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Бәрекелді!

Баспасөз – 2023

қадірлі 
оқырман!

 «сыр медиа» ЖШс басы
лым дарына 2023 жылдың 
бірінші жартыжыл дығына жазы
лу жүруде. 

Ел жаңалығын білгіңіз келсе, 
сүйікті газетіңізден қол үзбеңіз.

Сүйікті баСылымыңызға  
жазылуға аСығыңыз!

Индекс Басылым атауы Жазылу 
мерзімі

Бағасы 

65460 Сыр бойы (жеке жазылушылар 
үшін)

6 ай 3500 тг

15460 Сыр бойы (мекеме үшін) 6 ай 4500 тг
65461 Кызылординские вести (жеке 

жазылушылар үшін)
6 ай 3500 тг

15461 Кызылординские вести (мекеме 
үшін)

6 ай 4500 тг

65425 Ақмешіт жастары (мекеме мен 
жеке жазылушылар үшін)

6 ай 2000 тг

65463 Ақмешіт апталығы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15463 Ақмешіт апталығы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65019 Жалағаш жаршысы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15019 Жалағаш жаршысы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65878 Халық (мекеме мен жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай  3000 тг

Аудан әкімі бұған дейін де Жаңа
да рияға ат ізін салған. Ондағы ха лық
тың талаптілегіне құлақ түріп, ша ма
шарқынша елдің мәселесін ше шуді 
ертеңге қал дыр майтынын жет кіз ген. 
Жыл дың үшінші тоқсанында жаңа дария
лықтар іргесіндегі Есет батыр мен екі 
ортаны жалғайтын жолдың мәселесін 
көтерген еді. Мұнан бөлек елді мекендегі 
білім ошағының қазіргі жайы да елдің 
талаптілегіне арқау болған. Кеше 
ауылға алып баратын 17,1 шақырым 
жолдың бойында құрылыстың қарқын 
алғанына куә болдық. Ал кездесуде 
Асқарбек Темірбекұлы ауыл мек тебінің 
күрделі жөндеуіне қатысты сме талық 
құжат келер жылы әзірленетінін айтып, 
елдің еңсесін бір көтерді. 

Айтпақшы Жаңадарияда жол құры 
лысы мұнымен шектелмитін сияқ
ты. Әл гінде айтқан 17,1 шақырым 
жолдың 5 шақы рымға жуығы биыл 
асфальтталады, оған 100 млн теңге 
қаралып, жол құрылысы басталып кетті. 
Ал келер жылы шалғай ауылда тағы 3 
ішкі көшенің құрылысына сметалық 
құжаттар әзірленеді екен. 

Жалпы келер жылы Жаңадарияда 
жүзеге асатын жобалар мұнымен шек
телмейді. Біз тек өткен тоқсанда халық
тың қай талаптілегіне жұмыс жасалды, 
осы сауалдың түйінін тарқаттық. Басты
сы, жаңадариялықтар атқарылған жұ
мыс тарға, алдағы мақсатміндеттерге 
риза.

Иә, ауыл халқының негізгі тіршілік 
көзі мал шаруашылығына тікелей тәу
елді. Бір жағынан шалғайдағы ағайын
ның аула сына, сыртқа да бақша са
латыны тағы бар. Осыған дейін сайға 
егін салған жаңа дария лықтар, қырдағы 
алқапқа бақша өсіру үшін аяқ судың 
қиынға соққанын жеткізген еді. Одан бері 
«Іңкәрдария» каналы қазылып, аяқ суға 
қатысты елдің талаптілегі ескерілді. 
Бірақ мұнымен халықтың мәселесі 
толық шешімін тапқан жоқ. Асқарбек 
Темірбекұлы келер жылы да бұл 
бағытта тиісті жұмыстар жасалатынын 
жеткізді. Тіпті елдің алдында жауапты 
азаматтарға тиісті тапсырмасын берді 
де. 

– Негізінен ауыл халқының басым 
бөлігі мал шаруашылығымен күнелтіп 
отыр. Гектарлап бақша егетіндері де жоқ 
емес. Бірақ ол маусымдық жұмыстар 
екенін жақсы білесіздер. Ауылда ауыз су 
толық жаңғыртылған. Электр желісі де 
жаңаланған. Биыл бір көшемізге асфальт 
төселді. Келер жылы бұйыртса, тағы 3 
көшемізге жөндеу жұмыстары жүреді 
деп күтілуде. Жалғыз мәселеміз бар еді. 
Ол – ауылдағы білім ошағының жайы. 
Мектепті күрделі жөндеуден өткізуге 
бұйыртса, келер жылы тиісті жұмыстар 
жасалатын болды. Келер жылы да 
Жаңадарияда жарқын жобалар жүзеге 
асқалы отыр. Бұрын ауылдан аудан 
немесе облыс орталықтарына қоныс 
аударушылар көп болса, қазір керісінше 

бұрын көшіп кеткен дер ауылға қайтып 
келіп жатыр, – дейді Жаңадарияның 
әкімі Асхат Есқалиев.

Асекеңнің сөзіне алыпқосарымыз 
жоқ. Расымен соңғы жылдары аудан 
әкімінің елді мекендер еңсесін тіктеуге 
бағытталған жарқын жобаларының 
жемісін ауданға қарасты кез келген 
ауылдық округтен бағамдауға болады. 
Бір ғана шалғайдағы Жаңадария ауы
лын алып қарайық, елді мекен құ рыл
ғалы осыған дейін ешқандай кө шесіне 
жөндеу жұмыстары жүрмеген десе де 
болады. Биыл аталған ауылда орталық 
көшеге асфальт төселуі ауыл тари
хында болмаған жағдай екенін біз жақ
сы білеміз. 

Иә, қазір бұрынғыдай емес, кез келген 
көшесін аралап, халықтың әлеуетімен 
та ныс қан адам Жаңадарияның екінші 
ты нысы ашылғанын байқайды. Ал келер 
жы лы жүзеге асатын жобалар елдің қуа
ны шын еселері анық. Бастысы, халық 
риза.

Аламесек те – аудан орталығынан 
шал  ғай жатқан ауылдардың бірі. Екі 
мыңға жуық халқы бар елді мекеннің 
бұйыртса, келер жылы екінші тынысы 
ашылатындай. Биыл да Есет батырда 
еңселі жобалар жүзеге асты. Әсіресе 
жергілікті шаруа шы лықтардың демеу
шілігімен бірнеше ойын алаңының пай
далануға берілуі Бала лар жылында 
бүлдіршіндерге базар лық бол ған дай. 

Жылдың бірінші жарты жылдығында 

аламесектік ағайын ауылдық емхана 
ғима ратына қатысты мәселе көтерген. 
Көне нысан мұнда келген науқастардың 
ем алуына да, абзал жандардың емдік 
ша ра лар көрсетуіне де қолайсыз екен. 
Оны Асқарбек Есжанов та барып көрді. 
Көп ұзамай бұл мәселені шешуге тыры
са тынын жеткізіп, кез келген мәселенің 
ше ші мі қаражатқа байланысты болған
дық  тан толық уәде берген жоқ. Арық 
сөй леп, семіз шығатын әкім бүгін ауыл 
халқымен кездесуге сүйінші жаңалықпен 
келіпті. Бұйыртса, келер жылы ауылдағы 
абзал жандар жұмысын жаңа нысанда 
жалғас тырады. Яғни 2023 жылы Аламе
секте ауылдық емхана құрылысы баста
лады. 

Шыны керек, ауылдағы ішкі көше
лердің бәрінің бүгінде тозығы жеткен. 
Бұған қатысты да келер жылы Есет 
батырда жол құрылысы қарқын алғалы 
тұр. Ал ауылға кіреберістегі көпірдің 
маусымында халыққа қандай мәселе 
болғаны айтпаса да белгілі. Кеше көпір 
құрылысының да тә мамдалғанын көріп, 
қуанып қалдық. Жол құрылысынан 
бөлек келер жылы ауыл да ауыз су 
жүйесін  кеңейту, электр же  лісін жаң
ғырту қолға алынады. Тізе бер сек, 
ауылда алдағы жылы жүзеге аса тын 
жарқын жобалар жетерлік. Бас ты сы, ха
лық тың атқарылған істерге берер ба ға
сы жоғары.

Бүгін ауылдағы ағайын аудан әкімі
мен кездесуде учаскелік полиция 
инспек то рының қызметтік көлігі болса 
деген талаптілегін жеткізді. Аудан әкімі 
келер жылы көктемнің соңына дейін бұл 
мәселені ше шуге жұмыс жасалатынын 
айтты. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Елдің талап-тілегі ескерілді

Сайлау – 2022:
Жалағаштықтар 
жауапкершілік көрсетті

Таң атысымен тілшілік тіршілікпен жолға шықтық, бағытымыз – аудан орталығынан шалғай 
жатқан Жаңадария ауылы. Президент Жарлығынан кейін әкімдердің елді мекен халықтарымен 
тоқсан сайын кездесуі дәстүрге айналды ғой. Бастысы, бұның бұқараға пайдасы болмаса, зияны 
жоқ, қазір оған мысал келтіру үшін қыр асудың да қажеті шамалы. Ауданның өзінде өңір басшысы 
Асқарбек Есжановтың халықтың талап-тілегіне ден қоюының арқасында біршама мәселе шешімін 
тауып жатыр.

Саналы ғұмырын ауыл ша руа
шылығында еңбек етуге арнаған 
қария 1935 жылы наурыз айында 
дүниеге келген. Өзінің еңбек жолында 
шаруашылықта мал бақты, күріш екті, 
дала қосында еңбек етті. Өмірінің 
отыз жылдан астам уақытын туған 
жерді көркейтуге жұмсаған, «Еңбек 
Қызыл Ту» орденінің, бірнеше ме
дальдардың иегері болған ардагер 
шынайы құрметке лайық.  

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев қарияның 
кеудесіне «Қызылорда облысының 
Құрметті ардагері» төсбелгісін тағып, 
иығына қамзол жапты. Сондайақ 
«МегаАгро» жауапкершілігі шек теулі 

серіктестігінің төрағасы Манарбек 
Еспанов та өз сыйқұрметін көрсетті.

*     *     *
Облыс орталығынан келген қо

нақ тар М.Шәменов ауылынан шы
ғып, ат басын Мырзабай ахун ауы
лына бұрды. Ауылдағы №122 орта 
мектептің мәжіліс залында дәл сол 
күні 80 жасқа толып отырған еңбек 
ардагері Амангелді Арунұлын мара
паттау шарасы өтті. 

Амангелді Арунұлы 1942 жылдың 
24 қарашасы күні дүниеге келді. 
Ауыл дағы «Қызылдихан» жеті жыл
дық мектебінде білім алды.  Аудан 
орта  лығындағы Сталин мектебінен 

он жылдықты бітірді. Мектеп бітір
гесін Қазалы ауыл шаруашылығы 
техникумының агрономия бөліміне 
оқуға түсіп, агроном мамандығын 
алды. Кейін Алматы ауыл шаруа
шылығы инс титутын бітірді. 

Еңбек жолын 1962 жылы колхозда 
агроном болып бастады. Кейін Аққұм 
совхозында бас агроном, Мәдениет 
совхозында бас экономист, бастауыш 
партия ұйымының хатшысы, Мыр
забай ахун ауылында  кәсіподақ 
коми тетінің төрағасы, бас бухгалтер  
қызметтерін абыроймен атқарды. 2005 
жылы зейнет демалысына шықты. 
Бұл күнде кіндігінен өрбіген бала
ларының қызығын көріп, немерелерін 

тәрбиелеп отырған қария ның өмір 
жолы кейінгілерге үлгіөнеге.  

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев қарияның 
кеудесіне «Қызылорда облысының 
Құрметті ардагері» төсбелгісін тағып, 
шапан жауып, құрмет көрсетті.

Ал ауыл тұрғындары қадірлі еңбек 
ардагерін дүние дидарын көрген 
күнімен құттықтап, ат мінгізді. 

Үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор 
болу – халқымыздың  ежелден келе 
жатқан игі дәстүрлерінің бірі. Бұл жас 
ұрпақтың бойында ізгілікті оятатын, 
тәрбиелік мәні бар, тағылымды шара 
болды.

Е.СОЗАҚБАЕВ

Қазыналы қарттар құрмет төрінде
ОБлыСТыҚ АРдАгЕРлЕР 

КЕңЕСінің ТөРАғАСы СЕРіК 
дүЙСЕнБАЕВ, ТөРАғАның 
ОРынБАСАРы өміРБЕК ШәмЕнОВ, 
ЖАлАғАШ АудАнының әКімі АСҚАР 
ЕСЖАнОВ, ЖАлАғАШ АудАндыҚ 
АРдАгЕРлЕР КЕңЕСінің ТөРАғАСы 
САдыҚ әлиЕВ ЖәнЕ БилЕР 
КЕңЕСінің ТөРАғАСы КЕнЖЕғАРА 
СүлЕЙмЕнОВ м.ШәмЕнОВ 
АуылындАғы СЕКСЕн ЖЕТі 
ЖАСТАғы ҚАРия, ЕңБЕК АРдАгЕРі 
ҚАюПОВА АлТынАЙдың ОТБАСынА 
БАРыП, СәлЕм БЕРді. 

– Жексенбідегі саяcи науқанда Сыр елі 
сыр алдырмады, ал өзіміздің жалағаштықтар 
жауаптылық танытты. Бұл аймақтың, жалпы 
аудан жұртының ел болашағына бейжай 
қарамайтынын аңғартады. Баршаңызға кешегі 
саяси науқанның жоғары деңгейде өтуіне 
атсалысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін, 
отбастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, 
елімізге береке, бірлік тілеймін, – деді аудан 
әкімі Асқарбек Темірбекұлы. 

Мұнан кейін аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Садық Әлиев пен билер 
кеңесінің төрағасы Кенжеғара Сүлейменов 
ағаларымыз сөз алып, кешегі саяси науқанның 
маңыздылығына тоқталды. 

Расында сайлауда жалағаштықтар белсенді 
болды. Бұл сөзімізді саяси науқан күнгі әрбір 
сайлау учаскесіндегі жағдай растайды. Күннің 
қай мезгілінде болсын өз таңдауын жасауға 
келген халық көп болды. Бастысы, ел болып 
ауызбіршілікпен сайлауды өз деңгейінде 
өткіздік.

Айта кетейік, саяси науқанның қорытын
дысымен Қызылорда облысы халқының бел
сенділігі бойынша Қазақстанда екінші орын
нан табылса, Жалағаш ауданы аймақта көш 
бастады.

Жиында Асқарбек Есжанов жексенбідегі 
сайлауда саяси науқанның заң аясында және 
жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан бірқатар 
азаматты аудан әкімінің алғыс хатымен 
марапаттады.

“ЖЖ” ақпарат

Кеше аудан әкімі Асқарбек 
Есжановтың төрағалығымен  ҚР 
Президентінің  кезектен тыс сайлауының 
қорытынды жиыны өтті. Басқосуда 
аудан басшысы алдымен саяси 
науқанда сырбойылықтардың, 
оның ішінде жалағаштықтардың да 
белсенділік танытқанын тілге тиек етіп, 
қатысушыларға алғысын білдірді. 



Үлкен жолдан түсіп Таңға жақындай 
бастағаннан, ауылдың кіреберісінен бас
талған тындырымды тірлік көрген көзге 
қуаныш сыйлайды. Еріксіз сүйсінесің, 
ауыл дың ажарына таңдай қағасың. Иә, 
барды бар деп айту керек қой, Таң ауы
лында тындырымды тірлік көп екеніне көз 
жеткіздік. 

Аудан басшысы Асқарбек Есжановтың 
ауылдық елді мекендерге жұмыс сапа
рының алғашқы күні Таң ауылында 
қоры тындыланды. Мәдениет үйінде тұр
ғын  дармен жүздескен өңір басшысы 3 
жылдық ауданның даму жоспарын кеңі
нен тарқатып, оның ішінде ауылдық елді 
мекендер мәселесін шешу де қамтылғанын 
жасырмады. Ал ауыл тұрғындары болса, 
аудан әкіміне де, ауыл әкіміне де тағатын 
мін жоқ екенін айтып, тек қана береке мен 
бірлік тіледі. Расында солайақ, Таңда 
анау айтарлықтай мәселенің жоқтығын 
кіреберістенақ бірден аңғардық. Айна
ламызға шолу жасаған әріптесім екеу
міз мұнтаздай таза көшелер мен жа сыл
желектің, түрлітүсті заманауи үлгі мен 
салынған қоғамдық маңызы бар нысан

дардың ауыл ажарын арттырып тұрғанына 
және ауыл әкімінің іскерлігін көпке үлгі 
қылар лықтай екен дедік.

Айта кетейік, алдағы уақытта газ 
кіретін елді мекендер қатарында Таң да 
бар. Жергілікті халықты қуанышқа бөлеген 
басты жаңалық та бүгін осы болды. Бұл 
ауылдың халқы шынында не айтсын?! 
Көшелері айнадай, балабақшасы тағы бар, 
мектебі күрделі жөндеуден өткен. Жалпы 
ауылды абаттандыру және халықтың 
тұрмыс сапасын арттыру мақсатында 
атқарылған жұмыстар легін тарқатамын 
десек, жазар дүние көп. Бір ғана облыстық 
мәслихат депутаты, ауылдағы «Таң ЛТД» 
ЖШС төрағасы Имамзада Шағыртаевтың 
туған жерді түлету мақсатында жүзеге 
асырған жарқын жобалары қаншама. 
Бастысы, ауылда береке бар. Оның да 
ауызбіршіліктің арқасында келгенін біз 
жақсы білеміз.

 «Ауылдық жер болған соң мәселенің 
болмауы мүмкін емес қой. Бірақ қазіргі 
ауылдың ажары, дамуы, тұрғындардың 
тұрмыс сапасы анау айтарлықтай нашар 
емес. Биыл жоспарланған жобалар кезең 

кезеңімен жүзеге асты, әлі де ауылда 
атқарылатын жұмыстардың жүйесін 
естіп, біліп отырмыз. Ауылға кіреберістегі 
«Бозарық» каналы көпі рін қайта жаңғыр
туға да құжаттар дайын далуда екен. 
Әйтеуір тіршілік тоқтап қалмай, ретімен 
мәселелер шешімін тауып жатса, біз 
ризамыз» деген ауыл ақсақалдары да 
табылды. 

Алдағы уақытта атқарылатын 
жұмыстардың қатарында елді мекенге 
қарасты 10 ауылдық округтің учаскелік 
полиция инспекторларын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету жұмысы бар. Тәртіп 
сақшыларына берілетін бұл тұрғын 
үйлер әкімдіктің меншігінде болып, 
учаскелік полиция инспекторы қызмет 
ауыстырған жағдайда келесі келетін 
тәртіп сақшысының пайдасына жарайтын 
болады. Мұны қос қолдап қолдаған ауыл 
тұрғындары қатынап жұмыс жасағаннан 
ауылдағы ағайынмен етене араласып, 
бірлесіп жасалған жұмыстың нәтижесі 
жоғары болатынын жеткізді. 

Жалпы ауданда жыл көлемінде 
атқарылып жатқан жобалардың саны 
отызға жуық болса, оның ішінде ауыз 
су, жол құрылысы, әлеуметтік нысандар, 
көпір лерді жөндеу, газдандыру, жарық
тан дыру, абаттандыру жұмыстары қам
тылған. Ауыз су желілері бойынша 4 
жоба, жол құрылысы 9 жоба, газдандыру 
бойынша 4 жоба, жарықтандыру 4 жоба, 
абаттандыру 4 жоба жүзеге асуда. Ал 
осы жылы Таң ауылының дамуына тағы 

бір серпін болған жарқын жоба – Таң 
ауылдық дәрігерлік амбулаториясының 
пайдалануға берілуі. Біршама уақыт 
бұрын Жалағаш ауданындағы іргелі елді 
мекен Таң ауылы тұрғындарының көптен 
күткен көкейтесті мәселелерінің бірі 
шешімін тауып, жаңа медициналық нысан 
пайдалануға берілген еді. Ауыл халқының 
игілігіне қызмет ететін медициналық 
нысан «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
арқылы 140 млн теңге қаржыға салынған. 
Жаңа нысанда 1 дәрігер, 10 орта буын 
қызметкері, 2 кіші буын қызметкері ауыл 
тұрғындарына сапалы медициналық 
қызмет көрсетеді. 

Айта кетейік, Таң ауылындағы №118 
орта мектеп бала бойына білім дарытуда, 
заманның өзгерісіне бейімделе алатын, 
бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруда 
бар білімбіліктерін аяған емес. Ұстаздық 
жолдың жауапты әрі қиын екенін жете 
түсінген мектеп ұжымы қай істе болсын 
ауызбіршілікпен жұмыс жасайды. Ал 
1981 жылы пайдалануға берілген 624 
орындық білім ошағы өткен жылы күрделі 
жөндеуден өтіпті. Типтік жобадағы мектеп 
ғимараты қазір заманауи жабдықтармен 
жабдықталып, талапқа сай білім беруде 
еш кедергімен бетпебет келіп отырған 
жоқ.

Жалпы Таң ауылының даму дина
микасына келсек, тарқатып жазар дүние 
көп. Әсіресе бұл ауылда түрлі жарқын 
жобалардың жүзеге асуы жергілікті 
тұрғын  дардың тұрмыс сапасына да 
оң  әсерін тигізуде. Ауыл – тынымсыз 
тірлік жасалып жатқан елді мекендердің 
бірі. Әсіресе ауылды көркейту, дамыту 
жолында жыл сайын жүйелі жұмыстар 
атқарылуда. Ал әлеуметтің әлеуетін 
көтеру мақсатындағы жұмыстардың бірі 
кәсіпкерлерге қолдау көрсету екені белгілі. 
Кәсіп ашып, оны дамытамын деушілерге 
қашанда көмек қолын созу, қайтарымсыз 
грантқа ие болуға және төмен пайызбен 
несие алу жұмыстарына да жәрдем беруді 
күн тәртібіне қойып келеміз.

Қашаннан берекелі тірлік бірлікпен 
бітетінін айтқан Асқарбек Темірбекұлы 
ауыл ағайындары үшін де алдағы 
жылдары игі істер қолға алынатынын 
айтып, тұрғындардың көңілін бір демдеді. 
Осылайша іргелес жатқан бірнеше елді 
мекеннің тыныстіршілігін бағамдап, 
тұрғындардың талаптілегіне құлақ түріп, 
мәселенің шешімінен хабардар еткен, ауыл 
ақсақалдарының ақ батасын алған өңір 
басшысы бүгінгі жұмыс сапарын аяқтады.  

нұржамила АлмАСҚыЗы
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ҚОҒАМ

Бүгінгі кездесуде елдің ішінде ай тар 
лықтай мәселе байқамадық. Тек ақса
қалдар жағы аяқ су келетін каналдар 
қа зылса деген талаптілегін жеткізді. Бұл 
мәселеге де жұмыс жасалатын болды. 

Аққошқарда не мәселе болсын, ша
руамен ширап, тұтас бір елді мекеннің 
еңсесін тіктеген Шакизатхандай азаматы 
бар ауыл осылай болуы керек. Әр жыл 
сайын еңбеккерлеріне 100 млн теңге 
сыйақы үлестіреді. Кеше қос отбасына екі 
баспананың кілтін табыстапты. Тағы бірі 
темір тұлпар тақымдаған. Әлеуметінің 
әлeуеті нық Еңбекте ақсақалдар әкімді 
батасымен шығарып салды.

Еңбекте ауыл шаруашылығының 
қос саласы да қарқынды да мы ған. 
Күріштен тау тұрғызған ауыл хал қы 
мал шаруашылығына да бейім. Кәсіп
керлік саласының да дамуы жаман 
емес. Әлеуметтік нысандар сапасында 
мә селе жоқ. Жол мәселесі алдағы 2 
жыл да толық шешімін табады. Ауыз су 
жүйесі жаңа, электр желісінде мәселе 
жоқ. Мектебі күрделі жөндеуден өткен, 
кіре беріс жол асфальтталған. Осынша 
шаруа атқарылғаннан кейін ауыл хал қы
ның аудан басшысына алғыс айта тын
дай реті бар. 

– Биыл үш ішкі көшенің сапасына 
мән берілді. Келер жылы да аудан бас
шысы ауылда жол құрылысының қар
қын алатынын айтып, елді қуантты. 

Ауылдағы шаруашылық төрағасы Шаки
затхан Ысқақов ағамыз да ауылдың 
абат тануына, әлеуметтің әлеуетінің ар
туына жұмыс жасап жатыр. Атпал аза
мат ауылда жүзеге асатын кез келген 
жұ мысқа демеушілік етуді дәстүрге 
айнал дырып келеді. Биыл қос отбасына 
бас пана кілтін табыстады. Бір азамат 
сужаңа темір тұлпар тақымдады. Мұның 
бәрі ауыл халқының тұрмыс сапасына 
бірінші кезекте оң әсерін тигізеді, – дейді 
ауыл әкімі Қайролла Қалданов.

Расында Шакизатхан Ысқақовтың 
дала дарабоздарының еңбегін лайықты 
бағалайтынын бұған дейін де көргенбіз. 
Тіпті бір жылдары 72 млн теңгедей 
еңбек  керлеріне сыйақы үлестіргеніне 
куә болдық. Мұнан кейін шаруашылық 
еңбек  керлері қыстай кетпенін мұзға 
қай рап баптайды екен. Енді басшылық 
тара пынан әлгіндей қолдау болса, олар
дың үлкен шабытпен жұмыс жасай тыны 
айтпаса да белгілі ғой. Ауыл атына заты 
сай. Халқы бейнеткеш, төрағасының қо
лы ашық, жүрегі кең. Бірлікті ту еткен 
елді мекенде әлі талай жарқын жобалар 
жүзеге асатынына сеніп біз қайттық. 

Елді мекен тұрғындарымен кездесіп, 
атқарылған, алда атқарылатын жұмыс
тарды кеңінен тарқатқан аудан әкімі 
Асқарбек Есжанов түсауа Аққұм ауы
лына аялдады. Ауылдық клуб та бас 
қосқан аққұмдық ағайын ау дан ның 

биылғы әлеуметтікэко но ми ка лық даму 
қорытындысы мен 2023 жыл ғы міндет
терінен хабардар болды. 

Ауданда атқарылған іс ауқымды, 
кезекте тұрған мәселе де жоқ емес.  
Зерттеузерделеу  барысында ауданда 
ең өзекті мәселелер қатарында бірқатар 
ауылдарда ауыз су жүйесін кеңейту, жол 
құрылысы, көпірлерді жөндеу, Жалағаш 
кентіне жақын ауылдарды газдандыру, 
жарықтандыру мәселесі тұр. Осыған 
орай аудан басшысы алдымен ауыз 
судың шешілу түйінін тарқатты. 

– Ауыз су желілері бойынша ау
данда 4 жоба жүзеге асуда. Атап ай
тар болсақ, Аққұм елді мекенінде су 
тарату жүйесінен аулаішілік су тарату 
желісін кеңейту, тұтынушыларға су 
тарату желісінің құрылысы, Жалағаш 
кентінде Ақтерек170 га учаскесінің 
су ұңғымалары және су жинаутарату 
кеше нінің құрылысы, Жалағаш кентінде 
Ақте рек170 га учаскесіндегі инженерлік 
инфра құрылымның сумен жабдықтау 
жүйе сінің құрылысы, Мәдениет елді меке
нінде су тарату жүйесінен аулаішілік су 
тарату желісін кеңейту, тұтынушыларға 
су тарату желісінің құрылысы жүргізілуде. 
Жалпы аудан тұрғындары 100 пайыз 
ауыз сумен қамтамасыз етілген, – деген 
өңір басшысы  жол құрылысы бойынша 
да 9 жоба, көпірлерді жөндеу, тұрғын 
үйлерді күрделі жөндеу, газдандыру, 

жарықтандыру бойынша 4 жоба, 
абаттандыру бағытында да бірқатар 
жобаларды атады.  

Аудан әкімі Асқарбек Есжанов ал
дымен ішкі көшелерге, яғни алдағы бір
неше жылда Аққұмдағы бірнеше көшенің 
сапасына мән берілетінін айтты. Тіпті 
ол ауданның даму жоспарында да 
қамтылған. Демек бұл мәселе ше шімін 
тауып, халықтың талаптілегі орын
да латын күннің де ауылы алыс емес 
секілді. Ал ауылдағы жарықтандыру 
жұмысы қолға алынса, елді мекенге 
көгілдір отын кіргізу жобасының қолға 
алынатыны аққұмдықтарды қуантты. 
Биыл дың өзінде кент іргесіндегі Ақсу 
ауылы мен дарияның бергі бетінде 
орналасқан М.Шәменов ауылына газ 
кіргізу жобалары дайындалса, дәл осы 
қос елді мекен арқылы алдағы уақытта 
Бұқарбай батыр, Аққұм, Қаракеткен, 
Таң ауылдарына көгілдір отын жеткізу 
жоспарда бар.

Жалпы ауданның 3 жылдық даму 
жоспарында әрбір елді мекенде ха
лықтың көкейінде жүрген мәселелерді 
шешу көзделгенін байқаймыз. Мәселен, 
бір ғана Аққұм ауылында тұрғындар 
тарапынан көтерілген барлық мәселенің 
шешімі әлгі жобада толық қамтылған. 

н.АлмАСҚыЗы

Жарқын жобалар 
елді мекендер еңсесін тіктейді

иә, биыл үлкен жолдың бойындағы Еңбекте 3 көшенің сапасына мән берілген. Аудан әкімінің халықпен кездесуіндегі сөзінен 
алдағы 2 жылда тағы да бұл ауылда жол құрылысы қарқын алатынын аңғардық. Осылайша Асқарбек Есжанов 2025 жылы 
жол сапасына қатысты Еңбекке қайта оралуды жөнсіз дейді. Президент жергілікті әкімдердің жұмысын жол сапасына қарап 
бағалайтынын айтқан. Біздегі жол құрылысының қарқын алғанын ескерсек, Асқарбек Темірбекұлының бұл бағытта біршама іс 
тындырғанын аңғарамыз. 

Таң ауылының тірлігі бекем

Алдағы екі-үш жылда ауданға қарасты елді мекендерде жарқын 
жобалар қолға алынып, жүйелі жұмыстар жасалмақ. әсіресе табиғи газға 
қосылатын ауыл тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Қажеттілігіне, 
мәселенің өзектілігіне қарай барлық ауылдық округтерде көшелер жөнделіп, 
жарықтандыру, абаттандыру жұмыстары кезең кезеңімен атқарылады. Аудан 
әкімі Асқарбек Есжанов ауылдарға сапарында осындай жақсы жаңалықпен 
бөлісті. 

Расында қоғамның жаңаруы көп жағдайды өзгертеді. 
Ол үшін аса күрделі механизм ойлап табудың қажеті де 
шамалы. Тек билік пен халықтың арасы жақындаса болғаны. 
Яғни Мемлекет басшысы айтқан «Жаңа Қазақстан» билік пен 
халықтың өзара түсінісуінен басталуы тиіс және ондай жағдай 
жайлап болса да қалыптасып келеді. Келешек бұл мызғымас 
қағидаға айналса, халық сенімінің ақталғаны.

Апта басынан бері аудан әкімі Асқарбек Есжановтың аудан 
халқына есеп беруі жалғасып келеді. Сәрсенбі күні аудан 
басшысы шалғайдағы Аққыр ауылының тұрғындарымен 
кездесті. 

Айта кету керек, Аққыр – ауданнан ең шалғай орналасқан 
елді мекен. Алайда, бұл ауылдың түтіні түзу шығады. Өйткені, 
ауылға береке үйіріп, бірлігін сақтап отырған ақсақалдары 
мен елағалары бар. Бірлесіп жарасымды тірлік кешіп жатыр. 
Өткен ғасырдың бел ортасында қаракөлқой совхозы болып 
құрылған Аққырда сол кезеңде қырық мыңға жуық қой болған. 
Ет және қаракөл бағытында өсірілген қойдың өнімі елімізді 
етпен қамтамасыз еткен. Ал алтынның құнымен шамалас 
бағаланған қаракөл елтірісі өңделіп, бүкілодақтық нарыққа 
шығарылған. Қойдан бөлек түйе, жылқы, сиыр сияқты төрт 
түліктің түрлері де өсірілді. Егін шаруашылығымен түбегейлі 
айналыспаса да, ауыл тұрғындары бақша өнімдерін 
базардан сатып алған жоқ. Тың жерлердің көбісі игеріліп, 
бидай, қызылша, жүгері, күнбағыс та егілді. 

Әрине бүгінде Қызылқұм қойнауында мыңғырған 
мал да, алқаптарында жайқалған бақша да жоқ. Алайда 
аққырлықтар қол қусырып қарап отыруды жөн көрмейді. 
Тырбанып шамашарқынша тіршілік етіп жатыр. Қорасына 
мал ұстап, ауласына баубақша салып отырғандар да бар. 
Көбі ет пен сүтті және бақша өнімдерін базардан алмайды, 
керісінше аратұра болса да адал еңбекпен тапқандарын 
сатып, пұл қылады. 

Осындай бірлігі жарасқан ауыл тұрғындарының алдында 
есеп берген Асқарбек Темірбекұлы алдымен аудан бойынша 
атқарылған жұмыстарды ретретімен баяндады. Келер жылы 
ауданымызда жалпы құны 4,7 млрд теңгені құрайтын 46 
ауқымды жоба жүзеге асырылады және олардың барлығы 
да ауданның экономикалық әлеуетіне оң әсерін тигізеді деп 
күтілуде. Аудан әкімі бұл бағытта жасалып жатқан жұмыс 
қарқыны күшеймесе, бәсеңдемейтінін айтты. Атап айтсақ, 
аталған жобалар аясында аудан халқының, әсіресе ауыл 
тұрғындарының тұрмысына аса қажетті аяқ су мәселесін 
шешу, аудан мен ауылдардың арасын жалғайтын автомобиль 
жолдарын қалпына келтіру, елді мекендердің ішкі көшелерін 
күрделі жөндеуден өткізу және асфальттау, Сырдария 
өзеніндегі көпірді жаңғырту, электр желілерін жаңалау, аудан 
орталығына жақын ауылдарға табиғи газ құбырын тарту 
жұмыстары жоспарланған. Сонымен бірге бірнеше ауылда 
клуб үйлері мен емхана ғимаратының құрылысы басталады. 

Аудан басшысы кездесу барысында Аққыр ауылында 
атқарылған жұмыстарға және алдағы уақытта жүзеге асатын 
жобаларға арнайы тоқталды. Биыл аталған ауылда бір 
көше асфальтталып, футбол алаңы күрделі жөндеуден өтіп, 
жаңартылған. Ауылда ауыз су және электр желісіне қатысты 
мәселе жоқ. Толық шешілген. Келер жылы типтік жобадағы 
жаңа клуб салынатын болды және бес көше күрделі жөн
деуден өтеді.  

Әйтсе де Аққыр ауылында мәселе жоқ емес. Оның 
бастысы – аяқ су. Бұл мәселеге байланысты жауап берген 
аудан әкімі соңғы жылдары трансшекаралық өзен – 
Сырдарияның арнасы тартылып, аяқ су тапшылығы ауыл 
шаруашылығының төңірегіндегі ең өзекті мәселеге айналып 
бара жатқанын және оның алдын алуда ауданымызда 
жоспарлы түрде шаралар жасалып жатқанын жеткізді. Атап 
айтсақ, келер жылы дарияның табанынан қашық жатқан 
Қаракеткен мен Жаңаталап ауылдарынан су ұңғымаларын 
бұрғылау жұмыстары басталмақ. Нәтижесінде, жерасты 
суларын пайдалану арқылы егістікке және шабындық 
жерлерге су апаруға мүмкіндік туады. Ал баубақша егетін 
Аққыр ауылы үшін келер жылдан бастап қуаты жоғары су 
тартатын электрлі насостар іске қосылады.  

Одан бөлек, ауыл тұрғындары ауылға пошта бөлімшесінің 
қажеттілігін және ауыл шаруашылығына арналған 
техникалардың жеткіліксіздігін  айтты. Тұрғындардың 
талаптілегінің негізінде тиісті бөлім басшыларына аталған 
мәселелерді зерттеп, саралап заңға сәйкес шешуді тапсырды. 

Аудан әкімі Асқарбек Есжанов сапарын одан әрі жалғап, 
жоспарланған бағыты бойынша Жаңаталап ауылына ат 
басын бұрды. Жаңаталап аядай ауыл болғанымен, халқының 
ауызбіршілігі мығым және өте еңбекқор. Күрішті ауылдың 
қазіргі ахуалы орташа. Аудан басшысы ауыл тұрғындарына 
атқарылған жұмыстарды ретретімен баяндады. Бұл жақта 
да басты мәселе – аяқ су. Жаз бойы жер еміп, нәпақасын 
табатын ауылдағы шаруалардың бүгінде аяқ судан өзге 
уайымы жоқ. Бірақ жоғарыда айтқанымыздай, бұйыртса, 
жаңаталаптықтар келер жылы жер асты суларын кәдеге 
жарататын болады. Ауыл тұрғындары тарапынан ауыз су 
мұнарасының ескіріп, шірігені айтылды. Бұған байланысты 
«Жалағаш ауданының оқшау сумен жабдықтау жүйелерін 
пайдаланушы» өндірістік бөлімшесінің басышсы Мұрат 
Елеусінов жауап беріп, ауылдағы су мұнарасын ауыстыруға 
тиісті қаржы бөлінгенін және келер жылы жаңаланатынын 
жеткізді.  

Әкімдердің халық алдында есеп беруі – бірнеше жылдан 
бері қалыптасқан үрдіс. Бірақ биыл аудан басшысы бастаған 
топ жайғасып, жайланып отырмай, атқарылған жұмыстар 
жөнінде тік тұрып есеп берді. Бұны да ауыл халқы жаңа 
Қазақстан билігіндегі оң өзгеріс, билік пен халық арасын 
жақындатудың алғы шарты ретінде жылы көңілмен 
қабылдады. 

Салыстырмалы түрде сараласақ, ауылдардың жағдайы, 
ауыл халқының тұрмысы кешегіден бүгін жақсы. Егер 
жергілікті билік пен бұқараның арасы жақындай түссе, ертең 
ауылдардың әлеуметтік ахуалы бұдан да жақсарады деген 
үміт басым. 

Қуат АХЕТОВ

 Қазірде ел ішінде айтылып жүрген «Жаңа 
Қазақстан» сөзі көпшіліктің үмітін оятты. 
әсіресе ауыл халқы Президент айтқан осы 
сөзге ерекше мән береді және еліміздің 
ертеңіне сенеді. 

Ел еңбекпен 
еңсе түзейді
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А.Тілеулиев – 75 жыл

тАныМ
Жалағаш ауданы әкімдігінің 2022 жылғы                    

 “__” __________ №__ қаулысымен бекітілген
43  қосымша

Жалағаш ауданының Мәдениет ауылдық округіндегі №6 
инженерлік тұрғыда әзірленген суармалы жерде дақылдарды 

кезектестіру (ротациялау) схемасы

Жылдар Ауыспалы 
егістік 

жүйесінің 
көлемі, га

Алқаптардағы дақылдардың кезектестіруі, га

1-алқап 2-алқап 3-алқап 4-алқап 5-алқап

1 2 3 4 5 6 7

2023 жыл 289,07 59,94    
 жаңа 

жоңышқа

70,65 
ескі 

жоңышқа

50,16   
күріш

66,61
   күріш

41,71 
күріш

2024 жыл 289,07 59,94      
 ескі 

жоңышқа

70,65
 күріш

50,16   
күріш

66,61
   күріш

41,71       
жаңа 

жоңышқа

2025 жыл 289,07 59,94   
 күріш

70,65  
күріш

50,16   
күріш

66,61    
 жаңа

жоңышқа

41,71       
ескі 

жоңышқа
2026 жыл 289,07 59,94    

күріш
70,65   
күріш

50,16     
жаңа 

жоңышқа

66,61     
  ескі 

жоңышқа

41,71 
күріш

2027 жыл 289,07 59,94  
  күріш

70,65 
 жаңа 

жоңышқа

50,16      
 ескі 

жоңышқа

66,61
   күріш

41,71 
күріш

Кестенің жалғасы

Алқаптардағы дақылдардың 
кезектестіруі, га

Дақылдардың үлесі, га

6-алқап 7-алқап 8-алқап күріш жаңа 
жоңышқа

ескі
жоңышқа

мақсары

8 9 10 11 12 13 14
   158,48 59,94 70,65  

   187,42 41,71 59,94  

   180,75 66,61 41,71  

  
 

 
 

172,3 50,16 66,61  

   168,26 70,65 50,16  

Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:
га-гектар

Приложение №43
утверждено постановлением акимата

Жалагашского района от «__» ____ 2022  года №__
 
Схема чередование (ротации) культур на орошаемых инженерно 

подготовленных землях севооборота №6 сельского округа 
Мадениет Жалагашского района

Годы Площадь 
сево-

оборота, га
Чередование культур севооборота, га

1-поле 2-поле 3-поле 4-поле 5-поле

1 2 3 4 5 6 7
2023 год 289,07 59,94     

люцерна 
текущего 

года

70,65
люцерна 
прошлых 

лет

50,16 
  рис

66,61 
 рис

41,71  
   рис

2024 год 289,07 59,94       
люцерна 
прошлых 

лет

70,65
  рис

50,16 
  рис

66,61  
  рис

41,71
люцерна 
текущего 

года
2025 год 289,07 59,94  

  рис
70,65
    рис

50,16  
 рис

66,61
люцерна 
текущего 

года

41,71
люцерна 
прошлых 

лет

2026 год 289,07 59,94  
рис

70,65
 рис

50,16
люцерна 
текущего 

года

66,61
люцерна 
прошлых 

лет

41,71
   рис

2027 год 289,07 59,94 
 рис

70,65
люцерна 
текущего 

года

50,16
люцерна 
прошлых 

лет

66,61
  рис

41,71
   рис

Продолжение таблицы

Чередование культур 
севооборота, га

Доля культур, га

6-поле 7-поле 8-поле рис люцерна 
текущего 

года

люцерна 
прошлых 

лет

сафлор

8 9 10 11 12 13 14

   
158,48 59,94 70,65

 

   
187,42 41,71 59,94

 

   
180,75 66,61 41,71

 

   
 
 

172,3 50,16 66,61
 

   
168,26 70,65 50,16

 

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
га-гектар

САғындыҚ АнА, өЗіңді

Жарық жалғанда анадан артық жан бар 
ма?! Алпыс екі тамырын иітіп, мейіріммен 
еміренген ананың баласына деген 
махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
бе екен?! Анасы жанында жүрген адамның 
арманы бар ма екен?!

Біздің де асыл анамызға деген сағыны
шымыз жиырма жыл өтсе де бір басылар емес. 
Күнненкүнге ұлғайып бара жатыр. Аяулы 
жанды қайтып келетіндей іздеп отырамыз. 
Көзімізбен мәңгілік мекеніне шығарып салсақ 
та, көңіл шіркін сенгісі келмейді. 

Уақыт жүйрік. Асыл анамыз Баймұратова 
Зәуреш Әнуарбекқызының бақи сапарына 
аттанғанына да жиырма жыл өтіпті. Яғни 
біздің анасыз, панасыз өмір сүріп келе жатқанымызға да осынша 
жыл болыпты. Осы жылдар ішіндегі біздің алайдүлей болған жан 
дүниеміздегі жағдайды сырт адам білмейді. Ол – анамызға деген 
жүрегімізді сыздатып, жанымызды жылатқан сағынышымыз. 

Баймұратова Зәуреш Әнуарбекқызы 1965 жылы Жалағаш 
ауданында дүниеге келген. Әкеміз Қонарбаев Абай екеуі 2 ұл, 1 қызды 
тәрбиелеп өсірді. Анамыз өмірден өткенде біз тым жас едік. Алайда 
анамыздың мейірім тұнып тұратын көздері, әдемі жүзі, бізге үлгі, 
өнеге болған сөзі мен ісі есімізде қалды және ол біздің жадымызда 
мәңгілік жаңғырып тұрады. Әкеміз бен анамыздың бізге деген ұлы 
махаббатымен, қамқорлығымен өсіп жетілдік. Қазір екеуі де өмірде 
жоқ. Алланың жазуына пенденің қарсы тұрар амалы қайсы?! Тірі 
адамның тіршілігі жалғаса береді екен. Бірақ Алла Тағалаға шүкір 
етеміз. Талай жан ұрпақсыз өмірден өтіп жатыр. Біз есейдік. Анамыз 
ерте кеткенімен, әкеміз анамыздың орынын жоқтатқан жоқ. Қазірде 
әкем мен анамның өмірі ұлқыздарымен және немерелерімен 
жалғасып жатыр. Соларды көріп, көңіл жұбатамыз. Артында еске 
алып, құран бағыштайтын ұрпағы бар адамның рухы мәңгілік өмір 
сүреді. Соған тәубе қыламыз. 

Жаның жәннаттың төрінде шалқысын, жан Ана! Біз өзіңді әрдайым 
сағынып еске алып отырамыз. Біздің жүрегіміздесің.

Жиырма жыл өтіпті сен кеткелі,
Содан бері бізді мейірім тербетпеді. 
Бір саған жетпейді екен, жинасаң да
Бар асылын ғаламның жеркөктегі.

Еске алушылар ұлдары мен келіндері қызы мен күйеу 
баласы және немерелері 

Еді ғой келгендерге төрің үлгі...
Қараша кеп жылатты көңілімді.
Анашым, сен тірісің біздер үшін,
Немерелер жалғайды өміріңді.

I

Қалай дегенде де жетпістің 
қырқасына шыққан адамнан айтар 
әңгіменің, шертер сырдың табылары 
анық. Осы уақыт ішінде бастан 
жақсыны да, жаманды да өткізіппіз. 
Жаманы солып, көмескіленіп, 
шаңның астында көміліп қалыпты да, 
жақсылары жаңарып, бұрынғысынан 
да жақсарып, жаныңа жақындай 
түсіпті. Бұлайша сөз қозғап отырған 
себебім біз көп жағдайды табиғат 
берген азықты дұрыс пайдалана 
бермейміз. Осыдан келіп уақыттың 
қалай өтіп кеткенін аңғармай да 
қалатын сәттеріміз аз емес. Алайда 
өткенге өкінбей, ойымыздағы жақсы 
сәттерді еске алып, оның келешекке 
азда болса үлгі тұтарлық жақтары 
болып жатса, айтқанның әбестігі жоқ 
сияқты.

...Ұмытпасам, 1981 жылдың маусым 
айы. Ол кезде жұмысқа келісімен 
қолға аудандық «Жаңадария» газетін 
алып, ашып қарайтын әдетім. Газеттің 
төртінші бетіне «Ақтолқын» атты 
әңгіме жарияланыпты. Авторы таныс 
емес. Сосын дереу телефон тұтқасын 
алып редакторға телефон соқтым. Ол 
кезде газет редакторы марқұм Зордан 
Салықбаев болатын. Амансаулықтан 
кейін:

– Зәке, газеттің бүгінгі нөмірінен 
«Ақтолқын» әңгімені көріп отырмын, 
авторы таныс емес, бірақ әңгімелерінің 
бел ортасындағы: 

“Махаббат өмір қашаннан мәлім таныс жыр, 
Десек те сол жыр біздерден әлі алыс жүр. 
Мендегі сезім – теңіздің сезім толқыны, 
Түсінгің келсе, мұхитпен терең салыстыр” 

деген өлең жолдары мені елең еткізіп 
отырғаны, – дедім.

Сонда ол:
– Шәке, мұны жазып отырған 

газеттің әдеби қызметкері Ахмет 
Тілеулиев деген азамат. Білгіңіз келіп 
отыр екен. Олай болса ол жайлы толық 
айтайын.

Ахмет орта мектепті бітіргеннен 
кейін еңбек жолын құрылыс мекеме
сінде бастаған. 1966 жылы Совет 
Ар мия сы қатарына шақырылып, ол 
бо рышын аяқтағаннан кейін 1970 
жылы Алматы қаласындағы Қазақ
тың мемлекеттік университетінің 
фило    логия факультетіне түсіп, оны 
1975 жылы бітіріп шығады. Мұнан 
кейін бірнеше жыл мектепте ұстаздық 
қыз мет жасайды. 1978 жылдан бері 
аудан дық газетте аға әдеби қызметкер 
болып жұмыс атқарып келеді. Талант
ты журналист, келешегінен мол үміт 
күтіп жүрген жігіттеріміздің бірі,  –  деді 
ре дактор.

Екеуара әңгімеміз осымен аяқталды. 
Содан бері де арада біраз жылдар 
арт та қалыпты. Жиырма жылдан ас
там аудандық «Жаңадария», қазіргі 
«Жа  лағаш жаршысы» газетінде ең
бек еткен ол әдеби қызметкерден, 
бөлім меңгерушісі, редактордың орын
басары сынды жұмыстарды атқарды. 
Ал 1999 жылдан 2004 жылдың аяғына 
дейін аудандық мұражайдың дирек
торы болып, оның қалыптасуына ғы 
лыми негізін қалап елеулі еңбек сі
ңір ді. Бүгінгі ұстаздықты аудандық 
оқу  шылар үйінде жалғастыра отырып, 
шы  ғармашылық жұмысқа тікелей бет 
бұр ды.

II

Поэзия алыбы Әбілда Тәжібаевтың:
Ойым менің тыпыршиды тыншымай,
Аңғарамын әлем сырын тыңшыдай,
Мен жылдарды өткен сонау санаймын,
Мен жолдарға кеткен сонау қарай

мын, – деген өлең жолдары әр пенденің 
басында болатын жағдай. Мен де 
өткеніме көз жіберіп қарасам, Ахметтің 
алғашқы әңгімесін оқығаныма міне, 
үстіміздегі жылы ширек ғасырдан 
асып ты.

Сонау жылғы марқұм Зорданның 
Ахмет жайлы айтқан үмітті пікірі өз 
орнын тауыпты. Өткен жолдардан 
ол өз үлесін ала біліпті. Әр қаламгер 
дүниені өзінше көріп, өзінше толғайды. 
Бұл – өмір зандылығы. Сол сияқты 

туған топырағының арғыбергі 
тарихын, кешегісі мен бүгінін жазуда 
Ахметтің де тындырған ісі аз емес.

Әдебиет деген мәңгілік. Ол өтпелі 
дүние емес. Осы салада өзінің қол таң
басымен қалам тартып келе жатқан 
журналист жазушы Ахмет Тілеулиев 
бұл күндері «Қарақұм перзенті», «Дән
нің салмағы», «Сырдың суы», «Қара
құм» атты кітаптардың авторы. Бұлар
дың барлығы да айтары мол дүниелер 
деуге болады.

Енді сол кітаптарға жекежеке тоқ
талатын болсақ, автордың «Қара құм 
перзенті» атты кітабы 2002 жылы «Өр
ке ниет» баспасынан шыққан бола
тын. Бұл кітапта Қарақұмды игеруге 
атсалысқан азамат, өткен ғасырдың 
елуіншіалпысыншы жылдары қой ша
руа шылығы саласында еңбек етіп, мал 
басын көбейткен, туған жерге деген 
сүйіспеншілікті кейінгілерге үлгі еткен 
Мүбәрак Тәйтіков туралы жанжақты 
баяндалады. Осы кітаптағы мына бір 
өлең жолдарына назар аударайықшы.

Бердалы мен Мүбәрак, 
Күресіп еді белдесіп, 
Екеуінің қайраты, 
Қалғандайау теңдесіп, 
Ағалық етіп дегенмен, 
Бүктірді тізе Бердалы, 
Мүбәрак тұрып орнынан, 
Деп ұмтылды «кел тағы». 
«Күш атасын сыйламас», 
Дегенді Бәкең еске алды, 
Сөйтседағы жас палуан,
Бас бәйгеден кеш қалды.
Бұдан нар тұлғалы ағаларымыздың, 

еңбекке де ерен істің басында болға
ны нан хабардар боламыз.

Ахметтің 2005 жылы шыққан «Дән
нің салмағы» атты кітабы былай бас
та лыпты:

«Тағдыр шіркін қанша умаждап, 
ті зесін батырса да жартасты жарып 
шыққан шынардай өзгелерді көлеңке
сімен қорғай жүретін, өмірі өнеге адам
дардан Сыр өңірі кенде емес. Со лар
дың тарамыстан есілгендей жан сы ры 
мықтылығы, иманы кәміл, ары таза 
болуы өмір көшін алға бас тап, ата 
тарихымызды бүгінге са бақ  тас ты ра
ды. Қазақ халқы сондай ұл дар  мен мақ
та нады».

Автордың бұл қалам тартысынан 
ойын дәл тауып айтуға, тартымды 
жеткізуге, бүгінгі дәуір рухына сай 
шығарма жазуға қабілеті жеткілікті 
қаламгер екеніне күмән келтірмейді.

Жалпы оның бұл шығармасы Ыбы
рай Жақаевтың Жалағаш ауда нын
дағы ізбасары, даңғайыр диқан Әбілда 
Смағұловтың өмір жолына арналыпты.

Алдымызда Ахметтің 2006 жылы 
«Үш қиян» баспасынан шыққан 
«Сыр дың суы» атты кітабы. Кітап 
негі зінен Жалағаш аудандық су 
шаруа  шылығы мекемесін басқарған, 
егін  шілік мәдениетін дамытуға сүбелі 
үлес қосқан, соңында айтарлықтай 
із қалдырған Сәруар Қалтаевтың 
өмір жолы мен еңбегі туралы сыр 
шертеді. Ол өз кейіпкерінің тұлғасын 
оқыр манға жеткізе білуде ой өрнегін, 
сөйлеу мәнерін, басқа да қабілеттерін 
көрсетуде жазу шеберлігін ұштап, 
айқындай түседі. Сондайақ шаруа
шылық басқарудағы қымқиғаш қиын
шылықтарды шешудегі басшының 
қарымды жұмыстарын тартымды да 
қызықты етіп көрсете білген. Бұдан 
біз қаламгер қаламының қуатты ойды 
қуатты сөздермен жеткізіп отырғанын 
көреміз.

Осыдан он жыл бұрын, 1977 жылы 
жазушы Құланбай Көпіш «Қарақұм 
көтерілісі» деген деректі роман жаз
ды. Оның үзіндісі сол жылы «Қазақ 
әдебиеті» газетінің №22 санында 
жария ланды. Содан үзінді келтірейік: 
«Қарақұм көтерілісін тек қана Қара
құм да болған оқиға деп түсінбеу керек. 
Бұл оқиға Қаратаудан бастап қазіргі 
Жаңақорған аумағындағы аймақ 
Алатаумен шектесетін, одан әрі Сарысу 
мен Қызылорда облысының Жалағаш, 
Тереңөзек, Арал ауданының арғы, 
бергі жағы, одан әрі Арысқұм арқылы 
Бөкей ордасындағы Нарынқұмға 
барып жалғасады. «Қаракұм көтерілісі» 
осындай кең де үлкен аралықта болған 

тарихи оқиға десек орынды».
Осы оқиға жайлы Сыр өңірінде 

жаңа деректер тауып, жанжақты 
зерттеп, «Қарақұм» атты кітабы 2007 
жылы дүниеге келтірген автор Ахмет 
Тілеулиев. Автор бұл шығармасында 
Қарақұм көтерілісінің аңыз емес шын
дық екенін көрсетіп берді. Сон дық тан 
да мұны әдеби шығарма деуге де, 
монографиялық еңбек деуге де бо
лады.

Бұдан басқа ол бірнеше кітапқа 
редакторлық қызмет жасады. Мы
салы, ұлағатты ұстаз Әбшекен Әбжап
паровтың «Ұстаздық еткен....» атты кі
табының редакторы болса, 1999 жылы 
«Шарапат» баспасынан шыққан «Жа
лағашым – жасыл бағым» атты кітап
тың бірнеше тарауын жазуға қа тысты. 
2006 жылы жарық көрген Мар дан 
Байділдаевтың 80 жылдығына орай 
кітаптың шығуына өз үлесін қосты.

Оның қай шығармасында болсын 
оқиғаны көркем тілмен кестелеуге 
мүмкіндігінің айқын екенін аңғарамыз. 
Бұл – қаламгердің келешегінен зор үміт 
күттіретін белгі. Жалпы талант деген 
біреуде ерте ашылады, біреуде кеш 
ашылады, ал кейбіреулерде ашылмай 
қалуы да ғажап емес, өйткені талант 
бап талғайды. Бұл – менің өз ойым. 
Оған біреу қосылар, біреу қосылмас, 
ол мені онша толғандырмайды.

Әр қоғамның өзіне тән талантты 
адамдары болады. Жалпы талантты 
адам қарапайым болып келеді. Ай
туымыз керек, жазушы болып қа лып
тасу – құдайдың сүйген құлына бұйы
ратын несібе.

Сөз жоқ, қаламгер ініміздің жазған 
кітаптары жұртшылықтан лайықты 
бағасын алары анық.

III

Оның булыққан талантты сурет 
өнеріне де өз ізін қалдыруға талпын
дырды. Талабы босқа кетпеді, алғашқы 
суреттерінің өзі көрерменнің көңілінен 
шыға бастады. Өзінің айтуынша, әрбір 
суретті көзбен көріп, жүрекпен ұға білу 
керек дейді. Сонда ғана оның мән
мағынасын түсінесің.

Оның салған суреттерінің негізгі 
мазмұны өзі туыпөскен өлкесінің 
табиғатын, тауы мен тасын кең алқап
ты ашық даласын, өзені мен суын, ұш
қан құсын, жорытқан ақбөкенін қаз
қал пында көрсетуге арналыпты.

Оның қылқаламынан туған шы
рай лы шығармалары аудандық мұ
ра  жайдан орын алған. Мысалы, 
«Елеу молда», «Қарақұм шайқасы», 
«Сәкеңнің ақ шиі», «Шынар көлі», 
«С.И.Кистанов», «Қарақұмдағы Бөрі 
ойнақ» атты шығармалары арнаулы 
жерге қойылған. Әр суретті сөйлетсеңіз 
бірбір хикая. Суретшінің сиқырлы 
сурет әлеміндегі ізденіс жолдары әлі 
талай туындыларды өмірге әкелері 
даусыз. Өйткені оның қай суреті болсын 
көрерменін бейжай қалдырмайды.

Суретшінің шығармаларын күн 
сәулесінің шағылысуы, ауа райының 
құбылуы, табиғатта сан алуан түсті 
бояулардың үндестігін туғызатынын 
айқын аңғаруға болады. Мұның өзі 
суретшінің табиғат құбылысын бейне
леуге, сан алуан түсті бояуды қол
дануда процестерді жақсы меңгергенін 
көрсетеді.

IV

«Шындықтан от шығады» деген 
сөз бар. Содан болса керекті 
«кейбіреулер» шындық айтқанды 
онша ұната бермейді. Мәселен, кейде 
біз ортамызда жүрген қарымды 
қаламгерлерге мән бермейтініміз 
соның бір дәлелі. Таланттыны алыстан 
іздеп әуре болатынымыз да жалған 
емес. Адам көргені мен білгенін осылай 
қағазға түсіріп отыратын болса, 
кішігірім тарих шығар еді. Бірақ мұны 
жасау үшін де шыдамдылық керек
ақ. Ал мен болсам, әлім келгенше 
қаламдастарым жайлы жаза бермекпін. 
Мүмкін жазғанымның артықкемі 
болса, уақыт түзетер деген ойдамын. 
Қалай айтқанда да уақыт ешкімнің де 

Алғыс арқалаған азамат

Жас келген сайын өзіңнің өткен өміріңе көз жіберіп қарайтын болсаңыз, оның қызығы мен 
қуанышы, қиыншылығы мен азабы көз алдыңнан алма-кезек өтіп жатканы. Осындай ой жетегінде 
отырғанда өмір ағысында жақсылықтан ағаттықты көп жібергендей сезінесің. Бірақ ол өмір енді 
қайтып оралмайды. Тағдыр дегенің ешкімнің илеуіне көнбейтін құбылыс. Ол өз айтқанын жасатпай 
қоймайды.

Шыңғыс Айбосынов,
Қазақстан Журналистер және

Халықаралық Жазушылар Одағының мүшесі,
«Құрмет белгісі» орденінің иегері, 

Жалағаш ауданының Құрметті азаматы

тоқтап қалуына жол бермейді. Бұл – 
ақиқаттың ақиқаты. Демек, өмірден 
әркім шамасы келгенше алатынын 
алады, оны қандай дәрежеде қайта
рады, ол да саналуан.

Көргенін, тергенін, білгенін қағазға 
түсіріп, әдеби шығарма ретінде 
оқушы қауымға жеткізіп келе жатқан 
азаматтың бірі – Ахмет Тілеулиев. 
Осы орайда халқымыздың «Болдым 
дегенің – болмағаның, толдым дегенің 
–  толмағаның» деген даналық сөзі 
еске оралады. Сол сияқты біздің 
кейіпкеріміз де болдым, толдым демей, 
қарапайым өмір кешіп келеді. Оған 
жағымпаздық мансапқорлық деген жат 
құбылыс.

V

Осы материалды жазу барысында 
Ахметпен жолығып, өскен ортасы, қа
ламдас жолдастары жайлы пікірін 
білгіміз келіп ой тастағанымызда айт
қаны:

19701975 жылдары университеттің 
филология факультетінде елу сту
дент оқыды. Көбісі мұғалім болып 
рес публиканың түкпіртүкпіріне тарап 
кеткенді.

Арамыздан республикаға танымал 
ғалымдар мен жазушылар да 
шықты. Мысалы, Құлбек Ергөбеков 
– филология ғылымының докторы, 
профессор, Жанғара Дәдебаев  –  
КазГудың проректоры, филология 
ғы лымының докторы, Шанжархан 
Бек  мағанбетов – филология ғылы
мының кандидаты, Қорқыт Ата универ
ситетінің оқытушысы, Жұмабай Қай
ранбаев – белгілі жазушы. 

Жалпы алғанда, менің курстас
тарымның бәрі де өздері оқыған уни
верситеттің атына жақсы лебіз келтіріп 
жүрген азаматтар.

Басқа да  ойтолғамдар  айтылды.  
Өмір  деген өте қызық. Өмір деген 
өте күрделі. Өмір деген аса қауіпті, 
байқамасаң, лақтырып кетуі де ғажап 
емес. Алпыстың бел ортасында тұрған 
Ахметтің өмірөзен деген алпауыттың 
ағысына қарсы тұрып, өмірден 
түйгенін өзінің ой толғамдары арқылы 
жеткізу бағытында қалам тартып, осы 
жолда қажымайталмай тер төгіп, 
табандылықпен еңбек етіп келе жатқан 
абзал азамат! 

Оның салиқалы әңгімесінен ай
тылмай жатқан сырлардың түйінін 
шешкендей болдық. Әрине алған 
әсерімнің барлығын бірдей қағазға 
түсіруді орынсыз болар деп түсірмедім, 
тек оның өмірінің жарқын кезеңдерінен 
ғана баяндауды жөн көрдім.

Сондағы түйіндегенім қаламда
сым ның мейлінше еңбекқор лығы мен 
көкірек кермейтіндігі, асу мен тасудан 
алыс жатқандығы, адалдығы мен 
кішіпейілділігі. Осы ретте ақын Өтебай 
Тұрманжановтың:

Адал жүріп аяңдап, 
Тек қана еңбек істедім. 
Сырымды айтсам баяндап: 
Арамнан ас ішпедім, 
Қулықпен жүлде алам деп, 
Құлпырып көзге түспедім. 
Өтірік олжа салам деп,
Бусанып бекер іспедім, – деген 

өлең жолдары біздің кейіпкерімізге 
арналғандай сезінесің. Шындығы да, 
расы да осы.

VI

Жазғанынан жазбағаны көп, салған 
суретінен салмағаны көп журналист
жазушы Ахмет Тілеулиев қай салада 
еңбек етсе де елдің алғысына бөленді. 
Ендеше осы замандастары адам дар
дың алғысын арқалаған азамат дейді. 
Осыған орай өзім куә болған мына бір 
көрініске тоқтап өткенді мақұл көріп 
отырмын. 

2007 жылдың қараша айының 8 
жұлдызында кент орталығында №123 
орта мектепте ұстаздық қызметімен 
ел құрметіне бөленген ардагер ұстаз 
Мінаш Әлайдарованың «Дүние 
бір қисық жол бұраңдаған» деген 
кітабының тұсау кесері болды. Сол 
кеште сөз сөйлеген кітап авторы, 
осы кітапты жазу барысында Ахмет 
Тілеулиевтің де ықпалы болғанын айта 
келіп, оның атына ыстық ықыласын 
білдіріп, алғысын айтқан еді. Осыдан 
кейін мен де осы жазбама «Алғыс 
арқалаған азамат» деген тақырып қою 
жөніндегі тоқтамға келдім.

Ауылда туып, ауылда өскен, ауылды 
тастап алысқа бармаған, алған білімін 
тек ауылға арнаған, әрі жазушы, әрі 
қылқалам шебері Ахмет Тілеулиев 
жайлы әзірге айтпағымыз осы. 
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Спорт

Иә, алаң қожайындары бұл жарысқа 
іріктеусіз жолдама алды. Ол әлем бірін
шілігінің заңына байланысты. Яғни тар
тысты  бәсеке қай мемлекетте болады, 
сол елдің ұлттық құрамасы жолда масыз 
қатысуға мүмкіндік алады. 

Қонақтар «ә» дегеннен есеп ашуға 
тырысқанын ойын барысынан анық 
аң ғардық. Сол мақсатына жетті де. 
Алайда ойынның 3 минутында Э.Вален
сия салған голды бас төреші Д.Орсато 
есепке алмады. Қапталдағы қырағы 
төрешілер гол авторының ойыннан тыс 
қалғанын байқап қалған. 

Бірақ «Фенербахченің» белді шабуыл
шысы бәрібір дегеніне жетті. Ойынның 
16 минутында белгіленген 11 метрлік 
айып добын сәтті орындап, командасын 
алға шығарды. Арада 15 минут өткенде 
әріптесі А.Преисадо асырған допты да 
қарсыласының қақпасында тулатып, 
дубль атанды. 

Негізінен қос таймда да ойын сүреңсіз 
өтті. Тіпті келесі таймда қос қақпаға бір
дебір гол соғылмады. Италиялық төреші 
келесі таймға да 5 минут қосымша уақыт 
белгілегенімен есеп еш өзгеріссіз қалды. 

Апта басындағы Англия мен Иран 
арасындағы ойында гол көп болды. 
Жарты сағат бойы қос команда бір
бірінен айласын асыра алмағанымен 
ойынның 35 минутынан бастап Англия 
Иран қақпасына үстінүстін 3 гол салды. 

Келесі таймда Б.Сака дубль атанды. 
Арада 3 минут өткенде Иранның аяқдоп 
шеберлері Пикфорд күзеткен қақпадан 

саңылау тапты. Мұнан кейін М.Рэшфорд 
пен Дж. Грилиш тағы қарсыласының 
қақ пасында екі мәрте доп тулатса, 
М.Тареми төреші белгілеген қосымша 
уақыт та дубль атанды. Алайда қақпа
сына 6 гол салған Англияның 3 ұпайды 
қанжығалауына қарсылас салған қос гол 
еш кері әсерін тигізген жоқ.

Дәл осы күні «АльТумама» ста дио
нында Сенегал мен Нидерланды ойын
шылары кездесті. Бұл кездесуде жара
қатына байланысты «Баварияның» 
бел  ді шабуылшысы С.Мане төбе көрсет
педі. Бірақ сенегалдық аяқдоп шебер лері 
Нидерланды ойыншы лары ның адымын 
аштырмады. Керісінше жиі шабуылға 
шығып, Ван Дейк бастаған қорғау шы
ларды әлекке салды. 

Не керек, ойынның 80 минутына дейін 
есеп ашылмады. Басаяғы 13 бұрыш
тама добын орындаған қос құрама 
ойын  шылары бірбірінің қақпасынан 
са ңы лау таппады. 84 минутта «ПСВ
ның» шабуылшысы Гакпо Коди әріп тесі 
асырған допты қарсыласының қақпа
сына баспен тоғытты. Мұнан кейін бас 
төреші белгілеген қосымша уақытта 
Д.Классен есепті еселеді. 

Сенегалға келесі кезеңге өтуге мүм
кіндік жоқ емес. Ол үшін Эквадордан 
айласын асырса болғаны. Ал алаң 
қожайын дарымен кездесуде 3 ұпай 
сене галдың қанжығасында деп есептей 
беріңіз. 

Кешкі сағат 00.00де АҚШтың ұлттық 
құрамасы «Ахмад Бин Али» стадионында 

Уэльсті қабылдады. Алғашқы таймда 
АҚШ ойыншылары допқа иелік етуде 
басым болды. Бірінші болып есеп ашты 
да. Ойынның 36 минутында «Лилльдің» 
шабуылшысы Веа Тимоти К.Пулишич 
асырған допты Хеннесси күзеткен 
қақпада тулатты. 

Мұнан кейін бас бапкер Г.Берхальтер 
алаңға тың ойыншылар шығарумен 
болды. Небары 7 минутта АҚШтың төрт 
бірдей ойыншысы тер суытты.

Екінші таймда жиі шабуылға 
шыққанымен қос команда да біразға 
дейін есепте өзгеріс жасай алмады. 
Ойынның 82 минутында Г.Бэйл төреші 
белгілеген 11 метрлік айып добын сәтті 
орындап, таразы басын теңестірді. 
Осылайша қос құрама да 1 ұпайды 
қанағат тұтты. 

Аргентина мен Сауд Арабия арасын
дағы ойында күтпеген жағдайлар орын 
алды. Ойынның 10 минутында Л.Месси 
11 метрлік айып добын сәтті орын дап, 
командасын алға шығарды. Мұнан кейін 
қақпада тағы бір мәрте доп тулат қа
нымен келесі голды бас төре ші есепке 
алмады. Дәл осындай жағдай алғашқы 
45 минутта тағы да қайталанды. Бұл 
жо лы Л.Мартинестің де ойыннан тыс қа
луына байланысты салған голы есеп ке 
алынбады. 

Алғашқы таймда мұнан кейін өзгеріс 
болған жоқ. Бірақ жанкүйерлер келесі 
таймда Аргентина аяқдоп шеберлерінің 
қарсыласының қақпасында бірнеше рет 
доп тулататынына сенімді болды. Негі
зінен бәріміз де сондай ойда болдық. 
«Бақ қаным бақа болды» дегендй, бірақ 
келесі таймда ойын өрнегі басқа арнада 
өрбіді. 

Келесі таймда Сауд Арабия ойын
шы лары есепті теңестірді. Тіпті араға 
бір шама уақыт салып, оны еселеп те 
үлгерді. Осылайша жанкүйерлер «жа

рыс  тың жүлдесін аладыау» деген ко
ман  даның бірін шаң қаптырды. 

Мұнан кейін қатар өткен Дания мен 
Тунис, Мексика мен Польша арасындағы 
кездесулерде есеп ашылмады. Ал Фран
ция мен Австралия арасындағы ойын да 
бірінші болып, австралиялықтар есеп 
ашқанымен осыған дейінгі әлем бірін
шілігінің жеңімпаздары қарсы ласы ның 
қақ пасына 4 мәрте доп тула тып, жеңісті 
қолдан жұлып алды. 

Хакими, Хаким Зиеш сынды белді 
ойын шылары бар Марокко мен Хорватия 
арасындағы ойында да есеп ашылмады. 
Осылайша бірбірінің қақпасынан саңы
лау таппаған қос құрама 1 ұпайды қана
ғат тұтты. 

Әлем біріншілігіндегі екінші рет күт
пеген жағдай Германия мен Жапония 
арасындағы кездесуде тіркелді. Бірінші 
болып Х.Флик шәкірттері есеп ашты. 
11 метрлік айып добын сәтті орындаған 
И.Гюндоган командасын алға шығарды. 
Мұнан кейін К.Хаверц есепті еселеген 
еді. Бірақ бұл голды бас төреші есепке 
алмады. 

Келесі таймда ойыншылар сапын дағы 
өзгерістен кейін Жапония аяқдоп ше
бер лері германиялықтарды әбден сас
тырды. Тіпті жоспарына жүзеге асырды 
да. Ойынның 75 минутында Р.Доан 
есепті теңестірсе, арада 10 минут өтпей 
Т.Асано командасын алға шығарды. 
Мұнан кейін германиялықтар таразы 
басын теңестіруге қанша талпынғанымен 
оған жапондық ойыншылар жол бермеді. 

Мұнан кейін де әлем біріншілігінің 
бір неше рет кездесуі өтті. Турнирлік кес
тедегі ұлттық құрамалардың жайғас қан 
орнына қарап, «Келесі кезеңге кім өте
ді?» деген сауалдың жауабын айту да 
қиын. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Әлем біріншілігі: Келесі кезеңге кім өтеді?
Футболдан ХХіі әлем біріншілігінің басталғанына да бір жеті 

уақыт болды. Аяқдоп шеберлері арасындағы тартысты бәсеке 
Катардың 5 қаласындағы 8 стадионда өтіп жатыр. өткен 
жексенбіде әлем біріншілігінің шымылдығы Катар мен Эквадор 
арасындағы ойынмен ашылды. 

Қай күні көршіммен Қызылорда 
қаласынан Жалағашқа дейін бір 
автобуста келдім. Бағытымыз 
бір болған соң таксиге мінбей, 
жаяулаттық. Жасы жетпістің 
бел ортасында болса да көршім 
менің жүрісіме сыр бермей ілесіп 
келеді. Бір қызық әңгіме бастады. 
Үйімізге екі көше қалғанда әлгі 
ағам әңгімесін үзіп «Кейін айтып 
беремін. Мына көшенің аяғында 
пәленше деген кісі тұрады екен. 
Бағана қалада немересі өтініш 
қылып, бір зат беріп жіберіп еді. 
Соны үйіне жеткізіп берейін» деді. 
«Ау, аға, баратын жеріңіздің нақты 
мекенжайын білмейсіз ғой, қайтесіз 
босқа әуре болып. Өзіңіз жол 
жүріп келе жатырсыз, шаршайсыз. 
Кешке балалардан беріп жібере 
салмайсыз ба? Көлікпен жүріп, үйін 
сұрастырып тауып алады» деп едім, 
ағам көнбеді. «Иә, шаршап келемін. 
Бірақ сонда да өзім апарып бергенім 
жөн. Баланың заты болғанымен бұл 
маған тапсырылған аманат қой» 
деді қысқа қайырып. Ағамның әлгі 
әңгімесін тыңдағым келіп «Онда 
мен де барайын, екеулеп іздесек, 
тауып алармыз. Сосын серік болып 
бірге қайтайық» дедім. Көше 
бойындағы адамдардан сұрастыра 
жүріп, керек үйімізді таптық. Үй иесі 
«төрлетіңдер» дегенмен, әлгі кісі 

кеш түскенін әрі жолдан шаршап 
келе жатқанын, тек қолындағы 
кішкентай қалтаны ғана беріп кетуге 
келгенін қысқаша айтып, ауладан 
шықтық. Жолда келе жатып көрші 
ағам тосын әңгіме бастады. 

– Ее, қазақ данышпан халық 
қой. Қандай жағдайда да аманатқа 
қиянат жасамапты. Тіпті сонау 
аласапыран замандарда да 
аманаттың сұрауынан қорқыпты. 
Өйткені ол ана дүниеде Құдайдың 
алдында сұралады екен. Сол 
Құдай Тағаланың өзі пенделерінің 
аманатына немқұрайлы 
қарамайтын көрінеді.  

Ертеректе әкемнен естіп едім, 
керуенде келе жатқан адам қапыда 
көз жұмса және оны еліне жеткізуге 
мүмкіншілік болмаған жағдайда 
Аллаға аманаттап, уақытша 
сол маңға қояды екен. Алланың 
құдіреті ғой, жақынжуығы қашан 
келіп, уақытша мекенінен алып, 
өзінің мәңгілік мекеніне жаназа 
шығарып жерлегенше әлгі мәйіт 
сол күйі сақталады екен. Осыдан
ақ аманаттың тапсырылған иесіне 
түсетін салмағын, ауыртпалығын 
біле беруге болады ғой. Мен әлгі 
баланың бір түйір затын кешке 
балаларымнан, немерелерімнен 
де беріп жіберсем болар еді. 
Бірақ мүмкіндігің болып тұрса, 

аманатты уақытынан бір минут та 
кешіктірмеген абзал. Оның үстіне 
немерелерім оны дұрыс жеткізіп 
бере ме, бермей ме?! Ол заттың 
иесі үшін де, отбасы үшін де құны, 
маңызы бола қоймас. Алайда бұл 
жерде саған тапсырылған зат емес, 
аманаттың құнын түсірмеуіміз 
керек. Ол кейін иесінің алдында 
да, Құдайдың алдында да менен 
сұралады ғой. Оны айтасың, тіпті 
мен біреулердің жақындарына 
менен ауызша айтып жіберген 
сәлемін де уақытында жеткізуге 
тырысамын, – деді әлгі ағам. 

Расау, біз кейде алыстағы 
ағайынның елдегі жақындарына 
жолдаған ауызша сәлемін де 
жеткізбейміз ғой. Шындығын 
айтсақ, оған мән бермейміз де. 
Сондықтан ол ұмытылып кетеді. 
Ал мына ағам сәлемнің өзі аманат 
екенін және оған да қиянат жасауға 
болмайтынын айтқанда ойланып 

қалдым. 
Адамның кеудесіне уақытша 

тұрақтайтын жаны да Алладан 
берілген аманат. Оған қиянат 
жасаған Иесінің о дүниеде 
азапталатыны айтылады. Сонымен 
бірге әр мұсылманға балалары мен 
малмүлкі аманат етіп берілген. Осы 
орайда бір әңгіме еске түседі. 

Ертеректе көршілес Ұлытау 
өңірінде Қайсарбай деген кісі 
болыпты. Үш ұлы бар екен. Әрине 
қазақ үшін балаларының бәрі 
бірдей. Бірақ әлгі кісі ортаншы 
баласына ерекше мейіріммен 
қарапты. Киімді де, тәттіні де, 
ойыншықты да екі баласынан 
бұрын әлгі ұлына алып береді 
екен. Сол баласын көбіректеу 
еркелетіп, қамқорлық танытыпты. 
Тіпті тұңғышы мен кенжесіне киісе 
де ортаншы ұлға қабақ шытпапты. 
Сөйтсе, ортаншы ұл – аманат бала 
екен. 

Соғыс жылдарында әркімнің 
есігінде өсіп жетілген Ерсайын 
деген жігітті майданға алады. 
Жасқа толмаған бір ұлы бар екен. 
Елімен қоштастарда сол баланы бір 
қолы шор болып, соғысқа жарамай 
ауылда қалған досы Қайсарбайға: 
«Балама өзің баскөз бол, 
қамқорлығыңнан шет қалмасын. 
Саған аманат. Екі дүниеде де сенен 
сұраймын» деп тапсырыпты. 

Әкесінен бір жылдан соң қара 
қағаз келеді, ал шешесі ауырып 
дүние салып, бесіктегі бала тас 
жетім болып қалады. Аманатқа 
қиянат қылғанның оңғаны бар ма?! 
Қайсарбай екі ұлының ортасына 
салып, досының ұлын да асырайды. 
Үш бала да ержетеді. «Тұңғышы 
мен кенжесін олай уайым қылмап 
еді, ортаншы ұлын өзі әскерге 
шығарып салып, одан соң әскерден 
оралғанша Қайсарбайда тағат 
қалмады» деп отырады екен 

ауылдастары. Сосын өзі өмірден 
өткенше «Ее, Алла, осы ортаншы 
ұл үйленіп, өз басын өзі асырай 
алатын жасқа жеткенше маған қуат 
бер. Осы аманатымның сол күнге 
жеткенін көрген соң жанымды ала 
бер, ризамын» деп отырады екен. 
Алла да тілеуін беріп, Қайсарбай үш 
ұлының да үйліжайлы болғанын 
көріпті. 

Иә, аманат ұғымын жеңілдеу 
тілмен тәпсірлесек, ол – бір адамның 
екінші адамға сеніп тапсырған мүлкі 
және бұл қазақ қоғамында өте 
терең маңызға ие болыпты. Құран 
Кәрімнің «Ахзаб» сүресінің 72ші 
аятында: «Біз аманатты көктерге, 
жерге және тауларға ұсындық, Олар 
мұны қабылдаудан бас тартты, 
қорықты» делінеді. Осыданақ иісі 
мұсылманда, соның ішінде қазақ 
қоғамында аманаттың жүгі тым 
ауыр екенін біле беруге болады.

Кейде қала мен ауданның 
арасына қатынап жатқан 
таксилерден сәлемдеме беріп 
жібересің. Әрине такси жүргізушілері 
сәлемдемеңді тегін жеткізбейді. 
Ақысын бересің. Біржапырақ 
қағаз үшін 500 теңге төлейсің. 
Кейбір жүргізушілер оны да иесіне 
жеткізбейді кейде. Сылтауы көп: 
«күтіп алмады», «таба алмадым», 
«телефонын көтермеді», «кешігіп 
қалды» деп қисаңдатады. Әсілінде 
олар өзіне тапсырылған сәлемдеме 
заттың аманат екенін білмейді. 
Әйтпесе қандай жағдай болған 
да тиісті кісіге жеткізіп, қолына 
тапсырар еді...  

Қорыта айтқанда, осы аманат 
ұғымын мешіттерде имамдар, 
көпшілік бас қосқан құдай жолы, 
тойларда жөн білетін ақсақалдар 
тарқатып айтып отырса, жоғалып 
бара жатқан бір құндылығымыз 
қайта жаңғырар еді.

                                                                                                                                       
Қуат АдиС

Аманат екі дүниеде де сұралады
Халқымызда «аманат» деген қастерлі сөз бар еді. 

Бірақ бүгінде бұл сөз тек тілдік қолданыс дәрежесінде 
ғана өз атауын жоғалтпай келеді. Ал қасиетін ше? 
«Аманатқа қиянат жоқ» деп кеткен бұрынғылардың 
ісінен адамшылықтың иісі аңқып тұрған ғой. иә, 
аманат қазақ үшін – сенім, жауапкершілік. Бірақ бұл 
да аманаттың мәнін толық ашпайды. Бабаларымыз 
аманаттың артында адам тағдыры, тұтас бір ұлттың 
келешегі тұрғанын біліп, осы бір сөздің қадір-қасиетін 
жоғалтпай, құнын төмендетпей ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізіп отырыпты. 

– Еліне адал қызмет еткен тұлғалар халқының жүрегінде мәңгі 
жасай береді. Өздері өмірден өтсе де тірлігінде жасаған жарқын істері 
мен өнегелі өмірі арқылы кейінгі жас ұрпаққа үлгі болады. Кенжебек 
Жарқынбаев Қазақстан Темір жолы саласында абыройлы еңбек етіп, 
өзінің қысқа ғұмырында артына өшпес із қалдырды. Ал еліне, ұлтына 
қызмет еткен тұлғалардың есімін жас ұрпақтың жадында жаңғыртып 
отыру – біздің парызымыз. Бүгінгі спорттық жарыс та сондай абзал 
азаматты еске алуға арналып отыр. 

Айта кетейік, футзал қызық та ерекше спорт және спорттың бұл 
түрі елімізде жыл өткен сайын дамып келеді. Әрине үлкен алаңда доп 
тебу мен шағын залда ойнаудың көп айырмашылығы бар. Футзал 
ойыншылардан шексіз шыдам мен темірдей төзімді талап етеді. Бүгінгі 
жарысқа қатысқалы тұрған командалардың барлығы да осал емес, 
сайдың тасындай іріктелген сақа ойыншылар. Ендеше баршаңызға 
сәттілік тілеймін, – деді Мұрат Төремұратұлы. 

Жарысқа ауданымыздың 10 мектебінен 10 команда қатысты. 
Футзал спортының қолданыстағы ережелеріне сәйкес өткен жарысқа 
«Наркескен» спорт клубының мамандары және №123 мектеплицейдің 
дене шынықтыру пәні мұғалімдері төрешілік жасады. Командалар екі 
топқа бөлініп, №123 мектеп және №202 мектептің спорт залында бақ 
сынасып, жанкүйерлерге өрнекті ойын көрсетті. 

Нәтижесінде ұпай санымен І орынды №114 мектеп (Қаракеткен 
ауылы) жеңіп алса, ІІ орынды №202 мектеп (Дәуімбай елді мекені) 
иеленді. ІІІ орын №123 мектеплицейге (Жалағаш кенті) бұйырды. Ал 
№117 мектеп (Таң ауылы) ынталандыру сыйлығын алды. Сонымен 
бірге «Үздік қорғаушы» номинациясымен Қанат Досаев (№117 
мектеп), «Үздік қақпашы» номинациясымен Рашид Бекарыстанов 
(№31 мектеп), «Үздік ойыншы» номинациясымен Нұрман Әділет 
(№246 мектеп) және «Үздік сұрмерген» номианциясымен Шыңғыс 
Ибраев (№32 мектеп) марапатталды. Жеңімпаз командаларға 
қаржылай сыйлық пен арнайы кубоктар табысталды. 

Жарысқа Кенжебек Жарқынбаевтың ұрпақтары қаржылай 
демеушілік жасады. 

«ЖЖ ақпарат»

 Апта басында бұқаралық спортты насихаттау, 
жастарды спортқа баулып, олардың еліне, туған жеріне 
деген сүйіспеншілік сезімін ояту және футзал спорт 
түрін дамыту мақсатында Темірбек Жүргенов атындағы 
№123 мектеп-лицейдің ұйымдастыруымен Қазақстанның 
теміржол саласына еңбегі сіңген жерлесіміз Кенжебек 
Жарқынбаевты еске алуға арналаған футзалдан аудандық 
турнир өтті. Спорттық шараны Ауғанстан және аймақтық 
соғыс ардагерлері қоғамдық кеңесі бірлестігінің төрағасы 
мұрат Алдамбергенов ашып, спортшыларға сәттілік тіледі. 

Ер есімі
ұлықталды


