушаштың «қаншама 
айтып бетіне басқаныңмен кімде болса 
өзін ақтап өледі, тек екеуің ұрысып бет 
жыртысатындарың болмаса. Сондықтан 
бұған ақыл, тәсіл жасап анық-қанығына 
жетіп барып не істесеңде болады. Құр 
анық-қанығына толық жетпей біреуге бәле 
жабу да дұрыс емес сияқты. Дастанның да, 
Ақмарал қыздың да ішінде не бар екенін 
білмейсің, анық солайма, олай емес пе, 
бірінші анықтап алайық. Сонда барып 
жауды жеңіп, жеңіске жетеміз. «Малдың 
аласы сыртында, адамның аласы ішінде» 
деп неге айтқан, ішіндегі аласын ешкім 
дөпбасып айта алмайды» дегені әлі есінде.

Дастанның ішіп келгені бүгінғана 
емес, бірақ бүгінгісі шамалы артықтау 
екені жүріс-тұрысынан-ақ білініп тұр.

– Бүгін күндегіденгөрі көңілдісіңғой, 
не жаңалық бар, біз үйде отырып ештеңе 
естиалмадық, айта отыр тыңдайық, – деп 
Сәуле мысқыл араластырып Дастанды 
сөзге тартты.

– Не жаңалық боушы еді, күнделікті 
жұмыс, прокуратурада істейтін інішек 
кездесіп қалды, өзі жақсы жігіт, елпілдіп 
алды-артыңа түсіп тұрғасын көңілін 
жықпадым, келшек керек балағой. Білесің 
бе, мен әріден ойлаймынғой «жаман 
айтпай, жақсы жоқ» деген, жұмыс 
істегесін жақсы жігіттермен араласып, 

кездесіп тұрғаның артықшылығы жоқ. 
Сен не білесің, үйге келген адамдарды 
күтебіл, табан астынан қонақ келіпқалуы 
мүмкін, ыдыс-аяғың үнемі дайын тұрсын. 
Көмекші керек болса менің хатшымды 
қасыңа ал, мен оның орнына басқа қызды 
алайын. Бірақ ол қыз қалаға бір айға оуға 
кеткен, әлі жоқ арықарай күйеуге тиіп 
кетпесе. Жастарғой, ол да шығуы мүмкін 
олардан,– деп әйеліне үлкенбір жағдай 
жасап тұрғандай бетіне қарады. Сәуле 
не істерін білмей асханаға шығып кетті. 
«Ойбай-ау, бұл шынымен әйел алайын деп 
жүрген жоқпа, сөзінің төркіні жаман екен 
кәпірдің, енді не істесем екен» деп ойлап 
тұрғанда: 

– Сәулешка, шайың не болды, жататын 
уақыт болдығой, азанда ерте тұруым 
керек, – деп артынан қапсыра құшақтап 
бетінен сүйіп алды. 

– Әй, бұның не талтүсте, бұндайың 
бұрын жоқ еді, өзің бұзылайындеген 
екенсің, бұндайды қайдан үйрендің,а? –
деп айқайға басты Сәуле.

– Жарайды, жарайды енді, қойдым, 
шай ішейік, тез дайында, – деп Дастан 
шығып кетті.

– Арақты азайт, олсызда артыңнан 
өсек желдей есіп тұр, қызметіңнен қуыл-
массың-ау, бірақ депутаттық мандатыңнан 
айырласың, айтпадың деме, – деді Сәуле 
шай құйған кесесін ұсынып жатты. 

– Жалпы Сәулешка, мен саған мынаны 
айтайын, қандай қызметкер бол масын 
артынан жақсы да, жаман да әңгіме-
өсектер гулеп жүретіні рас, «кім жаман, 
басшылар жаман, кім жеп қойды, бас-
шылар жеп қойды, қит етсе аяғынан шалу. 
Жасыратыны жоқ, біздің ішімізде де бір-
бірін көре алмай жамандап жүретіндер де 
аземес. «Заманың түлкі болса тазы болып 
шал» деп бекерге айтылмаған. Жұрттың 
барлық мақсаты сені құлату, сені мұқату. 
Сондықтан екеуміз ешкімнің өсек-аяңына 
ермеуіміз керек, – деп Дастан әйеліне 
«түсін дің бе» дегендей бетіне бажырая 
қарады.

– Ал, «жел тұрмаса, қамыстың басы 
қи мылдамайды» деп неге айтылған, әрбір 
өсектің жартысы шындық, құтылып кетем 
деп ойламай-ақ қой,– деп Сәуледе менікі 
дұрыс дегендей Дастанға ала көзімен 
қарады.

– Өстіп ырылдасып отырғанда таң 
атады, ертең ерте тұрып кетуім керек, 
жұмыс бастан асады. Жарайды, сенікі 
дұрыс, ал, енді елу пайыз өсегіңнің шет 
жағасын айтшы кәне тыңдап көрейік. Шын 
болса шын дейін, жоқ болса жоқ дейін, 
–  деп шайды болдым дегендей кесесінің 
бетін басты.

– Сенің әйелің бар деп жүрғой жұрт, 
оған не дейсің, хатшың қайда кетті, соған 
жауап берші, ұсталдың ба, бәлем, – деп 
Сәуле сөз таба алмай Дастанның бетін 
жұлғысы келіп кетті.

– Әй, сен не деп көкіп тұрсың, 
хатшыда нең бар, ол менің қызыммен 
қатар балағой, сенің денің дұрыс емес 
шығар. Көрінген әйелден қызғанушы едің, 

енді дым таппағандай жұрт айтты екен 
деп мені хатшыммен қосып қойғансың 
ба, а? Астапыралла, астапыралла, сен 
жынданайын деген шығарсың,– деп Дастан 
столды қолымен қойып қалды. Сәуленің 
де көктігі столды ұрғаннан қайтасалатын 
көктік емес, қайта өрши түсті. 

– Жұрттың барлығы айтып жүрғой, 
«Дастан Ақмаралды екі қабат қылып 
қалаға жіберпті» деп, бұны қайта Ақ-
маралдың әке-шешесі, бауырлары әлі ес-
тімеген шығар, ал естісе сені тірі қоймас, 
– деп өксіп-өксіп жылап жіберді Сәуле.

– Е, неғып маған теріс қарап жүр 
десем, осындай өсек әңгімелерге сеніп 
жүр екенсіңғой, сен бұл әдетіңді өлгенде 
қойарсың, түрің жаман екен. Депутаттығы 
да, төрағалығы да құрып кетсін, бәрін 
қойып үйде сенің қасыңда отырам, сен 
кірсең кірем, шықсан шығам, көрейін 
қалай күн көретініңді. Не ішем, не жейім 
деп отырған жоқсың немесе не кием 
деп біреуге қол жайып отырсың ба? 
Дарханмен Сұлушаштың арқасы шығар, 
осылай шалқып өмірсүріп отырғаның. 
Адам өзі семірген сайын көзі кішірейіп 
көрмей кетеді деген рас екен, «семіздікті 
қой ғана көтереді» деп, осы жүрісіңді 
көтере алмай отырсыңғой. «Көн қатса, 
қалыбына барады» деген, баяғы кедей 
қалпыңа қайтып келе жатсың. Ешкімнің 
ештеңесі кетпейді айтпады деме, тек 

отбасың бұзылады, балаларың қалады 
жылап. Көретінді көр, көрмейтінді 
көрме, еститінді есті, естімейтінді естіме. 
Естімейтіннің барлығы да өзіңе зиян болып 
келеді. Екеуміздің жалпы әулетіміздің 
дұшпандары осылар қашан мұқалады, 
қашан отбасыларынан ажырасады 
деп күтіп отыр. Әлсіз адам қашанда 
әлсіздігін жасайды, әй өзіңнің туған 
келінің Сұлушаштан неге үлгі алмайсың, 
ол өсектің барлығын тыңдай бермейді, 
кейде керек емес өсектерге тойтарыс 
беріп ауыздарын жауып тастап отырады. 
Келелі, ақылды сөздерді айтып жұртты 
өзіне иландырып, қаратып алып отырады. 
Талай адамның өтірік сөзін бетіне басып 
тойтарыс бере отырып, жұртты өзінен 
сескендіріп отырған жоқпа. Сәуле, сен 
неге солай істемейсің а, жұрттың аяының 
астына мені салып, солармен бірге қосыла 
мені жамандап, олардың айызын қандырып 
жүрсің. «Жау жоқ деме жар астында» деп 
бекерге айтылмаған, «жұрттың барлығын 
ұры тұтпа, өзіңе-өзің бекем бол» деген 
атам қазақ. Көптен бері сөйлеспеп едік, 
бұл дұрыс болды, сені қайдам өзімнің ішім 
бір босап қалды, енді жатайық ертең тағы 
сөйлесерміз. Мен залдағы диванға қисая 
салайын, жайлы жатып, жақсы тұр, –деп 
Дастан орнынан тұрып кетті.

Сәуле күйеуінің мына сөзінен кейін 
кімге сенерін де білмейқалды, түнімен 
көз ілмей ұзақ ойға кетті. «Шынымен 
де жұрттың сөздері өтірік болып шықса 
ше, жұрттың сөзіне сенсем отбасымыз 
бұзылайын деп тұр, сенбейін десем бәрі 
қолмен қойғандай шынсияқты боып тұр. 
Осы бәрін қойып, Дастанды тыңдап сол 
хатшыны қызметші қылып үйге кіргізіп 
алсам қайтеді, көзімнің алдында болмай 
ма әрі қолым ұзарады. Егер шынымен де 
сол қыз Дастанмен әмпей-жәмпей болып 
жүрсе, жұрттың өсегі рас болса, менің 
беделім көтерілмей ме. Осы жол дұрыс, 
қызды қасыма алып алайын, – деп қортты 
ойын Сәуле.

Азанда тұрса Дастан шайын ішпей 
жұмысына кетіп қалыпты. «Қой, Сұлу-
шашқа барып ақылдасайын» деп Дархан-
ның үйіне келсе, Сұлушаш Дарханның 
киімдерін жуып жатыр екен. Шай үстінде 
Сәуле мен Сұлушаш біраз әңгіменің 
басын қайырды. Сұлушаш Дарханды 
аузынан тастамай мақтап біраз жерге 
дейін жеткізсе, Сәуле Дастанды жамандап 
масағына дейін қалдырмай аузына 
келгенін айтып бір шерін тарқатып алды. 
«Сұлушаш айналайын, сенен жасыратын 
не бар, Дастан «менің хатшымды көмекші 
қылып ал, үйге келімді-кетімді адам көп» 
деп отыр, мен әрі ойланып, бері ойланып 
«алсам алайын» деп отырмын, бұған сен 
қалай қарайсың? – деп Сұлушашқа қарады.

– Бұндай отбасылық мәселе қайнаға 
екеуің шешетін нәрсе, ал енді ойымды 
білгің келсе қайнағаның айтқанын істей 
бергенің дұрыс шығар, – деп Сәуленің 
өзіне қойды сұрақты.

– Онда алсам алайын, Дастан бір 
қуанып қалсын, – деп Сұлушашқа рақметін 

айтып, үйден шығып кетті. Қаншама сен ақ 
болғаныңмен ел-жұрт сені қара қылам десе, 
қара болып кете барасың. Білінбей өтетін 
өмір сырғып жылжып қалай өтіпкеткенін 
де білмей қаласың. Өмірді қалай өткізіп, 
қалай жүріп-тұрам дегенше қайтып 
келмейтін өмірің өтешығады. Айтысып-
тартысып жүргенде қай кезде жақсы өмір 
сүріп, қай кезде балаларыңның қызығын 
көресің, бұны бір Аллағана біледі. Шыр 
етіп дүниеге келгенде әркімнің маңдайына 
өмірі жазылады дейді, бірақ оны ешкім 
білмейді. Асығыс заман, адам да, тіршілік 
иелерінің барлығы да асығыс, жетем деген 
жеріне жетіп, асып кеткенін де білмей 
қалады. Қарапайым, халықпен бірге 
тұрып бірге өсіп кележатқан Дарханмен 
Сұлушаштың да уақыттары шектеулі, 
жоспарланып қойылған. Бұлар дүниенің 
де қадірін, уақыттың да қадірін біледі. 

Бір-біріне деген сенім жолға қойылған, 
бірісіз бірі істеген жұмыстар екіншісінің 
көңілінен ұдайы шығып отырады. 
Олар істеген жұмыстар бұзылып қайта 
істелінбейді, келесі жұмыс басталып, 
арықарай жүріпкетебарады. Милиондаған 
адамның милиондаған біріне-бірі 
ұқсамайтын мінездері болып жатады. 
Сәуленің жолай кездесіп қалған кластасы 
ойын өзгертіп жібере жаздады. Дастанмен 
хатшысының арасындағы әнгімені растап, 
олардың жақында бала сүйейіндеп 
жүргеніне дейін айтып сендірді. «Құдай 
сақтасын, ел құлағы елу деген, өтірік деп 
жүргендері расболып шыққалы тұр, не 
істесем екен. Бірақ Сұлушаштың айтқан 
«арба да сынбасын, өгіз де өлмесін» деген 
сөзі есінен кетпей қойды. Бірін тыңдаса іші 
өртеніп жанып барады, екіншісіне құлақ 
салса отбасы ойрандалайын деп тұр. Үйіне 
қалай жеткенін де білмей қалды. Тап осы 
ашу кезінде Дастан кездесіп қалса бетін 
тырнап, үйден қуып шығар еді, енді ашуын 
кімнен аларын білмей өзінен-өзі айқайға 
басып, үсті-басын жұлып, жататын жеріне 
құлап түсті. Жарықтық, жер беті нені 
де болмасын көтереді, неніде болмасын 
кешіреді екенғой. Адамдар жер бетінде 
бірін-бірі ашумен өлтіріп жатса, екінші 
бірі бірін-бірі көргенше асығып, сағынып 
көрген жерде құшақтасып, көрісіп 
айырылмай жатады. Сәуленің қаншама іші 
тар, қызғаншақ, біреуді жамандамай отыра 
алмайтынын білседе Дастан отбасын 
сақтап қалуы үшін бәрін кешіреді, көрседе 
көрмеген, естіседе естімеген болып 
жүребереді. Дастан баяғы жас кезіндегі 
Дастан емес, ақыл тоқтатқан, сабырлы, 
ойланып сөйлеп, ойланып іс істейтін ауыл 
ағасына айналған.

Адамға жала жабыла береді, бірақ ақ 
қарасын ашатын шындық, «аққа Құдай 
жақ» деген, шындық қай кездеде жеңеді. 
Сәулеге сөз айтып, үйленген кезінде 
Сәуледе мұндай мінездің біреуі де жоқ еді, 
көрсе көзі тоймайтын, сөзі қандай майда 
құлаққа жағымды еді. Өсе келе, мінезі де 
түріде өзгеріп шыға келді, «қыз кезінде 
бәрі, жақсы жаман қатын қайдан шығады» 
демекші, өмірдің өзі үйретіп және де тегінде 
болса түбінде шығады екен. Әйтпесе 
Дастан әулеті немесе Дастанның өзі де 
дөрекі сөйлеп, алдына келсе тістеп, артына 
келсе тебетіндіктері жоқ  момын жандар. 
Сұлушаштың кеңдігі, оның ақылдылығы 
бір отбасы емес, бүкіл ауылды тыңдатып, 
ақыл-кеңес сұрағандарға ақыл-кеңесін, 
шамасы келіп жатса қаржылай да көмегін 
аяған емес. Күйеуі қайтысболғаннан кейін 
өзге елге барып балдарын жетімсіретпейін 
деп осы Дарханға тұрмысқа шықты. 
Осындай мәселелерді кейбір әйелдер 
түсіне бермейді. Балалары жат жұтта жүріп 
жетімсіремесін, өз үйірін бұзбайын деп 
ойлады Сұлушаш. Отбасын да, қоғамды 
да бұзатын кейбір қысқа, таяз  ойлайтын 
әйелдер. Әйтпесе Дастандай-ақ болсын, 
тағылып жүрген өсектердің рас-өтірігі 
әлі белгісіз. Сәуленің өзі әлі Ақмаралға 
жолыққан емес, анау айтты екен, мынау 

айтты екен деп байбалам салумен жүр. 
Үстінен шығып аударып алған ештеңесі 
де жоқ. Кімнен болмасын күдіктеніп, 
ашу-ызасы келеді де жүреді. «Ашу – араз 
ақыл – дос, ақылыңа ақыл қос» демей ме 
бұрынғылар. «Таяқ біреуге бата тисе енді 
біреуге қата тиуі мүмкін», сол секілді 
өсек сөз де қата тиіп, біреуді мерт қылуы 
да мүмкін. Ашуды сабырмен тоқтатып 
ақылға келіп, не нәрсені болмасын 
ойланып істеген дұрыс.

Ақмаралдың да ойы сан-сақта, не 
істерін білмей басы қатты. Жұрттың бәріне 
өтірік айтты, Дастан ағайдың не кінәсі 
бар, жаланың құрбаны болып тұр. Жеңіс 
келем дегенше туып қалмасам болар еді. 
Бәрін біліп қойса Сұлушаш апам не дейді 
маған. Ұрысса ұрыссын, ұрса ұрсын өзіме 
де обал жоқ. Екі ортада ағай жұмысынан 
айырлатын болды-ау. Сұлушаш апам 

келсе бәрін айтам, бұл жүрісім болмайды. 
Нақақтан-нақақ бір адам күйіпкетейін деп 
тұр, мен ол кісіні құтқаруым керек» – деп 
түйді Ақмарал.

Сұлушашқа қабар кеш жетті, «Ақмарал 
ауырып жедел жәрдеммен ауруханаға 
түсті» дегесін, апұл-ғұпыл киініп қалаға, 
ауруханаға жетті. Ақмарал арнайы күтім 
бөлімінде жатқасын Сұлушаш кіре алмады, 
не істерін білмей әбден састы. Сұлушаш 
қасында тұрғандарды байқаған да жоқ, 
олардың сөзін естіген де жоқ, мең-зең. 
Ойының бәрі Ақмаралдың әке-шешесіне 
не айтам, оларға жауабын қалай берем, мың 
сан сұрақ. Баласының босануына әлі бір-екі 
ай бар, е, Құдай жар болакөр, бәрі жақсы 
болса екен. Не істесем екен, не қылсам 
екен, әке-шешесіне қабар берсем бе екен, 
не қылсам екен? Дарханға телефон шалып, 
Ақмаралдың үйіне жұмсады, «олардың 
не білетінін біл» деп. Барып қабарын 
алса, о жақ ештеңе білмейді, жайбарақат 
отырған көрінеді. Дәрігерлермен сөйлессе 
«тамақтан қатты уланған, әзірге ештеңе 
айта алмаймыз, жағдайы өте ауыр» депті. 
«Е, жаратқан Алла баласымен екеуіне жар 
бола көр, аман сақтай көр» деп Сұлушаш 
мешітке барып садақасын беріп келді. 
Үш күн жатып Ақмарал дүние салды, 
баласын дәрігерлер аман алып қалды, 
дүние есігін ерте ашқасын әлсіздеу, бірақ 
денесінде жаныбар ұл бала. Сұлушаш 
ерте қимылдап, Ақмаралдың жататын 
жеріне барып, киімдерін алуға келсе, 
жастығының астынан бір парақ қағазды 
көрді, алып оқыса «Құрметті Сұлушаш 
апа, мен олй-бұлай болып кетіп жатсам, 
Дастан ағаның еш кінәсі жоқ, менің 
ішімдегі баланың әкесі Жеңіс деген бала, 
ол бала қазір ұзақ іс-сапарда жүр, қашан 
келтіндігі белгісіз, барлық қателіктерімді 
кешіріңіз» депті. Сұлушаш тамыр-таныс 
салып, қомақты ақша беріп Ақмаралды 
әке-шешесіне бергізіп, өзі Дархан екеуі 
баланы алып үйлеріне келді. Ауылда жаңа 
босанған жас келіншекті тауып, екі мезгіл 
еміздіріп тұрды. Бұлардың барлығын 
Сәуледе, Дастанда, ауыл-аймақта білмейді. 
Сұлушаш та кешегі қиындықтардан азып-
тозып, жүн-жүні шығып кетті, уайым 
қоймайды, тамақта батпайды, ұйқы да 
келмейді, біреу сөйлеп жатса естімейтін, 
жүре тыңдап жүреберетін. Сүт шықпаса 
да бірмезгіл емшегін баласына сордырып 
алатын, баласының атын Бірлікке серік 
болсын деп Серік қойды.

Ақмарал дүние салғаннан кейін 
Сәуленің де ажары кіріп, «күйеуімнен 
айырылып қалам ба» деп жүргенде 
Ақмаралдан құтылғанына қуанды. Бірақ 
Ақмарал сияқты қыздардың көп екенін, 
Дастанның пейіліне нысап берсін деп 
ойламады. Өзінің қызғаныш сезімін 
сөндірсе бәрі жақсы болатынын білмеді. 
Көрші-қолаң, ауыл-аймақтың өсегі 
басылғанмен әркімнің ойында бір мысқал 
болсада  Дастанның баласы деген ойлар 
қалып жатты.

Жалғасы. Басы өткен санда.

Газетіміздің мұнан бұрынғы сандарында 
Ж.Таңрықбаевтың «Сұлушаш» атты көлемді 

шығармасы жариялаған болатын. Жазушының бұл 
дүниесі оқырман тарапынан жақсы баға алып, олар 

аяқталмай қалған оқиғаның қалай өрбитінін сұраған еді.
Автор жақында осы шығармасының жалғасын жазып 
бітірді. Біз енді «Сұлушашты» газеттің әр нөмірі сайын 

үзіктеп беріп отырмақпыз. 

Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ

Сұлушаш
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Әдеттегідей жұмыста отырған 
сәтім еді. Түстен кейінгі уақыт 
болатын. Қызметкерлер отыратын 
кабинетке «Ғанибай үйі керуен 
сарайының ішінен хат тауып алып 
едім» деп бейтаныс жігіт кірді. Біз 
де қызығушылық таныта кеттік. 
Өзін таныстырды, аты-жөні – 
Төлеуов Ерлан Төстікбайұлы, 1988 

жылы туған, Қызылорда қаласының 
тұрғыны, «Қазреставрация» 
мекемесі Қызылорда филиалының 
реставраторы болып қызмет 
жасайды екен. Қазалы қаласында 
орналасқан тарихи-мәдени 
ескерткіш – Ғанибай үйі керуен 
сарайының ішкі бөлмесіне қайта 
жаңғырту жұмыстары жүргізіліп 
жатқан кезде табылған хатты 
музейге тапсыруға келіпті.

Хатты алғаш болып 
реставратор Ерлан өзі ашқан екен.

– Кәдімгідей желімделгеніне 
дейін сақталған, – деп таңырқай 
айтты.

Негізі көне әрі құнды, бағалы 
бір зат қолыңа тисе, өзгеше бір 
сезімде боласың. 

Сыртқы хатқалтасының 
ұзындығы – 10,9 сантиметр 
болса, ені 15,4 сантиметр екен. 
Төртбұрышты, көкшіл түсті 
хатқалтаның жоғарысына қара 
түсті үшбұрышты ортасында 
жұлдызшасы бар мөр түскен. Онда 
«Солдатское письмо, Бесплатно» 
деген жазу бар. Көк түсті сиямен 
хатқалтаның жоғары жағына 
«КазССР» деп, асты сызылған, 
әр сөз жаңа жолдан «Кзыл-
Ординский обл. ст. Казалинск. 
Казалинский Зооветтехникума  
Искакову Ж.» делінген. Хатты 
алатын адамды жазғаннан кейін, 
астын иректі сызықпен сызып, 
әр сөз жаңа жолдан «г. Чкалов 
(областной) Почтамт. Войсковая 
часть №73879-Б От. Ибраева К.» 
делінген. 

Бұл әскери борышын өтеп 
жүрген Қали Ибраевтың студент 
досы Наушабай Искаковқа жазған 

хаты болып шықты. (Ғанибай үйі 
керуен сарайы 1937-1971 жылдар 
аралығында Ақтөбе облысының 
Мартөк ауданынан көшіріп 
әкелінген ауыл шаруашылығы 
техникумы болған.) Хатты алып 
оқи бастадым қолтаңбасы көркем 

әрі анық жазылған екен және таза 
қазақша. Төртбұрышты дәптер 
қағазына жазылған. Сияның түсі 
күлгін тартып өзгергені болмаса, 
қағаз қаз қалпында, тек кей 
жерлері сарғайған. Хатта:

Амандық хабар!
Наушабай қалай, денің сау, 

қатар жолдастарыңмен бірге 
ойнап-күліп, оқуың ды оқып 
жатқан боларсың. Сондай жақсы 
жағдайда болуыңа тілектес Қали 
ғой.

Наушабай сенің 25/ІІІ 
күні жазған ха тың ды алып, 
амандығыңды естіп қуа нып 
қалдым. Қалай оқуды жақсы оқып 
жатырсың ба, есен болғанша 
оқуыңды біті ріп, зоотех болып 
шығып халқыңа адал қызмет 
ет. Абай, Жұбатқанның дендері 
сау, оқып жатыр ма, хат жазуды 
бұл мырзалар ұмытқан болу 
керек, үйткені көпшілік жер және 
негізгісі еркін ғой, неге десең аңды 
еркін жүріп аулап, сол аңның қы-
зығымен жора-жолдасты ұмытқан 
ғой, көріп тұрған көз жоқ ұмытуға 
болады сосын.

Арты бір бірлі бола жатар деп 
ойлайтын шығар онысы да дұрыс 
мырзалардың. 

Мен де денім сау қатар 
жолдастарыммен бірдей, сеніп 
тапсырған үкімет пен партияның  
міндетін ойдағыдай атқарып 
жатқан жағдай бар. 

Жағдай бірқалпы.
Қасымдағы жолдас тарым ның 

да дендері сау ойнап жатыр.
Басқа көп айтарым жоқ 

амандықпен қауышайық деп 

сәлеммен ағаң – деп, қолтаңбасы 
мен «7.04.1955 жыл» – деп күнін 
қалдырған.

Бұл хаттан көп нәрсені ұғынуға 
болады. Бірақ, досының жазған ізгі 
хатын не себепті оқи алмады екен 
деген ойда қалдым. Екі достың 

тағдыры мені қатты қызықтырды. 
Екеуін мүмкін тауып қалармын, 
мүмкін ұрпақтары бар шығар 
деген оймен ғаламтордан аты-
жөндерімен іздеп едім, таппадым. 
Облыстық, аудандық архивтерге 
жаздым, «бұл кісілер туралы 
ешқандай да мәліметтер жоқ» 
деген жауап келді. Қали Ибраев 
пен Наушабай Искаков туралы 
қандай да бір мәлімет мен үшін өте 
маңызды болды, бірақ өкінішке 
орай ешқандай мәліметтер таба 
алмадым. Бұл хаттан түйгенім 
адал, кіршіксіз достық болды, 
шынайылық пен құрмет, тілге 
деген құрмет, өзге елде жүрсе де өз 
тілінде таза, қатесіз жазуы болды.

«Достық» туралы  нақты ой 
айтқан философ А.Шопенгауэр 
өзінің «Өмірлік данышпандықтың 
афо ризм дері» деген еңбегінде: 
«Нағыз шынайы достық 
адамдардың бір-бірімен терең, таза 
және адал қарым-қатынасын қажет 
етеді. Бұл дегеніміз – досыңыздың 
қайғысы мен қуанышына 
ортақтаса білу  деген сөз.  Осының 
бәрі адамның табиғи өзімшілдік, 
өр көкіректік қасиеттерін жояды» 
деген. Күнделікті өмірде көңіліңе 
шапағатты сәулесін шашып, 
төрт құбыламызды тең ете тін 
айналамыздағы достарымыздың 
басы бұзылмасын.

Алтынай 
ЖАДЫРАСЫНОВА,
Ғани Мұратбаевтың 

мемориалдық
музейінің ғылыми 

қызметкері.

Тән мен жан екі түрлі нәрсені қалайды. Тән 
қозғалысты сүйеді, жан еркіндікті, тыныштықты 
жақсы көреді. 

Жанымыз бізді өз болмысымыздан ауытқымауға 
үндейді. Жанның жаратпайтын, көңілдің қаламайтын 
әрекетіне бару ауру шақырады.

Үсен шал туралап келген ажалға дейін ауру-
сырқауға бой алдырып, жанынан шуақ, бойынан 
қуат, көзінен нұр жоғалтқан адам емес. Ол ақ некелі 
сыңары, аяулы жарынан айрылған жылы торығуға 
бой алдырды. Жаны жалғыздықты сезінді. Өткінші 
дүние бізге де таяп келді-ау деген ой шырмауы 
оны бүк түсірді. Сондай бір күйзелісті шақта осы 
көшеге жақында көшіп келген үйден ерекше рух 
сипаты жүзінен төгіліп қара кемпір шыға келді! 
Таныстық-білістікте шал көрші кемпірдің өзінен бес 
жастай үлкен екенін білді. Шалы бақилық болыпты, 
марқұмол кісі өзімен рулас екен.

– Е-е, қайным екенсің ғой, – деді қара кемпір.

– Жеңеше, әңгіме айтысатын жан таппай жүр 
едім, жақсы келдің.

– Әңгімені әрісінен соғайын ба, берісінен соғайын 
ба?

– Қайсысын болса да тыңдай берем, көңілім 
сусап қалған.

– Тегін әңгімені тыңдап кетіп қалатын біреу 
болып жүрме...

Кемпір мен шалдың арасындағы алғашқы 
сөз осындай болды. Қатарласқа ғана жарасатын 
жағымды әзілді екеуінің де естімегені қашан.

Қара кемпір сөзшең. Қазақ бәйбішесіне тән 
адуындық, суыртпақтатпай тіке сөйлеу, әңгімені 

әдіптеп айтып, жүрегінен ақпейілділік аңқып 
тұру – оған тән. Үй арасы жақын, екеуі күн сайын 
жолығысады. Көңілдің күншуағын төгіп, әңгіме 
шертеді. Бірінің он баласы, бірінің бес баласы бар. 
Көңілдері бай. Бірақ сол көңілдің бір бұрышындағы 
бос қуысты олардың бірі де толтыра алмайды.

Сондықтан болар, олар бір-бірінен ажырағысы 
келмейді. Ол екеуі кездескен сайын жан мен тәні, 
санасы қоса сауығып, өздерін жеңіл сезінеді. 
Егер адам өзін жеңіл сезінбесе, арқасында ауыр 
жүк тұрғандай болса, онда ол аурудың басы. Ішкі 
дүние қалауына сыртқы дүние сәйкес келмесе, 
бұл үйлесімсіздік ауру шақырады. Жан, тән, сана 
үндестігі сәйкестенбесе оны аурудың алды дей 
бер. «Денсаулық» пен «ауру» ұғымын қарама-
қарсы, ғылым тілімен айтқанда омоним сөздер деп 
қарау қате. Денсаулықты науқастық белгілермен 
өлшемеу керек. Денсаулық – үйлесімділік. Жан, 
тән, сана үндестігінің ара қатынасы. Мұны талай 
оқымыстылар мен пәлсапашылар дәлелдеп кеткен. 
Кемпір мен шалда осы үйлесімділік көрініс тапты. 
Сөйтіп сергектікпен алғы күндерге қарай жылжи 
берді.Екеуі тойға, ас құдайыға бірге баратын болды.
Шал мен кемпірдің осындай қарым-қатынастарына 
жұрт та үйреншікті болды, жалғыз жолыққан бірінен 
екіншісін сұрасатын.

Құдайға ғана жарасқан жалғыздыққа 
мойынсұнбаған шал мен кемпір осылайша үш 
жыл бойы ауылүй арасында қатар жүрді. Төртінші 
жылға тағдыр төрелік жасады. «Кәрілік жапалаққа 
айналдырды, бұлбұл ең даусы зарлы тұрған сайрап» 
– деп Әріп ақын айтқандай, кәрілік жеңген кемпір 
барыс жылы ауырып жатып қалды. Қаланың 
іргесіндегі «Киров» аулында кемпірдің үлкен ұлы 
тұратын, ауырған соң сонда кетті. Жаңа жылда 
Үсеннің балалары шалдың сексен жасқа толғанын 
атап өтпекші болды. Алдыңғы қатардағылардың 
бірінен болып шақыру қағаз «Кировқа» жөнелтілді.

Бұл кезде кесел кемпірді төсекке біржола таңып 
тастаған. Үсекең тойдан бұрын кіші баласының 
жеңіл көлгімен кемпірдің көңлін сұрауға шықты. 
Құрдасы Қожанды қасына алып, екі келінін ертіп, 
төрт дөңгелекпен зырлап «Кировқа» келді. Үй 
айналасындағылар ойда жоқта келе қалып көліктен 
түсіп жатқандардың кім екенін аман-саулық сұрасып 
төрге шыққанша біле қоймады. Аналарына армысың 
дей келгендерін ғана болжаған. Кемпір төсектен 
көтеріліп, қунап қалғандай кейіп танытты. Шай 
дастарханы жайылды. Ешкім айтпай-ақ қазанға ет 
салынып жатты.

– Жақынырақ отыр, – деді кемпір қол тіреп 
көрпешегежайғаса берген шалға. – Барыс жылының 
төлімін ғой,  биыл жеті мүшелге жетіп отырмын, – 

әңгіме осылай басталып, өткен-кеткенге ауысты. Сол 
әңгіме үстінде буы танау жарып жауырын салынған 
ақ табақ ортаға қойылды. Кемпірдің туыстарынан 
бірталай кісі жиылып қалыпты.

– Бұл етті өзім тұздағанмын, алып отырыңдар, – 
деп дастарханнан шеткері қалған кейуана қонақтарға 
бәйек болды. – Ертең мен өлсем, бұлар кім еді деп 
жүрмеңдер, – деді қайнысына қарап. Олар кемпірге 
қарады. Шынында бұлар кім деп отырғандары 
шын. Қазақ әдетінде қонаққа ондай сұрақтың 
қойылмайтынын бәрі де біледі.  

– Мен өлсем мына шал бес келінімен келеді. 
Бұл – менің Қызылордадағы қайным. Жаны жомарт 
мұндай кісіні қаделі қонақ қылып, үстіне шапан 
жауып шығарып саласыңдар, – деп тапсыра сөйледі 
кемпір.

– Жеңге, тапсырмаңызды орындаймыз, – деді 
қайныларының үлкені.

Ет желініп, сорпа ішіліп болған соң кемпір шалға 
дәсорамал ұсынды.

– Көзімдей көріп, теріңді 
сүртіп жүрерсің, – деді.

Сосын тағы бір түйін-
шекті ашып, Үсекеңнің екі 
келінін жанына шақырды.

– Мыналар күмістен 
соғылған қолтума заттар, – 
деп ысырып қойды. Білезік, 
сақина секілді әшекей 
бұйымдар екен. – Бір-
біреуден тағып алыңдар, 
менің жыртысымда сендер 
ескерілмей қаларсыңдар...

Келіндер қолын соза қоймағасын біреуіне білезік, 
екіншісіне құсмұрын сақинаны өзі салып берді.

– Жағдайды көріп отырсың, тойыңа бара 
алмаймын, – деді сосын шалға.  Келген шақыру 
қағазын қабырғаның қолы жететін тұсына іліп қойған 

екен. Соған мұңайып қарады. «Пәрмені күшті 
тағы бір шақыруды күтіп отырмын ғой» 

дегендей түр танытты. Кемпір осы 
күні көңлін сұрап келгендерді қайта 
көрмесін анық білгендей, олармен 
кешулескендей болды.

Сөйтіп қаладан келгендер кемпір мен шал іргесін 
бекітіп берген тағы бір туыстық тауып, жадырап 
қабағын, бұрқыратып тамағын берген үйден атқа 
қайта қонды. Жол бойы Үсекең үнсіз отырды. 
Балалары әкесінің сақалына сырғып түскен тарам-
тарам көз жасын көріп, үнсіздікті бұзған жоқ. Бір-екі 
әңгіме бастап жауап алмаған Қожан шал да артқы 
орындыққа шалқая түсті.

Осы оқиғаны естігенде шалдың еркетотай қызы 
Айша әкесіне:

– Өз кемпіріңе көрсетпеген көз жасың қара 
кемпірге ағыл-тегіл болыпты ғой, – деген.

– Сендер не білесіңдер, – деді де қойды сонда 
Үсекең.

Қартайғанда қосағынан айрылған адам көп 
ішінде жалғыз қалады. Өз кемпіріне неге жыламасын. 
Күмісай ана Үдекеңнің қанаты емес пе, жанаты 
емес пе! Жанатын жоғалтып, қанатын қайырған 
жан жыламасын ба? Бірақ жасы жетпістің үстіне 
шыққанда, балаларының ортасында жылап отырғаны 
жараса қоймас-ты. Қайта аналарын жоқтаған оларға 
бекемдік көрсетпес пе? Алайда, Үсекеңнің өзінен көп 
жылаған ешкім жоқ, ол ішінен жылады. Ішінен жылап 
жүргенде тұман ішінен Күмісайы адасып жүріп қайта 
оралғандай еді. Қара кемпірдің кескін-келбеті жарын 
жадына түсіріп, тамыр соғысы тереңдей бастаған 
жүрегінде ерекше бір сезім пайда болған.

Сексенге келгенде сезім семіп-қатады дегенді 
ешқайдан естімедік. Ұнату, жақсы көру, жақын 
тарту адам баласының бәріне ортақ.  Бірақ Үсекең 
мен қара кемпірдің арасындағы өзара ұғысу тіпті 
басқаша болатын. Олар кешегі бір зұлмат дәуірді 
қатар көрді. Ашқұрсақ, қоңылтақ өсті. Соның 
бәрін ертегідей еске түсірген сәтіңдеәріжалғап 
әкететін біреудің жаныңда болғаны қандай ғанибет! 
Қарапайым әңгімеңді әлдекім мақұлдай қалса да 
құйымшағың бір көтеріліп түспей ме?! Ал, ғасырға 
жуық өміріңді қолдан өргендей ғып әсемдеп 
айтқанда қуанышыңды көбейтіп, қасіретіңді азайтып 
отыратын өзіңнің қатарласың ғана. «Байғыздың да 
аңсауы бар, бұлбұлдың да жемсауы бар» депті бір 
ақын. Қарттардың бақыты қатарымен қабаттасып, 
жалғыздықты танымай өмір сүру. «Бала-шағамның 
ортасында отырсам болды» дейтін жұбату сөзі. 
«Қатарың болмаса тойға барма» дейтіні рас. Қайсыбір 
қарт та өз ортасын іздейді. «Сендер не білесіңдер» 
деген Үсекеңнің ойындағы осы нәрселерді әрине 
бала-шағасы қайдан білсін-оу?!  

 Аз күн сыйластықпен қатар жүріп әзілі жарасқан 
қара кемпір шалдың жан жалғыздығын қолтықтан 
сүйеген ақырғы алданышы болатын...

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

«Атамекен» ҰКП мен Білім және ғылым 
министрлігі қыркүйек-желтоқсан айлары аралығында 
50 мыңға жуық студентті кәсіпкерлік негіздеріне 
оқытуды жоспарлап отыр. Бұл студенттерді 
республика бойынша арнайы біліктілік курстарынан 
өткен 821 оқытушы оқытпақ. 

Оның ішінде биыл Қызылордада 107 орта мектеп 
пен мемлекеттік жоғары және кәсіптік техникалық 
оқу орындарында оқушылар мен студенттерге 
кәсіпкерлік негіздеріне оқытылатын болды. Бүгін 
Сыр өңірінде аталмыш пән бойынша оқытатын 
мұғалімдер мен оқытушыларға әдістемелік бағыт-
бағдар беруге арналған 10 күндік оқыту курсы 
басталды. 

19-29 тамыз күндері Шиелі, Жаңақорған 
аудандары мен Қызылорда қаласының 56 мұғалімі, 
сондай-ақ облысқа қарасты жоғары және орта 
арнаулы оқу орындарының 39 оқытушысы оқытылса, 
қалған аудан мұғалімдері қыркүйек айында 
біліктілігін жетілдіретін болды. 

Оқу курсы барысында оқытушылар маркетингтік 
зерттеу жүргізу, анализ жасау, бизнес-модель, 
жоспарлау, кәсіпкерлік мәдениет және т.б. 
тақырыптар бойынша білім алады. 

«Мектеп оқушылары мен студенттерді кәсіпкерлік 

негіздеріне оқыту арқылы жастардың жоспарлау, 
талдау жасау, шешім қабылдау қасиеттерін 
дамытуды, болашақта жеке кәсібін ашуға ниетті 
азаматтар қатарын арттыруды көздейді. Қазіргі өтіп 
жатқан курс 10 күнге жоспарланған. Алайда біздің 
бизнес-тренерлеріміз 3 ай көлемінде мұғалімдер 
мен оқытушылардың оқу бағдарламасына, өткізу 
әдісіне сүйемелдеу жүргізетен болады. Осылайша, 
«Атамекен» ұстаздарға әдістемелік қолдау көрсетуді 
жоспарлап отыр», – дейді Кәсіпкерлер палатасының 
сарапшысы Гүлмира Әлназарова.  

Айта кету керек, «Кәсіпкерлік негіздері» пәні 
Қызылорда облысы кәсіпкерлер палатасының 
бастамасымен 2014 жылы пилоттық негізде 
Қызылорда қаласындағы № 9 мектеп-гимназиясында 
енгізілген болатын. Жобаның тиімділігі ескеріле келе 
«Атамекен» мен Білім және ғылым министрлігінің 
бірлескен жобасы ретінде республиканың барлық 
мектептеріне енгізу жөнінде шешім қабылданды.

Енді аталмыш пән жоғары және орта арнаулы 
оқу орындарының 3-4 курс студенттерінің оқу 
бағдарламаларына да енгізілмек.  

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметі. 

Ақырғы 
алданыш

 КӘСІПКЕРЛІК  
НЕГІЗДЕРІ ОҚЫТЫЛАДЫ

65 жыл 
ашылмаған 
хат


