
елбетіК Кәсіпкер
Бай болғың келсе, кәсіпті үйрен!

Облыстық кәсіпкерлер газеті

№35 (191)
6 қыркүйек

жұма
2019 жыл

Газет 2014 жылдың 20 наурызынан шығады

kasipker_kelbeti@mail.ru

www.100batyr.kz16+

Салтанатты шараға облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамов, 
Қазақстанның Халық қаһарманы, қазақтың 
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, ақын, 
драматург, мемлекеттік сыйлықтың иегері 
Иран-Ғайып Оразбаев, әлемнің төрт дүркін 
чемпионы Илья Ильин және Б.Момынбаевтың 

ұлы Жомарт Момынбаев, ака демиктің 
әріптестері мен достары, шәкірттері қатысты. 

Салтанатты шарада облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамов 
оқушыларды айтулы мерекемен құттықтап, 
білім нысанына есімі берілген Байзақ 
Момынбаевтың еңбек жолы мен ғылымдағы 
қолтаңбасына тоқталды.

– Бүгін – аса қуанышты күн. Бірінші 
сынып оқушылары алғаш рет мектеп 
партасына отырып, жаңа өмірге қадам басуда. 
Соңғы бірнеше жыл ішінде білім беру жүйесі 
әлемдік үдеріспен өсуде. Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаев жақында өткен республикалық 
тамыз конференциясында білім сапасын 
жоғары деңгейге шығаруды, ұстаз мәртебесін 
көтеруді жүктеді. Жаңа оқу жылында 
Президент тапсырған міндеттерді орындау біз 
үшін аса маңызды. Осы орайда мектептерді 
заманауи технологиялармен қамтамасыз ету, 
мұғалімдерді әлеуметтік жағынан қолдау 
назардан тыс қалмайды. Бүгінде облыс 
көлемінде  апатты жағдайдағы мектептер 
мәселесі түбегейлі шешілді. Саланы дамытуға 
бағытталған жұмыстар алдағы уақытта да 
жалғасын таба береді.

Еліміздің білім және ғылым саласына зор 
үлес қосқан академик Байзақ Момынбаевтың 
есімі осы білім ұясына беріліп, бюсті 
ашылып отыр. Осы жиынға қатысып отырған 
ұлтымыздың мақтанышына айналған 

тұлғаларға зор алғысымызды білдіреміз ,– 
деді.

Байзақ Көпірбайұлы 1946 жылы 1 тамызда 
Қызылорда облысы Сырдария ауданы (қазір гі 
Шиелі ауданы), Бірлес тік кол хозында дүниеге 
келген. Ол – елімізде отандық инженерлік-
педагогикалық білімнің негізін қалаушы, 
техника ғылымдарының кандидаты, доцент, 
ТМД елдері арасында инженерлік педагогика 
саласы бойынша ғылым докторлығын тұңғыш 
болып қорғаған ғалым. Ресей, Қазақ білім 
академияларының академигі, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі. 2007-2011 жылдар аралығында өзі 
туып-өскен Сыр еліндегі Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ ректоры болды. 

Шарада академиктің достары – қазақтың 
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров,  ақын 
Иран-Ғайып және шәкірті, төрт дүркін Әлем 
чемпионы Илья Ильин сөз алып, марқұмның 
балалық шағы, адами болмысы, ғалымдық, 
ұстаздық жетістіктері туралы естеліктер 
айтты. Ал ғалымның ұлы Жомарт Момынбаев 
әкесінің еңбегін бағалап, кейінгі ұрпақ 
есінде сақтау мақсатында оның есімін білім 
ошағына беруге қолдау көрсеткен  ай мақ 
басшылығына, ниеттес азаматтарға алғысын 
айтты. 2017 жылы ашылған, өзі жетекшілік 
ететін «Академик Б.Момынбаев атындағы» 
қордың осы мектепте мамандандырылған 
білім жобаларын қаржыландырып келе 
жатқанын, алдағы уақытта да көмектесуге әзір 
екендігін жеткізді. 

Айта кету керек, 2015 жылы пайдалануға 
берілген оқу ордасы білім сапасы жағынан 
алдыңғы қатарда келеді. Жаңа оқу жылында 
180 бүлдіршін 1-сыныпқа қадам басса, өткен 
оқу жылында 21 оқушы мектеп бітіріп, оның 
14-і грант иегері атанды. 

Салтанатты шарада Байзақ 
Көпірбайұлының бюсті ашылып, академиктің 
рухына тағзым етілді, гүл шоқтары қойылды.  
Бірінші сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндер 
құрметіне ән-биден шашу шашылып, алғашқы 
қоңырау соғылды. 

“КК” ақпарат.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен 
отырысында Қазақстан халқына «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауын 

жариялап, еліміздің алдағы дамуына қатысты ой-
тұжырымдарын айқындап көрсетті.

Мемлекет басшысы мемлекеттік басқару 
жүйесінің тиімділігін арттыру, азаматтардың 
құқықтарын, еркіндіктері мен қауіпсіздігін қамта-
масыз ету, дамыған және инклюзивті экономиканы 
қалыптастыру, халықты әлеуметтік қамту саласын 
жаңғырту, сондай-ақ өңірлердің әлеуетін нығайтуға 
бағытталған бірқатар бастамаларын ұсынды.

***
Облыс әкімдігінің ситуациялық орталығында 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Қазақстан халқына арнаған Жолдауының көрсетілімі 
болды. Оған облыс әкімінің орынбасары Наурызбай 
Байқадамов, сонымен қатар бірқатар басқарма мен 
департамент басшылары қатысты.

Жолдауда Президент ішкі саяси мәселелер, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, экономиканы жаңғырту, халықты әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелерін көтерді. «Еліміздің даму 
жолын бүкіл әлем мойындап, қазақстандық, яғни 
Назарбаев моделі деп атады. Қазір бізге тәуелсіздіктің 
жетістіктерін еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы 
кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр», – деді 
Мемлекет басшысы.

Көрсетілім барысында көпшілік тікелей шетелдік 
инвестиция тарту, өңірлерді дамыту және атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету бойынша жүк телген 
міндеттерді шешудің маңыздылығына мән берді.

ЖАҢАЛЫҒЫМЕН ЖАНҒА ЖАҚҚАН ЖОЛДАУ

Бұл Жолдау жүктеген 
міндеттерді бірге талқылап, 

бірігіп жоспар жасау үшін тиімді 
екені сөзсіз.

Партияның облыстық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары 
Ақмарал Әлназарова Жолдауда 
айтылған міндеттерді орындау 
үшін іс-шаралар жоспары 
жасалатынын, халыққа барынша 
ақпараттық-насихаттық жұмыстар 
жүргізілетінін және партия жұмы-
сын одан әрі күшейте түсетінін 
айтты.

– Мемлекет басшысының 
халық қа арнаған Жолдауы сайлау-
алды «Сабақтастық. Әділдік.
Өрлеу» бағдарламасының жал-
ғасы екені айқын. Жолдауда ха-
лықтың әл-ауқатын көтеру үшін 
атқарылатын жұмыстар жан-жақты 
аталып көрсетілді. Атап айтқанда, 
тұрғындар үшін медициналық 
қызметті пайдалану, сапалы 
білім алу, ауылдардың әлеуетін 
көтеру, кәсіпкерлікті дамыту, 
тұрғын үйге қолжетімділік және 
басқа мәселелер түгел қамтылды. 

Сонымен қатар, зейнетақы қорына 
жиналған қаржыны білім алуға, 
баспана алуға жұмсауға мүмкіндік 
жасауды Үкіметке тапсырды. 
Сондай-ақ, елімізде көппартиялық 
жүйе жайына тоқталуы партиялар 
арасындағы бәсекелестікті қалып-
тастыру, партия жұмысына сын 
көзбен қарау қажеттігін еске 
салды. Бүгінде партиялық бақылау, 
партиялық тыңдау тәсілдері өз 
нәтижесін беруде, – деді Ақмарал 
Шәріпбайқызы.

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ ҰЖЫМЫ 
ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫН БІРГЕ ТЫҢДАДЫ

ҚОШ КЕЛДІҢ,
1-ші ҚЫРКҮЙЕК!

«Облыста 
биылғы жылы 

165 мыңға жуық бала 
мек тепке келсе, оның 

ішін де бірінші сыныпқа 22 
мыңға жуық оқушы барды. 
Бұл алдыңғы жылмен салыс-
тырғанда 2500-ге көп.

Өңірімізде сұранысқа сай 
жаңа мектептер салу жыл 

сайын жүзеге асуда.

СЕНАТ КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ БОЛДЫ
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Мұрат 

Бақтиярұлы Сенаттың әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
төрағасы болып сайланды. 

Мұрат Бақтиярұлы 1958 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген.
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих 

факультетін (1986) тарихшы, тарих және қоғамдық пәндер оқытушысы 
мамандығы бойынша; Мәскеу бизнес және ақпараттық технологиялар 
халықаралық уни верситетінің қаржы және несие факультетін (1999) 
экономист мамандығы бойынша; Қазақ мемлекеттік заң академиясының 
заң факультетін (2001) заңгер мамандығы бойынша бітірген. 

Саяси ғылымдар докторы.  
2008-2011 жылдары  Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, 2011 

жылдан бері Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты.

АКАДЕМИК ЕСІМІН 
АЛҒАН МЕКТЕП

Білім күнінде облыс орталығындағы 
Ж.Нұрманов атындағы №198 орта мектепте 

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ» атты 
мерекелік жиын өтті. 

Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерді 
қарсы алған ұстаздар, білім ордасының ұжымы жиынды ән-
күймен көмкерді. Білім ордасының ардагер-ұстазы Марк 
Подольский ұстаздар мен шәкірттерді жаңа оқу жылымен 
құттықтап, сәттілік тіледі. 

Биыл 164 бүлдіршін бірінші сыныпқа қабылданған. Бала 

санының жыл сайын көбеюіне орай мектеп жанынан 200 
орынға арналған қосымша ғимарат салынып, жақын күндері 
пайдалануға берілмек. Мұнан бөлек, 3 спорт алаңы да дайын.

– Жаңа оқу жылының ерекшелігі, бірінші сыныпқа 
келетін балалардың құжаты электронды түрде қабылданды. 
Сонымен қатар, бірдей форма киді. Өткен жылы мектепті 63 
түлек бітірсе, 100 процент оқуға түсті. Олардың тең жартысы 
Ресейдің жоғары оқу орындарының грант иегері. Бұл – 
ұстаздар үшін үлкен қуаныш. Тағы бір атап айтарлығы, мектеп 
мұғалімдерінің 30 проценті осы білім ордасының түлегі. Өзім 
де осы мектеп түлегімін, – дейді мектеп директоры Анжела 
Садықбекова.

1 қыркүйек – Білім күні мерекесі қаладағы №278 ІТ  мектеп-
лицейінің оқушылары мен ұстаздары үшін ерекше салтанатпен өтті. 

Бұл күні мектепке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Парасат» 
орденінің иегері, академик Байзақ Момынбаевтың есімі беріліп, бюсті 

ашылды. 

ТҮЛЕКТЕРІ ТҮГЕЛ ЖОО-ға ТҮСТІ



КК
6 қыркүйек 

жұма
2019 жыл2

Икрам арабша сауаты мол, дін жолын 
ұстанған, сөзге шешен, болашаққа болжам 
жасап отыратын көреген жан. Отбасының 
күнкөрісіне жетерлік қана он-онбес ұсақ 
жантық пен екі-үш бұзаулы сиырдан басқа 
артық дәулет жимаған. Икрам мақсұмның 
отбасы ел-жұрттың арасында «Үлкен 
үй», «Ишан үйі» атанып кеткен Акмал 
мақсұмның үйімен ірге ажыратпайды. 
Құлболды ишанның кенже баласы Фазыл 
ишаннан тараған үш-төрт отбасы қысы-
жазы осы «Үлкен үйдің» айналасында 
тірлік жасап, өсіп-өнін келеді. Бұл үйлердің 
әйелдері мен ер кісілеріне елге мәлім 
дін ғұламасы Құлболды ишан бейітіне 
зияратқа келушілерге және «Үлкен үйге» 
түскен зияратшылар мен қонақтарға 

қызмет ету қанша заманнан бері міндетті 
жұмыстарындай болып қалыптасқан. Икрам 
мақсұм зайыбы Рахия анамызбен бірге сол 
қызмет етушілердің бел ортасында жүреді.

Икрам мақсұм ағайынға қамқор, әулетке 
қорған болып жүретін шаруақор, қамшыл 
кісі болған деседі.

Рахия анамыз беріге таман өз отбасы 
қоңторғай тірлік кешіп отырса да Икрам 
мақсұмның ауыл-аймақ пен ағайынға 
қамқор, әулетке қорған болып жүретін 
шаруақор, қамшыл, қолының қайыры 
мол, кез келген жанға көмегін аямайтын 
мейірімді жан екендігін, ірі тұлғалы, палуан 
денелі қуат-күші мол кісі болғандығын есейе 
бастаған немерелеріне айтып отырады. 
Рахия анамыздың өзі де көйлегінің етегін 
ышқырына қыстырып алып, анау-мынау 
шаруаларды ер адамдай жапыра атқара 
беретін қарулы кісі.  

Немерелерін күшке түсетін шаруаға 
жұмсарда Рахия анамыз:

– Қарақтарым, сендердің аталарың 
палуан тұлғалы, күш-қуаттың иесі еді. Екі 
адам көтере алмайтын жүкті бір өзі алып кете 
беретін еді. Ауыр көтерсеңдер тірсектерің 
майыспасын, жұмыс істесеңдер жапырып 
істеңдер – деп, немерелерін қайрап отырады. 

Рахия анамыз бірде Икрам мақсұмның 
зор күш иесі болғандығы мен ағайын-туыс 
пен қоңсыларына мол қамқоры бар кісі 
екендігі туралы немерелеріне үлгі етіп мына 
бір әңгімені айтып берді.    

Бір күні Икрам мақсұм үлкен көкала 
жайынның сағалдырығынан белбеуін 
өткізіп, шалғайдағы көлден иығына салып 
көтеріп алып келеді. Жайынның үлкендігі 
сондай, екі мұрты салбыраған астаудай басы 
иыққа артылса, қалақ құйрығының ұшы 
метрге жуық жерге сүйретіліп тұр. Салмағы 
алты-жеті пұттай болатын нән жайынды 
қиналмастан салақтатып арқалап алған. Сол 
мезетте оны сойып, ауыл-аймаққа таратып 
беріп, үйіне жайынның екі-үш қарыстан 
асатындай құйрығын ғана алып қалыпты.

Мақсұмның нән жайынның ұнамсыздау 
аз ғана мүшесін алып қалғанын көрген Рахия 
анамыз:  

– Жайынның қалақтай қуарған құйрығын 
алып қалғанша, бала-шағаға ас болатын 
белдемшесін қалдырмадыңыз ба? – деп, 
реніш білдіреді.

– Алланың бұйыртқан несібесін ағайын-
мен бөлісіп жейік, бәйбіше, өзіміз бас жеп, 
оларға құйрық бергеніміз жараспас, тәңірдің 
берер несібесі түгесілмесін. Жаратқан ием 
берерін тоқтатпасын, – деп, Рахия анамызды 
сабасына түсіріпті. 

«Үлкен үйдің» маңайындағы Құлболды 
ишаннан тараған туған-туыстардың ер, 
әйелдерінің баршасына да бір-біріне қолдау 
жасап, қорғаушылық, қамқоршылық көрсету 
әлімсақтан қалыптасқан дағдыға айналған. 
Олар «Үлкен үйдің» бар шаруасын өз үй -
лерінің тірлігінен бұрын тындырып оты-
рады. Фазыл ишанның әйелі Тоғажан ана-
мыз дың тапсыруымен ер адамдар сыртқы 
жұ мыстарды, әйелдер отбасының шаруасын 
жай ғап болып өз үйлеріне мойын бұрады 
екен.

Икрам мақсұмның мейірбандығы мен 
қамқорлығын, көреген, болжампаздығын 
мына бір оқиғадан көреміз.

Қазақтың бетке ұстар қаймақтарын 
қынадай қырған әйгілі 1937 жылдың қанды 
қасап зобалаңы кезінде елге иман нұрын 
сеуіп, ислам дінін орнықтырып жүрген 
оқымысты діндарларды, қожа-молдаларды 
да қуғын-сүргінге ұшыратып, адам төзгісіз 
азапқа салғаны тарихтан белгілі. Елге 
зұлмат нәубеттің төнгенін, кеңестік жүйенің 
адамдарды имандылықтан айыруға күш сала 
бастағанын Акмал мен Икрам мақсұмдар 
түйсіне бастады. Жүргізіліп жатқан саяси 
қуғын – сүргін шаралары қазақты елдік 
санадан айыруға бағытталғанын байқады. 
Елге белгілі ықпалды азаматтарды жазықсыз 
қара лап қуғынға салудың соңы – адам 
бала сын аздырып, тектіліктен тайдырып, 
затсыздыққа  жол ашатынын білді. Жұрт 
ішінде бұқпантайлап жасырынып жүрген 
«жансыздар» жақсылардың сыртынан ғай-
бат сөздер жеткізіп, жендеттерге жағым-
паз дану секілді адами дамуға кереғар, 
теріс, лас әрекеттер жасауының өмірден 
орын алып отырғаны оларды тіксіндірді. 
Адами құндылықтардан айырылған сондай 
«жан сыздар» жоқ жерден «халық жауын» 
тауып әшкерелеуге құлшына ұмтылатыны 
сескендірді. 

Өріс алып келе жатқан осы дүрбелеңнің 
қаупін сезген Икрам мақсұм сол кезде 

аруақтарға ас беруді, құран қатым етуді, тағы 
сол сияқты мұсылмандық әдет-ғұрыптарды 
барынша азайтып, өлген кісінің намазын 
сенімді топтың ғана қатысуымен жариясыз 
шығару керектігін ескерткен. 

Сол қиямет-қайым заманда Қызылорда 
өңіріне танымал ислам дінінің білімдары 
Акмал мақсұм да осындай қуғындаудың 
ауыртпалығын бастан кешірді.  

Бір имансыз қаскөй жергілікті НКВД-
ның жендеттеріне Акмал әкеміздің 
сыртынан ғайбат сөз жеткізген соң, қызыл 
жағалылардың ол кісіге де құрық салатыны 
белгілі болады. Осы жайт-күйіттен ертерек 
құлақтанған әкеміз төніп келе жатқан 
қауіптен бой тасалай тұруды жөн көреді. 
Зайыбы Жәмила анамызды ерітіп нағашысы 

Камаладдиннің ауылына жасырын кетіп 
қалады.

«Үлкен үйдің» шаңырағын ұстап 
отырған Акмал мақсұмды бой тасалай тұруға 
көндірген інсі Икрам мақсұм еді. Адамға 
қамқорлық жасаудан жаңылмайтын Икрам 
қожа бұл жөнінде алдын ала ойластырып, 
өзінше бір байлам жасап, тоқтамға келген. 
«Қызыл жағалылардың бет алысы жаман. 
Жар астынан жау тауып, екі күннің бірінде 
жазықсыз жандарды ұстап кетіп жатыр. 
Солардың арасында сотталғандар да бар, 
атылып кеткендер де бар. Біздің әулетте баба 
дәстүрін ұстап келе жатқан «Үлкен үйдің» 
шаңырағы шайқалмауы керек. Жазықсыз 
адамды қыра берудің сұрауы болар, бұл 
нәубетке де тоқтам салынатын уақыт келер. 
Қазіргідей алмағайып заманда жендеттер 
Акмал мақсұмды ұстап кетіп жатса, оның 
ақыры қандай болары белгісіз. Сондықтан 
Акмал көкемнің бой тасалай тұрғаны дұрыс» 
– деп тұжырым жасаған. Сөйтіп ағасын осы 
шешімге көндірген.

Содан бері бір-екі күн өтті. Кеш әлетінде 
ауылдың итін шулатып, ат борбайлатып ала 
шаңды сүйрете шұбалтып сатыр-сұтыр жетіп 
келген үш жендет Сарықұмның етегіндегі 
бір-біріне жапсарлас салынған бес үйдің 
есік алдында дүрс-дүрс аттан түсті. «Үлкен 
үйге» маңдай тірегендер арасында бұрын-
соңды бұндай бейбастақ келгінші көрмеген 
ауыл адамдары мына тасыраңдағандарға 
таңырқай аңтарылып қарады. Бет әлпеттері 
қан-сөлден ада жаналғыштар иықтарына 
асынған мылтықтарының бауын бір көтеріп 
қойып, соңдарынан абалап үріп еріп келген 
ауыл иттеріне жасаған айбаттары ма екен, 
шұбата ұстаған қамшыларымен етіктерінің 
шаңын тарс-тарс қағып қояды. Апақ-
сапақта алақұйындатып жетіп келген суыт 
жүрістілердің кім екендерін аңдамаққа 
Икрам әкеміз есік алдына шығады. Беліндегі 
жалпақ қайыс белбеуіне наган ілген, тұздай 
көзі ақиған біреуі сәлем-сауқаттың орнына: 

– Бізге Акмал Абласанов керек – деп, екі 
қолымен бүйірін таянып, Икрам мақсұмның 
алдына талтая шабынып тұра қалды. 

Сұр жыландай сұрқы жаман айдауылдың 
мына түрін көріп, онымен бәтуаға келудің 
жөні жоқ екендігін түсінген Икрам әкеміз:

– Сіз іздеген Акмал мен боламын, нендей 
шаруаңыз бар еді – деді.

– Акмал сен болсаң жинал, бізбен бірге 
жүресің!

– Үйге кіріп ас-су ішіңіздер, жолға сонан 
соң шығармыз.

Айдауылдың тұз көзі одан сайын 
шақшиып, қасқыр көрген ешкідей екі аяғы 
дікеңдеп, дуайпат кейіпке түсті де қалды.

– Халық жауының үйінен дәм татып 
оты ра алмаспыз. Жылдам алға түс – деп, 
жаңа өздері келген, әлі шаңы басыла қойма-
ған жолға қарай қолының сұқ саусағын 
шошайтты.  

Елдегі аласапыран жағдайдан, жазықсыз 
жандардың табан асытынан тұтқындалуынан 
зәрезап болған әулеттес қатын-бала Икрам 
әкемізге араша түсе алмай іштей дымы 
құрып, тілдерін тістеп тұрды. 

– Біреудің ала жібін аттап, жазықсыз 
біреуді ғайбаттап, Құдайға күнәкар болған 
жерім жоқ секілді. Тергеп-тексеріп ақты-
қарасы ашылғансын босатар, амандықпен 
қауышайық – деп, жөппелдемеде ештеңеге 
түсініп болмай есік алдында ошарылып 
тұрғандарға басын иіп қоштасып Икрам 
әкеміз айдауылдардың алдына түсті.

Мылтық асынған жендеттердің алдына 
екі қолы байлаулы кең адымдап кетіп бара 
жатқан әкесін көрген балалары:

– Көке, көке – деп, соңында шулап қала 
берді... 

Икрам мақсұмды НКВД-ның адамдары 
алып кетенде үлкені 14-15-те, кішісі жасқа 
толмаған төрт ұл-қызы қалған еді. Бұрын 
«Ишанның балалары» атанған буыны қатай-
маған бозбас балалар мен бүлдіршіндер енді 
«халық жауының балалары» деген көзтүрткі 
атаққа ие болды.

Құлболды ишан әулетінің үлкен-кішісі 
осы шетін оқиғадан кейін екі-үш күн соң 
көз жастарын тыйып, шер-шемендерін 
тарқатысты. Қалаға қатынаған адамдардан 
бір жақсылық хабар бола ма деп келген-
кеткендерге құлақ түрді. Бірер күн тергеп-
тексеріп, Икрамның Акмал емес екенін 
анықтаған соң босатар деген үркін үміт бар 
еді, ол да ұзап барады.  

... Арада бес-он күн өткенде Рахия 
анамыз отағасының артынан іздеп қалаға 
аттанды. Қаланың жайын білетін жақын-
жекжаттардан қамаудағы Икрам мақсұммен 
жолығудың жай-жапсарын сұрастырды. 
Елдің зәресін алған сұрқылтай заманның 
зәрінен зәрезап болған жұрт басқаны 
білмесе де жазықсыз ұсталып жатқандарды  

қамайтын абақтыны біледі екен. Жанына 
жолбасшы еріткен Рахия анамыз биік 
дуалмен қоршалған темір дарбазаға 
тақалды. Есік алдында мылтық асынған 
қарауыл. Жанындағы жөн-жобаны білетін 
жолбасшысы ебін тауып түрме басшысынан 
тілдей рұқсат қағаз алып беріп Рахия темір 
дарбазадан ішке енді. Қорғанның ішінде 
темір есіктері бар, темір шарбақты кішкене 
терезесі бар ұзыннан ұзақ тас үйлер, тағы 
да мылтық асынған қарауылдар бар екен. 
Бұндай сұрқы жаман қамау үй көрмеген 
және түрменің не екенін білмейтін Рахия 
анамызды мына тастан қаланып, темірмен 
құрсауланған мұздай үйдің сұсы басты ма, 
денесі түршігіп кетті.

Қарауылдың біреуі дәліз бойындағы көп 
темір есіктің біреуінің алақандай тесігінің 
тиегін ағытып ашып:

– Абласанов! Есікке жақында, саған 
адамдар келіп тұр, – деді. 

Тесіктен Икрам мақсұмның дөңгелек 
жүзі әрең көрініп, Рахия анамызбен 
сәлемдесіп, елдің амандығын сұрады. Рахия 
анамыз отағасының жағдайын білмек болып:

– Қашан босататын түрлері бар, не 
тергеп, нені сұрайды мыналар – деп еді.  

– Нельзя!, – деп, жаңағы  тесікті  ашып 
беріп,  бұларды  бақылап  тұрған қарауыл 
ақырып жіберді.

– Астапыралла,  мынау  не  дейді,  шыра-
ғым-ау? – деп,  онсыз  да бойын қорқы ныш 
билеп тұрған Рахия анамыз шошып кетті. 

– Тергеу жұмыстары жайлы сөйлесуге 
болмайды! – деді ызғарлы үнмен қалшиып 
тұрған қарауыл.

– «Үлкен  үйдің»  жағдайы  қалай,  көкем  
аман-есен  бе,  балалар жүдеп қалмасын. 
Мен шыққанға дейін ылаждай тұрарсың. 
Небір ойға келместі сұрап жатыр мыналар. 
Бет алыстары түзу емес. Жаратқаным жар 
болсын! Тәуекел. Елге сәлем де.

Көзді ашып-жұмғанша кездесуге беріл-
ген уақыт тамам болыпты.

– Сөзді доғарыңдар, уақыт бітті – деп, 
қарауыл тесікті тарс жапты.

Кездесуге келгендерді қарауыл қақпадан 
шығарып жіберді. Артта еңсені басатын 
сұрқай тас қамал қала берді. Қапастың 
ішінде жан баласына қылаудай қиянаты жоқ 
Икрам мақсұм қамауда. Кездесудегі бір-екі 
ауыз әңгімеден Рахия анамыз отағасының 
жағдайының не боларын анық бажайлай 
алмады. Кінәсі жоқ адамды босатар деген 
үмітпен ауылға қайтты.  

Арада бір айдай уақыт өткен соң Рахия 
анамыз есекпен қалаға тағы да жол жүрді. 

Бұл жолы екеуіне қамаудағылардың 
жақын-жуықтарымен жолығатын шағын 
бөлмеде кездесуіне рұқсат берілді. Икрам 
мақсұм ауылдың амандығын білген соң, 
зайыбына өз жағдайы туралы айтты.

– Тергеудің  бет   алысы   жақсы   
емес, Рахия. Жауап алушылар қалайда 
«халық  жауы» деген жалған жаланы маған 
мойындатпақшы. Ақты-қараны айырайын 
деп тұрған бұлар жоқ. Қол-аяғы байлаулы 
адамға күш көрсетеді. Тұқыртады. 

– Сіздің айтқан уәждеріңіз оларға тоқтам 
бола алмады ма?

– Сөзге тоқтайтын тергеуші жоқ екен 
бұлардың арасында.

Іші алау-жалау болып күйзеліп отырған 
анамыз:

– Адымызда енді қандай күндер болады, 
отағасы. Не түйгеніңіз бар?

– Не  болса   да  тәуекел,   Құлболды  
бабамның   қара   шаңырағы   аман болсын. 
Бәрі де Алланың дегенімен болады. Мен 
олай-бұлай болып кетсем, бес балам өзіңе 
аманат. Жетілдірерсің, жеткізерсің. Бала-
лардың білім алуына байқас бол. Оқысын. 

Осылай деп отағасы қалтасынан шү-
берек ке оралған түймедей бір затты алды да:  

– Мынау менің алтын тісім, тарыққанда 
сатып, қажетке жаратарсың –деп, Рахия  
анамыздың алақанына салды.

– Алда, отағасы-ай,  ел  ішінде  отырған  
бізді  аштан  қатады  дедіңіз бе, бір мәнісі 

болар. Тісіңізді жұлып, өзіңізді қинағағыңыз 
қалай? 

Ерлі-зайыпты екеуінің іштері әлем-
жәлем. Түйсіктері алда бір қияметтің 
боларын түйсінеді. Өздері осы түрмеге 
түскендердің алды атылып, артының 
сотталып кеткенін талай есіткен. Бұл 
отбасының алдағы тағдырына үкімді Алла 
емес, жердегі екі аяқты жауыз пенденің 
айтатындығы қиын болып тұр. 

– Қош, Рахия, енді көрісеміз бе, 
көріспейміз бе, ол тек  Аллаға ғана аян. 
Үлкен үйге, ағайын-тусқа сәлем де. Біздің 
әулеттің басына түскен ауырпалық менімен 
кетсін – деп, жүзін төменге салды.

Қару асынған қарауыл да осы кезде кесе 
аузындай дөңгелек темір шығыршыққа тізіп 
алған көп кілттердің бірімен темір есікті 
сақыр-сұқыр ашып:

– Болды, кездесу аяқталды, шық! – 
деді.

Екеуі бір-біріне қарады. Жан баласына 
жақсылық жасаудан танбайтын Икрам 
мақсұм ның жарқырап жүретін жүзі 
тұнжырап, қабағы түсіп кеткен. Рахия есікке 
беттеді. Жүрек тұсы шым ете қалды. Терең 
күрсініп, теңселіп шығып кетті.

Рахия ауылға келген соң қалада көрген-
білгенін айтпаққа «Үлкен үйге» енді. 
Құстың жүні салынған қалың мамықтың 
үстінде аппақ киініп отырған Тоғжанға 
еңкейіп сәлем беріп, төменірекке тізе бүкті. 
Икрамның жағдайын бүге-шігесіне дейін 
айтып, Тоғжанға қарады.

Тоғжанның тостағандай кірпікті қара 
көзі тұңғиық ойға батып, қиылған қиғаш 
қастарының арасы сәл түйіліп, ойланып 
отыр екен. Икрамның нақақтан тұтқындалып 
қамалғаны оның да қабырғасына батып 
жүрген. Жазықсыз адамды ақ-қарасын 
ашап босатар деген үміті бар-ды. Алайда 
Рахияның қаладан алып келген хабары сол 
үміт отын сөндірердей болып тұр. Тоғжан 
басын сәл жоғары көтерді де:

– Рүстем  үйінде  болса,  шақырыңдаршы,  
–  деп, ауызғы бөлмеге қарай дауыстады.

Рүстем Фазылдың немере інісі Сейіт-
қазының баласы, қаладан аптасына екі рет 
пошта тасиды. Арабша да жаңаша да сауаты 
бар, жөн-жобаны білетін жігіт ағасы.

– Рүстем көкем келіп тұр, – деп,  ауыз-
ғы  бөлмеден  ересек  балалардың бірі 
дауыстады.

– Келсе, бері кірсін.
– Мына Рахия  Икрамның түрмедегі 

жағдай туралы жайсыз хабар әкеліп тұр. 
Әрине түрме патша сарайы емес, онда 
адамға қандай жағдай болмаққа керек. 
«Айдауылдың алдына түспе, тосқауылдың 
торына түспе» деген, сен ертең қалаға 
барғанда Икрамның жағдайын анықтап біліп 
қайт. Өзіңнің бауырың Миянның баласы 
Бабахан мілітса емес пе, соған жолық, 
қолынан келсе босатып берсін.

– Мақұл, ана, Алла дегеніңізге жеткізсін!
– Сәті түсіп  Икрамға  жолығып  жатсаң,  

сәлем  айт,  Жаратқан ием жар болсын.
Тізерлеп отырған Рүстем орнынан 

тұрып есікке беттеді. Соңынан ала Рахия 
да Тоғжанға иілген күйі сыртымен есіктен 
шығып кетті. 

Құлболды әулетінің өзіне тән ежелден 
қалыптасқан үрдісі бар. Ер азаматтары жас 
айырмасы бір ай-жарым ай кіші болып 
жатса да кішісі үлкенін «көке» деп бірінші 
сәлем беріп, алдынан кесе өтпейді. Әйелдері 
«Үлкен үйдің» табалдырығынан аттағанда 
сәлем беріп кіреді, шығарда сыртымен 
шығады. Бұл шаңырақта бейсауат абыр-
дабыр әңгіме айтылмайды, бей-берекет 
жүріс болмайды. Ас-су маңындағы келін-
кепшіктер, қол жәрдемін беруге келген 
қызметші еркектер төбелерімен жүреді. 
Еткен қызметтерін бұлдап қабақ шытуды 
білмейді олар. Сырт адамдары үйге 
Тоғжанның рұқсатымен кіреді. Тіпті ауыл 
әйелдері «Үлкен үйдің» тұсынан өтіп бара 
жатып та үйге қарай жүздерін бұрып иіліп 
сәлем салып жатады.  

Тоғжанның тапсыруымен қалаға барған 
Рүстем өз жұмысынан бұрын әуелі Икрам 
жатқан түрмеге ат басын тіреді. Биік дуал 
сыртындағы тал көлеңкесіне атын байлап, 
темір есікке қарай бет алғанда дуал жанында 
екі милициямен бірге тұрған Бабаханды 
көріп солай қарай бұрылды. Сол мезетте 
өзіне беттеп келе жатқан Рүстемді көрген 
Бабахан:

– Әй,   Рүстем,  дереу    кейін    қайт,   
қайт,    сені   де   қамап   тастайды.

Маған да зияның тиеді, өзің де құрисың, 
қайт – деп, қолын Рүстемнің келген жағына 
қарай жылдам-жылдам екі-үш рет сілтеп-
сілтеп қойды. Үрейлі даусы  тамағында 
қысылып, қыр-қыр етіп шығады. Даусын 
қатты шығарса біреулердің құлағына тие ме 
деп қорқады-ау шамасы. 

Анадайдан-ақ түрменің сыртқы сұсы 
басып, үрей кіріп табаны тартпай келе жатқан 
Рүстем, кілт қайтты. Бабаханның мына 
абыржы даусы да зәресін ұшырды. Қарулы 
қарауыл ұстап алатындай ат шылбырын тез 
шешіп, үзеңгіге аяқ салмастан ерге қарғып 
мінді. Сөйтіп ағасы Икраммен жолыға алмай 
салы суға кетіп ауылға қайтып еді.

Осы хабарды естіген Тоғжан да аһ ұрып:
– Кісенді  кісі  қаша  алмас  –  айдаған  

жаққа   жүреді   деп,  айналайын
Икрамжан-ай, қырыққа жетпей нендей 

күйге түстің. Еш жазығың жоқ еді ғой. 
Күштің есіктен кіріп, әділдіктің түндіктен 
шыққаны ма? Ақыры қалай болар екен, – 
деп, қатты торығып қалды...

... Икрам сол кеткеннен түрмеден 
оралмады, ізім-қайым жоғалғандай, хабар-
ошарсыз кетті. 

Сол баяғы алтын тіс мақсұмнан қалған 
көздей болып Рахия анамыздың сандығының 
түбінде сағайып талай жыл жатты. 
Сандығын ақтарғанда қолына алып, орауын 
шешіп, алақанының ұялығына салып алып, 
саусағының ұшымен олай-бұлай аударып 
қарап отырып, бір күрсініп қоятын. Кейін 
тістің сол алтын қаптамасы Икрам мақсұмды 
ақтаған хабар келген соң ізім-қайым жоқ 
болып кетті.  

Қабдеш ШАҒЫРОВ.

«ЖОЛДАУ 
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 
ЖАСАЛАТЫН 
ЖЕҢІЛДІГІМЕН 
ҚҰНДЫ»

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

бүгінгі халыққа арнаған 
алғашқы Жолдауы бизнес 

өкілдері үшін тосын, әрі 
жағымды жаңалықтарға 

толы болды. 

Әсіресе, Президенттің 
«Жұмыс берушінің 

жұмысшыға қосымша 5 
пайыз зейнетақы аударуы 
2023 жылға шегеріледі», - 
деген сөзі кәсіпкерлердің 
еңсесін көтеріп тастады. 

Бұл мәселе айтылған 
сәттен бастап «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы бизнеске ары 

қарай ауыртпалық салуды 
ұлғайтуға қарсылығын 

білдіріп, аталған нормаларды 
қайта қарау бойынша 

нақты позицияны ұстанған 
болатын. Сонымен 

қатар, Ұлттық палата өз 
кезегінде кәсіпкерлерді, 

қауымдастықтарды, тәуелсіз 
сарапшыларды тарту 

арқылы мәселені жан-жақты 
талқылауға да шақырды. 

Міне, бүгін нәтижені көріп 
отырмыз, Қасым-Жомарт 

Кемелұлы 5 пайыздық 
міндетті зейнетақылық 

жарнаның енгізілу мерзімін 
шегеруді тапсырды.

 Жолдаудағы бизнес 
өкілдері үшін келесі үлкен 

қолдау – Президенттің 
микро және шағын бизнес 

компанияларын табысқа 
салынатын салықтан 3 

жылға босату туралы 
Үкіметке  заңды негіз 

құруды тапсыруы. Соңғы 
кезде, Кәсіпкерлер 

палатасы Өңірлік кеңесінің 
төрағасы Ділмұхамед 

Әбізов көрші Өзбекстан 
еліндегі шағын және орта 
бизнеске жасалып жатқан 

жағдайларды айтып, соның 
нәтижесінде елімізде жеңіл 

өнеркәсіпті ақсатып алу 
қауіпі болып тұрғандығын 

әр түрлі алаңдарды көтеріп 
жүрген болатын. Мемлекет 

басшысының бүгінгі 
Жолдауда Үкіметке берген 

тапсырмасын кәсіпкерлер 
қуана қабылдады. 

Нәтижесімен жаңа жұмыс 
орындары ашылып, өз 

елімізде өндірілетін өнімдер 
сапының артары сөзсіз.

 Жолдауда айтылған 
«Бизнестің жол картасы» 

бағдарламасына қосымша 
бөлінетін 250 млрд.теңге, 

мемлекеттік сатып алудағы 
ашықтықты талап ету, 2020 

жылдан бастап 3 жылға 
дейін микро және шағын 

кәсіпкерлікті тексеруге 
тыйым салу, экономиканы 

әртараптандыруға қатысты 
мәселелер кәсіпкерлердің 

көкейінде жүрген жайттар 
болатын. 

 Мемлекет 
басшысы бұл қадамдар 

арқылы елімізде 
кәсіпкерлікті қолдау алдағы 

уақытта да жан-жақты 
жүргізілетіндігін көрсетті. 
Жолдау кәсіпкерлер үшін 

осынысымен құнды. 

 Ғалымбек 
ЖАҚСЫЛЫҚОВ, 

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының 

директоры.

Икрам мақсұм
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Уақыт шіркін зымырап өтіп жатты, 
Серік екі жасқа келгенде Жеңісте кеткен 
жағынан оралды. Жеңіс пен Ақмаралдың 
арасындағы болған жағдайды жазылған 
қағазбен Сұлушашқана біледі. Серікке 
Дархан да, Сұлушашта, Бірлік те бауыр 
басып қалды. Жеңіс бірнеше рет оқталып, 
Сұлушашқа шындықты айтқысы келді. 
Дүрілдеп тұрған әулетті баса-көктеп 
барып бірнәрсе айту өте қиын еді. Сондағы 
Жеңістің айтпағы Ақмарал екеуі бір-бірін 
сүйетіндігін, жасырын үйленгендерін, 
Серікті баға алмайтындығын білседе 
«менің балам» деп айтқысы келіп бірнеше 
рет оқталып, шамасы келмей жүрген. 
Серіктің кейде ұстамасы ұстап дем алмай 
қалып, емделіп жүрген. Бұл жолы науқасы 
ауыр болып, жедел жәрдем арқылы 
аудан орталығына ауруханаға апарып, 
дәрігерлер әрі тексеріп, бері тексеріп ота 
жасайтын болып шешіпті. Қан тапсыратын 
адамдар іздеп жатқанда Жеңісте келіп 
менің қаным дұрыс келеді дегесін, оның 
да қанын алып сараптамаға жіберіледі. 
Серіктің қанымен Дастанның қанығана 
сәйкес келеді. Бәрі де үнсіз, тым-тырыс, 
бір-біріне қарайды, бірақ ләмим деп 
ешкім тіс жармайды, бұл бір жұмбақ. Тек 
Сұлушашқана «қан табылды, енді отаның 
жақсы болып шығуын Құдайдан тілейік» 
деп теріс айналып терезеге қарап ойланып 
кетті. Бір-екі сағат өткеннен кейін дәрігер 
шығып «ота сәтті өтті, уайымдамаңыздар» 
деп жұбатып кетті.

– Ал, енді тлегіміз қабыл болды, сіздер 
қайтаберіңіздер, көп рақмет, Алла разы 
болсын,– деп Сұлушаш көзін орамалмен 
сүртті. Сәуленің түрі бір ағарып, бір 
бозарып, бір көгеріп не айтарын білмей, 
ауа жетпегендей уһілеп қалды. «Дастанның 
қаны қалайша тура келді, жұрттың айтқаны 
шындық болғаны ма, бұл бала Дастанның 
баласы болмаса кетті? Сонда баланы біз 
аламыз ба, біздің бала болып шығама? Бұл 
өзі не болып бара жатыр, түсім бе, өңім бе? 
Бұл түсім болса кетті. Бұрын Сәуле үйде 
сөйлейтін болса, енді ашуға басып сыртта 
да Дастанға сөйлейтін болды.

– Дастан, бұл қалай болғаны, сенің 
қаның қалай тура келді? Өлетін қыз 
өліпкетті енді шыныңды айтшы, осы 
қызбен араларыңда не бар, шындықты 
білмей ішім өртеніп бара жатыр? – деп 
алдына келіп тұрып алды Сәуле.

– Сенің мақсатың не, менімен 
ажырасума, менімен ажырасып, тиіп 
алатын адамың барма, айтшы маған? 
Қақсап қоймадыңғой, әбден берекеміз 
кетті, оңбаған адам екенсің. Кейбір 
кісілер екі-үш қатын алсада әйелдері 
үндемей отырғой, сенікі бұзықтыққой, 
қаның бұзық адам екенсің. Айтпайтын 
сөздерді айтқызасың. Ажырасуға арызды 
сен бермесең, мен беремін, бір ай уақыт 
берем, ойлан. Шыдамның да шегі бар, 
әрі айтасың түсінбейсің, бері айтасың 
түсінбейсің, неқылған адамсың өзі, болды 
енді. Мен де адамның баласымын, етпен 
сүйектен жаратылған, жұмысқа кедергі 

болдыңғой. Сенімен танысқан күніме 
лағынет!» – деп машинасының есігін 
тарс еткізіп жаптыда Дастан жүріп кетті. 
Сәуленің «әй, тоқта» дегеніне қарамай  
жүріпкетті. Отбасында береке болмаған 
жерде жұмысың да жүрмейді,алға 
қойған мақсатың орындалмай кедергі 
болабереді. Табиғат берген қызғаныш, 
іштарлық, көре алмаушылықтарды жуып 
кетіре алмайсың,адамның  бойына сіңіп 
қалса ол мәңгілік өзімен бірге о дүниеге 
кетеді. Сұлушаш «еңсемізді сәл болсада 

көтерейік» деп Серік ауруханадан жазылып 
келгесін, «тұсаукесер тойын өткізейік» деп 
тойдың дайындығына кірісіп кетті. Дархан 
кең қораның ішіне жүз адамдық екі палатка 
тікті, ауылдың ардагер ақсақалдарымен 
бала-шағасына дейін қалдырмай шақырды. 
Сұлушаш осыдан жаман әңгіме шығады 
деген кісілерге шапан жауып, осы кісіден 
жаман өсек шығады деген әйелдерге 
жақсы-жақсы көйлектерден кигізіп риза 
қылды. Тойда ән айтылып, би биленді, 
ауыл тұрғындары мәре-сәре, мәз-майрам 
болып тарқасты. Кім жақсы, Дастан жақсы 
болып жаман сөздердің бірсыпырасы 
қалып, тазарған сияқты болып тарқасты. 
Айтқыштардың айтқышы «бәрін істеп 
отрған Сұлушашқой, маңдайымызға да 
осындай келін бұйырмады, қайтеміз қанша 
айтқаныңмен өзгенің келіні бізге келін 
болама. Өз келінің жақсы болсын, жаман 
болсын маңдайға жазғаны осы, енді бұны 
өзгерте алмайсың. Армандағаныңның бәрі 
бекер, бәрі жалған, жақсы жерге түскен 
келін келін, жаман жерге түскен келін 
келсап, «жібекті түте алмаған жүн қылады» 
дейді ұлылардың ұлысы. «Қыз кезінде бәрі 
жақсы, жаман қатын қайдан шығады» деп 
те айтады бұрынғылар. Бәрі рас, бәрі дұрыс 
бұрынғылар басынан өткендерін айтып 
кеткен. Сұлушаштыңда жаныбар пенде, 
ол да біреуді ұнатады, жақсы көреді, сезімі 
оянады, бірақ оның намысы, мақсаты бар, 
ұяты бар біреуді қызыққанымен көзсіз 
ұрынбайды. Адамгершілікті бірінші 
орынға қояды. Өсек-аяңға да көп мән 
бермейді. Тек отбасының амандығы, 
бақытты өмір сүрсе болды. Өмірге 
жеңіл-желпі қарайтындардың қатарынан 
емес. «Өмірсүруге бір күнім қалса, сол 
күнді жақсылап өткізсем» дейтін асыл 
азамат. Дарханның барынша ойынан 
шыққанды дұрыс көреді. Сұлушаш 
сияқты аналар көптеп кездеседі. Адамдар 
да наурызкөже секілді, наурызкөжені 

әртүрлі тағамнан жасайды, сондықтан 
дәмді болады. Адамдар да сол сияқты, 
өмірде нешетүрлі мінезді адамдар болып 
келеді де өмірдің сәнін, мәнін келтіріп, 
тәтті өмірге айналдырады. Сәулені де 
кінәлауға болмайды, оның табиғаты солай 
жаратылған. Жас болса екен тәрбиелеп 
ортаға, қатарға қосып жақсы адамдар 
қатарына енгізетін. «Әке-шешең жынды 
болса байлап бақ» деген, мінезі жаманекен 
деп жақын адамдарыңды тастайберуге 
болмайды. Дастанның ашуы болғанымен 

қайтымы жылдам, кешірімді. «Мен 
ұрыссып сөзге келіпқалдым» деп бұртиып 
жүрмейді, ұрысқаны ұрысқан жерінде 
қалады. Үнемі әзілдесіп, жымиып күліп, 
ашық-жарқын жүріп жұмыстарын бітіреді.

Дастанға ойламаған жерден Жеңіс 
кездесіп қалды. «Аға, сізбен сөйлессем 
деп едім уақытыңыз барма? деп сұрады. 
«Не шаруа, атың кім, кімнің баласысың, 
қай ауылдансың?» – деп сұрақтың астына 
алды. «Атым Жеңіс, осы ауылдағы 
Өткелбайдың баласымын» деп жауап берді 
де мүдіріп қалды. «Ия, сөйле, Өткелбайдың 
баласы болсаң не шаруамен келдің?» деп 
бастырмалатып сұрақтың астына алды. 
Жеңіс не айтарын білмей жүрегі аузына 
тығылып, ауа жетпей жөтелді де қалды. 
«Бекер келген екенмін, енді не айтам, аты 
жоқ, жөні жоқ. Сонда бала менікі деймін 
бе, ол балаға менің қаным жарамай қалды. 
Қаным жараптұрса екен, менің балам 
дейтін. Алды жоқ, арты жоқ, менікі не» 
деп қиналды Жеңіс. Сасқанынан:

– Аға, атыңызды беретұрасызба, үйдегі 
сиыр келмей қалып еді, – дейбергенде 
Дастан:

– Бізде ат жоғын біліптұрып, қалай 
келіп тұрсың, ат сұрасаң малды ауылға 
бар, Өткелбай түгілі тағы біреудің баласы 
болсаң да бізде ат жоқ, – деп ала көзімен 
қарап шық дегендей белгі берді. «Осы 
бала  ат емес басқа бірдеңеге келді-ау, 
осының жүрісі сау емес. Біреулер жіберген 
болулары керек «үйінде кім барекен» деп 
жұрт қарап жүре ме, болмағанды болды 
ұрмағанды Құдай ұрды деп асыра сілтеп 
ойларына келгендерін істейді.

Кешегі шала туған Серіктің екі шекесі 
торсықтай болып өсіпкеледі. Сұлушаштың 
да ойы сан саққа кетті, «бұл бала кімнің 
баласы болды екен, Ақмаралдың жазып 
кеткен хатында  басқа адамның баласы 
деп жазылған, ал қаны басқа адамдікі 
тура келіп тұр, бұл қалай? Шындықты 

қайнағасынан қалай сұрасын, ұят емес пе?
«Шешінген судан тайынбас» деген 

Жеңіс тағыда ойланып-ойланып, Ақмарал-
дың әке-шешесіне айтпақ болды. «Барғанда 
не айтам, қыздарыңмен көңіл қосқанмын, 
содан туған бала менің балам деймін 
бе, ағалары не айтады? «Тек жүрсең тоқ 
жүресің» дейді, тыныш жүрсем қайтеді. 
Ертең бала өскесін «ел құлағы елу» деген, 
біруден болмаса біреуден естір. Ал, 
Мәнсүр ағама не айтам, уәде беріпқойдым. 
Мәнсүр ағамның да бұл айтыпжүргендері 

дұрыс емес, Дастан ағамен бірге жүріп, 
бірге тұрып дос болып жүріп, арамдық 
жасапжүргені ұят. Бұрынғылар «қызмет, 
дүние қолдың кірі» деуші еді, аз болсада 
өзінде де барғой дүние, депутаттықтың не 
қажеті бар, бұл кісіге де біреу тапсырма 
беріпотырма, кім білсін. Мәнсүр ағама 
«бұл тірлігің болмайды, бала өскесін өзі 
шешеді» дейін, құр басым бәлеге қалар. 
Қыздардың барлығы «сен үйленгенсің» 
деп менен бас тартар. Одан да жайыма 
жүрейін» деп іштегі ауыр ойды терең 
демімен шығарып, жұмысына қарай кетті.

Дастан Мәнсүрсіз жүріп тұра 
алмайтын, ас-құдайыға, той-томалақтарға 
бірге жүретін досы. Бірде Дастан Серіктің 
тұсауын Мәнсүрге кестірем деп қойарда 
қоймай іздеп жүріп кестірген. Сонда 
Мәнсүр дайын тамаққа қарамай «мына 
табаныңа бес мың, екінші табаныңа бес 
мың» деп асығыс-үсігіс кетіпқалған. 
Дастанның ойында ештеңе жоқ, үлкен 
баласы үйленгенде Сәуле екеуі іздеп жүріп 
шақыру билетін беріп «Мәнсүр сен келінді 
әкелгенде, беташарда, құда шақырғанда 
ішінде бол, кешке мерамханада тойын 
ашасың» деп қайта-қайта айтып жібергенде 
ешқайыссына келген жоқ.  Мәнсүр десе 
Дастан ішер асын жерге қояды. Бала 
кезінен бірге өскен досы, бірақ Мәнсүрдің 
жаман пиғылынан Дастан қабарсыз. Дүние 
мен қызметтің жетегінде жүрген Мәнсүр 
достықтың қадірін білген бе? «Адамның 
аласы ішінде, малдың аласы сыртында» 
деген, дос болып жүріп, бір дастарханда 
бірге ас ішіп жүріп бір-біріне арамдық 
жасайды деп кім ойлапты. Адал дос, арам 
дос дегендерің судың бетіне шықпай 
астында жүреді екенғой, жалған дүние-
ай, біркезде бұл өмірден арамда, адалда 
өтетіндігін кім білген. Бәрі Сұлушаштай 
адал, ақылды болсағой шіркін, бірақ 
өмір ащы мен тұщыдан тұрады емес пе. 
Сұлушашқа махаббаттан гөрі адалдық, 

мейірімділік, қайрымдылық алда тұрады. 
Кімнің жақсы, кімнің жаман екендігін 
ағайын-туыс, көрші-қолаң, ауылдастар 
біледі. Бірде Мәнсүрдің «ешкім жоқ» 
деп масаңболып отырып, Дастан жөнінде 
айтып қалған жаман сөздерді естіп 
қалғандар бар. Мәнсүрмен Дастанның жас 
кезінде Мәнсүрдің әкесі дүкен ұстаған 
кісі, екеуі кешкедейін ойнап, суға түсіп, 
Мәнсүрдің үйінен қампит-пешенейге 
тоятын. Жастайынан бірге өскен екі дос, 
Дастанның достығында күман жоқ, ал 
Мәнсүрдің сырты досболғанымен іші 
дұрысболмай тұр.

Сұлушаш Дарханға: «Қараша үйдің 
шаңырағын істеткеніміз үшін Текен ағайға 
ұрғашы тай берешек болып едік, сол 
мал қазір қанша болды, қабар бер алып 
кетсін» деді, үйді жинап жатып. «Қазір 
құлынымен онекі болыптұр, басының 
аманында қабар берсем, берейін алса 
алыпкетсін. Шаңырақпен бесік киелі, 
қасиетті дүниелерғой, ақысын дұрыстап 
беріп жіберейік, дұрыс уақтысында есіме 
салдың» – деп Дархан сыртқа шығып кетті.

Текен ұста келіп онекі бас малдың 
ішіндегі үш ірі биені қалдырып қалғанын 
алыпбаражатып «Дарханжан, енді біз бір-
бірімізге ештеңе берешек емеспіз, Алла 
бәрімізге денсаулық берсін, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын деп тілейік, 
аумин» – деп Текен ағасы риза болып 
жүріпкетіпті. Сұлушаш біледі обал-
сауаптың не екенін, адамның артық-кем 
дүниесін алмау керектігін балдарына үнемі 
айтып отырады. Сұлушаш біреуден артық-
кем ештеңе алмайды, дәметпейді де, өзінде 
біреудің заты болса, содан құтылғанша 
асығып тұрады. Бұл да табиғаттың 
Сұлушашқа берген байлығының бір түрі 
болса керек. Қанағатшыл, шүкіршілік 
етіп отыратын адамға қайкезде де Алла 
мейірімін төгіп тұрары анық. Пейілі 
бұзық, біреуге арамдық ойлап жүретіндер 
өзінен-өзі тақыр жолда сүрініп, аяғын 
сындырып жүреді. Қазақта бір жақсы 
сөз бар, «жаман мұрын жаман иіске әуес 
болады» деген. Олар доңыздар сияқты 
мұрнымен болмайтын жерлерді иіскелеп, 
жаман жерде жаман-жаман иістер болады 
олар соған құмар болып келеді. Жұрт 
кеудесін керіп таза ауа жұтып, таза 
мөлдір су ішіп, қазы-қарта, жал-жая жеп 
жүргенде олар көшіп кеткен ауылдың 
жұртын иіскелеп қалдықтарды қопарып 
жүреді, оларды табиғатында солай 
жаратып, солай тәрбиелеген болулары 
керек. Мәнсүр ас-құдайы, той-томалақ  
болсын, кем-кетігін іздеп соларды айтып, 
жаман жағын көрсеткісі келіп жүреді. 
Кейінгі кезде қатын өсекке әуестеніп кетті. 
Бұл іс-әрекеттер өзіне білінбегенімен 
айналасындағы жұрт біліп, көріп отырады. 
Әйтпесе бала кезінен бірге ойнап, бірге 
тойлап жүрген досына жаманшылық 
ойлап жүре ме. 

Жалғасы. Басы өткен санда.

Сұлушаш

Кәсіпкерлер палатасының алаңында 
жергілікті қауын-қарбыздың тұқымы, оны 
өсіру және өңдеу технологиялары талқыланды. 
«Атамекен» ҰКП мен «Біліктілік орталығы» 
ЖШС-нің ауылшаруашылығы тауар 
өндірушілеріне арналған семинарының келесі 
кезеңі бақша дақылдары бағытында өткізілді. 

Семинарға қатысқан аймақтағы ауыл 

шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлерге 
«Қайнар» Қазақ жеміс-жидек ғылыми-зерттеу 
институтының өңірлік филиалының бас 
агрономы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
магистрі Жарас Мамырбеков пен Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ-дің деканы, ауылшаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты Самалбек Қосанов 
дәріс берді. Шарада спикерлер бақша 

дақылдары, оның ішінде қауын және қарбызға 
тоқталып, саладағы мәселелерді кәсіпкерлермен 
бірге жан-жақты қарастырды.

«Қайнар» институтының бас агрономы 
Жарас Мамырбеков тұқым шаруашылығымен 
айналысудың маңыздылығы зор екендігін, 
тұқымның сапасына мән берілмесе, алынған 
өнімнің тауарлық құнына айтарлықтай 

әсер ететіндігін айтты. Мысал ретінде 
қауынның тұқымын алған спикер бізде бақша 
дақылдарымен айналысатын азаматтардың 
басым бөлігі қауынды еккенде бірнеше сортты 
қатар, араластырып егетінін, бұл өз кезегінде 
тұқымның сапасына кері әсер ететіндігін 
жеткізді. Ол үшін егілетін сорттардың арасына 
500 метрден 1000 метрге дейін бос кеңістік 

қалдыру немесе тал егу сынды шараларды 
қабылдап, оқшауландыру қажет екен. 

«Соңғы кезде жүргізілген зерттеу 
жұмыстары гермофродит сорттардың арасына 
100 метр де жер қалдыруға болатынын көрсетіп 
отыр. Ол үшін қауынның бір сортын еккеннен 
кейін арасына қарбыз немесе асқабақ егіп, содан 
кейін қауынның өзге сортын егуге болады. Сол 
кезде тұқым тазалығын 99 пайызға дейін сақтау 
мүмкіндігі бар. Қазір тұқым шаруашылығымен 
айналысуды жолға қою басты мәселе болып 
тұр», - дейді Жарас Мамырбеков.

Жарас Мамырбековтің пікірімен 
ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты 
Самалбек Қосанов та келісіп отыр. Ол тәжірибе 
түрінде қауынның «күләбі» сортының тұқымын 
әзірлегенімен сұраныс болмағанын алға тартуда. 
Осы жерде Самалбек Қосанов біздің өңірімізде 
бақша дақылдарымен айналысатын азаматтар 
оны табыс көзі деп қарамайтындығын, алынған 
өнімге әлі де болса тұтынушыға ұсынылатын 
тауар деп қарамайтындығын айтты. Маманның 
айтуынша, тұқымның сапасына, жалпы тұқымға 
көрші облыстарда  сұраныс жоғары екендігіне 
де тоқталып өтті. 

Семинар барысында спикерлер қатысушы 
азаматтарға бақша өнімдерін сапалы тұқыммен 
қамтып, дұрыс технологиямен өсірген жағдайда 
айтарлықтай табысқа жетуге болатынын айтып, 
оның жолдарымен жан-жақты таныстырып өтті.

Ең бастысы, семинарда бақша өнімдерімен 
айналысатын ауыл шаруашылығы саласындағы 
кәсіпкерлер мен тиісті сала мамандары 
арасында әріптестік қарым-қатынас орнады. 
Семинар қорытындысымен қатысушылар 
алдағы уақытта да осы мамандармен кеңесе 
отырып жұмыс жасайтын болып тарқасты.   

Қызылорда облысы
 кәсіпкерлер палатасының

баспасөз қызметі. 

Бұл туралы Кәсіпкерлер 
палатасы директорының құқықтық 
мәселелер жөніндегі орынбасары, 
Қазақстан кәсіпкерлерінің құқық-
тарын қорғау жөніндегі уәкіл 
аппаратынын Қызылорда облысы  
бойынша сектор меңгерушісі 
Салават Құлмахан айтты. 

«Соңғы кезде жер қаты-
настары саласындағы заңнама-
лық құжаттарға көптеген 
өзгеріс тер енгізілді. Бұл құжат-
тарда жер телімін беруге 
қатысты өтініштердің мерзімі 
регламенттелгеніне қарамастан 
жергілікті атқарушы органдар 
тарапынан заңбұзушылықтар орын 
алуы әлі де кездеседі», - дейді 
Салават Аязбайұлы.

Сондай оқиғалардың бірі 
Қазалы ауданындағы Әйтеке би 
кентінде орын алды. Кәсіпкерлер 
палатасына жеке кәсіпкер 
Медеубаева Әйтеке би кенті әкім-
дігінің әрекетіне қатысты шағым-
данып, құқығын қорғауды сұраған 
болатын. 

Кәсіпкер өтінішінде 2018 
жылдың 7 қарашасында Әйтеке би 
кенті әкімдігі комиссия шешімімен 
жеке кәсіпкер Медеубаеваға 
990 шаршы метр жер телімін 
береді. Әрі қарай 2019 жылдың 
17 мамырында Қазалы аудандық 
жер қатынастары бөлімімен жерге 
орналастыру жобасына бұйрық 
шығарылады. 

Қазақстан кәсіпкерлерінің 
құқық тарын қорғау жөніндегі 

уәкіл аппаратынын Қызылорда 
облысы  бойынша сектор 
меңгерушісі Салават Құлмахан: 
«Жер кодексінің талаптарына сай 
жер комиссиясының оң шешімі 
мен уәкілетті органмен бекітілген 
жерге орналастыру жобасы 
түскен күннен бастап 7 жұмыс 

күні ішінде жергілікті атқарушы 
орган шешім қабылдауы тиіс. 
Алайда Әйтеке би кенті әкімдігі 
комиссияның оң шешімі мен 
бекітілген жобаның болғандығына 
қарамастан заң талаптарын бұза 
отырып, кәсіпкердің өтінішін 
қанағаттандырмаған. Мәселені 
шешу үшін біз Қызылорда 
облысының жердің пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау басқар-
масымен бірге жұмыс жасадық», 
- дейді.

 Жер қатынастары саласындағы 
заңнама талаптары бұзылып 
жатқандығы туралы ақпарат 
түсісімен Қызылорда облысының 
жердің пайдаланылуы мен қор-
ғалуын бақылау басқармасы 
Әйтеке би кенті әкімдігінде тексеру 
жүргізіп, әкімдіктің кәсіпкердің 
өтінішін қарау барысында заң 
талап тарын сақтамағандығын 
анық тады. Нәтижесімен Әйтеке 
би кентінің әкімі Мұратбаев 
Жарасханға 75 750 теңге айыппұл 
салынды. 

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының 

баспасөз қызметі.

Кәсіпкердің жер алуына кедергі 
жасаған әкімге
айыппұл салынды

Қызылордада ауыл шаруашылығы саласының кәсіпкерлеріне 
өнімді арттыру жолдары түсіндірілді

Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.
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Қазалылық ақын қыз, 
мектеп мұғалімі Сағыныш 

Мұхитқызының есімі әлеуметтік 
желі қолданушыларына жақсы 

таныс.
Өзіндік айтары бар, қоғамда 

орын алып жатқан оқиғалар ға 
ақиқи үн қоса алатын заманда-
сымыздың қарапайым қалпын 
үзік-үзік ой пікірлерінен ұққан 
жан едік. Осылайша адами әлеміне 
алыстан қарап жүрген біз енді  
Сағыныштың жан дүниесіне 
«Сырұя» жыр жинағы арқылы 
жақындай түстік.

«Адамның сыры көзінен көрініп 
тұрады» дейді болжағыштар. «Көз 
– жан айнасы» деген де бар. Осының дұрыстығына сенеймін, себебі 
«адам аласы ішінде» дегенді де қазақ айтқан. Ал, ішіңді тысқа алып 
шығатын – сөз. Ендеше, ақынның сыры – өлеңде. Сағыныштың жан 
дүниесіне жақындай түстік деуіміздің мәні сол.

Жинақта ақын осы заманның санасы сара, болмысы таза 
адамының бейнесін бедерлеген. Сонымен қатар, ол – рухани бай 
бейне. Арманшыл, күйрек емес, күрескерлік қуаты мол. 

Мендік үміт жетеді ғасырларға,
Елес болма, алтыным, асыл арман.
Сын сағатта төзімім төгілмеген,
Қиын шақта шыдамым таусылмаған, – бұл шынайы сөзді 

ақынның өзі дейін бе, бүгінгі жас буынның жиынтық бейнесі дейін 
бе, қайсымен болса да іштей келісесіз.

Сағыныш ақын қоғам мен өмірдің көлеке жағына көп үңілмейді. 
Барлық нәрсенің әдемілігін көруге құштар. 

Кеш ымырттығымен,
Көл тұнықтығымен,
Қыз қылықтығымен
Әдемі.
Ел ғұрыптығымен,
Ұлт ұлықтығымен,
Жел тынықтығымен
Сән еді...
Қадыр ақынның «Барлық пәле көзің менен көңілде» дейтіні 

бар еді. Шынында біз қандай көзбен қарасақ, айналамыз да сондай 
бейнемен қарайтын болса керек.

Ақынның өз «мені» болуы заңды. Біз Сағыныштың «меніне» 
дендеп ене алмаймыз. Ол үшін Сағышқа айналуымыз керек. Осыны 
білген ақын қыз:

Ұға алсаң, біргеміз,
Қосылмай жатса да іргеміз.
Жаныңыз ауырар, хәлімді,
Тым терең білмеңіз, – деп өзінен сәл алшақтатып қояды.
Жалпы, менің айтпағым Сыр ақындары өз қатарынан тағы бір 

есімге талассыз орын беретін шығар деп ойлаймын. Бұл күмәным 
емес, қуана айтып отырған сөзім.

Кітап Алматы баспасынан 500 данамен жарық көрген.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ. 

Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі 
департаментіне қарасты ЗК-169/1 мекемесінде шаруашылық 
қызметіне қалдырылған сотталғандар арасында спорттық ойынның  7 
түрінен сайыс апталығы  өткізілді. 

Мұндай шараны ұйымдастыру сотталғандардың түзелу мақсатына 
қол жеткізуге ықпал ететін салауатты өмір салтын ұстануға, 
моральдық-психологиялық ахуалдың дұрыс бағытта бетбұрыс 
жасауына пайдалы болатыны анық. 

Спорттың дойбы, шахмат, кіші футбол, қол күресі, турникке 
тартылу сияқты түрлерінен сайысқа түскен сотталған азаматтар 

тартысты өнер көрсетіп, өз қарым-қабілеттерін жан-жақты байқата 
білді.   

Ал, кіші футбол бойынша командалар тамашалаушылардың 
көңілінен шық ты. Сайыс апталығының қорытынды кезеңінде жарыс 
жеңімпаздарына мекеме бастығының қаулысымен алғыс жарияланды. 

Мұндай шаралар алдағы уақытта да жоспар бойынша өз жалғасын 
табады. 

Облыс  бойынша ҚАЖ  департаменті,   
ЗК-169/1 мекемесі.

Осы тақырып балалар үшін мектепте 
де, үйде де айтылады, кейде жұмыста, 
қызметте жүрген егделердің де есіне 
салып қоюға тура келеді.Бұл балаға 
қанша айтсаң артық болмайтын асыл 
дүние. Үлкендер үшін айтылатыны 
арамызда асыл қағидаларды жасынан 

құлағына сіңіре алмай, үлкен өмірге 
араласып кеткендер жетерлік. Бәлкім, 
қызмет этикасы туралы заңның 
қабылдануы да содан шығар.

Адам өмірі – өте күрделі құбылыс. 
Айналаңдағы ағайынның, достың 
реніші мен қайғысын тең бөлісу – 
адамгершіліктің ең жоғарғы сапасы. 
Адамгершілік дегеніміздің өзі кішінің 
үлкенге сәлем беруі, жол беруі, 
құрдастарды, достарды құттықтауы, 
көршінің жақсы қылығын мадақтауы 
сияқты кәдімгі қарым-қатынастардан 

тұрады. И.Гете: «Ең алдымен өзіңді-
өзің үйрет, сонда сен басқалардан 
үйренесің» – дейді.

Адам тәртібінің екі түрі болады: 
сөздік және нақтылы. Сөздік 
тәртіп – өзойымызды білдіруіміз, 
пікіріміз, дәлеліміз. Біз кейде ашу 

үстіндегі,шаршаған кездегі 
жүйке толқынындағы дүмпуді 
ірке алмаймыз. Жиналған 
жұрт  арасында немесе 
жұмыста жүргенімізге онша 

мән бермейміз. Ал, әрбір сөздің 
мазмұны іс-әрекетіміз бен 

қимылымыздан бірден-бір кем 
емес. Швейцар жазушысы Лафатер: 

«Ақылды болғың келсе, орнымен 
сұрауға, көңіл қойып тыңдауға, 
байсалды түрде жауап беруге және 
басқа ештеңе жоқ кезде сөйлеуді 
үйрен» – деген. Атақты жазушы Ілияс 
Есенберлин: «Ауыздан шыққан 
суық сөз жүрекке жеткенше мұзға 
айналады» – депті.

Жалпы, осы данышпандардың 
айтып отырғандардың бастауы 
біздің ислам дінінде жатыр. 

«Бір адамның көңілін 

қалдыру Қағбаны қиратқанмен тең» – 
дейді қасиетті хадисте.

Сондықтан орнықты әңгімелесу, 
сөйлесе білу, ой-пікрін орамды жеткізу 
– адам мәдениетінің бір саласы. Жақсы 
әңгімелесуші болудың бір ғана тәсілі 
бар, ол – тыңдай білу. Кейбір кісі сенің 
не айтып жатқаныңды тыңдамайды, 
анығында тыңдағысы келмейді, тек 
өз сөзі өтсе, болды. Бұл, расында 
әңгімелесуші екінші адамның көңілін 
қалдырады, енді қайтып ол кісіге өз 
ойын ашық айтуды қаламайды, өйткені, 

«тыңдалмаған сөз жетім». 
Мәдениет – бүкіл адам баласының 

өндірістік, қоғамдық, саналылық, 
эстетикалық, тұлғалық, даралық 
бітім-болмыстарының жетістігінің 
жиынтығы. Адам мәдениеті мен оның 
тәртібінің өзара байланысты болуы 
табиғи іс.

Мәдениеттілік – жалпы қабылданған 
ережелерге сәйкес келетін тәртіп. 
Ол ережелердің өзгеріп отыруы да 
мүмкін, соған сәйкес тәртіп ережелері 
де өзгерістерге түседі. Жақсылыққа 
ұмтылу мен өзін нағыз жақсы жағынан 
көрсету бір-бірімен үйлеспейді. Адам 
ақылды, кішіпейіл, әділ, батыл да 
қайырымды болуға тиіс. Тек сонда 
ғана оның осынау адам деген мәртебелі 
атпен аталуға құқығы болады.

Қоғамда жасанды түрде кішіпейіл 
болып көрінгісі келетін, жалған 
жақсылық жасауға тырысатын 
адамдармен жиі кездесеміз. Олар 
әдетте адам тағдырына, қайғысына 
немкетті қарайды, жақсыны көре 
алмайды. Сенің жетістіктерің мен 
кемшіліктеріңді көре тұрып, оларды 
көлгірси жақтайтын немесе тіпті бас 
изеп құптайтын адамдарға жоламау 
керек. Ондай адамдар – жарамсақтар, 
сырт айналып ғайбат сөйлеушілер. 
Тағы да дінімізге жүгінейік, исламда 
«Алла шексіз жомарт, барлық күнәңды 
кешіреді, ғайбттан басқа» деген. Себебі 
не? Ғайбат жақсы, адал адамды қаралап, 
күйе жағып, оның отбасындағы не 
қоғамдағы орнын жоғалтады. Өмірде 
нақақ күйіп, бақытсыз болып қалғандар 
қанша?  

Құйрығы шаян, беті адам,
Байқамай сенбе, құрбыға.
Жылмыңы сыртта, ішіарам,
Кез-келер қайда сорлыға, – деп 

Абай дана айтпақшы, мұндай адамдар 
жақсылыққа жеткізбейді.

Мәдениетті адам өзін-өзі қарапайым, 
табиғи жағдайда ұстайды, кез-келген 
жерде бірдей мінез көрсетеді, өзін 
қоршаған басқа адамдармен қарым-
қатынас орнатқанда олардың қызметіне, 
лауазымына, туысқандық байланысына 
қарамайды, керісінше олардың 
кісілігіне, мәдениеттілігіне қарап 
қарым-қатынас жасайды. Ол өз-өзіне 
сын көзбен, өз ісіне жауапкершілікпен 
қарайды, күдіктенеді. «Мен осылай 
ойлаймын, мүмкін қателесермін», 
– деп өз пікірін өткізуге тырыспай, 
басқаларды да тыңдайды.

Жалпы алғанда өз пікірін, іс-әрекетін 
басқа адамдардың көзқарасымен 
бағалау, өзіне өзі сын көзбен қарау – 
адам мәдениетінің сапалы көрсеткіші.

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

ЖАҢА КІТАП
Сыр еліне белгілі азамат Жұмабек 

Тәжімұлының өмір жолдары туралы 
баяндайтын «Өшпейді мәңгі өнегең» 

атты көлемді кітап «Үш Қиян» 
баспасынан таяуда ғана жарық көрді. 

Кітаптың көпшілік материалдарын 
жазған ардақты ағамыздың жары 

– Айымхан Әбуова, оған енген 
естеліктерді жинақтаған – қызы 
Злиха Жұмабекқызы Тәжімова, 
оны әдеби жүйелеген Қазақстан 

және Халықаралық Жазушылар 
одақтарының мүшесі, Қазақстан 

Республикасының Мәдениет 
қайраткері, белгілі журналист 

Тілеген Ысқақұлы  Бекарыстанов. 
Сиясы әлі кеуіп үлгермеген бұл 

кітапта Жамбыл қаласындағы есеп-
статистика техникумын «есепші» 
және Алматы халық шаруашылығы 
институтын «ауыл шаруашылығын 
жоспарлау» мамандықтары бойынша 
бітіріп, Сырдария ауданының «1 
Май» атындағы кеңшарының кассирі 
қызметінен бастап аудан әкімінің бірінші 
орынбасарына дейінгі қызмет сатысынан 
өткен Жұмабек Тәжімұлының елге 
жасаған қызметі, адал еңбегі мен 
ғибратты ғұмыры баян етіледі. 

Үш бөлімнен тұратын кітаптың 
бірінші бөліміне Ж. Тәжімұлының 
жастық шағы туралы мақалалар 
топтамасы енген. «Қаламгерлік 
қолтаңба» деп аталатын екінші бөлімде 
аты айтып тұрғандай ел ағасының жазған 
шығармалары басылса, «Бір елдің болды 
биік бәйтерегі» атты соңғы бөлімге 
замандастары мен ағайын-туыстарының естеліктері енгізілген.

Жаны жайсаң ел ағасы, білікті басшы, әулетінің арқа сүйер айбары 
болған Жұмабек Тәжімұлының өнегелі өмірі туралы бұл кітаптың тілі 
жатық, ойы орамды әрі оқуға жеңіл. Аталмыш кітаптың құндылығы сол – 
абзал жанның жүріп өткен мағыналы да мәнді ғұмырының кейінгі ұрпаққа 
тәлім мен тәрбие беретіндігінде. Кітапты шығарушылар жақсының аты 
өшпейтіндей етіп тұғыры биік ескерткіш орнатқан.

Қабдеш ШАҒЫРОВ.

Жеке тұлғалардың мүлік 
салығы мен жер салығын 2018 
жылға төлеу мерзімі - 2019 
жылдың 1-ші қазанына дейін.

Салық кодексінің 
528-бабына сәйкес жеке 
тұлғаларға меншік құқы-
ғымен тиесілі Қазақстан 
Республикасының аумағындағы 
тұрғынжайлар, үйлер, саяжай 
құрылыстары, гараждар және 
өзге де ғимараттар, құрылыстар, 
үй-жайлар жеке тұлғалардың 
мүлік салығын салу объектісі 
болып табылады.

Салық кодексінің 
529-бабының 1-тармағына 
сәйкес “Азаматтарға арнал-
ған үкімет” мемлекеттік 
корпорациясы есепті жылдан 
кейінгі әрбір жылдың 1 
қаңтарындағы жағдай бойынша 
айқындайтын салық салу 

объектілерінің құны жеке 
тұлғалар үшін тұрғынжайлар, 
саяжай құрылыстары бойынша 
салықтық база болып табылады, 

бұл мынадай тәртіппен 
айқындалады:

Кондоминиум объектісінің 
бір бөлігі болып табылатын 

жер учаскесіне кондоминиум 
объектісінің бір бөлігі болып 
табылатын жалпы мүлікте 
үй-жайдың (ғимараттың бір 
бөлігінің) әрбір меншік иесінің 
үлесіне барабар жер салығы 
салынуы тиіс.

Қазіргі уақытта салық 
органдарымен өткен 2018 жыл 
үшін жеке тұлғаларға мүлік 
салығы мен жер салығын 
төлеу бойынша хабарлама 
ұсынуы бойынша жұмыстар 
жүргізілуде, Салық кодексінің 
532 – бабының 6-тармағы мен 
514- бабының 3-тармағына 
сәйкес төлеу мерзімі – 2019 
жылдың 1 қазанына дейін.

Қызылорда қаласы 
бойынша Мемлекеттік 

кірістер басқармасы.

ТӘРТІП ПЕН 
МӘДЕНИЕТ 
ТУРАЛЫ СЫР

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ           

«СЫРҰЯДАН»
ҚАНАТ ҚАҚҚАН 
ЖІБЕК ЖЫР

САУАТТЫЛЫҚ АПТАЛЫҒЫ

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МҮЛІК САЛЫҒЫ 
МЕН ЖЕР САЛЫҒЫН ТӨЛЕУ


