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Жәрмеңке

Отбасында  жолдасы екеуі 3 бала 
тәрбиелеп отырған ақжаулықты ананың 
Жалағаш жерінде бапталған ауыл ша
руашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін 
асыға күтетіндей жөні бар. Кейіпкеріміз 
жыл сайын күз айында жәрмеңкеде 
қыстық азығын қамдайтынын айтады. 
Баға қалтаға қонымды, өнімнің сапа
сында да мін жоқ. 

Сенбіде таң азанымен ол үйіне 6 қап 
картоп, 2 қап сәбіз бен 1 қап пияз сатып 
алды. Мұнан бөлек оның қолында 45 
келідей балық пен сиыр еті де бар. 
Ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған 
келесі сөреге бара жатқаны сол еді, біз 
де сәл аялдауын өтініп, жәрмеңкедегі 
өнімдер бағасы мен сапасы жайында 
сұрадық. 

– Қазір жолдасым келуі керек еді, 
маған саудаңды жасап болған соң 
хабарлас деген. Енді тағы да күріш, 
жоңышқа, күрмек жем секілді бірқатар 
өнімдер алуым керек. Бұрын осында 
тұрғанмын. Жуырда қаланың басқа 
шағын ауданына қоныс аудардық. 
Алайда жалағаштықтар ұйымдастырған 
жәрмеңкеден қалмаймыз. Үй жақта 
қора жайым да бар. 1015 ешкі 
ұстаймын. Мал азығын іздеп жүргенім 
де сондықтан. Жалпы саудаға көңілім 

толады. Өнім сапасы жоғары, бағасы 
да айтарлықтай ауыр емес. Үй жақта 
бұл азықтарды сақтайтын шағын 
ұрамыз да бар. Жыл сайын осы жақтан 
бірқатар өнім сатып алып, оны сонда 
сақтаймыз. Жалағашта күтіпбапталған 
өнімдердің тұрақты тұтынушысымыз 
десем болады. Қазір нарықтағы кез 
келген өнімнің бағасы аспандап тұр. 
Оған кінәлі де өзіміз. Кез келген жер
де өндірушіден тұтынушы көп бол са, 
нарық құбылатыны заңдылық. Ала 
жаз дай күтіпбаптағаннан өнімді сатып 
ал ғанды жөн көреміз. Біз секілді қала 
тұрғындарына жер мәселесі қиын, 
бол маса өзім де ішіпжейтін бақша 
өнімдерін егіп, оны күтіпбаптауға 
қарсы емеспін. Бірақ ауламда мал 
ұстап отырмын, – дейді қала тұрғыны. 

Қыстың қамын жаз ойлауға қала 
тұрғындары үшін жер мәселесі қол
бай лау болуы мүмкін. Алайда күзде 
аймақтың әрбір шағын ауда нында 
ұйымдастырылатын ауыл ша руашы
лығы өнімдерінің жәрмеңкесі тап
тырмас мүмкіндік. Міне, бүгінгі ша рада 
қызылордалықтардың осы мүм кіндікті 
құр жібергісі келмейтінін аңғар дық. Бірі 
Жалағаштың күрішін, енді бірі бақша 
өнімдерін көлігіне қапқаптап тиеуде. 

«Молынан алып қойып, ертең кар
топсәбізің қысқа дейін ағып кетпей 
ме?» дейді алпысты алқымдаған кө
кеміз. Ол «Өнім сапасы жақсы екеніне 
көзім жетсе де, сатушының тым арзан 
сатып жатқанына күмәндандым» дей ді. 
Неге десеңіз, Титов шағын ау  да нының 
тұрғыны Марат Тәйімбетовтың баласы 
да осыған дейін Түркістан об лысынан 
бақша өнімдерін әкеліп са тумен айна
лысыпты. Яғни ол ондағы өнім дер мен 
жалағаштықтар ұйым   дас тырған жәр
мең кедегі өнімдер бағасында айтар
лықтай айырмашылық жоқ екенін 
айтады. 

– Жалпы өнімнің қай түрі болсын, 
бізге қарағанда Түркістан облысы мен 
Шымкент қаласында арзан болады 
ғой. Балам да осы бақша өнімдерін 
көрші облыстан әкеліп сатады. Мен 
он дағы өнімдер мен осындағы өнім
дердің бағасында айырмашылық кө
ріп тұрғаным жоқ. Сапасы да жаман 
емес. Үйде қыстан шығатын бақша да
қылдары болғандықтан тек ет, балық, 
күріш алдым. Жалағаштың балығы 
дәмді ғой, жәрмеңкеге балық алу үшін 
міндетті түрде келемін. Жаңа да 6 келі 
сазан мен 4,5 келі жайын сатып алдым. 
Бағасы арзан. Ұйымдастырушыларға 

Қызылордалықтар қыстық азығын қамдады
Жансұлу Жақсылықова қалада «Әль-Фараби» шағын ауданында тұрады. Бірақ өткен сенбіде біз оны 

Титов шағын ауданында жалағаштықтар ұйымдастырған жәрмеңкеден жолықтырдық. Осыған дейін 
Титовта тұрған ол жыл сайын жалағаштықтар ұйымдастыратын жәрмеңкеден қалмайды. Биыл да 
жылдағы дәстүрмен осында сауданың көркін қыздыруда.

алғыстан басқа айтарым жоқ, – дейді 
Титов шағын ауданының тұрғыны.

Бұл облыс орталығында жыл 
сайын өтетін дәстүрлі шара екенін 
көпшілік жақсы біледі. Қай аудан 
аймақтың қай жерінде жәрмеңке 
ұйымдастыратынына дейін жергілікті 
халыққа таңсық емес. Бүгін де 
мұнда сауда жасауға келген қы
зылордалықтардың қатары көп бол ды. 
Басым бөлігі бақша өнімдерін көп теп 
сатып алды. Ал ер кісілер жағы балық 
қойылған сөреге келгенде кілт тоқ
тайды. Тіпті мал азығын да молынан 
алып жатқан шаһар тұрғындары көптеп 
кездеседі. 

Айта кетейік, бұл – облыс орта
лығында жалағаштықтар ұйымдас
тырып жатқан екінші жәрмеңке. Бұған 
дейін аудандағы жергілікті шаруа
шылықтар 60 жүк кө лі гімен 240 тонна 
ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізіп, 
оны жергілікті ха лыққа арзан бағада 
ұсынған болатын. Ал кешегі сенбіде 
45 млн 375 мың теңгені құрайтын 230 
тоннадан астам ауыл шаруашылығы 
өнімін жеткізген. Барлық өнім нарық 
бағасынан 1520 пайызға арзан 
сатылды. 

Бас тысы ел риза. Тауар өндіріп, оны 
ар зан бағада халыққа ұсынып жатқан 
жер гілікті шаруашылық өкілдерінде де 
өкпе жоқ. Бұрын «Жаңадарияның қар
бызы бар ма?» деп ел сөре жағаласа, 
бұл жәрмеңкеде «ЕрӘлі» шаруа қожа
лығының бақша өнімдері, «Таң ЛТД» 
шаруа қожалығының күріші көпшіліктің 
сұранысына ие болғанын байқадық. 
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Ел жаңалықтары

8 айда тауар айналымы 
1,7 млрд еуроға жеткен

ҚР СІМде өткен кездесу кезінде тараптар 
ҚазақстанГермания қарымқатынасының эконо
микалық ынтымақтастық және осы жылдың ал
ғашқы сегіз айында 1,7 млрд еуроға жеткен тауар 
айналымын одан әрі арттыру перспективаларынан 
бастап, Қазақстан өңірлерінде ЖЭК саласындағы 
неміс флагмандары Goldbeck Solar және Svevind 
компанияларымен бірлескен жобаларды жүзеге 
асыруды ескере отырып, энергетика саласындағы 
кооперацияның жаңа түрлеріне дейінгі барлық 
спектрі бойынша пікір алмасты.

Сыртқы саяси ведомстволардың басшылары 
тығыз және сенімді диалогтың болуын, сондай
ақ халықаралық күн тәртібіндегі бірқатар мәселе 
бойынша ұстанымдардың ортақтығын атап өтті. 
Қазақстанның бейбітшілік пен келісім жолындағы 
халықаралық, этносаралық және дінаралық 
диалогты құрудағы рөлі ерекше аталды.

Астана мен Берлиннің көлік және логистика, ауыл 
шаруашылығы, энергетика және мә де нигума ни
тарлық ынтымақтастық сала сын да сындарлы өзара 
ісқимылға деген қызығушы лықтарына айрықша на
зар аударылды. Қазақ станның Германия мен Еуро
паға пайдалы қазба, тамақ өнеркәсібі өнім дері, шикі 
мұнай және басқа да энергия ресурстарын жеткізуде 
сенімді серіктес екеніне тоқтала келе, М.Тілеуберді 
қа зақстандық тараптың герман серіктестері 
үшін ауқымды инвес тициялар мен неміс техно
логиялардың тран сферт алмастыруға дайын екенін 
айтты.

Бүгін Германияның Сыртқы 
істер министрі Анналена Бербок 
Қазақстанға алғаш рет жұмыс 
сапарымен келді. Жұмыс 
бағдарламасы аясында ол Премьер-
Министр Әлихан Смайыловтың 
қабылдауында болды және 
Премьер-Министрдің орынбасары 
– Сыртқы істер министрі Мұхтар 
Тілеубердімен келіссөздер жүргізді.

Мамандандырылған мектептер еліміздің барлық 
аймағында ашылған. Емтихандардан сүрінбей өткен 
балалар бұл білім ордаларында тегін білім ала 
алады. Сонымен қатар биыл Балалар жылында ал
ғаш рет әлеуметтік осал топтан шыққан балаларға 
ерекше мүмкіндіктер жасалды.

– Министрлік дарынды балаларды қолдау бойын
ша жанжақты жұмыс жүргізіп жатыр. Қазіргі күні 134 
мамандандырылған мектеп жұмыс істейді. Дарынды 
балалар республикалық және халықаралық олим
пиадаларға белсене қатысып, жеңіс тұғырынан кө
рініп жүр. Мысалы, былтыр 420дан астам оқушы 
республикалық олимпиадалардың жүлдегері мен 
жеңімпазы атанды. Олардың ұстаздары да жақ
сы үлгі көрсетіп, «Үздік педагог», «Үздік авторлық 
бағдарлама», «Педагогикалық идеялар фестивалі», 
«Дарынды балалардың талантты мұғалімі» сын
ды байқауларға қатысып жүр, – деді «Дарын» 
республикалық ғылымипрактикалық орталығының 
директоры Әнуар Ұнайбеков. 

Айта кетейік, еліміздегі 134 мектептің 94і 
жаратылыстануматематика бағытында, 6 мектеп 
қоғамдықгуманитарлық бағыт та, 8і көпсалалы, 5еуі 
әскери спорт, 6уы музы калықэстетикалық бағытта 
жұмыс істейді. Тағы 15 мектепке Абай Құнанбаев 
есімі берілген. 95 мектепте интернат үйлері бар.

Дарынды балаларға арналған 
мектептер саны артқан

Елімізде мамандандырылған 
мектептердің саны 134-ке жетті. Оқу 
жылының басынан бері бұл мектептерде 
72 мыңнан астам оқушы білім алып жатыр. 
Дарынды балалармен 8 мыңнан астам 
педагог жұмыс істейді.

Өңір өнімі

Шалғай ауылдағы Ермекбай Боды
баевтың есімі тек аққырлықтарға емес, 
аудан жұртына етене таныс. Себебі оның 
ұстаханасынан шығатын ауыл шаруа
шылығына қажетті құралсай мандар жер
гілікті шаруашы лықтардың шаруа сының 
ширауына айтарлықтай қолғабыс болып 
отыр десек, қате леспейміз. 

Ермекбай ағамыздың кәсіптің бұл 
түрін қолға алғанына 20 жылдан ас қан. 
Әкесі де кезінде дүкен ұстап, жергілікті 
халықтың күнделікті тұрмыста тұтынатын 
бұйымдарын әзірлепті. Бұл өнер оған 
әкесінен қонған. 

– Осыған дейін ауыл мектебінде мұғалім 
болып жұмыс жасадым. Зейнеткерлікке 
шықсам да әлі күнге дейін еңбектен қол 
үзгенім жоқ. Бастысы өмірімізбен, жасаған 
жұмысымызбен кейінгі буынға үлгі болсақ 
болғаны. Бұл кәсіпті де қолға алғаныма 
20 жылдан асыпты. Мұнан шыққан өнім
ді тұтынушы жетерлік, тапсырыс та көп. 
Бастысы, халықтың қажетіне жарап жатыр
мыз. Айналамдағы техниканың барлығы 
істен шыққан, соның бәрін қалыпқа 
келтіруім керек, – дейді ұстахана иесі. 

Расымен дүкеннің маңы толған ауыл 
шаруашылығы техникалары. Бірі нің со
қасы сынса, енді бірінің басқа бөлігі істен 

шыққан. Мұндайда елдің табан тірейтін 
жері осы дүкен екен. Ермекбай ағамыз 
олардың ешқайсысын ренжітпепті. Тіпті 
кешегі күзгі науқан ның қызған шағында 
жергілікті шаруа шылықтар үшін кейбір 
техниканың істен шыққан бөлшектерін 
жаңалау қиын ға соққан. Себебі бүгінде 
сол озық техникалардың әлі қосалқы 
бөлшектері сатылымға шықпаған көрінеді. 
Мұндайда ұстахана иесі әлгі ақауды өз 
дүкеніндегі арнайы токор станоктарымен 
қалыпқа келтіріп береді екен. 

Бұл ұстаханада көкеміз тек көлік
тің бұзылған ақауларын қалып қа келті
румен шектелмейді. Тапсырысқа сай 

Шалғай ауылдағы шаруасы ширақ ұстахана
Аудан орталығынан шалғай жатқан Аққыр ауылдық округі аймаққа мал шаруашылығымен 

етене таныс. Иә, егістік жер алу қиынға соқпағанымен су тапшылығы жергілікті халықтың ауыл 
шаруашылығының бұл саласын дамытуына айтарлықтай қолбайлау болып отыр. Мұндағы 
жұрттың әлі де негізгі күнкөріс көзі мал шаруашылығымен тығыз байланысты демесеңіз, мұнда да 
кәсіптің түр-түрін кездестіресіз. 

өнім нің бірқатар түрін шыға ра ды. Мәсе
лен, олардың қатарында қор шау лар, мон
шаның және шопандар пеші, ошақтар, 
темір есіктер жасалады. Жергілікті ұста
ханадан шыққан өнім дер бүгінде осы 
ауылдың көркейіп көгал дануына да 
айтарлықтай сеп болып отыр. Мәселен, 
ауылдағы кейбір әлеуметтік нысандар 
мен тарихимә дени орындар, саябақтар 
Ермекбай ағамыздың ұстаханасында 
өндірілген темір қоршаулармен қоршалған. 

Ұстаханашының дүкенінде жасалған 
өнімдердің тұтынушылары тек аққыр
лықтармен шектелмейді. Көрші ауыл дар, 
аудан орталығы, тіпті өзге аудан дардан да 
Ермекбай Бодыбаевқа тап сырыс көп теп 
түсетін көрінеді. Бүгінде ұста ның баласы 
да дәнекерлеу ісімен айналысып, елдің 
тапсырысын шамашар қынша қамтамасыз 
етіп отыр. «Әке көрген оқ жонар» деген 
осы шығар, сірә. 

Ерлан ӘНУАРҰЛЫ  
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Жолдауға қолдау

Білім

Іргелі білім ордасында 20222023 
оқу жылында 32 сынып комплектісі 
жаб  дықталып, қазіргі таңда 475 оқушы 
білім алуда. Ұжымда барлығы 87 
мұғалім жұмыс істейді. Олардың ішін де 
педагогзерттеуші – 21, педагогсарап
шы – 26, педагогмодератор – 16. 

Сонымен қатар ұстаздар арасында 
“Ы.Алтынсарин” медалінің иегері – 1,  
Білім және ғылым министрлігінің “Құр
мет” грамотасы иегерлері – 6, Білім 
және ғылым министрлігінің алғыс хат 
иегері – 5. Бұл – білім саласындағы 
мұғалім дерге кездейсоқ беріле 
салатын ма ра пат емес, бала тәрбиелеу 
мен оқыта білудегі нәтижелі еңбектің 
же місі. Мектепгимназия қазіргі за
ман талаптарына сай материалды
тех  ни калық базамен, заманауи пән 
каби нет терімен қамтамасыз етіліп, әр 
ка бинет техникалық құралдар, ком
пью терлер, интерактивті тақта лармен 
толықтырылған. 

Қазіргі таңда ұжымды Айнұр Мыха
нова жоғары іскер лік пен басқарып 
келеді. Мектептегі білім сапасы жоғары.

– Мектеп оқушылары ҰБТда ең 
жоғары көрсеткішке жетіп, аудан 
бойын ша І орынды иеленді. Барлық 
оқушы мем лекеттік грант иегері 
атанып отыр ғаны ұжым үшін зор 
жетістік. Соңғы үш жылда мектептің 
білім сапасы 62 пайыздан 72 пайызға 
дейін көтерілді, соңғы үш  жылда 
барлығы 57 оқушы мектепті аяқтап, 57 
оқушы грант иегері атанды. 20192020 
жылдары аралығында 2 оқу шы “Алтын 
белгі”, екі оқушы “Үздік ат тестат”, 
20202021 жылдары 4 оқушы “Алтын 
белгі”, 20212022 жылдары 3 оқушы 
“Үздік аттестат”  иегері атанды, – дейді 
мектеп басшысы.

Жас ұрпақты білім шыңына, жал
пы әлемдік өркениет жетістіктеріне 
же телейтін – мұғалім. Қазақта «ұс
тазы жақсының ұстамы жақсы» 

деп тегін айтылмаған. Мұнда өзі де, 
оқу  шылары да биік жетістіктерден 
көрініп жүрген ұстаздар легі аз емес. 
Олардың қатарында  Л.Тұңғышбаева, 
Л.Абдреимова, А.Камалова, Г.Таше
нова, Г.Уразбаева, С.Алиева, Ф.Кара

каева, Г.Пирманова, Г.Искакова, 
М.Цой, А.Ан, Г.Кенжалиевадай ұлағат
ты ұстаздар бар. Білімі кемел, біліктілігі 
жоғары, белсенді ұстаздар қатарында  
Р.Айти мова, Т.Жалиева, С.Куштаева, 
С.Кал жа новаларды ерекше құрметпен 
атап өтуге болады. Білікті ұстаздар 
оқушы ларды пәндік олимпиадаға 
дайындауда жоғары жетістікке жетіп 
жүр. 

Абыройы асқақ ұстаздар 
арқасында облыстық, республикалық 
олимпиадада қазақ тілі мен әдебие тінен 
жүлделі орындарға ие болған шәкірттер 
аз емес. Мәселен, 20172022 жылдары  
Б.Сет раков Қостанай қаласында өткен  
жал пы білім беретін пәндер бойынша 
оқу  шы лардың республикалық олим
пиадасында қазақ тілінен ІІ орын, күміс 

медаль иеленді. А.Ларин Қызылорда 
қаласында өткен қоғамдықгумани
тарлық бағыттағы пәндер бойынша 
оқушылардың республикалық олим
пиа дасында ерекше жетістіктер көр 
сет кені үшін мақтау қағазымен ма

ра  пат талды. Ал Ш.Мұсаев, жалпы 
білім беретін пәндер бойынша олим
пиаданың облыстық кезеңінде ІІ орын, 
республикалық кезеңіне қатысып, ар
найы сертификатпен марапатталды.                                                                                                                     
Былтырғы оқу жылында Л.Цой об
лыстық кезеңде ІІ орын, республикалық 
кезеңде ІІ орын иеленді. Ағылшын 
тілінен облыстық олимпиадада Ж.Ка
ма ладин  ІІІ орын иеленген болатын.

Сондайақ  орыс тілінен облыстық 
олимпиадада Садық ІІІ орын 
иеленсе,  А.Маншарипова  облыстық 
олимпиадада І орын, республикалық 
кезеңінде сер ти фикат иеленді. 
Сонымен қатар орыс тілінен облыстық 
олимпиадада Ж.Сал мұрза ІІ орын, 
республикалық кезеңде сертификат 
еншіледі.

Мектеп – кеме, білім – теңіз
Жалынды ақын Қ.Аманжолов: 
“Мектеп –  кеме, білім – теңіз
Толқынында біз жүземіз
Желбіреген ақ желкені” – деп, білімнің алып кемесі мектеп екенін, тереңнен тебіреніп, ұрпаққа 

жеткізген. Иә, ұстаз – шәкірттің ертеңгі біліміне жауапты тұлға. Ал білімді ұрпақ тәрбиелеу – 
қоғамның басты қағидасы.  Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу – аса 
жауапты әрі күрделі міндет» деп өз пайымын жеткізген. Осындайда зор жетістікке жетіп жүрген 
аудан көлеміндегі мектептердің ішінде №31 мектеп-гимназияның орны ерекше. 

Ғылыми жобалар сайыстарында әр 
оқу жылында оқушылар да өздерінің 
ізденушілік, зерттеушілік қабілетін 
аша отырып, «Дарын» ғылыми жоба
лар байқауының облыстық кезеңінен 
жүлдегер атанып, Сымбат Қайратқызы 
3 орынды еншілесе, Жахат Еркебұлан 2 
орынға табан тіреді.

«Ұшқыр ой алаңы» жобасы мек
теп оқушыларының дебаттық қозға 
лысы жалпыұлттық мәденибілім беру 
жобасын іске асыру білім алушы
лар дың командада жұмыс істеу дағ
дысын қалыптастыруға, қарамақарсы 
пікірге құрметпен қарауға, өз көз қа
растары мен пікірлерін белсенді қор
ғауға үйретуге бағытталған. Білім ор 
да сының шәкірттері білім мен өнер 
сайыстарының облыстық, респуб  лика
лық кезеңдеріне қатысып, лайық ты 
білімдерін дәлелдеп жүр. 

Тәрбие орталығы «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы бойынша оқушылар 
үшін оқу залын ұйымдастырып, бала
лардың үзілістерде кітап оқуын тиімді 
ұйымдастырды. Бүгінде білім орда
сында оқылған шығармалар бойынша 
оқырмандар конференциясын өткізу 
дәстүрге айналып келеді.

Оқушылардың сабақтан тыс жұмыс
тарын ұйымдастыру тәрбие жүйесін 
дамыту аясында өтеді. Сабақтан тыс 
уақыттарда волейбол, баскетболдан 
секциялар, пән үйірмелері өткізіледі. 

   №31 мектепгимназия ұжымы 2019
2020 оқу жылының қорытындысымен 
дарынды, өнерлі оқушылардың қалып
тасуына, шығармашылық қабілетінің, 
танымдық қызметінің дамуы мен 
«Мәң гілік Ел» құндылықтарын енгізуге  
қосқан үлесі үшін Жалағаш ауданы 
әкімінің «Жеңістің биік тұғыры» но
ми нациясымен марапатталса, 2020
2021 оқу жылының қорытындысы мен 
оқушылардың рухани және адам
гер шілік тұлғасының қалыпта суына  
қосқан үлесі үшін Жалағаш ауданы 
әкі мінің «Шабыттың ақ желкені»  номи
нациясына қол жеткізді.

Міне, №31 мектепгимназиясының 
қан шама табысты жолдары болса, 
бола шаққа құрған тыңғылықты жос
пар ы бар. Жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беру, шәкірттерді 
заманауи өркениетке жетелеу – мектеп 
ұжымының басты бағдары.

.
Г.ҚОЖАХМЕТОВА

Бізді қуантатыны, Ел Президен
тінің сарабдал саясатының басым 
бағыттарының бірі – осы білім 
саласына бағытталуы. Әрине Мем
лекет басшысы да жақсы біледі, 
білекпен емес, біліммен мыңды жы
ға тын заман екенін. Сол себепті 
білімді ұрпақ қалыптастыруда аянып 
қалмайды. Мұнымызға дәлел жыл 
сайынғы дәстүрлі Жолдауларда бі лім 
саласының ерекше айтылуы десек 
болады. Биыл саяси құжатта аталған 
салаға енгізі летін жаңалықтар мен 
жасалатын өзгерістерге тоқталған 
Президент ҚасымЖомарт Тоқаев 
бұл сала ұлт сапасын жақсарту 
ісінде аса маңызды рөл атқаратынын 
жеткізді. «Қазақта «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе» деген сөз бар. 
Сондықтан мек тепке дейінгі тәрбие 
жұмысы басты на зарда болуы керек. 
Алайда бізде екіден алты жасқа 
дейінгі балалар дың жартысынан 
астамы ғана бала бақшаға барады. 
Мұндай олқылыққа жол беруге 
болмайды.

Балаларды балабақшамен қамта
масыз ету мәселесін түпкілікті шешу 
қажет. Оған қоса, тәрбиешілердің 
әлеу меттік мәртебесін арттырып, 
жала қысын көбейту керек. Осы сала
дағы мамандарға қойылатын нақты 
талаптар бекітілуі тиіс. Олардың 
жұмыс жүктемесін де біртіндеп азайт
қан жөн. Өз ісіне адал ұстаздар білім 
беру саласының дамуына зор үлес 

қосады. Сондықтан балабақшаны 
емес, тәрбиешіні аттестациялау қа
жет. Орта білімнің сапасы – та быс
ты ұлт болудың тағы бір маңызды 
шарты. Әрбір оқушының білім алып, 
жанжақты дамуы үшін қолайлы 
жағдай жасалуы тиіс» деген Қасым
Жомарт Кемелұлы бұл үшін «Жайлы 
мектеп» ұлттық жобасы қолға алы
натынын айтты.

Иә, расымен болашаққа қарқын
ды қадам басу, бәсекеге қабілетті 
жас тарды қалыптастыру үшін олар
ға берілетін білімнің сапасы мен 
осы салаға бағытталатын көмектің 
толастамауына көңіл бөліну керек. 
Жолдауда айтылған әрбір ұсыныс
тың нақты мақсатқа құры луы 
қазақстандықтарды, әсіресе педагог
тар қауымын ерекше қуантқаны 
белгілі. Саяси құжатты оқи оты рып, 
білім саласын қолдау мақ са  тында 
көрсетілетін жүйелі жұ мыс тармен 
таныстық. Мәселен, Пре зидент 2025 
жылға дейін 800 мың ба ланың зама
науи мектепте оқуына жағдай жаса
латынын атап өтті. Яғни елдегі апат
ты жағдайдағы және үш ауысыммен 
оқитын мектептердің мәселесі бір
жола шешімін таппақ. Бұл тұста 
түсінгеніміз, қазіргідей емес, қала 
мен ауыл мектептерінің ара сындағы 
алшақтық пен айыр машылық едәуір 
азайып, білімнің са пасы одан ары 
арта түспек. Айта кетсек,  біздің ау
данда апаттық жағ дай дағы білім 

ошақтары қайта жаңғыртылып, ба
ла лардың қауіпсіз әрі талапқа сай 
ғимаратта оқуына жағдай жасалған. 
Сонымен бірге білім саласына жа
салатын қамқорлықтың ішінде мек
тептердің, жоғары оқу орын дары ның 
ғылымитехникалық да муын бір тін
деп жолға қою, тех никалық және 
кәсіби білім беретін оқу орындары 
еңбек нарығының нақты сұранысына 
бейімделуі де назардан тыс қалмады. 

Ең алдымен Жолдауда айтыл
ған басым бағыттардың бірі пе
дагогтардың абыройбеделін сақтау, 
мұғалім мәртебесін арттыру болды. 
Бұл ретте Жаңа Қазақстанды құру 
жолында әрбір педагог атқаратын 
еңбектің еселі әрі рөлі зор екенін тілге 
тиек еткен Ел Президенті мұғалімдер 
тарапына да жауапкершіліктің ар
татынын ескертті. 

Жаһандық білім нарығына ілесу, 
жаңашылдық пен тың идеялар 
салтанат құрған за манда көштен 
қалмаудың, саланың кенжелеп қал
мауының бірденбір себебі де осы 
– сапа, соған сай талап. «Бала
ның білім алуына, оның ішінде 
сыныптан тыс оқуына  мемлекет 
бөлетін қаражат бірыңғай білім беру 
есепшоттарында жинақталады. Бір 
сөзбен айтқанда, мұны балалардың 
білім алуына инвестиция ретінде 
жұм салатын алғашқы мақсатты ка
питал деуге болады. Бұл қадам елі
міздің әрбір азаматы үшін бірдей 

мүмкіндік қағидатын іс жүзінде қол
дануға жол ашады. Жоғары білім 
саласындағы реформаларды да осы 
бағытта жүзеге асырған жөн» деген 
Президенттің қуатты сөзі аталған 
саланың дамуына құйылатын инс
вестицияның толастамайтынын, тиі
сінше артатынын дәлелдей түсті. 

Жалпы білім саласының қарқынды 
дамуына жасалатын қолдаудың әркез 
күн тәртібінде болатынын айтқан 
ол, студенттер үшін де жағдай жаса
латынын мәлімдеген еді. Иә, елдегі 
студенттер арасында туындайтын 
жатақхана мәселесі де енді жолға 
қойылатын болады. Бұл мәселені 

шешу үшін жоғары оқу орындарымен 
және құрылыс компанияларымен 
мемлекеттікжекеменшік серіктестік 
орнату тәсілін барынша енгізу 
керектігін айтты. Бұл әрине әрбір оқу 
орны үшін жауапкершілік жүктейтіні 
белгілі. Бірақ біртіндеп жүзеге 
асатын болса, мәселенің алдын алуға 
мүмкіндік береді. 

Жалпы Ел Президенті тілге тиек 
еткен бағыттар мен ұсыныстардың 
барлығы білім саласының сапалы 
әрі қарқынды дамуына тікелей әсерін 
тигізетіні белгілі. Саралай келе, осыны 
түсінген біз енді осы жұмыстардың 
барлығының кезең кезеңімен жүзеге 

асып, алға қойылған мақсаттың 
орындалғанын күтеміз. Әрине бұл 
тұста қазақстандықтар үшін талап 
етілетін бірденбір нәрсе ол – әрбір 
заманауи өзгерісті оң көзқараспен 
қабылдау және барлық жоспарлы 
жұмыстың нәтижелі болуы үшін 
атсалысу. Ең бастысы бірлік, бірлік 
болған жерде кез келген тірлігіміз 
оңынан болары анық.

Рамазан Әйтімов,
№203 орта мектеп 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары

Білімге қамқорлық қажет
“Заманына қарай адамы” дегендей, бүгінгі заманның талабы – білімді ұрпақ, білікті маман, 

қоғамға пайдалы азамат. Білім болса, сол білім қоғам үшін пайда әкелетін тың идеяларды, 
жарқын жобаларды тудырып жатса, құба-құп. Біздің елде бұл жүйе ақсап тұрған жоқ, керісінше 
жыл сайын даму үстінде. Сапалы білім алу үшін жасалатын қолдау мен көмектің көлемі артып, 
нәтижесінде білімді де білікті жастар шығып, еліміздің абыройын асқақтатып жүр. 

Бала жастайынан кітап оқуға әуес болуы үшін ата
ананың рөлі зор дедік жоғарыда. Иә, расымен де бала 
көргенін істейді. Енді атаана үйде баланың көзінше 
жиі кітап оқыса, кітаптарды жиі қарайтынын байқатса 
және белгілі бір туындыны дауыстап оқыса, баланың 
санасы, жады осы нәрсені тез қабылдап, саналы түрде 
кітап оқуды қажеттілік деп есептей бастайды екен. Ойын 
баласы үшін атаанасының тосын әрекеті дер кезінде 
оның ойын бөліп, кітапқа, сіз дауыстап оқып отырған 
мәтінге аударады. Нәтижесінде бала қызығушылық 
танытып, қасыңызға келеді. Солай сіз оқып отырған 
кітаптың мұқабасынан бастап қарап шығып, сұрақтарын 
жаудыра бастайды. Тиімді сәтті пайдаланған сіз де 
тиісінше мәтіннің қызықты жерлерінен үзінділер келтіріп, 
баланы кітап оқуға қызықтыра бастайсыз. Осылай ата
ана тарапынан жасалған дұрыс ісәрекет кітап оқуға 
құштар баланы қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл 
баланы кітап оқуға қызықтырудың бір тәсілі ғана. 

Жалпы баланың кітап оқуға деген қызығушылығын 
арттыру үшін өте жоғары деңгейде жұмыс істемесеңіз, 
нәтижеге жету қиынырақ. Балаға ұрысып, телефонын 
тартып алып, кітапханаға кіргізіп жібергеннен түк 
шықпайды. Бала өз еркімен ізденетіндей тәсілдерді 
қолдану қажет. Бұл ретте мектеп мұғалімдерінің еңбегі 
зор. Яғни мектептегі білім беру процесі бірізді болмауы 
керек деп ойлаймын. Әр пәннің өзіндік ерекшелігі 
болғаны сияқты, сол пәннің мұғалімі баланы қызықтыру 
үшін әр сабақты тыңғылықты дайындықпен жоспарлауға 
тиіс. Жаңаша әдістәсілдер, ойындар, интеллектуалды 
сайыстар сабақ оқуға деген ынтаны оятады, баланы 
жігерлендіреді. Шытырман оқиғаға толы немесе оқиғасы 
қызықты кітаптарды толықтай оқып, сыныпта талдаудың 
да берері көп. Ең бастысы, бала оқуы керек деп қолына 
кез келген кітапты бере салмау керек. Оқыған кітабын 
бірге отырып талдау, не түсінгенін сұрап бөлісу де оң 
нәтижеге жеткізеді.

Бүгінде ақсап тұрған тәрбиенің бір өзекті тұсы осы 
балалардың кітап оқуға деген қызығушылығының төмендігі 
екенін айтуға болады. Оның да себебін тағы заманға әкеп 
телиміз. Балалар қазір кітапханаларға барып, ізденіп, 
оны парақтап, сан тарауын талдағаннан, көз майын 
тауысып оқып шыққаннан қолындағы смартфоннан лезде 
оқи салғанды оңай көреді. Кітап оқығаннан көз майын 
тауысамыз дейтін сол жасөспірімдер қалта телефоннан 
бөлінетін сәулелерден көз жанары солып қана қоймай, 
адам ағзасының басқа да мүшелері зақымданып жатқанын 
сезбейді. Смартфон тек көз жанарын ғана алмайды, ол 
мидың жұмысын да кешеуілдететіні дәлелденген. Өйткені 
смартфонда бәрі көз алдыңда тұрғандықтан, ми ойлау, 
қорыту сынды функцияларын атқармайды. Мұнан кейін 
мидың осы қабілеттері біртіндеп жұмысын тоқтатып, 
дамуы кешеуілдей бастайды. 

Рухани ордаға бас сұғып, ондағы тыныштықты 
жаныңмен түсініп, кітаптың иісін сезініп отырып санаңды, 
түйсігіңді дамытқанға не жетсін?! Енді ойланып қараңыз, 
қазіргі балалардың санасы күн сайын қаншалықты 
дәрежеде уланып жатқанын. Таңдау да, талғам да, 
әрекет те өзіңізде атаана.

Нұр НАУАН

Балаңыз кітап 
оқи ма?

«Күш – білімде, білім – кітапта» деп 
бекерден-бекер айтылмаған. Ал кітап оқу 
үшін, әсіресе баланың бар сапалы білімді 
кітаптан алуы үшін ерте бастан жұмыс жасау 
керек. Бұл дегеніңіз, «Бала – ата-ананың 
айнасы» демекші, ата-ананың сіңірер еңбегі 
зор деген сөз. Барлық жауапкершілік те ата-
анаға түседі. Балаға үлгілі тұлға бола алу 
үшін перзентіңіздің есі кіргенін күтіп жүру өте 
үлкен қателіктердің бірі деуге болады. Өйткені 
баланың тілі анық шығып, сізбен сөйлесе 
алмағанымен, құрсақта жатқаннан бастап 
ол қоршаған ортаны, құбылыстарды, түрлі 
эмоцияларды және ата-анасының тұлғалық 
ерекшеліктерін санасына сіңіріп жатады.
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Білгенге маржан

таным

Оралманның  ойраны
2002 жыл. Қазан айының соңы. Бұл – Қасымхан Шахмұратовтың облыстық жол 

полициясы бастығының орынбасары қызметінен облыстық ішкі істер департаментінің 
жеке тұлғаларға қарсы аса ауыр қылмыстарды ашу бөліміне қызметке ауысқан жылы 
болған оқиға еді. 

Кемел Тоқаев атындағы Республикалық детектив шығармалар байқауында 106 шығарманың ішінен әріптесіміз, 
қарымды қаламгер Тұрақ Ахетовтың «Оралманның ойраны» тақырыбындағы шығармасы жүлделі ІІІ орынға лайық 
деп танылды. Болған оқиға желісімен жазылған еңбекті басылым бетіне жариялауды жөн деп таптық.

Балдыркөк шырыны қан тамырларын 
тазартады, олардың қабырғаларын босаң
сы тады, бұл жүрек қан тамырлары аурула
ры ның пайда болуы мен өршу қаупін 
азайтады.

Оның жүйке жүйесі үшін пайдасы мол. 
Сабақ пен тамыр ғана емес, балдыркөк 
тұқы мының майы да босаңсытқыш және 
уайымға қарсы құрал болып табылады. 
Оны ұйқының бұзылуында гипнотик ретінде 
қолдануға болады. 

Балдыркөктің ішектердің дұрыс жұмыс 
жа сауына да пайдасы мол. Мәселен, құра
мында талшықтың көп болуына байла
нысты ішек жұмысы жақсарады. Балдыркөк 
әсе  рінен асқазан сөлі шығарылады және 
бар лық ас қорыту процесі күшейеді.

Оның иммунитетке қандай әсері бар 
десеңіз, антиоксиданттар бос радикалдарды 
байланыстырады және иммундық қор
ғанысты күшейтеді. Сондықтан балдыр көк 
қатерлі ісікке қарсы күшті шөп, тіпті қатерлі 

Балдыркөк түрлі дертке ем ісіктің дамуын тежейді.
Не нәрсені де өз өлшемімен қолдан ба

саңыз, оның пайдасынан гөрі зияны тиюі 
әбден мүмкін. Балдыркөк те дәл сол сияқты.  
Мә селен, балдыркөк мұқият пайдалануды 
талап етеді. Кей бір жағдайларда созыл
малы аурулар күшеюі мүмкін.

Жараларды және күйіктерді емдеуде 
де балдыркөктің пайдасы мол. Бауыр мен 
бүйрек ауруларының алдын алуда да 
балдыркөктің пайдасы мол. 

Айбибі Демес,
З.Жарқынбаев атындағы 

№202 орта мектептің 
5 сынып оқушысы

Балдыркөк – қолшатыр 
тұқымдасынан шыққан шөптесін 
өсімдік, сәбіз бен ақжелкеннің 
жақын туысы. Балдыркөктің буын 
ауруларына пайдасы мол. Яғни денені 
тұзды шөгінділерден тазартуға және 
қабынуға қарсы әсер етеді. Бір сөзбен 
айтқанда, артроз бен ревматизм 
кезіндегі ауырсынуды жеңілдетеді.

Аталған бөлімді ішкі істер саласында 
жігіттер өз тілдерімен «Убойный отдел» 
деп атайтын. Бұл кезде облыстық ішкі 
істер департаменті криминалды полиция 
басқармасы бастығының орынбасары – 
полковник Чжен Андрей Инокентиевич 
деген ұлты кәріс азамат еді. Қасымхан 
осы кісінің қарамағына жеке тұлғаларға 
қарсы жасалған ауыр және аса ауыр 
қылмыстарды ашу бөлімінің аға жедел 
уәкілі лауазымына қызметке келген. Бұл 
бөлімнің бастығы майор Жұмағалиев 
Дидар деген жігіт. Қасымханның 
қасында тапсырмаларға бірге шығып 
жүретін серігі, әріптестері Жорик 
деп атап кеткен, майор Сұлтанбеков 
Жақсылық өз ісін жетік білетін білімді, 
білікті жедел қызметкер еді. Қасымхан 
осы серігі Жақсылық екеуі бір 
қылмысты іздестірумен жүрген. Бірқатар 
жұмыстарын бірыңғайлап, сағат тілі 
кешкі жиырма бірді көрсеткенде үйге 
қайтты. Жуыныпшайынып, Әйгерімнің 
шайына отыра бергені сол еді, телефон 
безілдей жөнелсін. Серігі Жақсылық 
екен. «Қасеке, осындай көшедегі валюта 
айырбастау пунктінде бір жас қызды 
өлтіріп кетіпті, жедел жинап жатыр. 
Сыртқа шыға беріңіз, қазір көлікпен 
сізге барамын», – деді. Бір кесе шайын 
асығыс ішті де, киініп сыртқа шықты. 
Қызылорда қаласындағы бұрынғы 
Карл Маркс, қазіргі Әйтеке би көшесінің 
М.Төлебаев көшесімен қиылысқан же
рінде, «Қазақтелеком» мекемесінің жа
нында валюта айырбастау пункті бо
латын. Оқиға осы жерде болған. Бұлар 
келгенде тиісті қызметкерлер, сот
дәрігерлік сараптама қызметкерлері де 
келіп жатыр екен. Криминалды поли
цияның бастығы полковник Сыпаев 
Талғат деген азамат, орынбасары 
Чжен Андрей Инокентиевич, жедел 
қыз мет істері жөніндегі департамент 
бас шы сының бірінші орынбасары, пол
ковник Ғалымжан Ахметов және қа
ла лық полицияның басшылары бәрі 
кел ген. Оқиға болған жерді полиция 
қыз меткерлері қоршап тұр. Қасымхан 
мен Жақсылық аса ауыр қылмыстарды 
ашу бөлімі қызметкерлері болғасын 
бірден ішке кірді. Тергеушілер, крими
налистер келіп, оқиға орын алған жердің 
сызбасын жасап, зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. Қасымханның көзі 
мәйіт  ке түсті. Өлтірілген жиырмадан 
енді ғана асқан, әрі десе жиырма бір
жиырма үш жастағы қыз бала екен. Ақ 
құ баша келген, ұзын қара шашты қазақ
тың қыршындай қызы. «Ойпырымай, 
біреудің алақанына салып, аялап, өсі
ріп отырған қызы ғой, атаанасы зар
лап қалдыау, өлімге қиятын бала емес 
қой» деді Қасымхан іштей жүрегі езі
ліп. Денесінде айтарлықтай белгі жоқ, 
жарақат, соққының ізі білінбейді. Сол 
жерде қыздың денесі сотдәрігерлік са
рап тамаға жіберілді.     

Шағын екі бөлме. Төргі бөлменің 
төр жағында тұрған темір сейфтің аузы 
ашық қалған. Ішіндегі ақшалар алын
ған. Ол кезде бақылау камерасы жоқ, 
күзеттің дабылы бар, бірақ ол дабыл 
ажыратылған екен. Қыз бір өзі отырады, 
есікте темір тор бар, бөтен адам кір
мейді. Ақша ауыстырушылар сырттан 
кішкентай терезе арқылы сөйлеседі, 
ол терезеде де темір тор бар. Яғни, 
ішке ешкім кіре алмайды, ақшаны алып 
кететін инкассаторлар үшін кішкентай 
темір торлы есік, ол да ішінен жабылады. 
Ештеңе сынбаған, дабыл қосылмаған, 
қылмыскер еркін кіріп тұр. Ол кезде 
қалта телефонның біздің өмірімізге 
толықтай ене қоймаған кезі. Барлық 
жерде қалааралық телефон байланысы. 
Қасым ханның кіреберіс бөлмеде те
мір торлы терезенің қасында тұрған 
шағын үстелдің үстіндегі қалааралық 
телефон аппаратына көзі түсті. Сол 
жерде тиісті мамандар қыздың телефон 
арқылы соңғы рет кіммен сөйлескенін 
анықтауға кірісті. Қасымхан бар, басқа 
да маман қызметкерлер бар, оқиға 
орын алған жерді бүгешігесіне дейін 
зерттеп, «қылмысты қыздың таныстары 
істеген, қызды өлтірген өзінің жақын 
таныстары, өзі сенетін адам» деген 
қорытындыға келді. Оның үстіне түнгі 
мезгіл емес, кешкі мезгілде жасалып 
тұр. Ақша ауыстыру пункті сағат жетіде 
жабылып, қызметкер қайту керек. Оқиға 
сағат алтыларда, яғни жұмыс күнінің 
соңындағы аласқапас шақта жасалған.  

Сонымен арнайы іс қозғалып, тер
геу жұмыстары басталып кетті. Бұл 
қылмысты зерттеу де оңайға соқпайын 
деп тұр, себебі қолға ұстап тұрған 
нақты дәлелайғақ жоқ. Тергеушілер 
сол жердегі көршілерден, тұрғындардан 
жауап алып жатыр. Олардың ауызда
рынан көрген, білгендері жайында жа
ры тымды ештеңе шықпады. Валю та 
ауыстыру пунктінің егелері де шақы
ры лып, олардан қыздың қандай та

ныс тары бар екендігі, кімдермен 
қа  тысатыны, бұл жерде қашаннан бас
тап істеп жатқандығы сұралды. Бұл 
жерде қыздан бұрын кім істеді, олар
дың қандай таныстары болды, ол да 
зерттелді. Бір жай анық еді, қылмыс 
аса тәжірибелі қанды қол қарақшының 
қолымен жасалған. Өйткені еш жерде 
белгі қалмаған, аяқтың ізі де жоқ, 
бөлмедегі жабдықтарда, қыздың де
не сінде қолдың, саусақтың ізі жоқ. 
Қылмыскер өзінің соңында ешқандай із 
қалдырмаған. 

Зерттеу, іздестіру жұмыстары жүріп 
жатыр, түрлі болжамдар алға тарты
луда. Валюта айырбастау пунктіндегі 
телефонға соңғы рет кім қоңырау 
шалғанын білу үшін соғылған телефон 
қоңырауларының тізімі алдырылды. Ең 
соңғы рет қыздың телефонына бірнеше 
қоңырау түскен. Соның бірі Тасбөгет 
қыстағынан 37421 деген нөмірден 14 
сағат 27 минутта  қоңырау соғылыпты. 
Ал, бұл кім? Мекенжайы қандай? 
Анық тау керек. Зерттей келе телефон 
Тасбөгет қыстағындағы Өзбекстаннан 
көшіп келген оралмандар уақытша 
тұратын барақ үйден соғылғаны анық
талды. Әлгі барақта Өзбекстаннан, Тә
жікстаннан келген бірнеше оралман 
отбасы тұрады екен. Осы Тасбөгеттен 
со ғылған қоңырау иесін зерттеуді 
басшылар Қасымхан мен Жақсылыққа 
тапсырды. Қасымхан мен Жақсылық 
іске кірісіп кетті. Тасбөгет қыстағындағы 
әлгі барақ үйді тауып алды. Сөйтсе 
бұл жатақхана секілді үй екен, дәлізде, 
есіктің алдында кезекші вахтер отыр. 
Үйде оннан аса, жиырма шақты отбасы 
тұрады. Дәліздегі вахтердің қасында бір 
ғана телефон бар, онымен күніне әлгі 
барақта тұрып жатқан қаншама адам 
сөйлесетіні белгілі болды. 

Кезекшівахтер орта жастағы әйел
ден қоңырау соғылған уақытын айтып, 
осындай уақытта осы жерден кімнің 
телефон соққанын сұрады. Вахтер біраз 
ойланып, соңғы рет телефонды пай
даланған оншақты адамның атын айтты. 
Қасымхан мен Жақсылық олардың 
толық атыжөнін жазып алды. Сонымен 
сол оншақты адамды кезеккезек ша
қырып, жауап ала бастады. Алғашқы 
шақырылған бесалты адамның валюта 
айырбастау пунктіндегі қыздың өліміне 
қатысы болмай шықты. Олар күнделікті 
шаруаларымен, тіршіліктерімен таныс
тарына, туысқандарына телефон соқ
қаны белгілі болды. Бұған бір аптадай 
уақыт кетті. Келесі күні шақырумен 
үш баласы бар келіншек келді. Ол да 
оралман. Қаза болған қызға, валюта 
айырбастау пунктінің қызметкері Қайыр
ғалиева Эльвираға телефон соққан осы 
келіншек болып шықты. Яғни, қылмыс 
болатын күні, қылмыс болардан үштөрт 
сағаттай бұрын, сағат 14:27де қызбен 
телефон арқылы сөйлескен. Аға жедел 
уәкілдер Алдамжаров Нұрлан мен 
Ахметов Ғалымжан келіншекпен кеңірек 
сөйлесті. 2001 жылы Өзбекстаннан 
келген Әбілханова Гүлшахар Есбо сын
қызының екі қыз, бір ұлы бар. Орта 
бойлы, қараторының әдемісі, күйеуі 
жоқ. Келіншектің келбетінен, көңіл
күйі  нен ешқандай қорқыныш, үрей, 
бол   маса әбіржу байқалмайды. Бі рақ 
ақша ауыстыру пунктіндегі қыз бен сөй
лескенін растап отыр, «Иә, сөй лестім, 
ақша алдым», – деді. 

Келіншектің таныстарынан, оны 
білетіндерден сұрастырып, зерттей 
келе бұл келіншектің көңілдесі бары 
анық  талды. Ол да Тәжікстаннан кел
ген оралман. Бірақ күдік тудырмас 
үшін оның көңілдесін шақырған жоқ, 
келін шектің өзіне білдірмей, сырт тай 
зерттей берді, оралман болып қа
шан келді, тіркеу қағаздарын көтерт ті, 
жеке іс қағаздарын, басқа да рәсім
делген құжаттарын қарады. Бұл жерде 
Қасымханның бұрын көшіқон поли
циясында қызмет істегенінің көп септігі 
тиді. Ондағы азаматтармен тікелей 
сөйлесіп, әлгі оралман жігіттің жеке 
ісін көтертті, сөйтіп ол туралы біраз 
жайға қанықты. Жанжақтан жиналған 
зерттеу мәліметтерін сарапқа салғанда 
Әбілханова Гүлшахар Есбосынқызының 
көңілдесі Андрей есімді бұл жігіт таза 
қазақ емес, орысқа шатысы бар, 
әскери офицер болып шықты. Исма
ғұлов Андрей Всеволодович Ауған
стандағы соғысқа қатысқан, АуғанТәжік 
шекарасында болған, Тәжікстандағы 
қақтығыстарға қатысқан, арнайы бө
лімде (спецназ) қызмет еткен офицер 
екені, «Жауынгерлік Қызыл Ту»  орде
нінің иегері екені анықталды. «Мәссаған 
безгелдек! Ал, керек болса!», – деді 
жігіттер әлгінің құжаттарын қарап 
отырып. Мынадай мәліметтермен та
ныс қаннан кейін Қасымханның ойына 
алғаш қылмыс орын алған жерге 
барғанда тиісті мамандармен бірге «бұл 

қылмысты істеген жай адам емес, бұл 
әккі қандықол қарақшының ісі, артында 
ешқандай із қалдырмаған, қыздың 
денесінде де саусақ таңбалары жоқ» 
деп қорытынды жасағандары түсті. 
Оның үстіне бұл кезде сотдәрігерлік 
сарап тама қорытындысы бойынша 
белгілі болғандай қыздың мойын 
омырт қасы сынғаны анықталды. Яғни, 
қыл  мыскер қызды қан шығармай, 
сыртқы дене жарақатын салмай мойын 
омыртқасын сындырып, жұлынын үзіп 
жіберген. Өрімдей қыздың қандықол 
қарақшыға қарсы тұратын қауқары 
қайда, сол сәтте тіл тартпай кеткен. 

Мәселенің беті ашылғандай еді, 
бірнеше күдіктіні елеп, екшеп, сарапта
ғанда барлық күмәнкүдік оралман 
Әбіл ханова Гүлшахар Есбосынқызы 
мен оралман офицер Андрейге келіп 
тірелді. Қалай болғанда да қылмысқа 
нақ осы екеуінің қатысы бар. Бірақ 
бұл да әлі болжам, логика, түйсік, енді 
бұны дәлелдеу керек. Расында қызды 
өлтірген Андрей болса, оны дәлелдеу, 
мойындату оңайға соқпайтынын жігіттер 
білді. Зерттеу жалғаса берді. Андрейге 
де, Гүлшахарға да аңду қойылды, 
әңгімелерін тыңдау ұйымдастырылды. 
Қайда барды, кіммен жолықты, не 
сөйлесті, бәрі есепке алынды, бірақ 
еш қандай күдікті, күмәнды әрекет 
бай қалмайды. Өстіп жүргенде бір ай
дай уақыт өтті. Қылмыстың зерттелуі 
жоғары басшылықтың бақылауында, 
олар күнде сұрап отыр. Ендігі жерде 
уақыт өткізе берудің пайдасы жоқ екені 
белгілі еді. Бұлардың ең осал тұ сын 
тауып, шабуылға шығу керек болды. 
Сонымен Андрей де тергеуге шақы
рылды.  

Бұл жұмыспен айналысып жатқан 
негізінен Қасымханның бөлімінің жі
гіт тері, аса ауыр қылмыстарды ашу 
бөліміндегі ЖақсылықЖорик, Алдам
жаров Нұрлан, ТәжікАуған шека ра
сында болған Датаев Ислам және 
басқа да жігіттер бар және олардың 
бар лығы да сайдың тасындай іріктел
ген азаматтар еді. Датаев Ислам 
Андреймен жұмыс істеп жатыр, Тәжік
Ауған шекарасында қандай әскери бө
лімде болды, кімдерді таниды, тағы 
басқа жайларды сұрап, сөзге тартып, 
қалайда қажетті мәлімет алуға жұмыс 
жүргізуде. Ал, Қасымхан мен Жақсылық 
Гүлшахармен жұмыс жүргізді. 

Бірақ әлі қолға ұстайтындай дерек 
шықпай тұр. Андрей мызғымайды, сас
пайды, «менің бұл қылмысқа ешқандай 
қатысым жоқ» деген сөзінен танбайды. 
Жігіттердің тынымсыз еңбегінің нәти
жесінде Гүлшахар біраз жайтты айтты. 
Оның марқұм Эльвирадан қарызға 
ақша алғаны белгілі болды. Бірақ оның 
өліміне қатысы жоғын айтып азар да 
безер болады. Дегенмен ол Эльвираны 
кім өлтіргенін білетін сияқты, тек шын
дықты айтпай отыр. «Иә, ақшасын 
беріп кеттім, одан кейін не болғанын 
білмеймін», – дейді. 

Бірақ Эльвира мен Гүлшахардың 
телефонмен сөйлескені, қылмыс болған 
уақыты, басқа да жайлар бәрібәрі 
қыз  меткерлердің болжамдарымен 
сәй  кес келіп жатыр. Жігіттер онымен 
жұ мыс жүргізуді жалғастыра берді. 
Осы екі арада Қасымхан жеке тұлға
ларға қарсы ауыр және аса ауыр 
қылмыстарды ашу бөлімінен жедел 
іздестіру бөліміне ауысып жатты да, 
Гүлшахардан жауап алу жұмыстарын 
Жақсылық пен Чжен жүргізді. Бір күні 
Чжен Қасымханға: «Қасеке, біз одан 
соңғы күндері қатаңырақ жауап алдық, 
енді сіз онымен өз әдісіңізбен сөйлесіп 
көріңізші», – деді. Чженнің «өз әдісіңіз» 
деп отырғаны Қасымхан қанша уақыт 
полицияда жүрсе де ешкіммен дөрекі, 
қысым көрсетіп сөйлеспепті. Жауап 
алып отырған адамымен жаймен, ішіне 
кіріп сөйлесіп, оның кінәлі екеніне 
көзін жеткізіп, оған бұлталақтауға жол 
қалдырмайтын. Сосын амал жоқ алдын
дағы адам кінәсін мойындап, бұған 
бар сырын, шынын айтып, бұдан көмек 
сұрай тын. Адамдармен сөйлесудің 
бұн дай әдісін ішкі істер саласының 
іс тәжірибесінде көп қызметкер қол
дана бермейді. Сонымен Чженнің әл
гін дей ұсынысынан кейін Қасымхан 
Гүлшахармен өзі сөйлесті. Қасымхан 
жауап алу бөлмесіне келгенде Гүлша
хардың көңілкүйіндегі өзгерісті бірден 
байқады. Бұрынғыдай емес, өзіне көзі 
жәудіреп үркектей қарайды, бұдан көмек 
күтетіндей сыңайлы, жүні жығылып, 
салы суға кетіп қалған. Сұрақжауап 
әңгіменің үстінде өзіненөзі ашылды.

– Жағдайыңыз қалай? – деді Қа
сымхан жылы жүзбен. «Жағдайымды 
көріп отырсың ғой» дегендей ол үнде
мей, төмен қарады. 

– Өмірде түрлі жағдайлар болады, 
адамдар қателеседі, сол қателіктен 

өмір бойы зардап шегетіні де анық. 
Бірақ сол қателікті дер кезінде жөндеуге 
тырысса адам бойындағы ауыр жүктен 
жеңілдейді. Сондақтан қаншалықты 
ауыр болса да шындықты айту керек. 
Орын алып отырған қылмыс ауыр, қыл
мыстың ашылуына көмектессең, сізге 
де көмек болады, – деді Қасымхан. 
Үнсіз, төмен қарап отырған келіншек 
басын көтеріп алды.

– Маған көмектесіңізші, аға, менің 
кінәм жоқ, – деді сосын жалынышты 
кейіпте.

– Кінәсіз адам бұл жерде отыр
майды... Мен қалай көмектесемін, сен 
шындықты айтпай отырсың? – деді 
Қасымхан.

– Айтамын, аға! Оны өлтірген мен 
емес, бірақ кім өлтіргенін білемін. Құдай 
үшін көмектесіңізші, менің үш балам 
бар, мен түрмеге кетсем олардың жайы 
не болады, – деді келіншек көзінен жасы 
моншақтап.    

– Бала бәрімізде де бар. Бала
ларыңды ертерек ойлауың керек еді, 
Эльвираны қайдан танисың? Оны кім 
өлтірді? Не үшін және қалай өлтірді? 
Асықпай барлығын айт! Сол кезде мен 
саған көмектесемін. Көмектескенде сен 
бәрібір жазасыз қалмайсың. Дегенмен 
сенің жазаңды жеңілдетуге бар күшімды 
саламын, – деді Қасымхан.

– Аға, бұл Андрейдің ісі. Ол еш
теңеден тайынбайтын қанішер, мен 
одан өзім де қорқам. Эльвирамен осын
дай жерде танысқанмын, кейін ол маған 
көмектесті, – деп әңгімесін бастады ол. 

Оның айтуынша, Эльвирамен осы
дан бір жыл бұрын танысқан екен. 
Қай кезде де мәселенің бәрі ақша 
жетіспеуінен туындайды емес пе?! Ақша 
айырбастау пунктіндегі Эльвирамен 
та ныс қаннан кейін Гүлшахар оған 
өзінің жағдайын айтады. Өзбекстаннан 
келгенін, Тасбөгетте уақытша үйде 
тұрып жатқанын, үш баласы бар екенін, 
квотамен берілетін үйдің, жердің қашан 
берілетіні белгісіз екенін айтады. Еден 
жуатын, ыдысаяқ жуатын жұмыс болса 
да істеп, ақша тапқысы келетінін де 
жасырмайды. Сонда ақша айырбастау 
пунктіндегі қыз бұған жаны ашып «Сен 
маған аптасына екіүш рет соқ, мына 
бөлменің ішін тазалап, еденін жуып 
тұр. Мен мүмкіндігінше көмектесейін», 
– дейді. Сонымен Гүлшахар, аптасына 
бірекі рет барып, екі бөлменің ішін 
тазалап, еденін жуып беріп кетіп жүреді. 
Эльвираның әбден сеніміне кіреді, ол 
да бұған сеніп, арасында азынаулақ 
ақша беріп, көмектесіп тұрады. Бір күні 
«бір жұмыстарға керек болып тұр еді», 
деп Эльвирадан жүз доллар көлемінде 
ақша алады. Ақ көңіл жас қыз сұраған 
ақшасын береді. Тағы бір күні екі жүз 
доллар сұрап алады. «Өте қажет болып 
тұр, жақында қайтарамын», – деп 
өтініш айтқасын Эльвира тағы сұраған 
ақшасын береді. Бірақ ол алған үш жүз 
долларын межелі уақытында қайтара 
алмайды. Бір күні Эльвира, «Мен басқа 
жұмысқа ауысайын деп жатырмын, 
үш жүз доллар ақшаны орнына қойып, 
егесімен есептесуім керек, тездетіп 
қайтар», – дейді Гүлшахарға.

Үш жүз доллар деген ол кезде біраз 
ақша, үш баласы бар, өзі жұмыссыз 
оралман әйел қайдан тауып берсін. 
Қиналады. Әрі ойланып, бері ойланып, 
көңілдесі Андрейден көмек сұрайды. 

– Ақшаны қашан қайтаруың керек? 
– деп сұрайды Андрей.

– Ол басқа қызметке ауысамын, 
бастығыммен есептесуім керек, тез 
арада қайтар деді.

– Қашан ауысады екен?
– Анық білмедім, жақын арада ауы

садыау сірә.
– Мен сөйлесіп көрейін, мүмкін 

шамалы күтер.
– Ол күтпейді, онсыз да мен оның 

қарызын біраз кешіктірдім.
– Оқасы жоқ, ондай жағдайлар бо

лады, мен сөйлесейін, ақшаңды тауып 
беремін деп айтайын.

– Сөйлесіп көр, бірақ ақшасын тауып 
беруім керек.

– Тауып береміз ақшасын, мен 

сөйлесейін алдымен, сен оған айт, осын
дай ағам барады деп ескертіп қой. Мен 
жұмысына кіріп сөйлесейін.

– Жоқ, ол жұмысына ешкімді кір
гізбейді.

– Сені ше, сені де кіргізбей ме?
– Мені кіргізеді.
– Онда екеуміз барамыз, сен 

ақ  шаңды әкелдім де, сосын кіріп 
сөйлесейік. 

– Ақшамыз қайда оған, өтірік 
айтамыз ба?

– Өтірік айтпаймыз, кіргесін шамалы 
уақыт күт дейміз, ол жағын уайымдама, 
мен өзім сөйлесемін, – дейді Андрей. 

Осылай келісіп, екеуі баратын бо
лады. Қылмыс болатын күні сағат 
кешке алты жарымның кезінде екеуі 
ақша айырбастау пунктіне келеді. Бі
рақ Гүлшахардың жүрегі бірдеңені сез
гендей, алға басқан аяғы кейін кетіп, 
өзінөзі зорлағандай зорға келеді. Кешкі 
жұмыс аяғы, адам жоқ екен. Кішкентай 
терезенің алдына келіп, тілдесті, «Ақ
шаңды әкелдім, есігіңді ашасың ба?», 
– деді Гүлшахар. Эльвира қуанып кетті, 
«Ой, жақсы болды ғой, қазір апай», – 
деді де тез барып есіктің темір торын, 
сосын сыртқы есікті ашты. Гүлшахарды 
ішке кіргізіп алып, қарыз ақшасын 
алып, жақын араласып жүрген адамдар 
болғасын бірекі ауыз жағдайын сұрап, 
әңгімелесуді де ойлады. Міне, есік 
ашылып, Гүлшахар ішке кіріп келе 
жатыр, артынан Андрей де қоса кірді. 
Орта бойлы, мығым денелі, төртпақ 
келген, түрі қазаққа келе бермейтін, 
көкшіл көзді, түсі суықтау кісіні көргенде 
Эльвира секем алып қалды. «Ағай, сіз 
сыртта тұра тұрыңыз» дегенше бол
ған жоқ, Андрей қолында ұстап келе 
жатқан полиэтилин қалтаны Эльви
раның басына кигізді де, басын кілт 
еткізіп, бұрап қалды. Нәпнәзік қыздың 
әлсіз ғана ауырсынған дыбысы шықты. 
Андрей оны басынан ұстаған күйі 
кіреберіс бөлмеден сүйреп, төргі бөл
меге алып барып еденге жатқызды. 
Оның шалт қимылдағаны соншалық, 
осы ның бәрі қас қағым сәтте болды. Бұл 
кезде Гүлшахардың қорыққаннан тілі 
бай ланып қалып еді. Сұмдық оқиғаға 
куә болғанын ол сәлден кейін есін жиып 
барып білді. 

– Сен не істедің?! – деді Андрейге 
өңі ақ шүберектей болып. 

– Үндеме! – деді Андрей. 
Бұл кезде ол қолына резеңке қолғап 

киіп, сейфті ашып, ондағы бар ақшаны 
алып үлгерген еді. Жанжағын жіті қарап 
шықты да, қыздың басындағы поли
этилин қалтаны алды. Оған қолындағы 
ақшаны салды да, дабылды өшіріп:

– Кеттік! – деді сілейіп тұрған әйелге. 
Екеуі шықты да, есікті сыртынан 

жауып, көшеден таксиге отырды да, 
ғайып болды.

Гүлшахар Қасымханға осының бәрін 
көз жасын көл қылып отырып айтты...

Бұл кезде Андреймен де жұмыстар 
жүріп жатты. Бірақ ол бір сөзінен тан
байды. Шашы ағарған, төртпақ кел ген, 
шомбал қара жігіттің оң жақ қарында 
инемен жазған «Никто кроме нас» 
деген жазу мен парашюттің суреті тұр. 
Бұл арнайы отрядта қызмет істей тін 
десанттық әскери бөлімнің девизі. Гүл
шахар тергеу барысында Андрейдің 
үйде қару ұстайтынын, тіпті гранат 
та бар екенін айтқан. Оларды өзінің 
жалдап тұратын пәтерінде, үйдің қа
быр ғасындағы арнайы орынға қойып 
сақтайды екен. Жігіттер барып үйде 
тексергенде расында үйден екі «Ф5» 
маркалы танкке қарсы қолданылатын 
гранат шықты. Андрей Белікөл жаққа 
барып тұрады екен. Сол маңдағы авто
тұрақтарда Өзбекстаннан, Тәжік станнан 
тауар тасымалдайтын жүк көліктерін 
Ресейге шығарып салады. Оларды 
сол кездегі рэкеттерден, бандылардан 
қорғап, тиісті ақшасын алып қайтады. 

Андрейдің қызды өлтіргенін Гүлша
хар айтып тұрғанымен, оны мойындату 
қиынға айналды. Гүлшахар өзі де, 
«Оны мойындата алмайсыңдар, ол 
ештеңеден қорықпайды, жауыз қанішер, 
мен айтты деп айтпаңыздар. Егер ол 

менің айтқанымды білсе, мені қалай 
болса да өлтіріп жібереді», – деген. 
Сонымен Андреймен жұмыс тағы да 
созылды. Бір күні Қасымхан камераға 
өзі кірді. Адам қанша мықты болғанмен, 
ол да ет пен сүйектен жаралған пенде 
ғой, тергеу, жауап алу жұмыстары 
қажытқаны байқалады. Бірақ сонда 
да өз ұстанымынан қайтпайды, көкшіл 
көздері от шашып тұр.

– Сен өзіңді де, бізді де қина ма
сайшы, шыныңды айтсайшы, – деді 
Қасымхан. – Біз бәрін біліп отырмыз, 
бірақ өз аузыңнан естігіміз келеді.

 – Қалай білдіңдер?
– Әбілханова Гүлшахар Есбосын

қызы барлық болған жағдайды бастан
аяқ айтты, қалай кіргендерің, қалай 
өлтіргенің бәрін айтты. Сондықтан ендігі 
ерегістен пайда жоқ, – деді Қасымхан. 

– Ах, сучка, мен бәрін сол үшін 
істедім ғой! – деді ол тістеніп.

– Солай болып тұр, сенің немен 
айналысатыныңды да айтты, Белі көл
дегі сенің қаруларыңды, гранат та рыңды 
да тауып алдық, – деді Қасымхан.

Ол басын көтеріп, жалт қарады.
– Белікөлдегі ақшаны да таптыңдар 

ма?
 – Иә, тығып қойған жеріңнен 

ақшаңды да тауып алдық, – деді Қа
сымхан. Бірақ бұл кезде оның тыққан 
ақшасын Қасымханның жігіттері әлі 
таба алмай жүрген. Оның «Белікөлдегі 
ақ шаны да таптыңдар ма?», – деген 
сөзінен Қасымхан оның ақшаны Бе
лікөлдегі пәтеріне тыққанын білді. Бірақ 
үйдің қай қуысына тыққаны әлі белгісіз 
еді. Бірақ Қасымхан, «Иә, тыққан 
жеріңнен ақшаңды да тауып алдық», – 
деп өтірік айтты. 

– Су болып қалмап па, бүтін бе 
екен? – деді ол. 

– Жоқ, су емес, әдемілеп тыққан 
екенсің, жақсы сақталыпты, – деді 
Қасымхан. 

Сол кезде барып Андрей сылқ түсті. 
Оның: «Су болып қалмап па, бүтін бе 
екен?» деген сұрағынан кейін Қасымхан 
оның ақшаны судың ішіне тыққанын 
білді. «Так, қай жерде су болады? 
Ванна, әжетхана, асхана, ох, дұрыс!» 
деді Қасымхан ішінен. Сосын дереу 
сыртқа шығып, Андрейдің пәтеріне 
тінту жүргізіп жатқан жігіттерге телефон 
соқты. «Жігіттер, әжетхананың су 
жиналатын жоғарыдағы шәугімін қараң
даршы», – деді. Көп ұзамайақ олар 
хабарласты. «Қасеке, ақша сол жерде, 
әжетхананың су жинайтын шәугімінде 
тұр екен, су өтпейтін қалтаға орап 
салыпты», – деді жігіттер.    

– Өлсем де мойындамаймын деп 
едім, бәрін білген екенсіңдер ғой, 
бәрін тапқан екенсіңдер ғой, – деді 
қылмыскердің еріні кеберсіп.

– Иә, бізге бәрі белгілі. Сондықтан 
енді өзіңді қинама! Болар іс болды, 
шындыққа көш! – деді Қасымхан. 

– Талай жердің полицияларын кө
ріп едім. Бірақ Қызылорданың поли
циясындай полицияны көрмедім осы 
уақытқа дейін... Су берші, брат! – деді 
Андрей кеберсіген ерінін тілімен жалап...

Міне, оралманның ойраны осылай 
аяқталып еді. Қылмыскер Андрей де, 
оның сыбайласы Гүлшахар да жазасын 
алды. Бірақ, біреудің үкілеп өсіріп 
отырған өрімдей қызы бұл өмірге енді 
қайтып келмейді. Бұл – нағыз қасірет! 
Бұл – нағыз қайғы! Бауыр еті баласынан 
айырылған атаана қан жұтып отырып 
қалды. Ал, қылмысқа қатысқан әйел
дің үш баласы анасынан тірілей айы
рылып, балалар үйіне тапсырылды. 
Әр қылмыстың соңы осындай қайғыға, 
қасіретке ұласады. Осыны ойлағанда 
Қасымханның жүрегі езіліп, қан жы
лайды. Соншалықты діншіл болмаса 
да «Е, Алла, балаларымызды осындай 
жамандықтардан сақтай көр!», – дейді 
іштей күбірлеп.      

Тұрақ АДИСҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі
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Назарға алынса

Газет тасымалдаушы апайымыз жұ
мы сы өзіне айтарлықтай қиын емес 
екенін айтады. Десе де кейбір оқыр ман
дарымыздың үй ауласында итін байлаусыз 
қоя беруі ол үшін қауіп. Тіпті оған таланып 
қала жаздаған күндер де болған. «Табыс 
табамын деп, итке таланатын жағдай жоқ» 
дейді ол. Айтып тұрған сөзінің жаны бар. 
Оның үстіне соңғы уақытта итті ауласында 
байлап ұстамайтындарға, жалпы қаңғыбас 
иттерге қатысты кент тұрғындарында 
шағым көбейген. 

Не керек, «мәселені бір шешсе, кент 
әкімдігі болмаса ветеринария сала сы ның 
мамандары шешеді» деген ой мен олардың 
назарына салуға бел бу  дым. Алдымен 
бағытым аудан орта лы  ғын дағы Жалағаш 
кенті әкімдігі болды. 

Әкім іште болмағанымен орын басары 
орнында екен. Мәнжайды айт қа нымда 
оның жүзінен елеңдеуді байқамадым. Соған 
қарағанда кент әкім дігіне мұндай талап
тілекпен келетіндер көп болса керек. Не де 
болса, құлақты қажаған сөз екені Бәкеңнің 
жүзінен айқын аңғарылады. 

Иә, қарап отырсақ, болмашы мәселе. 
Бұрын оның шешімі не еді? Әрине ве
теринария саласы мамандарының на
за рына салсаң болды, келесіде оның 
табалдырығын тоздырудың қажеті бол 
майтын. Бірақ бұрынғыша мәселені 
ше  шуге, тіпті алдын алуға біздің заң 
рұқсат бермей отыр. Кент әкімдігі мен 
ау  дан дық ветеринариялық станциясы 
мамандарының бізге берген жауабы осы 
болды. 

Әкімнің орынбасарынан шыққаны мыз 
сол еді, кабинетіне кіріп жатқан бас маман 
Мырзекеңді көзіміз шалды. Сәлем беріп, 
шаруамызды айттық. Айтатыны бір жауап, 
мәселені бұ рын ғыша шешуге заң рұқсат 
бермейді. Ол тіпті кент тұрғындары та  ра
пы нан қаңғыбас итке қатысты мә се лемен 
әкімдіктің табалдырығын тоз дыра тын дар 

қатары көбейгенін айтып қалды. Оларға 
да берілетін сол жауап, әрине. 

Ау, бұл қалай? Біздің Мемлекет 
басшысы айтқандай, басты байлығы адам 
және оның денсаулығы ма? Жоқ әлде ит 
пен мысық па? Егер Президент айтқандай, 
адам және оның денсаулығы бірінші 
кезекте болса, неге мәселені бұрынғыша 
шешуге болмаса үй жануарларын аулап 
ұстауға жағдай жасалмайды? 

Ветеринария саласының маман дары 
жыл сайын қаңғыбас итмысық тарды 
аулауға бюджеттен 2,5 млн теңге қаражат 
бөлінгенін айтады. Тиісті қаржыға оқдәрі 
алынады және итмысық аулайтындардың 
жалақысы төле неді екен. Заңға енген 
өзгеріске байланысты қазір бұл қаражат 
бөлін бейтін болған. Нәтижесі қалай, 
мәселе туындады, бір жағынан әлгі 
адамдар жұмыссыз қалды. 

Сала мамандарына «Егер заңды қару 
иелері арқылы қаруды және оқдәріні 
тұрғындар өз қаражатымен сатып алған 
жағдайда қаңғыбас итмысықты аулауға 
бола ма?» деген сауал жолдадық. Ол да 
оңай емес екен. Ол үшін алдымен жергілікті 
мәс лихаттың шешімі шығуы керек. Себебі 
қаңғыбас итмысықты аулауға қатысты 
заң күшін өткен жылдың аяғында жойған. 
Оның орнына аулап ұстауға қа тысты 
жаңа заң пайда болған. Аулап ұстауды да 
жүзеге асыруға вете ри на рия мамандары 
құлықсыз емес. Өкі ніштісі, бізде ондай 
панажай жоқ екен. 

– Дамыған елдердің заңын елеп
екшемей, пысықтамай сіңіріп ала 
бергеніміздің салдары деп ойлаймын мұны. 
Егер әлгіндей мәселе күрде ленген жағдайда 
«шоғыр ланып жүр ген итмысықтар 
атылсын» деген мәс лихат шешім шығару 
керек. Сосын біз баяғы мамандарымызды 
шақырып, бұрынғыша мәселені шешуге 
кірісеміз. Ал үй ауласындағы итті байлап 
ұста майтындарға тек айыппұл салынады. 

Өткен жылдың соңында қаңғыбас ит
мысықтарды аулауға рұқсат беретін заң 
күшін жойған, – дейді сала мамандары. 

Жыл басынан бері аудандық вете
ринариялық станциясына тұрғындар 
тарапынан 50 өтініш түсіпті. Елуі де осы 
итмысыққа қатысты. Тіпті оның басым 
бөлігі сол иттердің өз иесінен түскен. Яғни 
қорадағы малына шапқан, үйіне келген 
кісілерді қапқан деген сияқты. Тіпті мәселе 
ушыққасын биыл 200ге жуық ит ауланған. 
Алайда мұ нымен бізде мәселе толыққанды 
ше ші мін тапқан жоқ. Ал бұған дейін 
мұндағы мамандар жылына 1500ге жуық 
қаң ғыбас итмысықты жойған екен. 

Біз қаңғыбас итмысықтың мәсе
лесін шеше алмай отырмыз. Ал биыл 
жыл басынан бері адамдардың итке 
талануына қатысты 18 жағдай орын алған. 
Мамандар тұрғындарды талаған иттердің 
барлығының иелері бар екенін айтады. 

Демек, ауласында итті байламай ұстаудың 
өзі айтарлықтай қауіпті екенін түсінген 
дұрыс сияқты. Абырой болғанда әлгі 18 
жағдайдың барлығы адам шығынынсыз 
аяқталған. Бетін ары қылсын, бірақ адам 
шығыны болған жағдайда заңға қайта 
өзгеріс енеді дегенге менде сенімнен күдік 
басым. Неге дейсіз ғой, қараңызшы, «Әлгі 
18 жағдайдан кейін мамандар нендей шара 
қабылдады?» деген сауалдың жауабы 
да күлкілі. Вете ринария мамандары иттің 
құтырған немесе басқа да ауруы бар
жоғы жөнінде тек анықтама әзірлейді. Ал 
таланған адам 90 күн бақылауда болады, 
болды. Ал әлгі иттің иесіне байлап ұстауға 
қатысты сала маман дары ескертеді. 
Алайда олардың бұл ескертуді қаперде 
ұстайтынына тағы да үміттен күдік басым. 
Ол итті біздің заң қорғап отыр. «Адамның 
да бұл жерде құқығы қорғалған» десең, неге 
18 жағдай бірінен кейін бірі тіркеледі? Бұл 

– бір ғана Жалағаш деген шағын ауданда 
тіркелген жағдай. Ал үлкен аймақтарда не 
болып жатқаны бір Құдайға аян. 

Біз бір емес, екі мекеменің табал
дырығын тоздырып, мынадай ой түйдік. Бұл 
жерде сала мамандары жұмысына салғырт 
қарап отырған жоқ. Керісінше олардың 
рұқсат берсе, елдің елеңдеген мәселесін 
ертеңге қалдырғысы жоқ. Бірақ мұның да 
бір шешімі болуы керек шығар. Оны ел 
ағаларына қалдырдық. Ал көзіқарақты 
оқырмандарға «Үйдегі итін байлап ұстаса» 
деген жалғыз өтініш бар. Кейбір үйлер 
қоршауының сыртына газет салатын 
арнайы жәшік жасап қоятын. Осындай 
дәстүрді біз дің оқырмандар жалғап әкетсе, 
нұр үс тіне нұр болар еді. Бастысы, біз 
айтып отырған мәселе назарға алынса 
дейміз.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Қаңғыбас иттің мәселесін қайтеміз?
Жұма күні газеттің кезекті нөмірін шығармашылық топ 

жоспарлап болғанымыз сол еді, «Сізге адам келіп ұр» деді 
есікті қағып кірген Жасұлан Оспанов. Ұжым басылым бетіне 
жарияланатын мақалаларды жазудың қамына кірісті, келген 
кісіні күтіп мен отырмын. Бұл жолы редакцияға ат ізін салған 
адам бөтен емес, өзіміздің әріптесіміз болып шықты. Кенттегі 
газет тасымалдаушы апай жұмыстан шығуға арыз жазып кету 
үшін келген екен. Себебі мынау...

Ұлттық болмысымызды сақтап, тарихи 
жадымызды жаңғыртуда мәні айрықша, 
маңызы зор спорттық шараның ашылу 
рәсіміне аудан тұрғындары, батырдың 
ұрпақтары және аудан әкімінің орынбасары 
Жасұлан Еспенбет, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Садық Әлиев, сонымен 
бірге бөлім, мекеме басшылары арнайы 
қатысты. 

–  Батыр елі үшін туады, елі үшін 
өледі. Бірақ ерлікті ел дәріптейді. Қазақ 
тарихында ерлік, елдік істерімен аттары 
аңызға айналып, халқының жүрегінде 
қалған тұлғалар өте көп. Солардың бірі 
де, бірегейі ұлтазаттық көтерлісінде 
жауына найзасы, еліне пайдасы тиген 
Сәрке Өмірқұлұлы еді. Батыр бабамыздың 
бүгінгі бейбіт заманның орнауы жолында 
сіңірген еңбегі орасан. Оны біз ешқашан 
ұмытуға тиіс емеспіз. Ұрпақтанұрпаққа 

жаңғыртып отыруымыз керек. Бүгінгі 
спорттық шараның негізгі мақсаты да 
осы. Жыл сайын ауданымыздың түрлі 
салаларымен бірге спорт саласы да 
дамып келеді. Жас спортшыларымыз 
облыстық, республикалық, халықаралық 
деңгейде өткізілген бәсекелерде бағы 
жанып, жоғары нәтиже көрсетіп жүргені 
баршаңызға аян. Жалпы спорт – салауатты 
өмірдің насихатшысы. Анығырақ айтсақ, 
денсаулықтың кепілі. Спорт – өмір. Спорт 
– тәрбие. Сондықтан жастарды спортқа 
баулу – бүгінгі күннің басты міндеті. 

Таэквондо – шығыс жекпежегі. Десе де 
спорттың бұл түрі елімізде, соның ішінде 
біздің өңірімізде дамып келе жатыр. Боз 
кілемде бақ сынаған балғындар жеңіс 
тұғырынан жиі бой көрсетіп жүр. Бұл – жас 
спортшы үшін жетістік, ал ауданымыз үшін 
– үлкен абырой. Ендеше бүгінгі сайысқа 

қатысатын барша спортшыларға сәттілік 
тілеймін, – деді Жасұлан Ерданұлы. 

Расында шығыс жекпежегінің бір 
түрі таэквондо – жан мен тәнді қатар 
шыңдайтын спорт. Жекпежекте қол мен 
аяқ қатар қимылдайды және ол күш
жігермен бірге жылдамдық, ептілік, айла
әдісті қажет етеді. Сондықтан жарысқа 
қатысатын таэквондошы физикалық 
тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да 
дайын болуы керек. Ал турнир басталар 
алдында жанкүйерлер жас өрендердің 
көзінен өздеріне деген нық сенімді көрді. 

– Қазақ халқының әлімсақтан арманы 
азат елге айналып, өз алдына дербес 
мемлекет құру еді және бабаларымыз сол 
жолда аянбай терін де, қанын да төкті. 
Азаттық үшін, егемендік үшін төгілген 
қанның әр тамшысының өтемі бар және 
ол кейінгі ұрпақтан қайтуы тиіс. Тәуелсіздік 

Баба рухын жаңғыртты     
Ел басына күн туғанда етігімен су кешіп, семсерін сертке суарған баһадүрлердің есімі елеусіз 

қалмай, елдің есінде сақталғаны жөн. Тарих таразысына тартылған тұлғалардың жүріп өткен жолдары 
ұлтымызға мақтаныш, ұрпағына ұлағат. Аудандық мәдениет және өнерді дамыту орталығында 
ұлт-азаттық көтерілісінің қолбасшысы Сәрке батыр Өмірқұлұлының ел келешегі үшін жасаған 
ерен ерліктерін жас ұрпаққа үлгі етіп, олардың бойында патриоттық сезім мен сенім қалыптастыру 
мақсатында балалар мен жасөспірімдер арасында таэквондодан облыстық ашық турнир өтті. 

үшін күресіп, жанын пида еткен батыр 
бабаларымыздың есімдерін мақтанышпен 
еске алып, ерлік істерін насихаттау – бүгінгі 
бейбіт заманда өмір сүріп жатқан бізге 
аманат. Біз қашанда ерлік істерге толы 
жасампаз тарихымызбен мақтанамыз. 
Бүгін сол тарихымыздың бір парағы тағы 
да ашылып, өздері киелі санап, қастер 
тұтқан ұланғайыр даланы дұшпанға 
бермей атойлаған батыр бабалардың рухы 
тағы жаңғырып жатыр. Бұл шараның бүгінгі 
және келер ұрпақ үшін маңызы зор. Әрине 
алдағы уақытта да жалғасын табуы керек, 
– деді Садық Әлиев. 

Төрешілер жарыстың ережесімен таныс
тырған соң жас спортшылар жекпежекке 
білек түре кірісті. Төрт жүзге жуық балғын 
спортшы 70 түрлі салмақ бойынша бақ 
сынады. Арал мен Қаратаудың арасындағы 
аудандар мен Қызылорда қаласынан 
келген жас спортшылар бабына қарай 
барын салды. Барлығы да жеңісті қолдан 
бермеуге тырысып бақты. Жанкүйерлер 
бозкілем үстінен балаларды емес, рухты, 
күшті, жігерлі, намысты батырларды 
көргендей болды. Алайда жарыс болған 
жерде жеңіс те, жеңіліс те болатыны анық. 
Спорттық шараның қорытындысында 
балалар арасындағы командалық есепте 
І орынды Қызылорда қаласынан келген 
№1 ОРМБЖМ командасы жеңіп алды. ІІ 
орынды Қажымұқан спорт клубы иеленсе, 
ІІІ орынды Жалағаш ауданындағы №13 
ОРМБЖМ командасы еншіледі. Ал кадеттер 

арасында І орынды Қазалы ауданыдағы 
№17 ОРМБЖМ командасы жеңіп алса, 
ІІ орын «Достар» СКға бұйырды. ІІІ 
орынды «Шаған» спорт клубы еншіледі. 
Сонымен бірге жасөспірімдер арасында 
І орынды Қызылорда қаласындағы №2 
ОРМБЖМ командасы алды, ІІ орынды 
«Қыран» СК командасы иеленсе, ІІІ орын 
Жалаңтөс Баһадүр атындағы спорт 
интернатының командасына бұйырды. 
Жеңімпаз командалардың барлығы ар 
найы кубоктар иеленді. Сондайақ 
жекелеген спортшыларға да түрлі но
ми на циялар беріліп, ынталандыру сый 
лықтары табысталды. Жарысты ұйым
дастырушылар жаттықтырушыларды да 
арнайы алғыс хаттармен марапаттады. 

Айта кеткеніміз жөн, спорттық шараны 
Сәрке батырдың ұрпақтары Мақсат 
Рахметов, Қадырхан Әлібеков, Мейрамбек 
Сығайбаев және Тұраржан Әкімбай 
сынды азаматтар ұйымдастырса, «AB 
AGRO ORDA» ЖШС құрылтайшысы Абай 
Боранқұлов жарысқа қаржылай демеушілік 
жасады. 

Орайы келіп тұрғанда ауданымызда 
жас таэквондошыларды дайындап жүр
ген Мақсат Рахметов, Олжас Нұр пейісов 
және Жасұлан Арықбай сынды жат
тықтырушылардың есімі мен еңбегін атап 
өтсек, артық болмайды. 

Қуат АХЕТОВ


