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ХАБАРЛАНДЫРУ

Сыр перзенті, он жеті жастағы Әсел Серікбай 
шахматтан халықаралық ФИДЕ шебері атағын алды.  
Ол – облыста осы атаққа ие болған тұңғыш қыз.

Әселдің осы кезге дейін ел ғана емес, әлемде де 
тақта үстіндегі тартыста басқалардан басым түскені 
белгілі. Сондықтан, оның жетістігіне тұңғыш деген 
сөзді қолдану әдетке айналды. Иә, 2015 жылы 
Сингапурда өткен Азия чемпионатында облыста 
тұңғыш рет ФИДЕ шебері атағын иеленсе, өткен 
жылы тағы да алғашқы болып спорт шебері атанды. 

Ал, 17 қазанда біздің елге Әселдің халықаралық 
ФИДЕ шебері атанғаны туралы хабар жетті. 
Бұл – халықаралық шахмат федерациясының 
шахматшыларға беретін арнайы титулы. 

Біле білсек, Әсел маусым айында Азия чемпионы 
атанып, халықаралық ФИДЕ шебері нормативін 
орындаған еді. Ол Индонезияның Соло қаласында 
20 жасқа дейінгі жастар арасында өткен шахматтан 
Азия чемпионатында 36 шахматшыны шаң 
қаптырды. Сондай-ақ, турнирде әйелдер арасында 
халықаралық дәрежедегі шебер атағын иеленді. 
Бірақ, бұл салада норматив орындалғанымен, атақ 
арнайы конгресте қаралып қана берілетіні белгілі. 
Әселдің арада бірнеше ай өткенде ресми түрде 
халықаралық ФИДЕ шебері атағын алуының сыры 
осында.  

Әсел осы кезге дейін 3 дүркін Әлем чемпионы, 
7 дүркін Азия чемпионы және 14 дүркін Қазақстан 
Республикасының чемпионы атанған. Мектепті 
«Алтын белгіге» бітірген спортшы қазір Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ-дың спорт және денешынықтыру 
факультетінде білім алады.

Ал, дәл қазіргі уақытта ол Қарағанды қаласында 
өтіп жатқан Қазақстан чемпионатына қатысуда.

 МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫСЫ 
ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ
 

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Жоғарғы Сот төрағасы 

Жақып Асановты қабылдады.

Қазақстан Президентіне 
биылғы 9 ай ішіндегі Жоғарғы 
Сот қызметінің қорытындылары 
мен сот жүйесін жетілдіру 
бойынша жүргізілген жұмыстар 
жөнінде мәлімет берілді.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
судьяларды іріктеу жүйесін 
жақсарту, бірыңғай сот тә-
жіри бесін қамтамасыз ету, сот 
төрелігін жаңғырту, соның 
ішінде соттан тыс татуласу орта-
лықтарын құру, отбасы соттары 
мен фронт-офистер жайында 
атқарылған шаралар туралы 
баяндалды.

Мемлекет басшысы халық-
тың сот жұмысына деген 
сенімін арттыру, азаматтардың 
өтініш-шағымдарын әділ қарау, 
шығарылатын сот шешімдерінің 
сапасын жақсарту қажеттігін 
айтты.

Президент судьялардың 
жүкте месін азайту және сот 
шешімдерінің сапасына кері 
әсер ететін оларға қатысы 
жоқ істерден босату жөнінде 
шаралар қабылдауды тапсырды, 
сондай-ақ, судьялар корпусының 
құзыреттілігін арттыру жұмыс-
тарын жалғастырудың маңыз-
дылығына назар аударды.

 

ЧЕХ ЕЛІМЕН 
БАЙЛАНЫС 
БЕКИ БЕРЕДІ

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев Чех 

Республикасы Депутаттар 
палатасының төрағасы 

Радек Вондрачекпен 
кездесті.

Тараптар Қазақстан мен 
Чехия арасындағы қаты-
настардың қазіргі ахуалы мен 
перспективаларын, атап айт-
қанда, Қазақстан – Еуропалық 
одақ, Орталық Азия – 
Еуропалық одақ және Орталық 
Азия – Вышеград төрттігі 
(Чехия, Польша, Венгрия және 
Словакия) сияқты көпжақты 
форматтағы ықпалдастық 
мәселелерін талқылады.

Мемлекет басшысы  
Радек Вондрачекті Барқыт 
төңкерісінің 30 жылдығымен, 
Чехияның НАТО-ға кіруінің 
20 жылдығымен және ал-
дағы Республика күнімен 
құттықтады. Сондай-ақ, 
Президент Қазақстанның 
Еуро палық одақтағы маңызды 
саяси әрі экономикалық 
серіктесі саналатын Чехиямен 
арадағы байланыстарды одан 
әрі дамыта беретінімізді атап 
өтті.

– Сіздің бұл сапарыңыз екі 
ел парламенттері арасындағы 
өзара іс-қимылдарды нығайту 
тұрғысынан ғана емес, сондай-
ақ, екіжақты ынтымақтастыққа 
тың серпін беру мақсатында да 
өте маңызды, – деді Мемлекет 
басшысы.

Өз кезегінде чех саясаткері 
қонақжайлық көрсетіп, жылы 
қабылдағаны үшін Мемлекет 
басшысына алғыс білдіріп, 
елімізде жүзеге асырылып 
жатқан реформаларды жоғары 
бағалады.

– Чех Республикасының 
өкілі ретінде екі ел арасындағы 
ынтымақтастықтың достық 
және дәстүрлі рухта өрбіп, 
өте тығыз әрі терең қарым-
қатынастың қалыптасқанын 
растауға мүмкіндік туғанына 
қуаныштымын, – деді  Радек 
Вондрачек.

Өңірде жылу бағасы төмендеді. Биылғы жылу беру 
маусымынан бастап тұрғындар бұрынғы бағадан 1,2 процент 
төмен төлейтін болды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 

қызметіндегі брифингте ҚР Ұлттық экономика министрлігі 
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің облыс бойынша 

департаменті басшысы Гүлмира Өтегенова мәлім етті. 

Департамент басшысының айтуынша, қазір қаралымда тағы 
да екі тариф бар. Оның бірі – «ҚазТрансГазАймақ» Қызылорда 
өндірістік фи лиалының газ тасымалдау қызметіне байланысты, 
екіншісі – «Қызылорда су жүйесі» мекемесінен келіп тұр.

– Бұның себебі – биыл олардың қолданыстағы тарифтерінің 
уақыты бітеді. Енді алдағы 2020-2025 жылдарға арнап бекіту 
керек. Сондай-ақ, ел арасында жылу бағасы көтеріледі деген 
жаңсақ ақпарат жүр. Ол көтерілмейді, керісінше, 1,2 процентке 
төмендеді, – дейді Г.Өтегенова.

Департамент тарапынан 2018-2019 жылдардағы сыртқы ауаның 
нақты температурасын ескере отырып, сараптама жүргізілген. 
Нәтижесінде жылумен жабдықтау қызметтерінің құны қайта 
есептеліп, 80,8 млн теңге қаражат тұрғындарға қайтарылатын 
болды. Бүгінге дейін тарифтік сметалардың орындалу есептерін 
талдау нәтижесінде 18 субъектіге 29 уақытша өтемдік тарифтер 
енгізілді, яғни, 0,1 проценттен 88,2 процентке дейінгі аралықта 
қолданыстағы тарифтер төмендетіліп, тұтынушыларға қай тару 
сомасы 1,4 млрд теңгеге жетті.

 Қызылордаға «Аға сеньорлар» құрылымы аясында 
канадалық маман  Джон Ирген Гиоро келді. Шет елдік 
маманды Қазалы ауданындағы «Санжар KZ» ЖШС-нің 
өтініші бойынша Кәсіпкерлер палатасы шақыртқан. 

«Санжар KZ» ЖШС-нің директоры, кәсіпкер Алмас 
Әділбаев 2013 жылы Қазалы ауданында «Арман» оқу 

орталығын ашады. Аталмыш орталық алғашқы кезде 
мектеп оқушыларына қосымша білім беру қызметін 
көрсеткен. Екі жылдан кейін кәсіпкер «Бизнестің жол 
картасы - 2020» мемлекеттік бағдарламасы арқылы 
несие алып, аталмыш оқу орталығынан қосымша білім 
берумен қатар қысқа мерзімді даярлау курстарына 
арналған арнайы база жасап шықты. 

– Мемлекет тарапынан кәсіпкерлер үшін жасалып 
жатқан жағдайларды пайдаланып жүрген жанмын. 
Мемлекеттік бағдарлама аясында жеңілдікпен несие 
де алдым. «Іскерлік қатынастар» құрылымы бойынша 
екі рет Германияда болып, тәжірибе жинақтап келдім. 
Енді міне, «Аға сеньорлар» жобасы аясында шет елдік 
маманды шақыртып, көмегін алып отырмын, – дейді 
кәсіпкер.   

Канадалық Джон оқу орталығының мамандарына 
шет тілді балаларға үйретудің әдістерімен бөлісіп, өзі 
де Орталықта қосымша білім алып жатқан балалармен 
жұмыс жасады.

– Шалғай аумақта орналасқандығына қарамастан 
оқу орталығы жақсы жабдықталған. Қажетті құрал-
саймандардың барлығы бар. Орталықтың ағылшын 
курсынан беретін мамандарына балалармен көбірек 
практика жүзінде жұмыс жасау керектігін айтып, оны 
іс жүзінде өзім көрсетіп беріп отырдым. Тіл үйренуде 
теорияны ғана білу жеткіліксіз. Үйренген сөздерді, 
ережелерді үнемі қайталап отыру қажет. Мұнымен 
қоса, білім алушы балаларға үнемі сұрақтар қоя беру 
қажет. Сол кезде тіл үйренуші бала жауап бере отырып, 
сауалды да жауапты да есте сақтап қалатын болады, – 
дейді шет елдік маман Джон.   

Қазалылық кәсіпкер білікті маман алдырып, жұмыс 
жасауға мүмкіндік берген «Бизнестің жол картасы» 
бағдарламасына да, үйлестірген Кәсіпкерлер палатасына 
да алғысын білдіріп отыр.

– «Аға сеньорлар» құрылымы мен үшін таптырмайтын 
жоба болып отыр. Маман шақыртуда бізге аса кқп 
салмақ түскен жоқ. Қызметінің барлығы тегін. Біз өз 
тарапымыздан шет елдік маманды жатын орын, ас-сумен 
ғана қамтамасыз еттік, –  дейді кәсіпкер Алмас Әділбаев.

«Аға сеньорлар» құрылымы бойынша сұрақтар 
туындаған жағдайда Кәсіпкерлер палатасына 40-09-81 
байланыс телефоны арқылы хабарласуға болады.  

 
Кәсіпкерлер палатасы баспасөз қызметінен 

алынды.

ЖЫЛУ БАҒАСЫ ТӨМЕНДЕДІ

ҚЫЗЫЛОРДАҒА 
КАНАДАЛЫҚ 
МАМАН КЕЛДІ

ӘСЕЛ   – 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ФИДЕ ШЕБЕРІ
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Тоқсанның біреуіне жасы келген Нұрбай сөздің 
майын тамызатын әңгімешіл кісі. Қазалы мен Арал 
төңірегінің арғы-бергі тари хынан мол хабары бар және 
тарих қатпарын қопарып кейін гіге айтып отыратын 
кәрі көмбе ақсақал. Бұл кісінің үлкен-кіші жиналған 
басқосуда ара-тұра ше жіре тарқатып қоятыны да бар. 

Таяуда сәті түсіп Нұрекеңмен әңгіме-дүкен құрдық. 
Бой-тұрқы қаршығадай ғана Нұрбай қария қоңыр 
дауыспен тағы бір әңгіме бастады. Бұл жолғы әңгімесінің 
төркіні өзінің бабалары туралы болды. 

– Менің әкемнің әкесінің әкесі Қаратай бабам 
діни сауаты бар сопы, болжампаз, айтқаны келетін 
кісі болған екен. Елге өте сыйлы бабамыз ұзақ жасап, 
тоқсан жетісінде о дүниелік болған екен. Одан кейінгі 
ұрпақтарында ондай көп жасағандар болмай, елу жастың 
ол жақ, бұл жағында қайтыс болып кете берген. Құдайдың 
маған берген жақсылығы шығар, бабаның ұрпағының 
ішінде мен ғана биыл тоқсанның екеуіне шығып тұрмын. 
Бұған мың мәрте шүкір деймін, – деп, сәл демін алды.

Нұрекең әңгімесін былайша өрбітті.
Қыз алыспайтын ағайындары ның ішінде Тоқабай 

деген сараң дау кісі болған кекен. Өзінде байлық 
болғасын, жақын-жуық тарына көлеңкесі түсе бермейтін 
Тоқабай сықпарға режіп жүрген інілері елге сыйлы 
Қаратайға келіп: 

– Аға, өзіңіз басшы болып, біз қосшы болып, Тоқабай 
бауы рымыздың хал-жағдайын біріп қайтсақ деп едік, 
біраздан бері қатынас болмай, арамыз суып барады, деп, 
қариядан жауап күтеді.

– Ия, бұларың жөн екен, бармасаң, келмесең жат 
боларсың деген, сараң бауырларыңды сынайын деген 
ойларың жоқ па еді? – деп, қаздай тізілген інілеріне 
жағалата көз тастайды.

– Бізге сараң болғанмен сізге мырзалық көрсетер, 
өзіңізді алдымызға салып, бармағыңызды жалап қайтсақ 
деп едік.

– Бір рет тойған қарындарың ортаяр, бауырға 
деген көңілдерің ортаймасын. Тоқабайдың төрін көріп 
қайтамын десеңдер ат ерттеңдер, – деп өзі де  етек жеңін 
жинай бастайды.

Тоқсаннан асқан ағасы келген соң Тоқабай ат 
шаужайынан ұстап, Қаратайды қолтықтап түсіріп, 
сегіз қанат ақбоз үйдің төріне шығарады. Мал сойып, 
туыстарын төредей күтеді. Қарекең бастаған ағайын-
дарым келді деп, ауыл-ай мақтағы игі жақсыларды жап-
пай жинап, мәжіліс құрады. Киіз үйдің іргесін түріп тас-
тап, құрметті қонақтарына дастарханды молынан жаяды. 
Жаңа ғана сойылған малдың қуыр дағын буы бұрқыраған 
күйі қонақтардың алдарына тар тып, сабадан қымыз, 
местен шұ бат құйған қызметшілер де ұр шықтай үйіріліп 
қызмет көрсетеді. Тоқабай қыдырып кел ген туыстарын 
да, ауылдың үлкен-кішілерін де жақсылап күтеді. 
Сараңдықтан қылаудай белгі де білінбейді.

Ас жеп, аунап-қунаған Қара тай бастаған ағайындар 
бауыр ларының көрсеткен сыйына риза болады. 

Елге қарай жол жүруге жиналып, ерге қонады. 
Қаратай мінген аттың таралғысын тартып, қолтығынан 
сүйеп ағасын атқа қондырған Тоқабай:

–  Аға, Құдайым маған байл ық бергенмен бала 
бермеп еді, жасым болса жер ортасынан асып барады, 
ұрпақсыз кетемін бе деп күнде уайым жеймін. Аузыңыз 
дуалы әулие едіңіз, маған бір бала беріп кетіңіз, ағажан, 
– деді.

Астындағы атының басын киіз үйдің босағасына 
тіреп тұрған Қаратай:

–  Шырағым, Тоқабай, мен құдірет емеспін ғой, 
саған бала беру менің қолымда емес, жан біткеннің 
бәрінің жаратушысы Құдай ғой, тілеуіңді Тәңірден сұра, 
айналайын, – деп, атын тебіне бастайды.

– Ағажан, тым болмаса батаңыз ды беріп кетіңізші, 
шапаға тыңыз тиер ме екен.

Қаратай қос қолының алақанын жая жоғары көтеріп:
–  Айтқаным келсін, Құ дайым берсін, келесі жылы 

осы уақытта шаңырағыңда сәби дүниеге келсін! Баланың 
атын Берден қой шырағым, Аллоһу акбар, – деп, бетін 
сипапты.

–  Айтқаныңыз келсін, аға жан, – деп, Тоқабай 
содан соң аттың шаужайын босатыпты.

Келесі жылы Тоқабайдың шаңырағында ұл бала 
дүниеге келіп, атын Берден қояды.

Берден туымды, арда жігіт болып өседі. Өз заман дас-
тарының алды болған болымды азаматқа қарап жастар 
бой түзейтін болған. Білімін, жүріс-тұрысын, айтқан 
сөзін, киім киісін үлгі тұтқан. Жас жігіт домбыра шертіп, 
ән салып, халыққа өнерімен де танылады. 

Өткен жиырмасыншы ғасыр дың отызыншы жыл-
дарындағы зобалаң тұсында әкесі қайтыс болған 
соң Берден сауда жасап, отбасы мен ет-жақындарын 
қамқорлыққа алады. 

Бұл кезең елде шолақ белсен ділердің айы оңынан 
туып тұр ған кез еді. Беделі өскен Берденді көре алмаған 
біздің ағайын дарымыздың біреуі «бұрынғы шіріген 
байдың баласы Берден сауда жасап, сәбетке жат 
қылықпен айналысып жүр» деп НКВД-ға хабар түсіреді. 
Алды-артына қаратпай айдап алып кеткен Берденді сол 
жаламен соттап жібереді. Ақырында хабар-ошарсыз 
кетеді. Артында екі ұл мен екі қызы қалады. Әкесіз 
өскен балалар азамат болып, ер жетіп, ел ішінде тәуір 
қызметтер атқарады. 

Бір өкініштісі, Берденді ұстатып жіберген 
ағайындарға өкпелеген балалары басқа өңірге көшіп 
кетіп, кейінгілермен араласпай кетті.

– Құдайдың құдіретінде шек бар ма, жасы кәрілікке 
қарай бет бұрған Тоқабайға ұрпақ берді. Жалғыз 
бала жақсы азамат болып өсіп еді, жала жабылып, 
өмірі қиылды. Алайда одан да ұрпақ өрбіп, жетім өсіп 
жетілді. Дүниеде адамның ақылы жете бермейтін бір 
тылсымның бар екені рас. Кейде  бабамыз Қаратай мен 
туысы Тоқабайдың бір-біріне деген ықыласын да Тәңір 
түйсініп, Берденнің дүниеге келуіне дәнекер болды ма 
екен деп те ойлап қоямын, – деп Нұрбай қария әңгімесін 
аяқтады.

Қабдеш ШАҒЫРОВ.

ШЕЖІРЕ  
ҚАРТ

Бұл туралы Кәсіпкерлер палатасының 
директоры Ғалымбек Жақсылықов 

бұқаралық ақпарат құралдарымен өткізілген 
баспасөз-мәслихатында айтты.

Шарада Палата директоры кәсіпкерлердің 
құқығының қор ғалу барысына тоқталды.

 Палата құрылған сәттен, яғни 6 жылда 
бизнесті қорғау бойынша 1481  өтініш түскен. 

Орташа есеппен Палата сарапшылары 
түскен өтініш тердің  42 пайызында оң шешімге 
қол жеткізе алды.  50 астам лауазымды тұлға 
жауапкершілікке тартылса, оның 11 әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған.  

Сонымен қатар, Палатамен өтініштерді қарау 

барысында кәсіпкерлердің 2 млрд. 136 млн. 
теңгеден аса қаражаты сақталып қалды. Аталған 
сома күші жойылған айыппұлдар, өсімпұлдардан, 
мемлекет тарапынан қайтарылған қаражат 
есебінен, сақталып қалған бизнес мүлкінің 
құнынан және т.б.  құралып отыр. 

Баспасөз мәслихатында Ға лымбек 
Жақсылықов: «Ағым дағы жылдың 9 айының 
көрсеткіштеріне тоқталып өтер болсақ, 
кәсіпкерлерден құ қықтарын қорғау бойынша Па-
латаға  222  өтініш түсіп, оның 72-сі немесе 32  
пайызы оң шешілді. Нәтижесінде бизнес өкілдері 
208 млн.теңгеден астам  қаржысын сақтап қала 
алды. Оның ішінде қаржының 73 пайызы орта 
кәсіпкерлік субъектілерінікі болса, 27 пайызы 

шағын бизнестікі», - деді.
Мұнан өзге, Кәсіпкерлер палатасының 

басшысы жүр гізген жұмыстарға анализ жасау 
барысында 2015 жылмен салыстырғанда 
2018 жылы кәсіпкерлердің жұмыс жасауына 
кедергі жасаған мемлекеттік қызметкерлердің 
саны 3,8 есе артқандығын ортаға салды. 2015 
жылы кәсіпкерлердің жұмыс жасауына кедергі 
жасаған 5 мемлекеттік қызметкер тәртіптік 
жауапкершілікке тартылса, 2018 жылдың 
қорытындысымен 19 қызметкер тәртіптік жауап-
кершілікке тартылыпты. 

Ал осы жылдың 9 айында облыстың 8 
мемлекеттік қыз мет керіне тәртіптік шара 
қолданылған. 

Палата басшысы кәсіпкер лердің жұмыс 
жүргізуі бары сында әкімшілік кедергілерді 
азайту, бизнес өкілдерін құқық тық қолдау 
бағытында қабыл данған шараларға да тоқталды.

Бұл шаралардың ішінде осы жылдың қыр-
күйек айында Қазақстан кәсіпкерлерінің құ-
қық тарын қорғау жөніндегі уәкіл Болат 
Палымбетовтің Қызылорда облысына жұмыс 
сапары барысында облыс әкімімен бірге қабыл-
даған кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, оларға 
барынша қолдау көрсету мақсатында алдағы 
уақытта атқарылатын шаралар бойынша 8 тар-
мақтан тұратын арнайы Жол картасын атап өтті.

Бұдан әрі Палата басшысы бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерінің сауалдарына жан-
жақты жауап берді. 

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз 

қызметі.

Өздеріңізге белгілі, 
«Атамекен» ҰКП мен Білім 
және ғылым министрлігі осы 
жылдың қыркүйек-желтоқсан 
айлары аралығында 50 мыңға 
жуық студентті кәсіпкерлік 
негіздеріне оқытуды жоспарлап 
отыр.

Ол үшін Кәсіпкерлер 
палатасы тамыз айында 
арнайы мамандар үшін оқыту 
курстарын өткізіп, біліктілігін 
жетілдірді. Бүгінде аймақтың 
колледждерінде өтіп жатқан 
«Кәсіпкерлік негіздері» 
курсында жергілікті табысты 
кәсіпкерлер белсенді қатысып, 
тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. 

Мәселен, Жаңақорған 
ауда нын дағы Аграрлы-тех-
никалық колледжіндегі студент-
терге өтіп жатқан курсқа 
аудандағы ет өнімін таратумен 
танымал «Бақытжан» шаруа 
қожалығының негізін қалаушы 
Ғалымжан Мампаев арнайы 
келіп, кәсіпкерлік саласының 
қыр-сырымен бөлісті. 

Шиелі ауданындағы Ин-
дустриалды-аграрлық колледжі-
нің оқушыларына аудандағы 

20 шаруашылықтың басын 
біріктіріп, «Ы.Жақаев-Агро» 
ауылшаруашылығы өндірістік 
кооперативін құрған Ерлан 
Құлшықбаев салаға қатысты 
мемлекеттік бағдарламалар, 
олардың тиімділігі жөнінде 
айтып берді. 

Қызылорда қаласындағы 
Смағұл Ысқақов атындағы 
құрылыс және бизнес 
колледжінің білім алушылары 
үшін жас кәсіпкер Толғанай 
Жұмабекқызының өткізген 
сабағы үлкен қызығушылық 
тудырды. Толғанай жоғары оқу 
орнын тәмамдағаннан кейін 
еңбек жолын жеке мекемеден 
бастап, осы жылдан өзінің 
кәсібін қолға алады. Бүгінде мал 
бордақылау ісі мен жылыжайды 
қолға алған ол алдағы уақытта 
кірпіш зауытын салуды да 
жоспарлап отыр екен.колледжде 
өткен кездесуде студенттер 
жас кәсіпкердің жобаларына 
қызығушылық танытып, 
белсенді пікір алмасты.

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

Қызылорда облысы
кәсіпкерлер палатасының 

баспасөз қызметі.

Алдағы жылы қазан айының 1 мен 30 
аралығында республика бойынша Ұлттық 
халық санағы өткізіледі. Бүгінде халық 
санағының «Қазақстанда әркім маңызды» 
атты девизі мен логотипі бекітілген. 

2020 жылғы халық санағының 
алдыңғылардан айырмашылығы ақ парат тық 
технологияны қолдана отырып, ғаламтор 
желісі арқылы және қолайлы есептеуіш 
құрылғы арқылы өткізілуінде болып отыр. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз 
конференциясында ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің облыс 
бойынша статистика департаменті басшысы 
Мариям Баекеева мәлімдеді. 

Облыста көше қиылыстарына аншлаг-
тар орнату, ғимараттарға, үй лер ге және 
пәтерлерге реттік нөмір беру, нөмірлеуді 
реттеу, үйлердің маң дай шаларына 
көше атауы және ғимарат нөмірлері 
орналастырылуда. Санақты жүргізуге 
қажетті қала, аудан орталықтарының 
схемалық карто графиялық материалдары 
4 данадан, ауылдық округтердің карталары 
3 данадан қағаз түрінде шығарылып, 
дайындалған.

Ал, облыстағы демографиялық ахуалға 
тоқталатын болсақ, 2019 жылдың 1 

қаңтарына халық саны – 794,3 мың адам, 
9 айлық есеп бойынша 800,8 мың адамға 
жеткен. Облыс халқының болжамды 
өмірінің орташа ұзақтығы 2005 жылмен 
салыстырғанда 7 жылға ұзарып, 72,9 жасты 
құрады. Ерлерде 69,2 жасты құрады, ал 
әйелдерде 76,8 жас, яғни 7,6 жасқа ұзағырақ 
екені байқалады. 2019 жылдың қаңтар-
тамызында 12,7 мың адам дүние есігін 

ашты, оның ішінде 121 жұп егіз және екі 
үшем дүниеге келген.

– Халық арасында дүниеге келген 
қыз балаларға Айжұлдыз, Кәусар, Әнел, 
Медина, ал ер балаларға Мансұр, Сұлтан, 
Санжар есімдері көбірек берілуде. Ең сирек 
есімдер – Бибіпатима, Асыл-ай, Иран-
Ғайып, Аятхан, – деді М.Баекеева.
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Жас болғанымен Баянның да 

төбесі тесік, алды-артын ойлайтын 
қыз. Іс-әрекетіне қарасаң тура 
Сұлушаштың сіңлісі дерсің. 
Баяннан да Сұлушаш сияқты 
қазақтың қызының исі шығып 
тұрады, мнез-құлқын, ақыл-ойын 
көрген кісілер сүйсініп тұрады.

Сәуленің ішіндегі жын-перілері 
мазасын алып, ашуын шақырып 
бітті, кімге тиісерін білмей, көзі 
аларып кеткен. Алды-артына 
қарамай, жөнді-жөнсіз келіп 
Дастанға айқайлай беретін, бұл 
бала кезінен бері келе жатқан 
әдеті. Сәуледе біреуге жылы 
сөйлеу дегенің мүлдем атымен 
жоқ. Кейде қайтыс болған кісілерді 
де жамандап отырады, сөйлегенде 
өтірікті шындай, шынды Құдай 
ұрғандай айтатын халге жеткен.

Сұлушаш бірыңғай Сәулені 
кінәлай бермейді, қайнағасы 
Дастанды да кінәлайды. Дастан 
жас кезінде қатты ішіп кетсе, 
кейін қызметке тұрып дүние таба 
бастаған кезде оңды-солды еркін 
жүрді, шашып ішіп, шашып жеді, 
бұндай кезде Сәуле не істесін, сол 
кезде Сәуле өсек-сөздің отына 
жанды, күйді. Сол кездегі іштегі 
күйік сыртқа шығып от болып 
жанып жатыр. Сыртқа шыққан 
оттың жалыны Дастанды жығып 
салды. Төрт құбыласы түгел 
ешкім жоқ, әр отбасында үлкенді-
кішілі проблемалар болып жатыр. 
Олардың барлығын жөнге салып 
шешетін адам. Дастанның енді 
өкінгені кеш, бұл аурудан жазылуы 
мүмкін, бірақ бұрынғы денсаулық 
қалпына келе қоймас. Дастанның 
ойына көп нәрсе келіп жатыр, 
«енді өкінгеніммен не пайда? 
Сәулені кінәлай бергеніммен 
кеткен қателіктер қайтып орнына 
келе ме, біржағынан менің өзім 
де кінәлімін. Өзімді мен сүттен 
ақ судан тазамын дей алмаймын. 
Бірқалыпты жап-жас болып тұра 
берем, денсаулығым аттай болып 
шауып жүре берем» деп ойладық 
қой, қайран жастық, қайран 
денсаулық енді көзден бұл-бұл 
ұшты. Мен орнымнан қалайда 
тұрып, кеткен қателіктерімді 
өзім жөндеуім керек», – деп 
түйді Дастан. Көзінен еріксіз жас 
ағып жатты, жазылып кетуіне өзі 
ұмтылып тұрса, жазылып та кетуі 
мүмкін. Сұлушаш келіп, ауылдың 
емханасына көрініп, жараларын 
таңдырып, Баянның айтқандарын 
бұлжытпай істеп күннен-күніге 
жақсарып келеді. Дәрігерлердің 
«аяғыңызға жүре келе жан бітеді 
дегеніне сеніп, күніне Баянға 
екі мәрте маймен сылатып 
уқалатып отырады. Бірақ көңіл-
күйі жақсы, тамақты жақсы ішеді, 
ұйқысы тыныш, тек өзі аяғымен 
жүре алмайды. Телеарнадан 
сериалдарды көрмейді, себебі 
ішіндегі кейіпкерлерге ашуланып 
қан қысымым көтеріліп кетеді деп 
концертті үзбей көреді, қосылып 
ән салады, би билейді. Малды 
ауылға барғысы келеді, бірақ белін 
ауыртып аламба деп қорқады. 
Ендігі ойы Баянды не қылсам, 
бір күні рұқсат сұрап жүрсе не 
істеймін, бұл үйде оған қызығатын 
ештеңе болмай тұр. Бойжетіп 
отырған жас қыз, оны қосатын өзіне 
тең ешкім болмай тұр. Шай үстінде 
ойламаған жерден Дарханға 
«менің күнім мынау, өзімнен-өзім 
жүріп-тұра алмаймын, өзімше 
тамақ та іше алмаймын, бүйткенше 
менің өлгенім жақсы шығар» деп 
Сұлушаш жылап жіберді. Дархан 
аң-таң. «Саған не болды, әлі-ақ 
жазылып кетесің, жыламашы, сен 
жыласаң бәріміз де жылаймыз» 
– деп Сұлушашты құшақтап, 
арқасынан сипалап біраз отырды. 
«Сен бірдеңеге ренжідің бе айтшы, 
мен сенің барлық айтқаныңды 
істеймін, не айтсаң сол болады, 
жаным сол» – деп Сұлушаштың 
бетін сүртті. Бір кезде үйге Баян 
кірді, ойында ештеңе жоқ, «не 
болып қалды, апам ауырып 
қалды ма, апа, не керек маған 
айтыңыз, мен не болса да істеймін, 
айтыңызшы апа, апатайым не 

болды сонша жылап» деп Баян да 
бір жағынан отырып Сұлушаштың 
қолын уқалай бастады. «Менің 
айтқанымды ешкім істемейді, мен 
бейшара ауру, мүгедек адаммын. 
Қайтесіңдер мені менің жолым 
ендігі жерде өлу ғана, мен бұл 
аурудан жазылмаймын, іріп-
шіріп жатып өлемін, сендер мені 
қашанғы күтесіңдер, біреуің 

қатын, біреуің бай іздеп кетесіңдер 
әлі, бұл істеп жүргендерің 
уақытша ғана» – деп Сұлушаш 
уһілеп бетін аудырып әкетті. 
«Ойбай, не деп отырсың, қай-
қайдағыны айтып, біз сені күтпей 
отырмыз ба, саған біреу бірдеңе 
деді ме, айтшы сол адамды» – деп 
Дархан Сұлушаштың бетіне қарап 
жалынғандай болды. Баян да «Апа, 
неге жаман сөз айтып отырсыз, 
біздің күтуіміз ойыңыздан шықпай 
отыр ма, мен сіз не айтсаңыз соны 
орындаймын міне, жаным міне 
иманым, айтыңыз біз не істейік?» – 
деп теріс қарап жылап жіберді. Үй 
ішінде біраз үнсіздік орнады, үшеуі 
үш түрлі ойда отыр. Бір кезде сөзді 
Сұлушаш қозғады. «Сендерге 
мен ризамын, бірақ сендер мені 
қашанғы күтесіңдер? Баян, сен 
мені өмірбақи күте аласың ба? Сен 
де тұрмысқа шығып, өзіңше отан 
болуың керек, жүрт сияқты бала 
сүйіп, бақытқа жетуің керек. Ал, 
Дархан, сен де қартайып тұрғаның 
жоқ, сенің де бақытты өмір сүруге 
құқығың бар. Ас-құдайыға, той-
томалаққа қу басың барып жүрсің, 
ерлі-зайыпты болып жүргенің 
жақсы емес пе, әлде менің айтып 
отырғандарым дұрыс емес пе, сәл 
де болса ойлансаңдаршы. Менің 
айтқанымды істесеңдер, біреуің 
мен жаспын, екіншің мен кәрімін 
демей үйленіңдер. Ал, Баян, саған 
рақымет, мені барынша күттің. 
Мен жастау жігітке үйленем десең 
Дархан, сен мені күтетін өзің 
таңдаған қызды әкел, бір ай мерзім 
ішінде, бір айда шешіңдер, бұл 
әңгімені енді қозғамайық, ешкім 
естімесін, енді мен демалайын 
жалғыз қалдырыңдар» – деп 
Сұлушаш мен болдым дегендей 
сыңай танытып теріс қарады. Үн-
түнсіз Дархан мен Баян сыртқа 
шығып кетті. Дархан Баянға, 
Баян Дарханға қарай алмай жүрді. 
«Ойбаяу, мені көзінің тірісінде 
қалай ғана өзге қызға қиып бере 
,салып отыр, бұл мүмкін емес, әлі 
де ойланар. Жоқ, жоқ, бұлай болуы 
мүмкін емес. Әлі-ақ Сұлушаш 
жазылып кетеді, Сұлушаш мықты, 
«Сұлушаш айтты екен» деп мен 
олай істей алмаймын. Е, Құдай, 
сабыр бере көр, «Баян сұлу екен, 
Баян ақылды екен» деп оған 
қарай жүгіре салатын мен емес. 
Жақсы қыз екені рас, әдемі, сұлу 
екені рас, ақылды, іскер, еңбекқор 
екендігі рас, енді осылай екен 
немесе Сұлушаш айтты екен 
деп жүгіруім, менікі ақымақтық. 
Мүмкін мені Сұлушаш тексеріп 
тұр ма, байқағысы келіп отыр 
ма екен, мені несіне тексереді, 
бұл мүмкін емес, болмайды да, 
айтқаным айтқан», – деп Дархан 
малды ауылға кетті, «бір-екі күн 
болып келем» деп. Сұлушаштың 
сөзінен кейін Баян да ия есіктен 
шығарын, ия терезеден шығарын 
білмей аңтарылып, абдырап не 
істерін білмей төтеннен болған 
бұл сөзді «бүгін айтылады-ау» 
деп үш ұйықтаса түсіне де кірген 
емес. Көзі көріп тұрса да көрмей, 
қолы ұстап тұрса да ұстамай, 
ойының барлығы тұманда адасқан 
адамдай не істерін білмей тұрған 
жерінде отырып қалды. Бұндай 

ұсыныс жас қызға ойламаған 
жерден айтылғасын әлсіреп қалды. 
Әлсіреп Баян ұйықтап кеткен 
екен Сұлушаштың «Баян, Баян!» 
деген айқайынан ойанып кетті. 
«Не, апа?» – деп қасына келген 
Баянның қолын Сұлушаш қысып 
сүйіп алды. «Мен де қандай ақыл 
қалды дейсің? Сен менің ойымды 
құптамасаң да ренжімеймін, ол 

сенің өмірің, ол сенің бағың, 
бақытың, өзің шешесің. Сенің 
бағыңды байлауға ешкімнің 
құқығы жоқ. Жұмысыңды істей 
бересің бе, жоқ, кетем дейсің бе, 
өзің біл, айналайын. Шаршасаң бір 
ай демалып кел, ата-анаңа, жора-
жолдасыңа бар, ойнап-күліп қайт. 
Бізге бола алаңдама, тірі адам 
тірлігін жасайды, бірдеңесі болар» 
– деп Сұлушаш бұрылып Баянға 
қарады.

Баян азанғы автобусқа мініп, 
ауылына кетті. «Дарханды 
мазаламайын» деп Сұлушаш 
Сәулеге хабар берді, «менің 
қасымда бола тұрсын» деп. 
Дархан екі-үш күннен кейін үйіне 
келгенде алдынан Сәуле шықты: 
«Оу, Сәкең жүр ғой, амансыңдар 
ма? Дастекең қалай, зейнетке 
шығуға асығып жүрген шығар» 
деп көңілденіп келіп Сұлушаштың 
бетінен сүйді. Шай келді, тамақ 
келді, Дархан алаңдап біреуді 
іздегендей болды, пышақ іздеп 
асханаға кірді, асханада ешкім 
жоқ, орнына келіп отырды. Бұл 
қылықтарын Сәуле байқамаса 
да Сұлушаш байқап, біліп отыр. 
«Дастекең үйге шыққалы қалай, 
есіктің алдына өзі шығып жүр 
ме?» деп Дархан кесесін алып 
жатып Сәулеге қарады. «Жақсы, 
өзі кіреді, өзі шығады, бұрынғыдан 
әлдеқайда жақсы. Бақытты 
отбасының қадірін үйіңде біреу 
ауырса немесе өзің ауырып қалсаң 
ғана біледі екенсің. Сол жіберілген 
қателіктердің барлығын жойып, 
жөнге келтіргеніңмен баяғы 
қалпына өліп қалсаң да келмейді 
екен, менің көзім соған жетті. 
Жарықтық денсаулыққа ештеңе 
жетпейді екен, отбасыңда біреу 
ауырса бүкіл отбасыңмен ауырады 
екенсің. Бір жерге барайын десең, 
Дастанды тастап кете алмайсың, 
Дастанға ұрсайын десең ұрса 
алмайсың, ұрсуға да дені сау адам 
керек екен. Жалпы алғанда ерлі-
зайыптылар бір-бірінің қадірін 
сау кезінде білген дұрыс екен» 
– деп Сәуле уһіледі. «Сен ойлап 
жүр екенсің ғой Дастекеңді «темір 
немесе тас екен» деп, ол да сен 
сияқты ет пен сүйектен жаралған, 
сезімі бар адам. Сәке, сені де 
кіналауға болмайды, табиғатыңда 
солайсың, сосын бала кезіңнен 
тәрбиең солай болған. Кеңпейілді, 
дархан көңілді емессің, біреудің 
аузындағы шайнап жатқан тамағын 
қызғанасың, ол әдет өзіңмен кетеді. 
Байқайсың ба, айнаға қарашы өзің 
сен Дастекең ауырғалы ажарланып 
толғансың, себебі сенің ойыңда 
«мен жеңдім, менің істеп 
жүргендерім дұрыс» деп жүрсің. 
Ол олай емес, соқыр адамға не 
берсең де жей береді де ол адам 
семіреді не беріп жатқаныңды 
білмейді, сен де сондай соқырсың, 
саған бәрі бір, обал-сауап, ақ-
қараны ажырата алмайсың. Итті 
айдалаға айтақтасаң үріп сілтеген 
жағына қарай шаба жөнеледі 
міне, сен сондай адамсың. 
«Дос жылатып айтады, дұшпан 
күлдіріп айтады» деген, мен 
саған шындықты айтып отырмын. 
Аллаға шүкір, Дастекең жазылады, 
барлық ем-домды жасаймыз, «ауру 

қалса да әдет қалмайды» деген. 
Дастекеңнің ауруы жазылар-ау, 
ал сенің әдетің қалса болғаны ғой. 
Қой мен Дастекеңнің көңілін сұрап 
келейін» – деп Дархан шығып кетті. 
Жолай келе жатып «Баян, Баянжан 
қайда кетті екен, Сұлушаш бір жақа 
жұмсады ма екен, бір өзі жақсы 
қыз еді. Дарханға үйде бірдеңе жоқ 
сияқты, үй бос қалғандай, үңірейіп 

қалған екен, аңдысын аңдып 
көрейін, келер» деп Дастанның 
үйіне келді. Ағайынды екеуі 
амандасып, аман-саулықтарын 
сұрап, жаңалықтарымен бөлісті. 
«Қыздарың кетіп қалған ба, екі 
ортада жүгіріп Сұлушашқа Сәуле 
көмектесіп жүр ғой» деді Дастан 
Дарханға қарап. «Білмедім, мен 
жоқта кетіпті ғой, барлық жұмысты 
бітіріп отырған қыз еді, енді не 
істерімізді білмей отырмыз» – деді 
Дархан төмен қарап. «Ия, аурудан 
арылмадық қой, ақырын берсін 
не нәрсенің өзі қыры кетейін 
десе қар сияқты еріп қолыңда 
тұрмайды екен. Бір кездері жанған 
оттай лапылдадық, енді қазір 
қызуы қайтқан шоққа айналдық. 
Дархан, менің түрім мынау өзің 
көріп отырсың. Шаруашылықты 
өзің қолға ал, Саған, Сұлушашқа 
алғысым шексіз, кезінде билікті 
бердіңдер, шамама қарай 
жүргіздім, енді өзің қолға ал. 
Ертеңнен батап шаруашылықты 
сенің атыңа толық өткізем. Әсеттің 
өзі келіссе, қасыңа алып ай сайынғы 
жалақысын алып қана отырсың, 
келіспесе өзі білсін, өз еркіне сал. 
Біздің бала нәшар болды, көп 
нәрсе анасына байланысты екен. 
Анасы жақсы болса жақсы, жаман 
болса жаман болады екен. Балама 
енді мен ақыл айтпаймын, жақсы 
болса өзі үшін, жаман болса өзі 
үшін. Мен әйелімді, баламды 
кіналамаймын менен де кеткен 
көптеген қателіктер бар, енді 
айтқаныңмен орнына келмейді, 
қалған жерде өмір болса қателік 
жібермей, өткен қателіктерімді 
қалпына келтірсем деймін. 
Өзіме жағдайым жақсы сияқты, 
күнде бір мезгіл жүрем, уақтылы 
тамақтанам, ерте ұйықтаймын, 
шүкір жақсымын. Сұлушаштың 
жағдайы қалай?» – деп Дарханға 
қарады. «Сұлушаштың жағдайы 
жақсы, маған үйлен деп жатыр, 
ойнап айтып жүр ме десем, 
шынымен екен. Ондағы мақсаты 
үйге қарайтын, Сұлушаштың 
өзіне бір адам керек, соған бола 
айтып отырғаны, не істерімді 
білмеймін. Біз де қиналып кеттік, 
малды ауылдың да жұмыстары 
шаш етектен, Сұлушаштың да 
жұмыстары бір төбе, оған да күтім 
керек, әлгі қыз жақсы еді, қапелімде 
кетіп қалыпты. Негізінде үйге бір 
адам керек болып тұр, оны енді 
Сұлушаштың өзі шешеді» – деп 
Дархан екі дізесін сипап қойды. 
«Енді Сұлушаштың өзі емес пе, 
үйлен деп айтып отырған, сенде 
тұрған не бар? Сұлушаш отыр 
десе отыр, тұр десе тұр, бишара 
жазым ғой, әйтпесе шауып жүрген 
би келін ғой Сұлушаш. Сұлушаш 
өзінің немесе отбасының ғана 
қамын ойламайды, бүкіл ауылдың 
қамын ойлап жүреді. Марқұм әке-
шешесі жақсы адам еді, балалары 
да өздеріне тартып жақсы болды. 
Адам мен биікке шықтым дейді, 
одан да биіктің бар екенін 
білмейді, адам тереңге сүнгідім 
дейді, одан да терең бар екенін 
білмейді. Адам биікке шығам деп 
мерт болатынын, суға сүңгимін 
деп тұншығатынын білмейді. Мен 
өз биігіме шықтым деп қанағат 

тұтып, шүкіршілік жасайтындар 
нағыз ақылды адамдар. Қарабайды 
білесін «қызды беріп қайт, малды 
алып қайт» деп айқайлайды. 
Байлар да байи берсем, байи берсем 
деп жүріп биіктен құлайтынын 
білмейді. «Шапқанда байдың ұлы, 
тоқтағанда есіңе түседі» демекші, 
міне, мен де шамама қарамай 
өз биігімнен құлап отырған 
сыңайым бар. Ас-құдайы, той-
томалақтардың өзі садақа екен ғой, 
құдайы, садақа  беріп тұрған дұрыс 
екен. Дархан енді былай қылайық 
сәл шыдап, әрнәрсенің артын 
бағайық, бізге де Құдай беретіні 
таусылмаса, қарасар. Ендігі жерде 
көзсіз бірдеңеге ұрынып қалмайық. 
Жаңағы айтқандарымды ертеңнен 
бастап орында, Сәулені жіберші 
маған керек болып тұр», – деп 
Дастан демалғысы келіп, қисайды. 
Дарханның үйіне жеткенше Баян 
ойынан кетпей-ақ қойды. «Неге 
кетті, бірдеңеге ренжіді ме екен, 
аяқ астынан бұларға не болды?» 
деген сұрақтар бірінен кейін 
бірі ойынан шықпай-ақ қойды. 
Сұлушашқа керегі болып-ақ 
тұрған шығар, Баянның сонда да 
болса аржағынан бір жылт-жылт 
еткен кішкентай болар болмас, 
сағыныш, ынтазар бар сияқты ма 
қалай, әйтеуір бірдеҢе бар.

Үйіне кіргенде Сәуле мен 
Сұлушаштың әңгімелерін естіген 
де жоқ, төрге шығып, шалқасынан 
жатып басының астына екі 
қолын қойып, төбеге қарап екі 
көзін айырмай жатты да қойды. 
«Дархан, Дархан саған не болды?» 
– деп Сұлушаштың айқайынан 
ұйықтамаса да ұйқыдан оянғандай 
«А, Сұлушаш, маған айқайлап 
жатырсың ба?» деп басын көтеріп 
есін жиып, «Сәуле, сені Дастекең 
шақырып жатыр» деп қол 
жуғышқа барып бетін жуып келіп 
отырды Сұлушаштың қасына. 
«Дарханжан, саған не болды, басқа 
планетада жүргендей мең-зеңсің 
ғой, ағаңа барып жағдайын білдің 
бе, қандай екен?» – деп Сұлушаш 
Дарханға қарады. «Ағамыз екеуміз 
көп әңгімелестік, ертеңнен бастап 
шаруашылықты өзің қолға ал» деді, 
мен жазылам, жазылғаныммен мен 
шығатын шыңыма шығып болдым, 
енді мен жұмысқа араласпаймын.  
Әсет жұмыс істеймін десе қасыңа 
аларсың, істемеймін десе өзі білсін. 
Қалай жүрем, қалай тұрам десе өз 
еркі «жігіт жақсы жүрісімен пұл 
болады, жаман жүрісімен біреуге 
құл болады» дейді бұрынғылар», – 
деп біраз білген ақылдарын айтты. 
«Дастекеңнің ақылы енді кірген 
екен, ал Сәуле абысынның әлі 
ақылы аздау ма деп қалдым, мейлі 
«әркім өзінің жаққан отына өзі 
жылынады» деген, әркімнің өмірі 
өзінің өмірі, мейлі көрерміз» – деп 
Сұлушаш Дарханға қарады. Екеуі 
бір-біріне қарап, іштеріндегі сұрақ 
бір сұрақ екендігі жүздерінен 
байқалып тұр, бірақ сабыр сақтап 
«сен баста, сен баста» дегендей, 
үнсіз қарап қалды. Сұлушаштың 
жүзі күлімдеңкіреп, көздері жайнап 
тұрса Дарханның жүзі солғын, 
шаң басқандай көзін Сұлушаштың 
көзінен тайдырып, төмен қарап 
қалды. Жатар алдындағы сөзді 
қозғамай әрі қарай азанғы шайдың 
үстінде жалғастыруды жөн көрді. 
Азанда екеуі де таңасқан аттай 
жақсы демалғандары көрініп 
тұр. «Не айтса да Сұлушаштың 
бастағанын жөн көрді. Сұлушашқа 
сөз айтқандағы кезең, ол уақыт 
ұмытылу мүмкін емес. Адам 
уақыт өткен сайын өзгеріп мезгіл-
мезгілімен ойы, пікірі өзгеріп 
сала бере ме қалай, бірақ ойымда 
ештеңе жоқ  кезде Сұлушаштың өзі 
емес пе ойыма ой салған. Жә, бұл 
болмас, аяғымды аңдап баспасам 
шоқ басып кетуім де мүмкін ғой. 
Сұлушаш мені сынайын деп айтқан 
шағар. Әйелім өліп Сұлушашқа 
қосылдым, енді әйелім ауырып 
тағы бір жас қызға үйленейін деп 
тұрмын ба, бұл түсім емес пе екен 
әлде тағдырдың жазуы осылай ма?

СұлушашЖүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.

Жалғасы. Басы өткен санда.

4-бетте

Шығыс күнтізбесін бәріміз де білеміз. 
Әрбір адам қандай жануар жылында 
туылғанын біледі және өз жануарының 
сипаттамасына қатты қызығушылық 
танытады. Сонымен қатар, бұл 12 жылдық 
цикл жай ғана ойын-сауық емес, ол 4000 жыл 
бұрын астрологтар әзірлеген күрделі жүйе.

Олай болса, жұлдыз жорамал жәй бір 
қолы бос біреудің құрастырған нәрсесі емес.  

Міне, бір жылдық жолды да артқа 
тастаудың алдында ғана тұрмыз. Ал, 
жоғарыдағы жормал сіздің өміріңізде қалай 

көрініс берді? Бақылап, өткен күндеріңізді 
көз алдыңыздан өткізіп көрерсіз, бәлкім.

Мен өз басым осы тұжырымдарды 
терістеуден аулақпын. Сонымен қатар, 
мұны Алланың ісіне араласу, немесе қазір 
жиі айтылып жүрген «серік қосу» деген 
сияқты нәрселерге тағы да апарып қоюдан 
аулақ болсаңыз екен.

Себебі адам өмірі аспан денелерінің сыр-
сипатымен тікелей байланысты болады 
екен. Мысалы «айдай толған кезіңде» деген 
өлең жолы осы ақиқатқа сай айтылған ақын 

сөзі.
Енді мына бір діни адамдар айтатын 

сөзге құлақ салыңыз. «Алла күллі он сегіз 
мың ғаламды өзінің орынбасары Адам үшін 
жаратқан». Олай болса, адам баласының 
өмірі аспан денелерімен байланысты деген 
сөздің қатесі жоқ деп біліңіз.

Сонымен, 2019 жылға арналған жұлдыз 
жорамалы не деп еді? Алдымен осыны бір 
еске түсіріп алайық. 

ШЫҒЫСТЫҚ ЖОРАМАЛ
қаншалықты шындыққа сай?
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Ми – адам ағзасының ең басты 
мүшесі. Біз онсыз өмір сүре 
алмаймыз. Ал6 бүгінгі таңда, яғни6 
ХХI ғасырда мамандықтардың 
басым көпшілігі ақылды керек 
етеді. Сондықтан біз миымызды 
қорғауымыз керек. Алайда, ақыл-
ойымызға кері әсерін тигізетін 
әдеттер бар.

Ғалымдардың айтуынша, 
үндемей отыра беру де миға әсер 
етеді екен. Ал, әңгіме айтып, 
әрдайым белсенді жүрсеңіз, жаңа 
сөздер үйренесіз, миыңызды 
жаттықтырасыз. Олай болса, миға 

теріс әсер ететін әдеттерме таныс 
болыңыз.

1. ҰЙҚЫНЫҢ ҚАНБАУЫ.
Бәріне таныс бұл құбылыс 

елеулі мәселеге айналып барады. 
БДҰ-ның мәліметінше, соңғы 100 
жылда адамзат ұйықтау уақытын 
орташа есеппен 20%-ға азайтқан. 
Ұйқысыздықтың салдарынан адам 
сергек күйінде мидың әр жері баяу 
ұйқы фазасына ауыса бастайды. 
Бұл уақытта адам бір нүктеге 
«қадалып» қалады, бытыраңқы 
жүреді, ұсақ моторикасы бұзы-
лады. Ұдайы ұйқысыздық ми жасу-
шаларының өлуіне әкеп соғады.

2. ТАҢҒЫ АС ІШПЕУ.
Таңғы ас ішпеу адамның 

еңбекке қабілеттілігі мен күні 
бойғы тонусына кері әсер етеді. 
Бұл түсінікті жайт болып көрінуі 
мүмкін, алайда мұнда тек ағзаға 
қажетті қуат алу мәселесі ғана 
емес, таңғы асты ішпеу қандағы 
қант мөлшерін азайтады. Ал бұл 
өз кезегінде, миға нәрлі заттардың 
жетуін төмендетеді және қиын-
датады.

3. АРТЫҚ ҚАНТ МӨЛШЕРІ.
Алдыңғы тармақта мидың 

өнімді жұмыс істеуі үшін тәттіні, 

әсіресе ащы шоколадты не үшін 
жеу керектігі түсіндірілді. Алайда 
ағзада қанттың шамадан тыс көп 
болуы ақуыз бен нәрлі заттарды 
сіңіруді қиындатады. Нәтижесінде 
қант деңгейі төмен болған жағдай 
қайталанады: нәрлі заттар миға 
жетпей қалады.

4. СТРЕСС.
Қатты психоэмоционалдық 

стресс нейрондар арасындағы 
ара қа тынасты ажыратып, жағ-
дайлардың себеп-салдар байла-
нысын және жүйелілігін түсінуді 

қиындатады. Бұл жүйке жүйенің 
қатты қозуы мен шарасыздық 
сезімін тудырады. Жиналып қалған 
стресс есте сақтауды қиындатып, 
интеллектуалдық мүмкіндіктерді 
төмендетеді.

5. АНТИДЕПРЕССАНТТАР 
МЕН ҰЙЫҚТАТАТЫН 
ДӘРІЛЕР.
Жақсы әсер ететін дәрі-

дәрмекке жаппай құмар болу 
мәсе лесі әсіресе АҚШ-та өзекті, 
себебі мұндай дәрілерді сатып 
алу оңай. Ұйықтататын дәрілер 
мен ксанакс сияқты танымал 
антидепрессанттарды ішу есті 
амнезияға дейін нашарлатуы 
мүмкін, сонымен қатар жарымес 
етіп, суицидтік ойларға жетелеуі 
мүмкін. 

6. ТЕМЕКІ ШЕГУ.
Темекі шегудің ағзаға кері 

әсері жайлы әңгіме қозғалғанда, ең 
әуелі қарайған өкпе мен құрттаған 
тістерді елестетеміз. Дегенмен 
темекінің миға қалай әсер ететіні 
жайлы көп айтылмайды: никотин 
қан тамырларын тарылтады. Миға 
нәрлі заттарды жеткізбеу сияқты 
кері әсерімен қатар, бұл зиянды 
әдет Альцгеймер ауруына шалдығу 
қатерін бірнеше есеге арттырады. 

7. КҮН. 
Адам ағзасына күн сәулесінің 

жетіспеуі адамның танымдық 
қасиеттеріне тікелей әсер етеді. 
Біріншіден, күн сәулесімен 
бірге алынатын ультракүлгін, 
қан айналымын реттейді, яғни 
оттегі мен нәрлі заттардың 
тасымалын. Екіншіден, күн сәулесі 
серотониннің - адамның көңіл 
күйіне әсер ететін гормонның 
бөлінуіне әсер етеді. 

8. СУ.

Ағзаға судың жетіспеуі ми 
көлемінің кішірейуіне әкеледі, ал 
бұл оның еңбекке қабілеттілігін 
төмендетеді және ақпаратты сақтай 
алу қабілетін нөлдік деңгейге дейін 
түсіреді. Күніне шамамен 2 литр су 
ішу ұсынылады. 

9. ШАМАДАН ТЫС КӨП 
АҚПАРАТ.
Жыл өткен сайын адам 

қабылдайтын ақпарат мөлшері өсіп 
келеді. Бұл миды жаттықтыру мен 
оны қалыпты деңгейде ұстап тұруға 
көмектесетін сияқты көрінеді. 
Бірақ шын мәнінде, шамадан тыс 
көп ақпаратқа ми қарсылықпен 
жауап береді. Ол ақпаратты мүлдем 
қабылдай алмай қалуы мүмкін, 
кейде тіпті көп нәрсе естен шығып 
кететін кездер болады. 

10. БІР МЕЗЕТТЕ КӨП 
АҚПАРАТТЫ ҚАБЫЛДАУ.
Ақпараттық дәуірдің тағы бір 

дерті: адам бір мезетте бірнеше 
ақпаратты игеруге тырысады. 
Нәтижесінде, бірде біреуі лайықты 
түрде сіңірілмейді, ал ес осы 
режимге үйрене бастайды. Ақпарат 
атүсті қабылданады, екіншісіне 
ауыспай, біреуіне ғана ден қойып 
орындау күн өткен сайын қиындай 
түседі.

Адамның кейбір 
күтпеген бақытты сәттері 
болады, тіпті бақытқа 
баламасаңыз, табысын 
тасытқан кездері дей 
беріңіз. Қазақ ондайды 
«Құдайдың бергені» дейді 
немесе «тағдырдың күліп 
қарағаны» деп те айтамыз.

Қазір теледидарда 

да, әлеуметті желілерде 
де ұтыс ойындары көп. 
Көбіміз оған мән бермейміз. 
Керісінше, сол ойынның 
соңынан қалмай жүргендер 
де бар. Осылардың 
ішіндегі ең жаманы 
букмекерлік кеңселердегі 
спорттық ойындардың 
бәсіне тігілетін ақша. Бұл 

былайша айтқанда құмар 
ойын. Ал, лотереялардың 
жөні бір бөлек. Лотереяны 
белгіленген бағасымен 
ғана сатып аласыз, яғни, 
құмарлықпен көп ақша 
тікпейсіз. Лотереядан 
қомақты жүлде алғандар 
жетерлік. Шетелдік көлік 
ұтқан жерлестеріміз де 
бар. Мұндай ұтыстар 
Қазақстан бойынша мүлде 
көп. Газеттерге жазылып, 
телеарналарда айтылып 
жатыр. Соның бір ғана 
мысалын келтірейін:

Биылғы көктемнің cәуір 
айында  Семей қаласының 
47 жасар тұрғыны SuperB-
ingo ойнатылымы арқылы 
көлемі 21 миллион 800 
мың теңгені құрайтын ірі 
Джекпоттың жеңімпазы 
атанды.

«Мен ойынға аса мән 
бермей, кездейсоқ билетті 
онлайн сатып алуға бел 
будым. Негізі, бұдан бір 
апта бұрын алғаш рет 
билетті онлайн алып көріп, 
3 мың теңге ұтып алғанмын. 
Сондықтан тағы да бағымды 
cынап көрейін дедім, бірақ, 
шынымды айтсам, ұтамын 
деп үміттенген жоқпын. 

Оған қоса, 13 сәуірде өткен 
TeleBingo ойнатылым 
нәтижесі бойынша 
эфирде жеңімпаз Алматы 
қаласының тұрғыны деп 
хабарлады. Бұл онлайн 
билеттер Алматы арқылы 
сатылатын болғасын шығар, 
білмеймін. Бірақ мен ештеңе 
етпейді, келесіде жолым 
болады деп шештім. Сол 
себепті ұтыс туралы СМС-
ті көріп, билетті тексеріп, 
бас жүлде менікі екенін 
білгенде қатты таңғалдым», 
– деп жазыпты ол «Масагет 
кз» сайтына берген 
сұқбатында. Ол лотереяны 
6 жыл бойы ойнап келеді 
екен. Отбасындағылар 
қолдамаса да әйтеуір бір 
жолы болатынына сеніпті.

Біз бұл жазбамыз 
арқылы ешкімге лотерея 
ойна деп үгіт айтпаймыз. 
Бұл негізі еңбексіз ақша 
ғой. Оңай олжаның берекесі 
бола ма, жоқ бойға сіңе ме, 
бір Құдай білсін. 

Айтпағымыз, арамызда 
жолы болғыш адамдардың 
бар екені. Сіздің де 
жолыңыз болсын.

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

ЖОЛЫ БОЛҒЫШ ЖАНДАР 
БАР АРАМЫЗДА

Белгілі жырау, Сыр ұзаны Алмас Нұрмаханұлы Алматовтың ұлы Зейнолланың 
мезгілсіз қайтыс болуына орай марқұмның ата-анасы мен бауырларына  қайғырып 
көңіл айтамыз.

Жабырқағанды жұбатып, жарылқағанды қуантып жүрген ерекше болмысыңыз бен 
қара нардың жүгін көтерген иығыңызға түскен ауыр салмақты біз де ерекше сезінеміз.  

Құдай сізге қуат берсін, қадірлі Алеке. 
Бауыр етіңіздің жайы жұмақтан болғай, Алла панасына алсын деп дұға етеміз.

«Кәсіпкер келбеті» газетінің ұжымы.

АЛЛАНЫҢ ПАНАСЫНДА БОЛҒАЙ

ТЫШҚАН
Тышқандар үшін бұл жыл жайлы және ырғақты болады. Егер сіз белсенді 

болсаңыз, онда ағынмен жүзу сізге ішпыстырарлық болып көрінеді. Сондықтан, 
көңіл көтеретін оқиғалар мен қызықтарды сіз өзіңіз іздеуіңіз керек.

2019 жыл неке құруға сәтті жыл емес. Бірақ, доңыз жылы толық романтикалық 
кезең болады деп уәде етеді.

Бірақ барлық қарым-қатынастың соңы ұзаққа созылатын болашаққа әкелуі 
екіталай. Жұмыста да, қаржы мәселесінде де барлығы тыныш болады. Сондай-ақ, 
бойыңызды жалқаулық билейтін болады, және қаржы мәселесі сіздің еңбекқорлығыңыз 
бен белсенділігіңізге тікелей байланысты болмақ. 

СИЫР
Сиыр жылы туғандардың 2019-да отбасы мен жеке өмірінде жағымды жаңалықтар 

мен қуанышты сәттер көп болады. Доңыз жылы жылу мен қамқорлыққа және 
үйлесімділік пен махаббатқа толы жыл болмақ. Егер отбасын құдуды жоспарлап 
жүрсеңіз, онда доңыз сізге өзіңізге сай адамды жібереді. Сондықтан, өз тағдырыңызды 
жіберіп алмаңыз.

Белсенді ой еңбегі сіздің мансабыңызға серпіліс береді. Бірақ жұмыс пен 
демалысты құзырлы түрде алмастыру, екі жаққа да ешқандай басымдылық әкелмеуі 
керек. Ал, күш-жігерді туыстарыңызбен немесе достарыңызбен бірге саяхаттау 
арқылы жинай аласыз.

БАРЫС
Сізге шынымен де табысқа жететін уақыт келді. Егер сізге қалағаныңыздың 

бәрі қолыңызға келіп жатқандай көрінсе, онда қателеспедіңіз. Үйленбегендер мен 
тұрмысқа шықпағандарға сәттілік серік болады және маңызды қарым-қатынас та көп 
күттіртпейді.

Сондай-ақ, оқу мен мансапта алға жылжу оңай болады. Сіз тіпті, сыйақы алу 
немесе қызметті жоғарылату үшін қатаң әрекеттер жасай аласыз.

 
ҚОЯН
Қояндар мінез-құлқын қайта қарауға мәжбүр болып, қатал мінезін жүгендейтін 

болады. Әйтпесе олар бүкіл жақын адамдарымен жанжалдасып қалуы мүмкін.
Қайшылық жағдайлар жұмыс орнында да орын алуы мүмкін, бірақ оның 

салдарынан жақсы қызметіңізді жоғалтып алуыңыз ғажап емес.
 
ҰЛУ
Бұл белгінің өкілдері барлық маңызды оқиғаларды алдын ала жоспарлап алуы 

керек. Жұмыстың барлық кезеңдерін қағазға жазып, жылдық есеп жасаңыз. Үйленуді 
жоспарласаңыз да әрбір ұсақ-түйекке назар аударыңыз. Әйтпесе, салдары түрлі 
қиындықтарға әкелуі мүмкін.

Өзіңіздің абайсыздығыңыздан болған осындай тосын сыйлардан басқа, 2019 
жылы ешқандай қатты толғаныстар болмайды. Бұл өз денсаулығыңызға қамқорлық 
жасаудың тиімді уақыты. Медитация жасап табиғатқа шығыңыз, сонда көптеген 
аурулардан аулақ бола аласыз.

ЖЫЛАН
Биылғы жылы жылан мен доңыз арасындағы қатынас жайсыз болуы мүмкін. 

Сондықтан 2019 жылы табыстың аранына түспей, тасада отыра тұрғаныңыз жөн. 
Бірақ, әдеттегі қарқынмен өмір сүріп, салауатты амбиция мен бастама білдіріңіз.

Бірақ, егер қандай да бір істе алдаушылық, алаяқтық немесе күмән туғызарлық 
әрекетті байқасаңыз, ол іс сізге қаншалықты пайда әкелсе де, ол жолдан тезірек 
тайғаныңыз дұрыс. Бұл махаббат қатынастарына да қатысты.  

ЖЫЛҚЫ
Бұл белгінің өкілдері доңызға тән қасиет, яғни жалқаулыққа аздап беріле алады. 

Бірақ, әрине жақсы мағынада. Биыл жылқыларға өлмес понидің рөлін тастап, лайықты 
демалыс алуына мүмкіндік беріледі. Дегенмен, жылқылар еңбекқорлығының 
арқасында қаржылық ағынмен марапатталады.

Сондай-ақ, биыл махаббат мәселесінде де жағымды жаңалықтар көп болмақ.
  
ҚОЙ
Қойлардың биылғы жылы жолы болады.  Жаңа жылда қуанышты және бақытты 

сәттер көп болады. Соның ішінде, нәзік жандарға ер азаматтардың назары көп бөлініп, 
олар болашақ серіктесін мұқият таңдай алады.

Сонымен қатар, бұл белгінің отбасылы өкілдері де сүйіктілерімен жақсы қарым-
қатынаста болады.

Ал мансаптық табысқа жету үшін барлық күш-жігеріңізді жұмсауыңызға тура 
келеді. Сондықтан, қойлар тер төгіп жұмыс істеуі тиіс.  

МЕШІН
Мешіндер үшін доңыз жылы қызықты және жарқын болады. Жағымды 

жаңалықтармен қатар, жағымсыз сәттер де орын алуы мүмкін. Тіпті, оқиғалардың 
көптігінен басыңыз айналады. Сондықтан, елеулі оқиғаларды алдын-ала жоспарлаңыз 
және өзіңізге тым көп жүктеме алмаңыз.

Егер қосымша жүктемені көтере алатыныңызға күмәндансаңыз, кейінге 
жоспарланған нәрсені іске асырмай қоя тұрыңыз. Мысалы, басқарушы лауазымды 
атқаруды немесе үшінші баланы дүниеге әкелуді келесі жылға қалдырғаныңыз жөн 
болмақ.

 
ТАУЫҚ
Тауықтарды шиеленісті және қиын жыл күтіп тұр. Сонымен бірге 2019 жыл 

тауықтар үшін қаржылай табысты жыл болмақ. Бірақ, ақшаның соңында жүремін деп, 
өмірдің басқа да маңызды құндылықтары – отбасы мен қарым-қатынасты жоғалтып 
алмаңыз. Тұрақты жұмысыңыздың арқасында туындаған қызғаныш пен жанжал сізге 
материалдық бонустардың рахатын көруге мүмкіндік бермеуі мүмкін.

 
ИТ
2019 жыл сіз үшін жақсы жыл деп айтуға болады, бірақ көбінесе тітіркендіргіш 

факторларға кезігуге тура келеді. Эмоциялық ширығу сіздің романтикалық өміріңізге 
әсер етеді, барлық теріс эмоциялар серіктесіңізден бөлінетін болады.

Ал, екінші жартысын кездестірмегендер ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнату 
мүмкіндігіне ие болады. Бірақ, мансап пен жеке өмірді таңдау керек болса, махаббатты 
таңдаңыз.

ДОҢЫЗ
Бұл сіздің жылыңыз, және одан жағымды нәрселерді көп алуға тырысыңыз. Осы 

кезеңде болған сәттіліктер келесі жылдары болмауы әбден мүмкін. Яғни 2019 жылы 
қажет нәрсенің бәрін жинақтау керек.

Жұмысты ретке келтіріп, ақшаны үнемдеп, отбасыңызды сақтап қалуыңыз немесе 
құруыңыз керек. Сондай-ақ, мұның бәрі 2019-жылы артық күшсіз орындалатынын 
естен шығармаңыз.

***

Ал, қалай, биыл осындай сәттіліктер мен түйкілдер алдыңыздан шықты ма? 
Бастан кештіңіз бе дегеніміз ғой. 

Мысалы мен – барыспын. Маған осы жорамалдағы айтылған сөз дөп келді. 
Көпқабатты үйден көшіп, армандап жүрген жайлы үйге кірдім. Табысым да 
жақсарды. Ойлағандарым болды. Мұнан артық не керек?

Жалпы, қарап отырсам, 2019 ешкімді өкпелетпеген сыңайлы, лайым солай 
болсын. Әрине, өмір болған соң, қуанышы мен қайғысы қабат жүрмек. Ондай 
жағдайлар бәріміздің де отбасымызда болып жатады. Бірақ, қайғыңды бөліп, 
ауырыңды арқаласар ағайын бар, солар аман болсын.

Құдай қаласа, алдымызда тышқан жылы тұр. Біз алдағы уақытта ол жылдың 
да жорамалын жариялайтын боламыз.

Д.АЯШҰЛЫ.
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қаншалықты шындыққа сай?
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