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ҚР Премьер-Министрі Асқар Маминнің 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында 

айқындық, әділеттілік және еңбекке 
ынталандыру қағидаттарына негізделген атаулы 

әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тәсілдері 
қаралды. Бұл туралы primeminister.kz  сайты 

хабарлады.
АӘК бөлудің жаңартылған моделі Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев бастамашы болған «Әлеуметтік 
қамқорлық» әлеуметтік шараларының қисынды 
жалғасы және Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Cындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында берілген 
тапсырмаларын орындау мақсатында әзірленген. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрі Б.Нұрымбетов 2020 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап әлеуметтік қолдау шараларының кешенді 
тәсілі мен атаулы сипатын қабылдауды қарастыратын 
заң жобасын таныстырды. 

1) 4 немесе одан да көп кәмелетке толмаған баласы 
бар немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын 
студенттері бар барлық көпбалалы отбасыларға 
мемлекеттік жәрдемақы енгізу;

2) Отбасының барлық мүшелеріне кедейлік шегі 
мен отбасының жан басына шаққандағы орташа 
табысының арасындағы айырмашылық ретінде 
тоқсан сайынғы АӘК тағайындау, бұл жағдайда 
отбасының жұмысқа жарамды мүшелері жұмыс 
істеуі тиіс, ал мемлекет жұмысқа орналасуға және 
бизнеспен айналысуға көмектесетін болады;

3) Мемлекеттің аз қамтылған отбасылардағы 

балаларды кепілдендірілген әлеуметтік пакетпен 
қамтамасыз етуі: 1-ден 6 жасқа дейінгі балалар 
тамақпен, гигиеналық құралдармен және білім 
беру қызметтерімен, ал 6 жастан 18 жасқа дейін – 
мектептерде тегін ыстық тамақпен, қалалық қоғамдық 
көлікте күнделікті тегін жол жүрумен, мектеп 
формасымен, оқу құралдарымен қамтамасыз етіледі.

Премьер-Министр қаралып отырған мәселенің 
маңыздылығы жоғары екенін атап өтті.

«Біз халықты әлеуметтік қолдау тетіктерін жүйелі 
түрде жетілдіріп отырамыз. Бұл бағытта көптеген 
ауқымды жұмыстар атқарылды, ол Елбасының ерекше 
бақылауына алынған. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, көмек 
көрсету тетігі «ашық әрі әділетті болып, адамдарды 
бейқамдыққа емес, еңбек етуге ынталандыруы тиіс» 

деді А.Мамин.
Үкімет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп, 
өңірлерде АӘК берудің жаңа тәсілдері туралы 
түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруды, қазан 
айының соңына дейін тиісті заң жобасын Парламентке 
ұсынуды, ал өңірлердің әкімдеріне АӘК ұсыну 
бойынша түзетілген шаралардың нақты орындалуын 
қамтамасыз етуді тапсырды.

«Азаматтарымыз көмекке мұқтаж адамдардың 
бәрі – аз қамтылғандар, көпбалалы отбасылар мен 
балалар мемлекеттің қорғауында болғанын және солай 
қалатынын білуі керек. Жұмыс істей алатындарға 
– оларға оқудан өтуге, мамандық алуға, жеке кәсіп 
ашуға, жұмысқа орналасуға барлық жағдай жасалып 
жатыр» деп атап өтті Премьер-Министр.

КЕҢЕС АЛЫЛЫҢЫЗ ДА, 
ІС БАСТАҢЫЗ

Бүгінде кәсіп ашамын деген жан кімнен жөн сұраймын деп 
алаңдамайды. Жөн сілтейтін, тіпті қажетті құжатын дайындап 
беріп, кәсіп ашамын дегенше демеп жіберетін орталық бар. Бұл 
орталық атына сай кәсіпкерлерге қай кезде де қызмет көрсетуге 
әзір.

2016 жылы облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы 
жанынан ашылған «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы» 
«Бір терезе» қағидаты бойынша 9 бағыт аясында 68 қызмет 
түрін ақысыз көрсетеді. Сондай-ақ, орталықта көші-қон қызметі 
және сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға арналған фронт-
офис те бар. Фронт-офис кәсіпкерлер құқығының қорғалуына, 
орталыққа келген кәсіпкердің мәселесін дер кезінде шешуге 
қызмет етеді.

– Бұрынғыдай кәсіпкер құжат соңында жүріп уақыт 
жоғалтпайды. Құжаттар тізімін орталыққа тапсырып, алаңсыз 
өз ісімен айналыса береді. Орталық қызметкерлері рұқсат 
құжаттарын толық рәсімдеп, дайын етіп ұсынады, – дейді 
орталық директоры Батыржан Аймағанбетов.

Осы орайда орталық қандай қызмет көрсетеді деген сауал 
туындауы заңдылық. Бұрын кәсіпкерлер техникалық шарт алу 
үшін коммуналдық мекемелердің табалдырығын тоздыратын. 
Бір рұқсат қағазына 1 ай жоғалтатын. 

– Техникалық шарттарды алу мерзімін қысқарту және 
әкімшілік кедергілерді жою мақсатында орталық пен тиісті 
мекемелер арасында ынтымақтастық меморандумы жасалды. 
Нәтижесінде бұл құжатты орталықтан және 5 жұмыс күні 
ішінде алуға мүмкіндік бар, – дейді директор.

Айта кетелік, орталықта өткен жылы кәсіпкерлерге 6070, 
биылғы жылдың 9 айында 6053 қызмет көрсетілген.

Орталықтың алдағы жоспары да айқын. Кәсіпкерлерге 
тиімді болу үшін жаңа қызмет түрлерін зерттеу, «Kasipker 
Online» бағдарламалық кешенін енгізу, интернет-дүкен ашу 
бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу және көмек көрсету, 
қолайлы инвестициялық климат құру міндетін алға қойған.

Соңғы жылдары өңірде 
кәсіпкерлік түрлі бағытта 

дамып келеді. Мемлекеттік 
бағдарламалардың тиімділігін 

түсінгендер жеке кәсібін ашып, 
заманына қарай амалын жасауға 
көшкен. Жан-жақты қолдаудың 

арқасында ауқымды істер 
атқарылуда.

Шиелі ауданында орналасқан «Ару-
ана» шұбат өндіру цехының негізі 2016 
жылы қаланып, жұмысын 400 литр шұбат 
шығарудан бастаған еді. Бүгінде оның  
ауқымы кеңейген. 

Мінсе көлік, ішсе сусын, жесе азық 
болған түйе түлігінің қадір-қасиетін  жіті 
ұғынған халықтың ұрпағы емеспіз бе? 
Кәсіпкер Сабыр Ермаханов көпшілік 
іздеп жүріп әрең табатын ұлттық сусынды 
қолжетімді етті. Соның нәтижесінде 
жұртшылық табиғи өнім тұтынып отыр. 
Цехтың басты өнімі – шұбат сусыны, 
оған қоса сұранысқа сай сиыр сүтін де 
өңдейді. Қазір мұнда күніне 1 тонна 
шұбат және сиыр сүті дайындалады. 
Сиыр сүтінен айран, құрт, йогурт, сүзбе 
әзірлейді. Шикізатты Балаби ауылы мен 
«Шиелі төрт түлігі» ауыл шаруашылығы 
кооперативінен алдырады. 

Жыл өткен сайын мұндағы өндіріс 
арнасы кеңейіп, шығарылатын өнім 
көлемі де толыққан. Соның бірі ретінде 
балмұздақты айтуға болады. Түйе сүтінен 
әзірленген тәтті дәм құлаққа таңсық 
естілгенімен халықтың  сұранысына ие. 
Сондықтан күніге шығарылатын 1000 
шақты балмұздақ бір ауданның өзіне 
толық жеткіліксіз. Цехтың технолог ма-

маны Баян Дүйсенбекова алдағы уақытта 
осы бағыттағы жұмыстарды жан-
дандыруды көздейді. Бұл ретте ол облыс-
тың кәсіпкерлер палатасына балмұздақ 
өндірісінің қуаттылығын арттыру 
бойынша бизнес-жоспарын ұсынған. 
Жоба мақұлданса, аймақтың барлық 
ауданына қолжетімді болмақ. 

Бүгінде цехта сарысу өндіру жол ға 
қо йы ла бастады. Көп күттірмей сүзбе-
ірім шік (брынза), сарысу өнімі шы ғарыл-
ды. Сарысудың адам ағзасына пайдасы 
зор. Мұның барлығын цехтың технолог 
ма маны өзі зерттеп, зерделеп іске асырып 
отыр. 

– Бізде ең әуелгі процесс түйе сү-
тін тексеруден басталады, яғни, ар-
найы аппараттың көмегімен сүттің май-
лылығы, тығыздығы, ақуыз мөлшері 

анық талады. Сосын тексерістің екінші 
ке  зеңіне өтеміз. Ол жоғары градуста қай-
нату арқылы белгілі болады. Ке йін 92 
градуста пастерленеді. Бұдан соң жұмыс 
сал қындату, ұйыту, қайта салқындату 
сияқ  ты бірнеше процестен өтеді. Осы-
лай  ша дайын болған өнім құтыға құйы-
ла ды. Ал, жарамдылық мерзімі қазір 1 
жыл ға ұзарды. Бұған дейін 2-5 ай ғана 

жа  рамды болатын. Былтыр Алматы қа-
ла   сындағы Қазақ Ұлттық аграрлық уни-
вер  ситеті мамандарымен бірлесе оты-
рып шұбат өніміне арналған ұйыт қы 
шы ғардық. Шұбат сусыны қазір ше т ел-
дің емес өзіміздің ұйытқы арқылы әзір-
ленуде. Бүгінде цехтан шығарылатын 
өнім облыс тың барлық аумағын қамтып 
отыр. Алдағы уақытта Алматы қаласына 
шы ғару жоспарлануда, – дейді технолог 
маман. 

Түйе сүті қуаты мен дәрумендік 
қасиеті жағынан қымыз дан кем түспейді. 
Осыны жіті түсіне бастаған халықтың 
бұл өнімге сұранысы жоғары. Ал, емдік 
қасиетін жоймай, құнарлы сусын ұсынған 
«Ару-Ана» шұбат өңдеу цехы ел ішінде 
үздік бағаланған тағам өндірісін одан әрі 
кеңейте бермек.

ЖЕҢІМПАЗДАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Мәртебелі 
Қазақстан» қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
облыстық «Тілдарын – 2019» олимпиадасы өтті. Қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген қабілетті 
жастарды анықтау және қолдауды мақсат еткен шараға 
облыс аумағындағы  жалпы орта білім беру ұйымдарынан, 
жоғары және арнаулы орта оқу орындарынан 11 талапкер 
қатысты.

Төрт деңгейлі тапсырмалар беріліп, нәтижесі 
сарапқа салынатын шарада қатысушылардың біліктілігі 
мен қабілетін Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың қазақ 
тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры Аман Абасилов бастаған 
қазылар алқасы бағалады. Онда талапкердің тілдерді 
меңгеру деңгейіне, жазу сауаттылығы мен сөздердің 
дұрыс дыбысталуына, тіл шеберлігі мен сөздік қорының 
байлығына мән берілді.

Байқаудың бас жүлдесін Қызылорда қаласындағы 
С.Сейфуллин атындағы №4 ІТ мектеп-лицейінің ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі Әсел Әбдірайым иеленсе, Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ-дың 1-курс студенті Олжас Әбдіхалық 
І орынға қол жеткізді. ІІ орынды Қазалы ауданындағы 
№276 орта мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
Анэль Әбдіраш, Жалағаш аудандық жастар ресурстық 
орталығының маманы Айдана Әнуарбек ІІІ орын еншіледі.

Сондай-ақ, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық 
колледжінің 2-курс студенті Нұркен Ақбергенов пен Қазақ 
гуманитарлық заң және техникалық колледжінің 3-курс 
студенті Асылгүл Жангелдиева ынталандыру сыйлығына 
ие болды.

Айта кетейік, облыстық олимпиаданың жеңімпазы 
6 қарашада Шымкент қаласында өтетін сайыстың 
республикалық кезеңінде бақ сынамақ.

«КК» ақпарат.

Қызылордалық жеке кәсіпкер 
Айгүл Мұхамеджанова осыдан бір 

жылдан астам уақыт бұрын өңірде 
шұлық шығаруды қолға алған 

болатын. Цехта күніне 350-400 дана 
шұлық шығарылады. Бағасы да 

көңілге қонымды, қалтаға жеңіл – 150 
теңгеден. 

Кәсіпкер жұмысын жүргізуде біршама 
қиындықтарға кезіккен соң Кәсіпкерлер 
палатасына жүгінеді. Палата өз кезегінде 
кәсіпкерге басқарудың жаңа әдістерін 
енгізу, өндіріс технологиялары, құрал-
жабдықтар мен персоналды оқыту 
мәселелері бойынша тікелей өндірісте 
кеңес беру үшін нәтижелі жұмыс 
тәжірибесі бар жоғары білікті шетел 
маманын шақыртуға мүмкіндік беретін 
«Аға сеньорлар» компонентіне қатысуды 
ұсынды.

Бұл компоненттің артықшылығы 
шетелдік сарапшыларды тарту бойынша 
шығындар республикалық бюджет 
есебінен жүзеге асырылады. Тек келген 

маманның кәсіпкердің нысанында 
жұмыс жасау барысындағы жатын орны 
мен ас-суы, сондай-ақ аудармашының  
шығындарын кәсіпкер көтереді.  

Кәсіпкер Айгүл Мұхамеджанова 
«Аға сеньорлар» компонентінің әлеуетін 

қолданып, облыстық Кәсіпкерлер палатасы 
арқылы түркиялық жоғары білікті маман 
Кенан Йылдырымды алдырды.

«Біз техникаларымызды Қытайдан 
алдырған болатынбыз. Кезінде қытайлық 
маман құрал-жабдықты құрып беру 
барысында мамандарға да жан-

жақты түсіндіруі қажет еді. Алайда 
аудармашының болмауы салдарынан 
бізде қиындықтар туындап, ол мүмкіндікті 
пайдалана алмадық. Негізі бұл машинадағы 
инелерді алты ай сайын майлап, техниканы 
шашып, қайта жинап тұру керек екен. 
Соның бәрін Кенан мырза көрсетіп жатыр. 
Түркиялық маманмен сөйлесуде де аса 
қиналып жатқан жоқпыз. Себебі өз ұлым 
Сүлеймен Демирел атындағы колледждің 
түлегі», – дейді цех басшысы Нұрғазы 
Болтаев. 

Түркиядан арнайы келген сарапшы 
Кенан Йылдырым Бурса техни калық уни-
вер ститетінің профес соры, инженер, тігін 
машинасының құрылымын меңгерген 
кәсіби шебер. Қызылордаға сапары 
барысында сарапшы маман кәсіпкердің 
шеберханасындағы тігін машиналарын 
жөндеудің қыр-сырын жұмысшыларға 
үйретті. Шетелдік маман 10 күннің ішінде 
құралдардың барлығын тазалап, тігу 
дизайнына да өзгерістер енгізіп берді. 

«Бұл құрылғылар қолданған сайын 
ескіріп, жарамсыз болып 
қалады. Құрылғылардың 
арасында үнемі қозғалыста 
болатын бөліктері бар. 
Аталмыш бөліктер 
үнемі жұмыс жасап 
тұрғандықтан көтеру 
механизмі әбден майдың 
астында қалып, машина 
алаңсыз кірлеп қалады. 
Нәтижесінде құрылғы 
арқылы тігілген өнімдер 
дұрыс шықпайды. Сол 
үшін де тігін машиналарын 
6 ай сайын жөндеуден 
өткізіп тұру керек. Мен 
осы жолғы сапарымда 
машиналарға жөндеу 
жұмыстарын жасап, білген 
тәжірибеммен бөлістім. 
Негізгі талап бойынша 
өндірілетін өнімнің 
жүзден алпысы мақтадан 
болуы керек. Жөндеу 
жұмыстарынан өзге тігу 
ережелерін де көрсетіп 
жатырмын», – дейді 

шетелдік маман Кенан Йылдырым. 
Қаламызда бірінші болып шұлық 

тігу өндірісін бастаған кәсіпкерге әлі де 
кәсіптің қиын тұстары көп. Сондықтан да 
кәсіпкер түркиялық маманның көмегімен 
қоса, өзге өңірлердегі әріптестерімен 

де қарым-қатынас орнатып, тәжірибе 
алмасып отыр.

Шұлықтарды халыққа тиімді бағада 
ұсынып отырған кәсіпкер болашақта оның 
ассортиментін көбейтуді мақсат тұтуда.

Д.БЕРКІНБАЕВ.
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Кәсібі бар елдің 
табысы бар

Жалпы кәсіпті бастау бар да, әрі 
қарай дамыту бар. Бүгін ашылып, 
ертең жабылып қалатын кәсіпкерлік 
нысандар қаншама? Кәсіпкерлікті 
қолдауға арналған жылдарда 
жұмыстың нәтижесі айқын болуы 
тиіс. Негізгі мақсат та осы. Сандарды 
сөйлетсек, облыс бойынша тіркелген 
шағын және орта кәсіпкерлік 
құрылымдардың ішінде жұмыс жасап 
тұрғандардың үлесі 85,7 процент. 
Бұл халықтың кәсіппен айналысуға 
ықыласты екенін байқатады. Бұл 
сөзімізді мына дәйек дәлелдей түседі: 
биылғы жылдың бірінші тоқсанында 
облыс та шағын және орта бизнес 
саласында 90020 адам жұмыспен 
қамтылып, 70,9 млрд теңгенің өнімі 
өндірілген.

Бұл – кәсіпкерлікті дамытуда 
мемлекеттік қолдаудың нәтижесі. 
Расында, елімізде шағын кәсіпкерлікті 
қолдаудың барлық мүмкіндігі 
қарастырылған. Қаржылай және 
қаржылай емес қолдаудың ішінде 
қаржылай емесіне тоқталсақ, 
жыл басынан бері мемлекеттік 
бағдарламалар аясында кәсіпкерлік 

негіздеріне 3970 жұмыссыз, өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар оқытылды. 
Оның ішінде «Бизнес-Кеңесші» 
бойынша 1303, «Бастау-Бизнес» 1567, 
«Жас кәсіпкер» жобасымен 1100 адам 
оқудан өткен.

Қаржылай қолдау да атап 
айтарлықтай.

Биыл жұмыссыз дар мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған азаматтардың, 
кәсіп керлердің жобаларын шағын 
несиемен қамтамасыз ету үшін 

5 млрд теңгеден аса қаржы бөлінді. 
Атап айтқанда, «Нәтижелі 

жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы 
аясында шағын несие беру үшін 4 
млрд теңгеден аса қаржы қаралып, 
бүгінде 2 млрд теңгеден аса қаржыға 
622 жоба несиелендірілді. Сондай-ақ, 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығына облыс бюджетінен 
850 млн теңге бөлініп, 169 жоба 
қаржыландырылған. «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы аясында 
тұрақты бизнес құрылымдарға 
қолдау көрсету үшін 1 млрд 150 
млн теңге қаржы бөлінген. Аталған 
бағдарлама аясында жыл басынан 
бері субсидия беру үшін екінші 
деңгейлі банктер жалпы құны 3,8 
млрд теңгені құрайтын 112 жобаны  

мақұлдаған. Сондай-ақ, кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған мемлекеттік 
грант есебінен шағын кәсіп иелерінің 
84 жобасы қаржыландырылды. 
«Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы аясында жалпы құны 
1,145 млрд теңгені құрайтын 5 жоба 
несиелендіріліп, 699,5 млн теңгені 
құрайтын 8 жоба мақұлданды.

Бүгінде жалпы құны 3 284,5 млн 
теңгені құрайтын 24 жоба қаралуда.

Туризм тамырына 
қан жүгірді

Бұл салада атап айтар жаңалық 
– «Туризмді дамытудың 2019-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» бекітілуі. 
Бағдарлама әлі де дамуы жағынан 
кенжелеп қалған саланы өркендетуге 
септігін тигізетіні сөзсіз.  Сыр өңірінен 
рес публикалық туристік картаға  

3 нысан енгізілген. «Қамыс тыбас» 
демалыс аймағы, «Жаңақорған» 
шипажайы, «Байқоңыр» ойын-
сауық туристік аймағы. Осы орайда 
айта кетелік, еліміздің туристік 
картасы – аймақтық және рес-
публикалық маңызы бар нысандарды 
қамтиды. Мұндағы мақсат – 2-3 
жыл бедерінде қартаға енгізілген 
нысандарды халықаралық дәрежеге 
көтеру. Картада республика бойынша 
барлығы 60 нысан бар.

Туристік картадағы үш нысанға 
тоқталайық. «Қамыс тыбас» демалыс 
аймағын дамыту мақсатында 
«Қамбаш» көлінің жағалауында 
туристік инфрақұрылымды дамыту 
бойынша жалпы құны 105 млн 
теңгені құрайтын 90-нан астам нысан 
салынды. Құрылыс кезінде 350-ден 
астам жұмыс орны ашылып, 150 адам 
маусымдық жұмыспен қамтылған.

Жаңақорған ауданында 88 
орындық шипажайдың құрылысы 
жалғасуда. Жобаның құны – 906,8 
млн теңге.  Қаражаттың 326 млн 
теңгесі «Байқоңыр» ӘКК арқылы 
қаржыландырылса, қалғаны инвестор 
қаржысы есебінен.

Биыл облыс әкімдігі мен кореялық 
«KISAT» компания сы екіжақты 
меморандумға қол қойды. Бұл 
әріптестік байланыс нәтижесінде 
жұлдызды қалашыққа келген туристер 
үшін «Байқоңыр» ойын-сауық аумағы 
құрылады. Бұл нысанға инвестор 
қаржысынан 32-34 млрд теңге қаржы 
жұмсалады деп жоспарлануда. 

Туризм инфрақұрылымын 
дамыту бойынша «Батыс Еуропа – 
Батыс Қытай» жолының бойында 
қызмет көрсету нысандарын дамыту 
жұмыстары жалғасын табуда. 
Бүгінге дейін облыс аумағы бөлігінде 
нысан құрылысына арналған 44 
нүкте анықталған. Қазір 28 нысан 
жолаушыларға қызмет көрсетуде. 
Бұл 720 тұрақты жұмыс орнының 
ашылуына септігін тигізді.

Кәсіптің бір саласы – 
сауда

Елдің кәсіпке бейімделуінің 
алғашқы қадамы саудадан басталғаны 
мәлім. Кәсіпкерлік саласында 
қанатын кеңге жайған сауда саласы 
уақыт талабына бейімделіп келеді. 
Статистикаға сүйенсек, биылғы 
жылдың қаңтар-тамыз айларына 
бөлшек сауда көлемі 188,8 млрд 
теңгені құраған. Бүгінде облыс 
бойынша 6827 сауда орны, 37 базар 
тіркелген.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы 
2019 жылдың 5-7 қазанында «Бастау» жобасы 
бойынша тегін оқу курсының 5 легіне қабылдау 
үшін тесттілеу өткізілетінін хабарлайды. 
Жоба қала/аудан тұрғындарын кәсіпкерлік 
дағдыларына оқытуға бағытталған. 18 жастан 
бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі жұмыссыз 
азаматтарды, өз бизнесін ашқысы келетін 
жұмыссыздарды, сондай-ақ бизнесті кеңейтуге 
мүдделі, жұмыс істейтін кәсіпкерлерді (3 жылға 
дейінгі) оқуға шақырады.

Жобаға қатысу үшін тесттілеуден өту 
қажет, оның нәтижесі бойынша топқа іріктеу 
жүргізіледі.

Толық ақпарат алу үшін келесі мекен-
жайларға хабарласуға болады:

Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы: 
Қызылорда қ., Желтоқсан көшесі, 12, телефон: 
8/7242/400981,  сайт: www.atameken.kz.

Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарының мекен 

–жайлары:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 

46 үй, тел. 8/72433/79199
Қазалы ауданы – Әйтеке би кенті – Әйтеке би 

к-сі,  9 «а» үй, тел.:8/72438/79243
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, 

Көшербаев к-сі, 36 үй, тел. 8/72437/79120
Жалағаш ауданы – Жалағаш кенті, Қазыбек 

би к-сі, 47 «А» үй, тел. 8/72431/79199
Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, Қонаев 

к-сі, 12 «А» үй, тел. 8/72436/79179
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 

5 үй, тел. 8/72432/79255
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, 

Иманова А. к-сі, 134 «А» үй, тел. 8/72435/79120
Анықтама телефондары: 40-02-02, 40-09-81

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз 

қызметі.

Биыл күзгі шақырылымдағы 
әскери қызметке облыстан 800-
ге жуық азамат Отан алдындағы 
борышын өтеуге аттанады. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз 
конференциясында облыстың 
қорғаныс істер жөніндегі 
департамент басшысы Еркінбек 
Байболов мәлімдеді.

– Әскери қызметке елімізді 
қорғауға қабілетті, денсаулығы 
мықты, дене бітімі шыныққан, 
сауаты жеткілікті, моральдік-
іскерлік қабілеті жоғары азаматтар 
жөнелтіледі. Оның ішінде Қарулы 
Күштер қатарына 350-ге жуық, 
Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің 
Шекара қызметіне 180-ге жуық, 
Мемлекеттік Күзет қызметіне 20-
ға жуық, Ішкі істер министрлігі 

Ұлттық Ұланына 300-ге жуық 
азамат аттанады, – деді Еркінбек 
Серғалиұлы.

Департамент тек мерзімді әскери 
қызметке шақыру жұмыстарын ғана 
емес, сонымен қатар жұмылдыру, 
аумақтық қорғаныс, жастарды 
әскери-патриоттық тәрбиелеу 
жұмыстарын да ұйымдастырады. 
Айталық, жастарды әскери-
патриоттық тәрбиелеуді жетілдіру 
мақсатында «Жас сарбаз» 
республикалық балалар мен 
жастардың әскери-патриоттық 
қоғамдық қозғалысы бірлестігі 
құрылған.

Өткен жылы бұл қоғамдық 
бірлестіктің біздің өңірімізде де 
филиалы құрылып, қазіргі уақытта 
Жастар орталығының базасында 
жұмыс жасап жатыр. Облыстың 

барлық мекемелерінде 309 «Жас 
сарбаз» әскери-патриоттық клубы 
мен 1 сынып ашылды. Бұл клубта 
бүгінде облыс бойынша 178338 
оқушы тәрбие алуда.

«БАСТАУ ЖОБАСЫ БОЙЫНША СЕГІЗ ЖҮЗ ЖАС ӘСКЕРГЕ АТТАНАДЫ

КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ БАҒЫТЫНДАҒЫ 
ЕКІНШІ ЖЫЛ ЕҢСЕРІЛІП КЕЛЕДІ

Ел экономикасының қозғаушы күші саналатын шағын 
және орта кәсіпті дамытуға мемлекеттік қолдау аз емес. 

Жұмыссыздықты азайтуға, жаңа жұмыс орнын құруға, 
халықтың табысын арттыруға сеп болатын шағын және орта 
кәсіппен айналысуға елдің ынтасы жыл сайын артып келеді. 

Аймақта «Жаппай кәсіпкерлікті дамытудың» екінші жылы 
өтуде. Атаулы жылда өңірде кәсіпкерлікті барынша қолдау 

шаралары жасалуда.
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– Біздің жағдайымыз жақсы, өзің 

қалайсың, еш жерің ауырып жатқанжоқпа. 
Ұйқың, тамақ алысың қалай болыпжатыр, 
күтушілер жақсы күтіпжатырма?» деп 
Сұлушашқа қарады.

– Жағдайым жақсы, дәрігерлер «бір-екі 
ай үйге барып демалып кел» деп жатыр. 
Білмейім, ол да дұрыс шығар, «дәрілерді 
көп пайдалана берсең, ауырмайтын 
жерлеріңе зиян келтіруі мүмкін» деп 
ескертіп те жатыр, – деп Дарханға қарады.

– Дәрігерлерді тыңдаған дұрыс, олар 
біледі. Азанда шығарарма екен әлде қазір 
шығара ма? – деп Дархан сұрақты көзімен 
қарады да, сыртқа шығып кетті. Дарханның 
ойы Сұлушашты қашан шығаратынын білу 
болатын. Дәрігерлер «қазір алыпкетем 
десеңдер де құжаттары дайын» деп 
Сұлушаштың құжаттарын қолына ұстатты. 
Сұлушашты төсегінен арбаға отырғызар 
кезінде Дарханның Сұлушаштың, 
Баянның бастары түйісіп қалған кезде 
Сұлушаш басын артына қарай тартып 
алды. Дарханмен Баянның бастары түісіп, 
Сұлушаштың артынан ұстаған қолдары 
түсіріп алмас үшін қатты жабысып қалды. 
Дархан мен Баянның ойларында ештеңе 
жоқ, тек барлық ойлары Сұлушашты 
емдеп аяққа тұрғызу. Сұлушаштың ойы 
«менің жағдайым не болады, жазылып кете 
алам ба әлде осылай сал күйімше қалам 
ба? Басымыздан нешетүрлі жағдайлар 
болыпжатыр, артының қайырын берсін. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, 
артымызда қалатын ұрпақтарымыз аман 
болсын деп тілейік, – деп Сұлушаш бетін 
сипады. Үйіне келсе үйі тап-тұйнақтай 
даладан бастап, үйдің ішіне дейін тазалап, 
дастархан дайындап қойыпты. Бәрі жақсы, 
бәрі келісті, бірақ денсаушылыққа ештеңе 
жетпейтінін ауырған адамғана біледі. 
Ауырған адамның ойын түсінетін шын 
сүйген адамы ғана. Қиналса бірге қиналып, 
ауырса бірге ауратында сол. Дархан 
қолынан келгенінің бәрін істеп бағуда, 
Астанадағы ойы әлі есінде «Сұлушаш 
балаларды екеулеп өгей үйде өсірмей, өз 
үйімізде өсіріп камелетке жеткізейік» деген 
сөздері сезімге жетелеп артын мақаббатқа 
ұластырып еді. Өмірімізді жүйрік пойызға 
теңесек, жүйрік пойыз қаншама қырдан 
асты, қаншама суды жағалап өтті, қаншама 
қар аралас нөсерлі жауыннан өтті. Осының 
барлығын бір купеде Сұлушаш екеуміз 
бірге көріп келеміз. Сонда да біз көңілімізді 
босатпай, сергек қалпымызды ұстап 
келеміз. Сергек жүрмесең ойың пышырап, 
асып-сасып не істеріңді білмей, тақырда 
сүрініп жүретіндігің анық. Дарханның 
Баянға деген ойы жоқ, болғанда емес, 
болмайды да, себебі Сұлушашқа деген 
сүйіспеншілігі артпаса бәсеңсіген жоқ. 
Ойының барлығы отбасын асырау, 
балаларына үлгі  болып оларға жақсы 
тәрбие беру, Сұлушашты күту, қабағына 
кірбің түсірмеу. Сұлушаштың ойы уақыт 
шіркін зымырап өтіп жатыр, оны ешкім 
кейін жылжыта алмайды. Менің жатысым 
мынау, бұдан жазылып кете алам ба, жоқ 
па? Үйге адам керек, Бірлік болса малдың 
басынан шыға алмайды, Серік болса әлі 
жас, үйді тазалау, кірлерді  жуу, тамақты  
істеу. Бұлардың балығы ауырып жатсада 
Сұлушаштың ойынан кетпей қиналды. 
Дарханға «Баянға үйлен» деп айтса қалай 
болар екен, екеуінің жас айырмашылығы 
едәуір. Баян әлі жас, келешегі алда, жақсы 
жігіт кездессе, бір үйді бақытты етері 
анық. Сұлушаш Баянға ақша берді «үйге 
тамақ әкеліңдер» деп. Баян шығып кеткен 
соң Дарханды шақырып «өзі бір жақсы 
қыз екен, асты үстімізге түсіп өліпбарады, 
біздің маңдайымызға берген Алланың 
көмегі шығар. Сен Баянға жақсы көйлек 
әпер, риза болыпқалсын. Әй, алмайтын 
шығар, алса жақсы болар еді. – деп 
Дарханға мейірлене қарады.

Баян дүниеге қызықпайтын, артық 
нәрселерден дәметпейтін, табиғатында 
бөлек адам. Елпілдеп, ретсіз жұртсияқты 
тойшыл емес, қанағатшыл, салмақты, 
тәрбие көргендігі өзінен-өзі байқалып 
тұрады. «Маған несіне көйлек әпер 
дедіңіз,ыңғайсыз болдығой, «жалақым 
да өзіме жетеді» деп алмай қойды, өзі 
бір қасарысқан қыз екен, басқа қыздар 
болса жалмаңдап пальто әперсең де алар 
еді» деп айтқан сөздерін асханада жүрген 
Баян естіді. «Алмаса алмасын, біздің 
ниетімізді, оған деген ықыласымызды 
білсін. Осы қыздан артық бізді күтетін 
қыз жоқ, күндемейді, түндемейді айтсаң 
болды екі еткізбей орындайды. Сен 
«берген көйлекті алмады» деп ренжіме. 
Сен менен басқа кісіге сыйлық бермегенің 
көрініп тұр. Басты мәселе Баян біздің риза 
екендігімізді білсе болды. Осы қыздың 
арқасы үйдің тазаболып тұрғаны, киімдер 
жуылып, тақ істелініп жатқаны. Осы сен 
қалай ойлайсың, осы үйге түпкілікті адам 
керек емес пе, менің жатысым мынау, 
қашан тұратыным белгісіз. Бұл қызды 
ұстап отыра алмаймыз, ертең күйеуге 
шығып кетсе орнына қандай қыз келеді. 
Осы жағын ойладың ба? Сен бір күндігіңді 
ойламай алдағы бес-он жылдығыңа 
көз салып көрсең қайтеді. Осы жағын 
ойламасаң  айтпадың  деме, мен сенен 
ажырасам, мүгедектер үйіне барам, – деп 
ашуланған кейіп танытты.

– Оу, жаным-ау, не болды саған, бірден 
қатты кеттіңғой, біз сені ренжітіп алдық 
па? Қайдағы сөзді айтып мені ренжітіп 
алма, қай жерден қателік жіберіп алдым. 
Үш ұйықтасам түсіме кірмейтін сөздерғой 
мынауың. Бұны қайдан шығардың, 
«менің берген көйлегімді алмады» деген 
сөзіме ренжіпқалдың ба? Бірден қайдан 
алсын, кейін туған күні ме, бір реті келер, 
енді саспа сыйлық алдырудың амалын 
жасаймын, күйеуіңнің қандай жігіт екенін 
сосын айтарсың, – деп риза қылдым ба 
дегендей, Сұлушашқа қараса жымиып 

отыр екен. «Әр адамның өмірі бір-бір 
кітап, жақсы өмір сүрем десең өмірің өз 
қолыңда, қатыпқалған ештене жоқ, жұрт 
не демейді, күлетіндер күлеберсін, күлген 
адамдар өз өмірлерін жөндеп алсын. Тек 
арам пиғылдан, жат қылықтардан аман 
болсаң болды. «Келісіп пішкен тон келте 
болмайды» деген отбасында ақылдасып, 
келісіп, не істеп не қоямыз, жанымызға 
жайлы, халықтан қалмай, ел қатарлы 
өмірсүруіміз керек. «Жаман айтпай 

жақсы жоқ» демекші, не нәрсенің алдын 
алмасақ ертең опық жейміз. Бала жас, мен 
ауру, сенің мыңсан жұмысың  қараптұр, 
осылардың барлығын ойлап көрші. Қанша 
жақының болғанымен қайнағамен абысын 
сенің үйіңе келіп күліңді шығарып, 
отыңды жақпайды, олардың отын-суы 
бөлек, өз мәселелері де бастарынан 
асыпжатыр. Жасыратыны жоқ, жеме-
жемге келгенде сені аяқтандырсам деп 
отырмын. Бұл ойым сенен қашу емес, бұл 
болашағымызға, жақсы өмірсүруімізге 
деген бір қадам болса да алға жылжу. Мен 
сені ешкімге қимаймын, қызғанам, бірақ 
барлығы ретімен, өзінің орнымен істеймін 
не істесем де, – деп Дарханға қарады. 

– Мұның бәрі қайдан ойыңа келіп 
жүр? Мен бұның бірінде ойлаған жоқпын, 
есілдертім сенің жазылып кетуің. Сен 
тым асығыс жасама, әлі-ақ жазылып 
кетесің. Сені Астанаға апарып, ең мықты 
дәрігерлерге көрсетем. Қазір біздің 
дәрігерлер шетелдің дәрігерлерінен артық 
болмаса кем емес, әлі уақыт көрсетеді. Сен 
еш уайымдама уақтылы демал, тамағыңды 
іш, сонда барып тез жазылып кетесің. Сен 
ойша бәрін қатырып қойыпсың, алатын 
әйелді де таңдап қойғансың-ау, ауруханада 
жәй жатпағандығың көрініптұр. Байқадың 
ба, сен ауруханада жатқанда Баян бір-екі 
жолдас қыздарын әкеп қой десем қоймай 
үйді әктеп, сырлап, мұнтаздай етіп қойды. 
«Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар 
алдынан» демекші, біздің маңдайымызға 
Баянды әкеп бергеніне шүкір. Бұл қыздың 
бір жақсы жері не істеседе жиіркенбей 
бірден кірісіп кетеді, не бір жақсы қыздар 
барғой. «Қыздың бәрі жақсы, жаман қатын 
қайдан шығады» демекші... – дей бергенде 
дым болмағандай асханадан Баян шығып.

– Апамның шай ішетін уақыты болды, 
– деп шай қамын жасап бір-бір кеседен 
шайларын берді. Сұлушаш кесесін аузына 
апарып жатып екеуіне кезек-кезек қарады. 
«Түрлеріне қараса анау айтқандай жас 
алшақтық жоқ сияқты. Біраз әңгіме болды, 
енді қуабермей сәл шыдамдылық таны-
тайын, өмір өзі көрсетер» деп әнгі менің 
басын Сұлушаш басқа жақа қарай бұрды.

– Өткенде қайнаға шаруашылықты 
басқаруды Бірлікке берем дегендей әнгіме 
айтып еді, сенімен ол жөнінде ештеңе 
айтқанжоқ па?– деп Дарханға қарады. 

– Барлығымыз келісіп Бірлікке шаруа-
шылықты бергеніміз дұрыс, жасқой алып-
кетеді, бізде қарапотырмаймыз, білге-
німізді айтып отырамыз, – деді Дархан.

 – Сыртекі естіп қалдым, Сәуле абысын 
қайнағаға шаруашылықты өзінің баласы 
Әсетке бересің депті. Ол не сөз, одан қа ба-
рың жоқпа? Ол қайным алыпкете алса бол-
ғанығой, – деп Сұлушаш естігенін айтты.

– Сенің қалай ойлайтыныңды қайдам, 
менің ойым егер жеңгемнің ойы нақ солай 
болса, бірақ аңдысын аңдып әліде көрейік, 
шаруашылықты екіге бөлеміз, бір бөлігін 
Бірлікке, ал екінші бөлігін Әсетке берейік. 
Енді уақыты келді, біздің көзіміз тірісінде 
шаруашылықты бөліп, аш құлақта тыныш 
құлақ, балаларды араздастырмай әркім өз 
күнін өз несібесінен көрулері керек. Сенің 
ойың қалай, бұл менің ойым, – деп Дархан 
кесесін Баянға әперді.

– Мен сенің айтып отырғандарыңның 
барлығын бұрын ойлап жүргенмін, тек 
оны сенің өзіңнің айтуыңды күттім. 
Әйтпесе бұл әңгімені неге бастап 
отырмын. Қайнаға екеуің бауырсыңдар, 
мұны ешкімді араластырмай оңаша 
шешулеріңе болады. Егер қайнаға бөлісте 
алғанын қомсынып жатса, сұрағанын 
бер, ренжітпе, бізге қалғаны да жетеді. 
Қазіргі кезде малды бағудың өзі өзгеше, 
баяғыдағыдай жем-шөбін, суын беріп 
айдапсалып отыратын кез емес. Малды 
уақтылы емдеп, асты-үстіне қарамасаң 
мал болмайды. Шытырлатып сатаберуге 
де болмайды, кәрілерімен еркектерін 
бордақылап, күйлендіріп сатсаң әпежеп-
теуір пұл болады. Сүті ақша екен деп сүтін 
де сатаберуге болмайды, сүтінің жартсын 
сауып, жартысын бұзауға бермесең ертең 
көтерем болып көктемде жаппай өледі. 
Мына Баянның шайы керемет екен, әңгімені 
біраз айтқыздығой. Жұмыс істеген қандай 
жақсы, ауырған жерлеріңді ұмытасың, 
өмірге деген қызығушылығың артады. 
Жалғыз өзің отырсаң қай-қайдағылар 
ойыңа келіп көңілің түсіп, жабырқап 
кетесің. Бұндай жұмыстарға асығыс 
шешім қабылдауға болмайды. Арбаны 
да сындырмай, өгізді де өлтірмей, ортақ 
шешімге келсеңдер дұшпандарыңның 
жүні жығылып, сендерден тайсалатын 
болады, – деп Сұлушаш орамалымен терін 
сүртіп, болдым деп кесесін төңкерді.

– Дастекеңмен ақылдасып көрейін, 
не дейді екен, ол кісіде біздің ойымызбен 
санасатын шығар, – деп Дархан жинала 

бастады.
– Дәке, Баянды жолай моншаның 

тұсынан тастай кет, жуынып-шайынып 
келсін. Ол келгенше менің қасымда Серік 
бола тұрар, – деп Сұлушаш бір жағына 
қисайды. Дархан кешегі әңгімеден кейін 
Баянға зер сла бастаған сияқты.

Баяғыда екі шал базардың есігінің 
екі жағында отырып алып өткен-кеткен 
қыздарды көзбен атып, мауықтарын басып 
үйлеріне қайтады екен. Сол сияқты Дархан 

да Баянды бұл жолы көзімен атып «бұрын 
қалай байқамай жүргенмін Баян өте сұлу 
екенғой, мәдениеттілігі, сыпайылығы, 
жүріс-тұрысы өзге қыздарға мүлдем 
ұқсамайды. Сұлушаш бекер маған ой 
салды, бұрынғыша жүреберуім керек еді. 
Табиғат шіркін мойныңды бұрмайтын 
жақа бұрдырадығой, мүлдем бармайтын 
жерге барғызатын неқылған күш. Сезім, 
махаббат дегенің осыма, мен Сұлушашты 
өйстіп сүйдім бе әлде балдар үшін амалдың 
жоғынан Сұлушашты сүйуге тура келді ме. 
Махаббат жасқа қарамайды деп жатады, 
мен елуде болсам, Баян жиырмада шығар, 
бұл не сонда? Дархан жұмысқа келіп тоқта-
ғанда бір-ақ білді, ойланып отырып Баян-
ды моншаның тұсынан тастамай кеткенін.

– Жаным-ау жолда тоқтатпадың ба?– 
деді де Баянның түріне қарай алмаған күйі 
көлігін кері бұрды.

– Сіздің ойыңызды бөлгім келмеді, 
кешіріңіз, – деп Баян моншаның тұсынан 
түсіп қалды.

Дархан жұмысқа келгенімен ойының 
барлығы Баянда болды. Жұмыста маза-
сы болмай, есіл-дерті Баянда болды. 
Маши насына мініп алыстан моншаны 
торуыл дады. Екі сағат, үш сағат күтіп 
бол мағасын үйіне келсе, Баян үйінде жүр. 
Сұлу шаштың көзінше Баянға ештеңе 
айта алмағанымен Сұлушаш жүзінен бай-
қа ғандай болды. Баян Дархан отырған 
бөл меге келсе абдырап қолынан әйтеуір 
бір деңелер түсіпкетіп жатты. Дархан да 
айтып отырған әңгімесін ұмытып жарты 
жол дан басқа әңгіме айтып кетіп жатты. 
Сұлу шаш «бұларға не болды» деп ойлады 
да қойды.

– Не қылдың, ағаңмен сөйлесеалдың 
ба? Ол кісі не деді? – деп Дарханға қарады.

– Дастекеңе кездесе алмадым, бүгін 
бүртүрлі мазам болмай, үйге зорға жеттім, 
– деп дірілдеп, аузынан сөзі түсіп, абдырап 
қалды. Сұлушаш «кешегі айтқандарымнан 
сәлде болса жылжу бар екен» деп ойланып, 
сол сәт бойында қызғаныштың да оты жылт 
етіп жанғандай болды. «Жақсы қылам деп 
ұйып отырған отбасымды бұзып алсам 
қалай болады. Адам сынап сияқтығой, 
бір орында, бір сөзде тұрмайды, өзгеріп 
салабереді, алдыңда не күтіп тұрғанын 
білмейсің. Басқа салғанын көрерміз, сабыр 
сақтап, не нәрсенің артын күтейік» деп 
Сұлушаш ойлап отырды. «Дарханмен 
сөйлестім енді Баянмен сөйлесіп ойын 
білсем» деп түйді сосын.

– Баянжан, шашымды тарап, өріп 
бересің бе, келші, айналайын, – деп Баянды 
шақырды.

– Қолың қандай жұмсақ еді, негізінде 
дәрігерлермен медбикелердің қолымен 
сөзі жұмасқ болулары керек. Жылы сөз 
жылы жүректен шығады. Енді не қыласың, 
әріқарай оқығың келеді ме әлде осы оқуың 
саған жете ме? – деп Сұлушаш недерекен 
деп құлағын тосты.

– Оқысам депте ойлаймын әлде 
осымен тоқтатып тұрмыс құрсам деген де 
ойым жоқ емес, уақыт көсетеді, – деп Баян 
шашын өруін жалғастырды.

– Баян, сен жас болсаңда үлкен 
адамдарша ойлайсың,  махаббат деген 
не, біздің кезімізде махаббатты ойлаған 
жоқпыз, тек әке-шешемізге кір келтірмейік 
деп ұятымызбен жүріп-тұрдық. Қазіргі 
кезде күйдім-сүйдім деп жүріп бір 
жыл болмай жатып ажырасып жатады. 
Сәл шыдап, әке-шешелерін тыңдап, 
өзінің болашағын ойлап, рахат, жақсы 
өмірсүрудің амалын жасап жүрсе болар 
еді. Қазіргі кезде ұл болсын, қыз болсын 
көкіректерін керіп, қасында жүрген жақсы 
қызды, жақсы ұлды менсінбей жүргенде 
олар үйленіп кетіп, кімкөрінгеннің 
көзіне түрткі болып сүр бойдақ  атанып 
жүреді. Сенің ойың дұрыс екен, ағыстың 
ыңғайына қарай жүзіп, қалтарыстау, 
өзіңе ыңғайлы жер болыпжатса сол жерде 
орналасыпқалсаң да болады. Құдіреті 
күшті Алла өмірді өзі береді, өзі алады, 
қашан, қайкезде алатынын бір Құдайдың 
өзіғана біледі. Адам өмірде бір істі 
жақсы көріп жүргенімен, өмірінде басқа 
жұмыс істеп өмірден өтулері мүмкін. 
Біздің отбасымыздың тыныс-тіршілігн 
түгел білмегеніңмен, аздап болсада 
біліп үйреніп келесің. Біздің отбасымыз 
жайында не айтар едің, «апа, мынажерін 
былай қылса, мына жерін былай өзгертсе 
қалай болареді» деген ойың болса айтшы, 
мүмкін біздіңде білмей жүрген жеріміз 
баршығар. Ұялмай айта бер, сенің ойың 
маған керек болып тұр, – деп тағыда 
Баянға сұрақ көзімен қарап отырды.

– Менімше бәрі дұрыс, өзгертетін 
ештеңе жоқ. Жербетінде жазық дала, орман-
тоғай, тау-тас, өзен-көлдер жайғасқан, 
сол сияқты отбасында бірде қиыншылық, 
бірде жақсылық болыпжатады. Менің 

бір арманым өмірімді сізбен өткізсем, 
сізді апа қылып алсам жаман болмайтын 
шығармын, себебі сіз ақылды адамсыз, 
пейіліңіз кең, ақыл-ойыңыз кемел, біреуге 
жақсылық жасасам деген ынта жігеріңіз 
мол. Жұрттың барлығы сіздей болсағой, 
шіркін! – деп Сұлушаштың шашын тарап, 
үлпілдетіп, жұп-жұмсаққылып өріп қойды.

Баян әлі жас, қулық-сулығы жоқ, кім 
болса да сеніп, ағынан жарылып, шынайы 
пейілін білдіріп отырады. Өзін үнемі 

көңілді ұстайды, жүзі бал-бұл жанып, бір-
екі жылдан соң еркек біткендердің буынын 
алып, өзіне ынтықтырып қарататын қыз 
болады. Сұлушаштың өзінің аузынан 
суы құрып, әнгімесін тыңдап, сол жерде 
ұйықтап кетті. Дарханның сырттан айқай-
лап кіргенінен Сұлушаш оянып кетті.

– Бұл Құдайға не жаздық, бірінен кейін 
бірін азапқа түсіргені несі. Бірлік аттан 
құлапты, ауруханаға әкележатыр екен, 
жарақаты ауыремес деді. Көзім көрмей 
сенбей тұрмын, – деп үйдің ішінде әрі-бері 
жүріп теңселіп кетті. 

– Сәл сабыр сақта жеңіл-желпі болар, 
сен алдынан шықсай, бері келгенше әрі 
бармадың ба? Көзіміз көрмей ештеңе 
айтпай-ақ қояйық, – деп Сұлушаш 
күйгелектеген күйеуін сабырға шақырды.

Бірлік келіп ауруханада бірапта емін 
алды, қабырғасы сынбасада қатты зақым 
келген, бір қолы сынған, басқа жерлері 
аман. Осы арада мынандай оқиғалар орын 
алып жатты.

Бірліктің жоқтығын пайдаланып, 
Әсет жүк машинасын әкеліп, малдың 
ірілерінен тиеп, малбазарға саттырып 
жібереді. «Білсе білер, білмесе жоғалып 
кетті дермін» деп барлық ақшаны казиноға 
ұттырады. Іші күйген Әсет ішімдікке 
салынып, бірнеше күн үй көрмей кетеді. 
Бірлік түгелдей жазылмаса да малшылар 
ауылына келіп малшылармен сөйлеседі, 
ешкім ештеңе білдіргісі келмейді, тек 
бұзауынан бастап өзі сүт беріп қолына 
үйреткен қарала бұқасы көрінбейді. Әдепкі 
кезде мәнбермейді, тағыда бір-екі сиырлар 
байқалмайды, содан кейін сезіктене 
бастайды. Малшыларды қорқытып қойған 
біреу бар, әйтпесе неге бәріде үндемейді. 
Базарға барып сұрастырғанымен кеш 
болып қалды. Малшылардың біреуін 
ақысыз енбек демалысына жіберді, «керек 
кезіңде өзім шақырып аламын» деп.

– Бірлік айналайын, менің екі балам 
оқиды, оларға ақша керек, несием тағы 
бар, мен күндіз түні жұмыс істейін, мені 
босатпашы, – деп жалынды ол.

– Мен адал еңбек етпегендерді 
ұстамаймын, маған жаны ашитын, беріліп 
жұмыс істейтін адам керек. Біраз малдар 
жоқ, мен ауырып жатқанда бұл жерге 
кімдер келді? Менімен жұмыс істегің 
келсе шыныңды айт, мен ешкімге «сен 
айтты» деп айтпаймын.

– Бірлік інім, сенің адалдығыңа мен 
ризамын, сендер өздерің ағайын адам-
сыңдар, бір-бірлеріңнен істеген істеріңді 
жасырасыңдар да, бізді келіп шырыл дата-
сыңдар, біздің не жазығымыз бар? Әсет 
бауырың барлық ірі малдарды тиепкетті, 
бізге қоқан-лоққы көрсетіп, ауыздарыңды 
ашсаңдар өлтірем деп айбат шегіп айқайлап 
кетті. Енді ол келіп бізге әкіреңдеп кететін 
болды, – деп жылағандай болды.

– Сіздерге ештеңе болмайды, уайым-
дамай жұмыстарыңды істеп жүре 
беріңдер, – деп Бірлік машинасына 
мініп, жүріпкетті. «Енді ағайындылар не 
істерекен, қырылатын шығар, бір-бірін 
атпаса болареді. Дүние дегенің бауырға, 
ағайынға қарамайды. Бұл заман не болып 
барады» деп малшылар іштерінен тынып, 
бірнеше күн алаңдаумен болды. Бірлік 
анасынан не жасырсын, барлық болған 
жағдайды егжей-тегжейлі айтып берді.

– Сенен басқа кім біледі? – деп 
Сұлушаш баласына қарады. 

– Малшыдан басқа ешкім білмейді, – 
деді Бірлік анасына.

– Онда сен малшыға айтып бар, бұл 
жөнінде ешкімге тіс жарып  жүрмесін, ар 
жағын өзіміз реттеймі, – деп баласының 
басынан сипады.

Сәуленің шашы бетін жауып кеткен, 
кө  гереңдеп Дастанның жұмыс орнына 
келді.

– Қатындарды жинап бетіне қарап 
отырабермей, балаларыңды неге ойла-
майсың. Әсетті іздеп бір-екі адам 
келіпкетті. Ақшаңның барлығын қатын-
дарыңа жұмсайбермей үйіңе де бір сәт 
қарасайшы! – деп айқайға басты.

– Сен немене жындандыңба, азандағана 
үй ден шыққанымда бәрі жақсы едіғой. 
Әсет ке не болыпты, өзімен-өзі тыныш 
жүр ген бала емес пе? – деп Дастан Сәулеге 
қарсы жүрді.

– Жақсыңды қайдам, балаңды 
тауыпбер, тауыпбермесең арты жақсы 
болмайды деп дікеңдеп кетті әлгі екі адам. 
Қайдам біреулерге қарыз болып қалмаса. 
Шаруашылықты екіге бөлем дегенің 
қайда, күнде жүрсің күнде ертеңмен, – деп 
Сәуле айқайын үдете түсті.

– Онда сен отыр, Дарханды қазір 
шақырайын бұл мәселені бірден шешіп 
жіберейік, – деп Дастан інісіне телефон 
соқты.

Дастанда тез жетті. Ағалы інілі екеуі 

шаруашылықты қағаз жөнінде екіге бөлді, 
енді малдың басына барып бөлуғана 
қалды. Малдың басына барып малды 
санағанда Әсеттің қыстайғы тасыған 
малы алашағынан артық болыпшықты. 
Дастанмен Сәуле екі қолдарын екі 
танауларына тығып құрқол қайтты. Бірлік 
ауырып жатқандағы Әсеттің ісінен кейін 
Сұлушаш малшыларға тапсырма берген. 
«Әсеттің қолын қақпаңдар, алам деген 
малын алаберсін, бірақ алған күнін, санын, 
түсін жазып отырыңдар» – деген. «Жақсы 
бала есіктегі әкесінің басын төрге сүйрейді, 
жаман бала әкесінің төрдегі басын есікке 
сүйрейді» деген, Әсет әке-шешесінің 
жігерін құм қылды. Әкесі «сенен туған 
бала не оңды болсын» десе, шешесі «әкесі 
сен емеспе, әр қатынға жүгіріп, ақшаңның 
барлығын қатындарға жұмсап жүрген, 
балаң не оңды болсын» деп бірін-бірі 
сөгіп, ұрыссып үйдің берекесін қашырды.

... Сөйтіп жүргенде келіп кетті деген 
екі кісі тағы да келді.

– Бізге Әсет керек, олбізге қарыз, соны 
алғалы келдік, – деді олар.

– Қанша, көп бе? – деп сұрады Дастан.
– Мына тұрған тамыңыздың құнынан 

асып түседі. Сіздерге бір апта мерзім 
береміз қайтармасаңыздар ренжімеңіздер, 
басқаша болады! – деп екпіні қатты әлгі 
екеу машиналарына отырып кете барды. 
Дастан үйіне кіріп барып құлады. Дереу 
жедел жәрдем шақырылды. Аурухананың 
жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Үш-
төрт күн жатып палатаға шығарды ауызы 
қисайып сөйлей алмайды, бір қол бір 
аяғында жан жоқ.

– Сәуле, сен осындай, іштар, 
қызғаншақ, көкбет болмасаң, ағам осындай 
күйге түспес еді, Әсетте дұрыс жүрер еді, 
бәрі сенің кесірің, енді не болды? – деп 
Дархан шалабүлінді.

Бір қатынның ақымақтығынан бір 
үйдің шаңырағы шайқалып, құлағалы 
тұр. «Оңына, солына қарамай, аяқ жолын 
көрмей өскен көрмәдік, бұндай жетесіз 
қатынның бір отбасына емес, бір ауылға 
зияны тиері анық. Қатын,қатын деп барлық 
қатындарға тіл тигізбейік, бірақ осындай 
Сәуле сияқты жетесіз әйелдер балаларын 
жетім, байларын жесір ететіндігі анық. 
Арыстай азаматының жігерін құм етіп 
жүрген әйелдерге не дейсің. Жақсы әйел 
жан азығың демекші, бір нанды бөліп 
жеп, сүтсіз қара шайды қорекқылып 
жүрген отбасылар қаншама. «Жаман 
мұрын жаман иіске әуес» демекші, Сәуле 
Дастанның жаманжағын іздеп уақытын 
кетіргенше Әсеттей балаларға дұрыс 
тәрбие берсейші. Әр адамның не нәрсені 
де санасына берсін,айт-айтпа, оған нысап 
бермесе болмайды. Сәуленің қарғап-сілеп 
жатқандары келіпжатқан сияқты, сонда ол 
өзіне-өзі жаманшылық жасап жүгені ме? 
Бұндай нәрсені дұшпаныңа тілемессің, 
енді не болды, барлық жұмысты атқарып 
отырған Дастан ауырып қалды, енді бұдан 
жазылса болғаны, үйлерінен айырылғалы 
тұр, сонда қаяқа барып күн көреді. 
Сәуленің ендігі күні баяғы тезектеріп, су 
тасығаны әлде қайда жақсы шығар. Ауру 
күту оңайма, тағыда үй-күйсіз қайтып күн 
көреді. Еркіндіктің, баршылықтың қадірін 
білмегендер осылай болады. Ненәрсені 
болмасын аз ба, көп пе,  жақсы ма, жаманба, 
оны қадірлеп, қастарлесе бұндай боларма 
еді, болмаспа еді, кім білсін. Аллатағала 
сені дүниеге әкелді, енді сол қамышының 
сабындай қысқаөмірді қастерлесе дұрыс 
болар еді.

Енді Дастанды үйсіз-күйсіз қалай 
далаға тастайсың, әйелі жаман екен деп 
бауырымнан тірідей айырыламын ба? У 
ішшең руыңмен іш деген, бұл ауыр салмақ 
жалғыз Дастанға емес, Тоқтарбай әулетіне 
берілген сынақ болса керек.  «Бас жарылса 
бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде» 
деген, лажы болса ешкімге білдірмеу 
керек. Ақымақпен ақымақ боламыз ба, 
бұны тездетіп бірыңғай қылайық. Әсеттің 
қарызынан құтылғанымызды естіп, 
Дастанда тәуір болыпқалар» деп ойлап 
Дархан Сұлушашқа келді.

– Не істейміз, Дастанның жағдайы 
ауыр, Әсеттің басын ажыратып алайық, – 
деді әйеліне.

– Қайнағаның астындағы «Джипті» 
сат, жетпеген жеріне депозиттен алып 
бер, қайтеміз енді, олар қиналып жүргенде 
біздің жайбарақат отырғанымыз болмас, 
– деп Сұлушаш Дарханға қарап жылы 
жымиды.

– Шіркін-ай, отбасындағы отананың 
жымиып қарағанының құны жоқ шығар, 
бұл – ақшамен салыстыруға келмейтін 
береке-бірліктің нышаны. Бұл – бақыттың 
ұясы, береке-бірліктің ұясы болса керек. 
Жарықтық марқұм әкем айтатын еді, 
«жеміс ағаштың түбіне су құй, жемісін 
жеп көлеңкесінде отырасың, жақсылық 
жасасаң қайтымы міндетті түрде болады, 
сол әкемнің айтқаны расқой» деп Дархан 
үйінен көңілді шықты.

Дархан Әсетті тауып Дастан әкесіне 
әкелді, Дарханмен Әсетті бірге жүргенін 
көріп әкесі қуанып қалды. Дастан 
сөйлейалмасада сау қолын көтеріп белгі 
бергендей болды.

Ауруға да, сауға да қарамайтын уақыт 
не нәрсені болмасын өзі емдеп жазады. 
Сәуленің үйдегі ұрыс-керісі Дастанды 
жүрек ауруына ұшыратса, Әсетті біреуге 
тәуелді қылып барлық мал-мүлкінен 
айырды. Отбасының береке бірлігін 
келтіретін әйел, сол әйелді ақымаққылып 
қойса не шара. Қит етсе тоқымын 
бауырына алып басын алақашатын үркек 
аттар болатын, сол сияқты кішкентай 
болар-болмас сөз естісе қараспанды жауға 
алдырып, су алмаған жерді су алдырып, 
өртенбеген жерді өртеп жүретін әйелдер 
болады. Сол әйел осы – Сәуле.

СұлушашЖүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.

Жалғасы. Басы өткен санда.



КК
8 қазан 
сейсенбі

2019 жыл4

Меншік иесі:
«Кәсіпкер келбеті» ЖК.
Директор-Бас редактор
Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ

 
E-mail: kasipker_kelbeti@mail.ru

Газет Қазақстан Республикасы Бай-
ланыс және мұрағат комитетінде қайта 
тіркеліп, 2017 жылдың 22 маусымда 
№16586 – Г куәлігі берілген.

Автордың мақаласы редакция көзқарасын білдірмейді. «Кәсіпкер келбетіне» жарияланған мақала көшіріліп 
басылса, сілтеме жасалуы міндетті.

Мекен-жайымыз:
Қызылорда қаласы КБИ, Ақмаржан, 28/24.
Байланыс телефондары:
40-03-95. 24-34-64. 8-705-106-59-56.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды.

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы Бейбарыс Сұлтан көшесі 4 «А». 
Газет аптасына 1 мәрте шығарылады.
Офсеттік басылым. Көлемі 2 баспа табақ.
Таралымы 4000 дана.  Тапсырыс № 1582

Төребаймен араға біраз жыл салып 
жүздесіп отырмын. Сол баяғы қалпы: 
жылы шырай, жылы жүрек, жылы сөз.

– Аға, жағдайыңыз қалай? – дейді 
елпілдеп.

– Шүкір, бөтен емес.
–  Кезінде біздің шал туралы «Сарғали-

Сахан» деген дастан жазып едіңіз. 
Эпикалық шығармаларды жалғастырып 
жатырсыз ба? (Мына сауалына ішім 
жылып қалды).

–  Иә, бұрнағы жылы «Нұх пайғамбар 
сыйлаған өмір» атты роман жазғанмын.

–  Прозаға ауыстыңыз ба?
–  Жоқ. Романды өлеңмен жаздым. 

Төребай, сен кәсіпкер болсаң да туған 
әдебиетке бүйрегің бұрып тұрады-ау 
деймін. 

–  Әрине. Оның себебі де бар.
–  Сол туралы айтшы. Жол қысқарсын.
–  Мен Алматыда Ауылшаруашылық 

институтының есеп-қисап бөлімін 
бітіргенмін. Академик Мұхамеджан 

Қаратаевтың үйінде жатып оқыдым. Ол 
кісі бізбен аталас ағайын еді ғой.

– Онда талай жазушыларды көрген 
шығарсың?

– Әлбатта. Ғабиден Мұстафин біздің 
ағаймен көрші тұрды. Жиі сәлемдесіп 
жүрдім. 

– «Дауылдан кейін» романын оқыған 
шығарсың. 

– Оқыдым.
– Роман «Жер бетін желпіген таңғы 

самал тоқтады» – деп басталушы еді ғой.
– Ол ғажайып сөйлем ойда ғой.
– Мен Ғабиден Мұстафиннің қолын 

Алматыда Түркістан қонақ үйінің алдында, 
темір жолдан өте бере алып едім.

Осы тұста әңгіме желісін басқа 
арнаға бұрып жібердім. Төребай екеуміз 
Көнекбай көліне келіп қалған едік.

– Төребай, көл неге Көнекбай деп 
аталған?

– Кезінде Көнекбай деген кісі осы 
араны қыстап тұрған екен.

Көнекбай көлі мөлдіреп жатыр. 
Бойжеткеннің алқасына ұқсайды. Көл шеті 
тоғай.  Жиде мен тораңғыл, қызыл жыңғыл 
өскен.

Көлді айнала бергенімізде, 
Жаңадарияға қарай өріп келе жатқан 

түйелер көрінді. Боз атан боз шырпыны 
шалып жеп тұр. Мойыны бірде иіліп, бірде 
созылады. Иілген мойын Көнекбай көлінің 
кейпіне ұқсайды. 

Көлге тақай бергенімізде, алдымыздан 
елпілдеп Ербай шықты. Төребай көлігінен 
түсіп: 

– Шаруа қалай? – деді.
– Жақсы. Бір-екі келе Қызылға, 

өзгелері каналға қарай өрді.
Түйекеш:
– Үйге кіріп, шұбат ішіңіздер – деп 

ишара жасады.
Шұбат бабында екен. Кеңсірік жарды. 
Төребай екеуміз айналма жолмен 

Көнекбайдың Бесарық ауылы тұсына 
беттедік.

– Жаз жайлауым мен қыс қыстауым – 
Көнекбай, – деді кәсіпкер Төребай.

–Жаз жайлауға, Сарысуға шықпайсың 
ба?

– Сарысуға көшпейтін болдым.
– Көп болды ма?

– Биыл екінші жыл өріс ұзартпағаныма.
– Оған не себеп болды?
– Экология. Жазда Сарысуда сона, 

шыбын көп. Кенесі тағы бар.
Менің көз алдыма баяғы Сарысу, сары 

дала, сары өзен, сары қақ елестеді. Ойыма 
академик Мұхамеджан Қаратаев қатысқан 
малшылар тойы түсті. Атақты ғалым 
атамекенін көріп толқыды. Сол жылы 
Сырдария ауданы төрт түліктен төлді мол 
алып еді. Аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы Елубай Қосжанов 
баяндама жасаған. Аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы Еламан 
Жүнісбаев бір топ озат малшыларды 
марапаттаса, солардың қатарында Сарғали 
Нұржанов та бар еді. 

Төребай Сарғалиұлы тағы да ой 
оздырды.

–  Қайсы бір жылы Сарысу жайлауының 
Сарыарқа бетін су алды. Бұл да экология.

–  Сарысуда киік бар ма?
–  Көзге шалынбайды.
– Ұлытау жақта ше?
– Ол өңірде бар. Бұрынғыдай отар-отар 

болып өрмейді.
– Өкінішті.
– Обал.
Екеуміз озған ойды сәл бұйдалап, 

шаруа жайын сөз еттік. 
– Сарғали көкем отырған Сорда талай 

болғанмын. Берісі – Иір, әрісі – Сор ғой. 
Түйе өсіруге қолайлы жер. Сордың бір 
бүйірінде Қаракөл жатыр мөлдіреп. Өзі – 
ботаның көзі.

«Сарғали» шаруа қожалығының 
төрағасы Төребай Нұржанов 20 жыл 
Сарысу мал жайылымына шығып жүрді. 
Төл мол болды. Желі ұзарды.

Төребай кеңшар тараған соң осы 
«Сарғали» шаруа қожалағын құрған еді. 

Есіме өткен күндер тағы да орала берді.
КПСС Орталық комитетінің Бас 

хатшысы М. С. Горбачевтің «Қайта 
құруы» тұсында Сырдария ауданында 
талай жиындар өтті. Сонда СССР-дың 
50 жылдығы атындағы кеңшардағы 
жиналысқа қатысқан едім.

Жиында кеңшар экономисі Төребай 
Нұржанов та сөз алған. 

– Үкімет бізге кеңшілік жасап, 
кеңшарды тарату, таратпауды өз еркімізге 
салып отыр. Осы мүмкіндікті пайдаланып, 
кеңшар іргесін бұзбауымыз керек. Кеңшар 
таратылса көп адам жұмыссыз қалады ғой. 
Малдан қол үзсе, малшы күйі не болмақ? 
Осыны ойландыңдар ма, ағайын? – деп 
Төребай толғана сөйлеген. 

Жиында шолақ ойлы белсенділер 
«кеңшарды тарату керек» деп ұсыныс 
жасады. Заман ағымын аңдап, болашақты 
болжай алмаған ауылдастары кеңшарды 
таратуға ықылас білдірді.

Кеңшар тарады. Ел екіұдай күй 
кешті. Кеңшар малы жекеге беріліп, 
талан-таражға түсті. Тәуекел деп шаруа 
қожалығын құрған Төребай замана 
қабағын аңдап білген еді. 

Келе-келе түйе өсіріп, шұбат өндірген 
Нұржанов ауыл мақтанышына айналды. 
Қызылора қаласындағы ауруханаларға 
шұбат таратты. 

Қазір көп кісілер «Ауруханада жат-
қанымда сырқатыма Төребайдың қымы-
раны ем болды» дейді. Расында да солай.

Көнекбайда кәсіпкер Төребай екеуміз 
түйе шаруашылығы жайлы ой толғадық. 
Бүгінде Төребайдың ойы да, бойы да 
толысқан екен. Орта бойлы келбетті жігіт 
келер күндердің көкжиегіне көз салады.

– Боталы інгендерді кім сауады? – 
дедім мен Төребайға бұрылып.

–  Қазір сауын ер кісілердің мойнында. 
Оны былай қойғанда, жиын-тойда қазанды 
еркектер көтеретін болды ғой.

– Бұл – мезгіл мінезі, салт-дәстүрді 
ұлықтамау.

– Мұха, мені бір ой мазалай береді.
– Айта ғой.
– Бізге түйе сауатын агрегат керек. 

Шетелде бар. Ондай агрегат біздің 
Қазақстанда жоқ. Біздің өнертапқыштар 
түйе сауатын агрегатты жасаса деймін.

– Бұл озық ойдан туған оңды пікір екен. 
Бұл проблеманы шешуге ауыл шаруа-
шылығы саласы назар аударса деймін.

Осы шақта күн Қызылқұмның төсіне 
қарай ойысқан еді.

Шудалары желкілдеп, өркештері 
шайқатылып түйелер өрістен құлады. Кез 
мая ащылы-тұщылы шөптерді орай шалып 
тұр. Көнекбай өңірі от екен.

Кәсіпкер елге мәлім Түкідегі,
Арманын алға созды, үкіледі – деп 

толқыды Әл-Созақи.
Батар күннің соңғы қызыл 

шапақтары Көнекбай көлі бетінде жел 
тербеген толқындарда билейді. Төребай 
қыстаужайға бет алды. Кәсіпкердің кең 
кеудесінде ой толқындары арна тартты. 

Мұхамеджан НҰРХАНОВ, 
Сырдария ауданы,

Бесарық ауылы.

Ол 66 келі салмақ дәрежесінде белбеу 
ұстасқан 6 кездесудің бесеуінде жеңіске 
жетіп, белдесуде ғана қарсыласына есе 
жіберіп алды.

Қола медаль үшін өткен кездесуде 
Грекия спортшысының қос жауырынын 
кілемге тигізіп, таза жеңіспен ұтты.

17 жастағы спортшы, Жалағаш 
ауданының тумасы Тілегеннің бұл әлемдік 
додадағы алғашқы сыны болатын.Соған 
қарамастан ол жанкүйерлерін жерге 
қаратқан жоқ.

Тілеген биылғы жылдың шілде айында 
Тайпейде өткен жасөспірімдер арасындағы 
Азия чемпионатында алтыннан алға таққан 
еді. Ал, келесі жылдан бастап жастар 
арасындағы жарыстарда өнер көрсетеді.
Мақсаты айқын – тәжірибе жинақтап, 
ересектер сапына өту.

Сондай-ақ, чемпионатта Тілегенмен 
қатар Сыр дзюдошысы Құндыз Жылқыбай 
да сынға түсіп, шеберлігін шыңдады. Ол 
– дзюдодан бірнеше дүркін Қазақстан 
жеңімпазы, Азия чемпионатының 
жүлдегері. Жас спортшының алар асуы әлі 

алда, дегенмен халықаралық жарыстарда 
Қазақстанның көк байрағын желбіретіп,  
әнұранын шырқату, Құндыздың да басты 
мақсатының бірі.

Спортшыларды жарысқа дзюдодан 
облыстың аға жаттықтырушысы Арман 
Молдаханов дайындаған болатын.

Асқақ армандарың орындала берсін, 
балғын палуандар!

Жекпе-жекті әдеттегідей 6 қазан күні 
азанымен теледидарға телміріп отырып 
күттік. Бұрын біз ұйқымыздан оянғанда 
Генаның қарсыласы «ұйықтап» жататын, 
сол көрініске үйренгендіктен уайымымыз 
да болмайтын. 

Алайда, жерлесіміз орта салмақтағы 
WBA (Super), IBO, WBC және IBF тұжы-
рымдары бо йынша иеленген белбеулерінен 
айырылып қалған соң, алаңдаумен жүрдік. 
Бұл оқиғаның қалай орын алғанын бокс 
жанкүйерлері жақсы біледі.

Еске сала кететін бір жайт, өзі қолдан 
шығарып алған IBF чемпиондық титулын 
Головкин бұған дейін де иеленген, 
алайда былтыр белбеуді қорғау үшін 
Деревянченкоға қарсы жекпе-жектен бас 
тартқаны үшін тағы айырылып қалды. 

Бұған дейін мексикалық  Сауль 
Альварес Деревянченкомен жекпе-жек 
өткізуден бас тартқан соң ондағы ІВF 
белбеуін украиндық боксшы беліне таққан 
болатын. Шынын айтсақ, мұның астарында 
не жатқанын  өздері білсін, Канелло сол 
белбеуді әшейін бере салды. Осыдан бір 
жыл бұрын Деревянченко IBF белбеуін 
иеленбек болғанымен, америкалық 
Дэниель Джейкобс тан жеңіліп қалған.

Сергей Деревянченко к ә сіп қой бокста 
14 жекпе-жек өткізіп 10 рет қарсыласын 
сұлатып салып, жеңіске жеткен. Бір 
қызығы, бұл боксшы 2013 жылы «Астана 
арландары» сапында Украинаның 
«Атамандарына» қарсы жұдырықтасқан. 

Осының бәрі біздің оқырманымыз 
үшін керек пе, жоқ па, негізі бір көз 
жеткізгеніміз, Сауль Алвареспен үшінші 
жекпе-жек өтетін секілді.

Оқырман үшін мына қызықтарды 
айта кетуге болар. С.Деревян ченконың 
промоутері Лу Ди Белла осы жекпе-жек 

алдында «GGG –  келешекте «Даңқ» 
залында тұруға лайықты тұлғалардың 
бірі. Дегенмен, әр жақсылықтың да 
аяқталатын сәті болады. Сергей бұл 
жерге тек жұдырықтасу үшін емес, 
жеңу үшін келді!» деп мәлімдеді. Ал, 
Сергейдің бапкері Андре Розье болса, 
бұрын Головкинге қарсы Кертис Стивенс 
пен Даниэл Джейкобсты дайындаған. 
Екеуінде де Головкин ұтты. Осы жекпе-
жек алдында ол: «Бұл жолы Головкин ұта 
алмайды» деп сенімді сөйледі. Осындай 
ұшқары сөздер айту оларға әдет болған. 
Алайда, сол бапкер: «Меніңше, Головкин 
ешқашан жеңілмеген боксшы» – деп 
осыдан екі жыл бұрынғы Канеллоның 
жеңісіне күмән да келтірді. Мамандардың 
біразы осылай деген еді, демек, біздің Гена 
ешқашан жеңілмеген боксшы!

Генаның бәрімізге ұнайтын тағы 
бір мінезі қазаққа тән сабыр лылығы, ол 
ешқашан «мен бүйтем, сүйтем» демеген. 
Бұл жолы да арық сөйлеп, семіз шықты.

37 жастағы бокс жұлдызының 
атына «осы жарығын сөндіріп алмай, 
қолғабын қабырғаға ілгені дұрыс» деген 
сәуегейліктің де неше түрі айтылып 
жатыр. Бұған Генаның Сергеймен өткен 
жекпе-жегіндегі сәл босаңсығандығы 
себеп болған шығар.  Алайда, біздің 
боксшымыздың бар күшін сарықпағаны 
оны білетіндердің көзіне ұрып тұрды ғой.

Біздің ендігі ойымыз  Геннадий 
Головкиннің Сауль Альварес пен рематч 
өткізіп, сол күш сынасуда кеткен есемізді 
қайтарса екен дегенге тіреліп тұр. 
Намысшыл қазақ емеспіз бе?! Сосын 
қолғабын іле ме, жоқ әрі қарай жүре ме, 
оған дауымыз жоқ.

Д.АЯШҰЛЫ.

ГОЛОВКИН ЕШҚАШАН 
ЖЕҢІЛМЕГЕН БОКСШЫ

2019 жылғы 12 қазан, сенбі.
Қызылорда қаласы.

8.00 – 13.00 – Ауыл шаруа шылы ғы 
өнімдерінің жәрмеңкесі.

11.00-12.00 – Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің озаттарын марапаттаудың 
«Алтын дән – 2019» салтанатты шарасы.

(Н.Бекежанов атындағы драма 
театры).

Қызылорда қаласында өтетін ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесінде 

аудандардың орналасу орындары

Арал ауданы.
С.Торайғыров көшесінің бойы.
(«Шұғыла» балабақшасының алды).

Қазалы ауданы.
Ғ.Мұратбаев көшесі мен Қ.Яссауи 

көшесінің қиылысы. 
(«Шұғыла» мөлтек ауданы).
Қармақшы ауданы
«Журба» көшесінің бойы.
(Сахи Романов және Саламатов 

көшелерінің аралығы).

Жалағаш ауданы.
Ә.Қашаубаев және Жетікөл 

көшелерінің қиылысы.
(Титов қыстағы).

Сырдария ауданы.
Жанқожа батыр көшесі. 
(Реалбаза алдында).

Шиелі ауданы.
Тасбөгет кенті 
(Кенттің орталық алаңы).

Жаңақорған ауданы.
Астана даңғылының бойы. 
(Е.Көшербаев және А.Иманов 

көшелерінің аралығы).

Қызылорда қаласы.
С.Толыбеков көшесінің бойы 
(Е.Әуелбеков және М.Әуезов 

көшелерінің аралығы).

Ұлттық спорт түрі

4.00-15.30. Қалалық ипподром

 - Ат жарыстарының салтанатты 
ашылуы 

 1) Тай бәйге – 5 шақырым.
 2) Құнан бәйге – 7 шақырым.
 2) Тоқ бәйге – 16 шақырым.
 3) Аламан бәйге – 25 шақырым.
 - Жарыстың аяқталуы.

Әлемге аты әйгілі қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин 
мен украиналық Сергей Деревянченко 5 қазан күні Нью-Йорктегі «Мэдисон 
Сквер Гарден» аренасында IBF титулын сарапқа салып, айырылып қалған 

белбеуін өзіне қайтарды.

ДЗЮ-ДОДАН ТАҒЫ БІР 
ҚОЛА ҚОЛДА

Алматы қаласында дзюдодан жасөспірімдер арасында өтіп жатқан әлем 
чемпионатында жерлесіміз Тілеген Тынарбай қола жүлде иеленді.

ОЙСЫЛҚАРА  
ӨСІРГЕН

 «Алтын дән – 2019» салтанатты шарасының 
БАҒДАРЛАМАСЫ


