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Жігіттіктің кезінде
Жігерлі болса, ер болар.
Тұрмаса жігіт сөзінде,
Нәсілі оның кем болар.
Қажырлы болса майданда,
Халыққа сөзі ем болар.
Ел үшін туған ерлердің
Алды-арты дария – кең болар.
Артықша туған азамат
Халыққа үлкен бел болар.
Серт адамды байлайды,
Ер жігіт серттен таймайды.
Өршеленген кезеңде
Өлімді кім ойлайды.
Жігері болса жігітің,
Орындамай қоймайды.
* * *
Атқан оқтан қайтпайтын,
Өтірік сөз айтпайтын,
Кезеңді жерде кез болса,
Қорқып тізгін тартпайтын.
Бірлігі кетсе ағайын,
Әркімдерге жем болар.
Білімсіз болса жолдасың,
Кылған қайырың сел болар.
* * *
Ой-хой, дүние серуен!
Адам бір көшкен керуен.
Дүниені қызық қалдырып,
Асамыз өмір белінен.
Кірсе лебіз – шықса жоқ,
Қауіп етіңдер өлімнен.
Қылышбайдан таралып,
Сөз нұқсасы келінген.
Дос-жаранға, кемтарға
Қайырлы бол делінген!
Қылған қайыр болмаса,
Не әкетесің өмірден?!
Дәулетіңнен не пайда
Таусылмастай көрінген?!
Жалғыз мұраң сол болар –
Қол қайырың берілген.
Басқа дүние бірі де
Көмілмейді кебінмен.

Жуырда Мемлекет
басшысы БҰҰ Бас
Ассамблеясының
жоғары деңгейдегі
пленарлық отырысында
сөз сөйледі. Ел
Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев
өз сөзінде кейбір
елдерде жасалып
жатқан ядролық
бағдарламалардың
қарқын алуын үнемі
төнетін террорлық
қауіп-қатермен
байланыстырып,
ақырзаман орнататын
қарулардың қолданылу
қаупі арта түскенін
атап өтті. Қазақстан
Президенті дегенмен
бұл бағытта белгілі бір
деңгейде оң қадамдар
жасалып жатқанына
тоқталды.
– Ядролық қаруға
тыйым салу туралы шарт
күшіне енді, Иранмен
арадағы ядролық қаруға
қатысты мәмілені қалып
қа келтіру жөніндегі
келіссөздер қайта қара
луда, шабуылдауға
арналған қаруларды
азайту жөніндегі жаңа
шарт ұзартылды, АҚШ
пен Ресей арасында
стратегиялық тұрақты
лық туралы бірлескен
мәлімдеме қабылданды.
Әрине, өзара жоюға

¬адiрмендi
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Қоғамдық көліктердегі
қолайсыз жағдайлар
мен келеңсіз көріністер
күн тәртібінен түспейтін
болды. Осыдан бірер
ай бұрын қалаға жаңа
автобустар әкелінгенде
енді мәселе шешілетін
шығар деген едік.
Бірақ, жүздеген жаңа
автобустар берілсе
де мәселе әлі толық
шешілген жоқ.
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Жасыратыны жоқ,
соңғы уақыттары қоғамдық
көліктегі мәдениеттіліктің
жоқтығы жиі сынға
алынатын болды. Кейбір
кондуктордың тұрпайы
мінезі де жолаушыларды
мезі етіп бітті. Оларды
қайта оқытамыз деген
сияқты еді, қаншалықты
оқытқанын қайдам,
аузына көк ит кіріп,
ақ ит шығатын көкбет
кондукторлар азаймай тұр.
Ол аз дегендей, кейбір
бағыттардағы көліктерге
жолаушының көптігінен
мінудің өзі мұңға айналды.
Әсіресе, таңғы уақыт
пен кешкі «час пикте»
ине шаншырлық орын
болмайды. Жұқпалы
ауруға шалдыққан
науқастар болса, осы
жердің өзінде біраз
«вирустың» балалауына
жол береді. Басқа уақытта
бір-бірімен жарысып
жүретін жүргізушілердің

Өздеріңіздің сүйікті газет
теріңіз «Қазақстан жолына»
2021 жылдың екінші жарты
жылдығына жазылым жүргізуге
болады.
– Оқырмандардың хаттары
мен құттықтаулары тегін
жарияланады.
– Газетімізде рухани азық
боларлық дүниелерді жариялауға
басымдылық берілген.
– Ел жаңалықтарымен қатар
көркем әдеби, танымдық және
сыни материалдарды да оқи
аласыздар.
Газетке жазылу бағасы
облыстағы басылымдардың ең
арзаны, ол көтерілмейді.
Газетті «Қазпочта» АҚ
Түркістан облыстық фили
алының пошта бөлімшелері
мен «Ернұр-пресс» ЖШС және
«Экспресс почтасы» ЖШС
жергілікті бөлімшелері арқылы
жаздырып алуға болады.
Шымкент қаласындағы мекеме
лер мен кәсіпорын ұжымдарының
газетті тікелей редакциядан
жаздырып алуына да болады.
Қоғамдық таратушыларға
ынталандыру жасалынады.

кепілдік беретін доктри
на ядролық держава
лардың жуық арада өз
арсеналынан бас тартуы
екіталай екенін біл
діреді. Сондықтан 2045
жылға дейін ядролық
қарудан азат, бейбіт өмір
қалыптастыруға ұмты
латынымыз туралы
мәлімдей отырып, көңіл
дегіні нақты іске асыра
тынымызға скептиктер
күмәнмен қарауы мүмкін.
Біздің тарихи тәжірибеміз
мұның басқаша бола
тынын көрсетеді, -деді
Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар ол
Қазақстанның Семей
ядролық полигонын жабу
туралы шешім қабылдап,
ядролық қуаты жағынан
төртінші саналатын
арсеналынан бас
тартқанына биыл 30 жыл
толғанын еске салып өтті.
– Он бес жылдан кейін
Орталық Азия мемле
кеттері өз өңірлерін
ядролық қарудан азат
аймақ деп жариялады.
Бұл – толықтай Солтүстік
жарты шарда орналасқан
алғашқы ядросыз өңір.
Ядролық қару саяси

таңдау болғандықтан
жағдай мен стратегиялық
әдістер тез өзгеруі мүмкін.
Қазақстанның Ядролық
сынақтарға жан-жақты
тыйым салу туралы
шарттың тезірек күшіне
енуіне қол жеткізуге бел
байлағанын тағы да
нақтылаймын. Қазақстан
адамзаттың дамуы
жолында ядролық қарудан
бас тарту жөніндегі
басымдығын одан әрі
пайдалана беретінін
бұл бағыттағы оң қадам
ретінде атап өткім келеді,
-деді Президент.

¬îªàìäû¬ ê¯ëiêòåðäåãi
¬îëàéñûçäû¬
Оны т´ртiпке келтiретiн кiм бар?
аялдамаға келгенде
«аттарын» жарты сағаттай
«суытып» алуының да
сыры белгілі, бәрінің
де көксегені – қайткен
күнде де көбірек адам
алу. Осыдан кейін барар
жеріне бір сағаттан бері
жете алмай әбден жүйкесі
жұқарған жолаушылар
мен күні бойғы күйбең
тірліктен қажыған
кондукторлар арасындағы
айқай басталады. Оған
таңғы сағат алтыдан бері
автобустан түспей әбден
діңкелеген жүргізушілер
қосылады. Ырдудырду әңгіме, бір-бірін
балағаттаған біреулер...
Біздегі тағы бір кемшілік
– көлік жүргізушілерінің
заңсыз әрекеттері көбіне
жол-көлік оқиғалары
орын алған жағдайда
ғана анықталып жа
тады. Әйтпесе, ар
найы мамандардан
құралған топтың рейд

ұйымдастырып жүреті
нін жиі естиміз. Бірақ,
олар да бармақ басты,
көз қыстылыққа бара
ма, әйтеуір рейд
ұйымдастырды деген аты
болмаса, одан өзгеріп
жатқан дәнеңе жоқ.
Әрине, таң сәріден
қас қарайғанша рульде
отыру оңай емес.

Жүйке шаршайды,
көз талады дегендей.
Оның үстіне тәулігіне
17-18 сағат жұмыс
істеу ет пен сүйектен
жаралған адам үшін
қалай айтқанда да ауыр
соғады. Ендеше, неге
қалаішілік автобустардың
жүргізушісін екі ауы
сыммен жұмыс істейтін-

Мемлекет басшысы
Ядролық қаруды таратпау
жөніндегі шарт ядролық
энергияны азаматтық
мақсатқа заңды түрде
пайдалану мен ядролық
қаруды таратудың аражігін ажырататынын
айтты. Президенттің
айтуынша, ядролық
қуат бірте-бірте төмен
көміртекті энергияның
маңызды көзіне айналуда.
Қазақстанда өз атом
өнеркәсібін дамыту үшін
кешенді техникалықэкономикалық негіздеме
жасалып жатыр.
– Ядролық қарудан
азат, бейбіт өмір
қалыптастыру менің
үкіметімнің саясатындағы
басымдық болып қала
береді. Бұл ұмтылыс
соңғы отыз жыл ішінде
Қазақстанды ядролық
қаруға қарсы жаһандық
қозғалыстың жақтаушысы етті. Сонымен
қатар біздің ұлттық
тұтастығымыздың бір
бөлігіне айналды. Біз
қарусыздану және ядролық қаруды таратпау
жолындағы күш-жігерімізді
алдағы уақытта сіздермен
бірлесе жұмсауға
дайынбыз, -деп мәлімдеді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
«Ақорда»

Өзекті мәселе
дей жағдай жасамасқа?
Мысалы, бір автобуста
таңертеңгі сағат 6-дан
түске дейін бір адам,
одан кешкі 22-00 ге
дейін екінші адам
жүргізетін болса, жүйке де
шаршамайды, маршурттар да кеш болмай тоқтап
қалмаған болар еді.
Есесіне, жұмыссыздық та
екі есеге азаяды.
Шындап қолға алатын
басшы болса, біздегі
қоғамдық көліктердің
жұмысын тәртіпке
келтіру анау айтқандай
қиын емес. Өйткені
жолақы көтерілетін кезде
немесе жаңа тариф
бекітілгеннен кейін
халықтың наразылығы
туындамау үшін бәрі де
тәртіпті бола қалады.
Жүргізушілер арнайы
киім киіп, аялдамаларда
да адамға таласпай, кеш
болмай жатып қарасын
батыратын кейбір көліктер
қас қарайғанша жүріп,
кондукторлар да көлікке
мінген адамдарға жылы
сөйлеп дегендей... Демек,
бәрін де ретке келтіруге
болады. Бірақ, неге екенін,
қанша айтылса да оған
құлақ асатын басшы
болмай тұр.
Айдын СӘТЖАН.

Өңір тынысы

¯Јið âåòåðèíàðëàðûíà
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Мұғалімдердің кәсіби
мерекесі қарсаңында
республикалық «Үздік
педагог» байқауында
шымкенттік үш ұстаз
жеңімпаз атанды.
Қостанай қаласында
өткен салтанатты
жиында ҚР Білім және
ғылым министрі Асқар
Аймағанбетов үздіктерді
марапаттап, кәсіби
мерекемен құттықтады.
Байқау жеңімпаздарына
«Үздік педагог» төсбелгісі
мен қаржылай сыйақы
табысталды.
Жыл сайын ұс
таздардың кәсіби ме

ÌåãàïîëèñòiЈ
²çäiê ±ñòàçäàðû
ìàðàïàòòàëäû
Таяуда Түркістан
облысының ветеринария
саласының қызметкерлеріне
ерекше қолдау көрсетілді.
Түркістан облысының
әкімі Өмірзақ Шөкеев осы
саланың өкілдеріне жаңа
16 арнайы жабдықталған
қызметтік көліктердің
кілтін салтанатты түрде
тапсырды.
Сонымен қатар ветеринариялық іс-шаралардың
сапасын арттыру мақсатында,
биыл жергілікті бюджеттен
қосымша 352 млн. теңге қаржы
бөлініп, 16 биопрепараттарды
сақтауға арналған камералық
тоңазытқыш, 178 бірлік
витриналық тоңазытқыш, 814
бірлік термочемодан, 366
бірлік ит ұстауға арналған
ілмек және 390 бірлік
компьютер жиынтығы алынған.
Ветеринария қызметінің
жетістіктеріне тоқталған өңір
басшысы ауыл шаруашылығы
дамыған облыс үшін осы

саланы дамыту маңызды
екенін айтты.
«Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев дәстүрлі Қазақстан
халқына арналған
Жолдауында ветеринария
саласын жетілдіруге үлкен
мән беріп, Үкіметке жыл
соңына дейін ветеринария
жүйесін реформалау жөнінде
нақты шаралар қабылдауды
тапсырды. Бұл бағытта
Түркістан облысында нақты
жұмыс атқарылып келеді. 2019
жылы аудан, қалалардағы
ветеринариялық ұйымдар,
облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасының құзырына
өтіп, жағдайды орталықтан
бақылап, тұрақтандыруға
мүмкіндік ашылды.
Ветеринар дәрігерлерін жыл
бойына тұрақты жұмыспен
қамтып, жалақысын 1,5
есеге ұлғайттық. Биыл
ветеринариялық ісшаралардың сапасын артыру
үшін, облыстық бюджеттен

352 млн. теңге қаржы бөліп,
нәтижесінде аудан, қаладағы
ветеринариялық ұйымдарды
арнайы жабдықталған
16 бірлік «УАЗ» фермер
автокөліктерімен қамтып
отырмыз»,-деген өңір
басшысы осы саладағы өзге
де өзгерістерді ортаға
салды.
Бүгінде Түркістан облысындағы аудан, қалалардағы
16 ветеринариялық ұйым
біріктіріліп, облыстық
«Ветеринариялық қызмет»
мемлекеттік-коммуналдық
кәсіпорынын құру жөнінде
шешім қабылданған.
Бұл тәжірибе елімізде
алғаш рет қолға алынып
отыр. Нәтижесінде аудан,
қалалардағы көмекшітехникалық персоналдар
қысқарып, ветеринар
мамандарға алмастырылып,
қызмет сапасы жақсарған.
Түркістан облысы
әкімінің баспасөз қызметі.

Ел Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев өзінің
«Халық бірлігі және
жүйелі реформалар –
ел өркендеуінің берік
негізі» атты Жолдауында
сыбайлас жемқорлықпен
тиімді күресті
жалғастыруға шақырды.

лицей-интернатының
биология пәні мұғалімі –
Асел Турышова.
Конкурс «Педагог мәр
тебесі туралы» Заңына
сәйкес, педагогтердің
іс-тәжірибесін насихаттау,
мұғалімнің қоғамдық негізгі
бейнесін қалыптастыру,
қала мұғалімдерінің белсен
ділігін, дербестігін, креатив
тігін, шығармашылық
ізденістігін көтеру, нәтижеге
бағытталған тиімді техно
логия мен оқыту әдістерін
іздеуге бағытталған.
Жеңімпаздарды
анықтауда қатысушылардың кәсіби қызметтегі
жетістіктері мен өз
өңіріндегі білім беруді
дамытуға қосқан үлесі,

оқушыларының жетістіктері
және білім беру ісіндегі
соңғы технологияларды
қолдануы ескерілді.
Айта кетсек, қаладағы
сараптау комиссиясы
ның құрамында “Нұр
Отан” партиясы мен
Адалдық алаңы өкілдері,
ЖОО, педагогтардың
шеберлік орталығы және
“Өрлеу” орталығының
қызметкерлері болған.
Ал қалада үздік болған
21 ұстазға жергілікті
бюджеттен 300 АЕК
көлемінде сыйақы
табысталады.
Шымкент қаласы
әкімдігінің баспасөз
қызметі.

Áîëàøà¬ ìåìëåêåòòiЈ
òiðåãi - æàñòàð
Жастар Қазақстан
халқының жартысынан
астамын құрайды және
қоғамның белсенді бұл
тобы ел болашағында
шешуші роль атқарады.
Жастар – еліміздің
болашағы, ертеңі.
Сондықтан жас ұрпақтың
рухани толысуына қажетті
озық игіліктерге жол ашу
күн тәртібінен түспейтін
өзекті мәселеге жатады.

Осыған орай жуырда ҚР
Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл Агенттігінің
Шымкент қаласы бойынша
департаменті жемқорлыққа
қарсы іс-қимылға
азаматтарды кеңінен тарту
мақсатында «Halifa Al-Nahaian Aqmeshiti» орталық

Ñûáàéëàñ æåì¬îðëû¬¬à
¬àðñû æèûí ¯òòi
мешітінде имамдармен
кездесу өткізді.
Шараның негізгі мақсаты
– адамгершілік және ұлттық
құндылықтар негізінде сы
байлас жемқорлыққа қарсы
мәдениетті қалыптастыру.
Дін өкілдерімен өткен
жиынға департамент,
қалалық ақпараттықағартушылық штабы мен
“Дін мәселелерін зерттеу
орталығының” өкілдері
қатысты.
Департаменттің бас
маманы Ж.Әлжанова

рекесі қарсаңында
ұйымдастырылатын
байқауға Шымкент
қаласынан 21 мұғалім
қатысқан. Республикалық
кезеңде бақ сынаған
ұстаздар сайыстың қалалық
кезеңінде 75 мұғалім ішінен
топ жарған.
Республикалық ақтық
сында олардың үшеуі
үздік атанды. Олар №122
«Ақжар» мектебінің тарих
пәні мұғалімі – Шолпан
Бегманова,
М.Х.Дулати атындағы
мамандандырылған №8
гимназияның математика
пәні мұғалімі – Татьяна
Харченко, №1 дарынды
балаларға арналған ІТ

Агенттік тарапынан
жүзеге асырылып жатқан
жобаларға, Жолдау мен
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы заңнамаларға
енгізілген өзгерістерге
кеңінен тоқталды.
Сондай-ақ, ол сыбайлас
жемқорлықтың алдын алуда
әрі рухани-адамгершілік
жағдайын қалыптастыруда
дін өкілдерінің алатын орны
ерекше екендігін атап өтті.
Жиында қатысушылар
бұл індетпен күресу тек
мемлекеттік мекемелердің
жұмысы емес екендігін еске

салып, онымен бүкіл қоғам
болып күресуге шақырды.
Кездесу соңында
сыбайлас жемқорлық
көріністеріне тап болған
жағдайда 1424 Callорталығына хабарласу
қажеттігі айтылып,
ақпараттың дұрыстығы,
сондай-ақ заңды күшіне
енген сот үкімі болған кезде
ақшалай сыйақылармен
көтермеленетіндігі жеткізілді.
Е.Тәжиев.

Ата-бабаларымыз
ғасырлар бойы аңсаған
тәуелсіздігіміз – біздің басты
байлығымыз! Қасиетті де
киелі қазақ жерін, қазақ
болмысын сақтап қалу –
бүгінгі үлкен мәселенің бірі.
Жаһандану дәуірінің өзіндік
жақсылығы мен қиындығы
қатар жүруде. Ұстаздарымыз
үлкен сын сағатында тұр.
Әрине, қай кезде де жастар
орны оңай мәселе болмаған.
Жастарға жол көрсететін
қоғам үлкен біліктілікті,
тәжірибелі, жан-жақтылықты
талап етеді. Ұстаз ең бірінші
өзі үлгі бола алатындай
тұлға болуы керек. Ұстаздың
бойындағы ақыл-парасат,
терең білім, кәсіби біліктілік,
сабырлылық, ұлтжандылық,
ізденімпаздылық, өз кәсібіне
адалдық, ең бастысы,
баланы сүйетін үлкен
жүрек иесі болу – педагог
жетістігінің басты шарттары
деп түсінеміз.
ҚР Президенті Қ.Ж.Тоқаев
биылғы халыққа ұсынған
Жолдауында жастар

Жастарға қамқорлық – келешек қамы.

мәселесіне баса назар
аударған. Ұлттық код
негіздерін басшылыққа
ала отырып, оны жастар
ортасы жұмыстарына кеңінен
қолдану – ұлт болмысын
сақтап қалудың негізгі діңгегі
болмақ. Ұстаздар үшін
тәрбие көзі бола алатын
тарих та, асыл сөз де, асқақ
рух иелері болған, жастарға
үлгі бола алатын дана
да батыр бабаларымыз
жетерлік. Тек осы рухани
байлығымызды алтындай
жарқыратып жастарға
көрсете білсек, болашағымыз
да оны көре біледі, қызығады
және қабылдайды. Ұлттық
рухта тәрбиеленген буын –
сол ұлттың болашағы бола
алады.
ХХІ ғасыр адамы
– адами қасиеті қалып
тасқан, ұлтжанды, жаңа
инновациялық техно

логияларды меңгерген,
терең білімді, жаңалыққа
құмар, бәсекеге қабілетті,
салауатты өмір сүре алатын,
шығармашыл тұлға болуы
керек. Аталған міндеттерді
М.Әуезов атындағы ОҚУ
профессор-оқытушы құрамы
үлкен жауапкершілікпен
орындайды. Оған дәлел
болатын ғылыми-зерттеу
жұмыстары мен арнайы
жобалардың орындалуы,
жаңа оқу бағдарламаларының енуі, дуальді білім
мен екі дипломдық ереже,
академиялық ұтқырлық
байланыс және сол
нәтижелер университеттің
халықаралық дәрежесін
жоғары көтереді.
Н.Тажмуханова,
М.Әуезов атындағы ОҚУ
доценті,
Б.Изенбаев,
РhD докторы.

тарих тағылымы

С

оғыс тұтқындары мәселесі
– тереңірек үңілуді қажет
ететін өзекті тақырып.
Әсіресе «Түркістан легионында»
тұтқын болғандар турасында әлі
күнге дейін тұщымды зерттеу
аз. Соңғы деректерге сүйенсек,
неміс концлагерьлерінде бақилық
болғандардың саны 3 миллионнан
асып жығылады екен. Байыппен
үңілсек, сол кездегі НКВД-ның
да тұтқын біткеннің бәріне теріс
көзқарас қалыптастырып, «өз
еркімен әрі қаруымен фашистерге
берілгендігі», «Түркістан легионына»
адал қызмет етуге ант бергендігі»
жайлы аңыздарды ойдан
құрастырып, кешегі қаруластарын
жаппай қаралауға көшкендігі де жанжақты зерттеуді қажет етеді.
Архив құжаттарын ақтара
отырып аңғарғанымыз, «легионда»
болғандардың арасында
оңтүстікқазақстандықтар да баршылық
екен. Сол көп құжаттың ішінен біз,
әсіресе сол кездегі Қаратас (қазіргі
Қазығұрт) ауданынан шыққан
тұтқындар тағдырына терең үңіліп,
оларға жеке тоқталуды жөн көрдік.
Солардың бірі – Ордабаев
Сайдулла 1900 жылы дүниеге келген.
Қаратас ауданындағы Жартысу
ауылынан шыққан қазақ. Сотталмаған,
сауаты жоқ, партия қатарына
алынбаған. Әскерге алынғанға дейін
«Жаңа тұрмыс» колхозында колхозшы
болған. 1942 жылы тұтқынға түсіп,
1945 жылдың маусымында ағылшын
лагерінен босатылған.
Дегенмен бұл тұтқында болған
азаматтың құжаттары толық
сақталмаған. Тергеу материалдары
да түгел емес. Тек айыпкердің сиясы
өше бастаған, өз қолымен жазылған
жауабын ғана таптық. Ежіктей оқи
отырып, ұққанымыз, Ордабаев шын
мәнінде «легионда» болған екен.
«1942 жылдың көктемінде лагерьде
тұтқындардың қарасы көп емес еді.
Орманшылар командасына алынып,
лагерьден 3 шақырым жерде отын
дайындадық. Сайын даладан басқаны
көрмеген қыр қазағына қалың орманда
жұмыс істеуге көндігу қиындау
екен. Кейін келе етім үйреніп кетті.
Бұл ойдың басыма қалай келгенін
білмеймін, маған мүлгіген ну орманды
паналап қашу дұрыс көріне берді.
Қашуға ұзақ дайындалдым. Жолдас та
таптым. Ташкенттік Николай екеуміз бір
пышақ, ескі компас, қос уыс тұз, аздап
көгерген қатқан нан тауып, тамыздың
басында ебін тауып ол «тозақтан»
қашып шықтық. Күндіз қалың бұтаға
тығылып, тек түнде өндірте жүріп,
оңтүстік-шығысты бетке алып,
қалжырап талғанымызша жүре бердік.
Кейде алдымыздан село тұрғындары
нан, картобын қоржынымызға салып
беріп, жол көрсетіп, шығарып салады.
Осылай жолымыз оңғарылып-ақ
келе жатыр еді, бір күні түнде қатты
нөсер төкті. Тығылар жер таппадық.
Үсті-басымыздың бәрі малмандай су.
Айдалада бос тұрған жартылай жанған
ағаш үйге кірдік те, сілеміз қатып
ұйықтап қалыппыз. Бұл шатаспасам,
Орлов облысының Глинцы қаласынан
25 шақырым шалғайда жатқан селоның
маңайы екен. Жылқы жайып жүрген
ауыл балаларынан жол сұрадық. Ауыл
да алыс емес екен. Ол жаққа бару
қауіпті, дереу жиналып, бір шақырым
жүрдік пе, жүрмедік пе, артымыздан
ат тұяғының дүбірі естілді. Балалар
балалығын жасап біз туралы ауылдас
тарына айтып қойыпты. Осылайша
полицайлардың қолына түстік.
Сытылып кетеміз деп жүріп
СС түрмесіне түсіп, күн сайын
гестапода азапталып көп күн жаттық.
Немістер де жеңістен күдер үзгенау, біздің лагерьден қашқанымызға
мүлдем сенбей, күн сайын сұраққа
алып, «Диверсантсыңдар, қандай
тапсырмамен келдіңдер, қай аймақта
парашютпен секірдіңдер?» деп
қинауын қоймады.
Ақыры біздің тағдырымызды
полицайларға тапсырды. Қайта
лагерьге жөнелтуді бұйырыпты. Бірақ
Иван атты полицайдың айтуынша,
жақын маңайдағы лагерьде тиф
ауруы тарап, тұтқындар жаппай
қырылып жатыр екен. Мұны естіген
бізде ес қалмады. Иванның аяғына
жығылып, «зажигалка» сыйлап,
осы түрмеде қалдыруын жалынып
сұрадық. Қандай жұмыс болса да
бас тартпайтынымызды, бұйрығын,
айтқанын екі етпейтінімізді айтып
жатырмыз. Ол да бізге жаны ашыды
ма, көнді. Қалай дегенде де біз тұрған
түрме лагерьмен салыстырғанда жұмақ
мекені екен. Көрші бөлмедегі жағылған
пештің жылуы бізге де келіп, әйтеуір
жан сақтадық. Бірақ бәрібір кейін
лагерьден лагерьге ауыстырылып,
азаптың бәрін бастан кештік. Гомель
деген жерде болғанымыз ғана есімде
қалыпты. Содан соң бізді Барановичи
деген жердегі лагерьге жіберіп, сол
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жерде 1943 жылдың жазына дейін
болдым. Бұл жерде де жағдайымыз
мәз болды дей алмаймыз. Азық-түлік
тапшы, кей күндерді аш өткіземіз.
Адам жанын шыбын өлтірудей көретін
қаскөйлерге қарсы тұрар әл-дәрмен
жоқ. Бірер айдан соң тірі қалғандарды
бір үлкен лагерьге күзетпен жаяу
жеткізді. Қай жер екенін де білмейміз,
бірақ Варшаваның жақын екенін естіп
жатырмыз. Одан Краков қаласына
көштік. Соған қарағанда Совет әскері
қарқын алып, тықсырып бара жатқан
болу керек деп іштей қуанып жүрдік.
Ал 1944 жылы шілдеде бізді Берлин
қаласының сыртына эшелонмен әкелді.
Мұнда екі күн аялдаған соң бәрімізді
Дортмунд қаласына жеткізіп, жанжақтағы лагерьлерге тарата бастады.
Мен Бохум қаласына жөнетілдім. Шырт
ұйқымнан оятып сұрасаң да санамнан
шықпас, №2557 бөлмеде жатқанмын.
Американдықтар келіп құтқарғанша
осында болдым», - деген тұтқынның
хатынан бармаған жері, баспаған тауы
қалмағанын, жас ғұмырының жалынды
шақтарын абақтыда азаппен өткізгенін
оқи отырып, біздің де жанымыз
күйзелді. Осындай ғұмыры өкінішпен
өткен соғыстан қайтқан солдаттар
тағдыры тасада қалмаса екен дейміз.
Ал «легионер» Жолдасов Көбей
болса осы Қаратас ауданының
Жартытөбе ауылының азаматы
ретінде майданға аттанады. 1914
жылы «Қазақстанның ХХ жылдығы»
колхозында туылған ол соғыстан соң,
сотталғанға дейін өз өңіріндегі «Қызыл
диқан» кеңшарында тіршілік кешкен.
1939 жылы әскер қатарына алынып,
жауынгерлік дайындықтан өткен
К.Жолдасов Термез қаласындағы
№506 әскери бөлімде қызмет етеді де,
1941 жылы Иранның Гогран қаласына
жіберіледі. 1942 жылы бөлім командирі
шенін алған Көбей Алматыға оралып,
одан әрі Ақмоладағы кавалериялық
бөлімде 2 ай болып, майдан даласына
бет түзейді. Харьков маңында
Жолдасов қызмет еткен 3-армия
анталаған жаудың қоршауында
қалып, 1942 жылы ауыр жараланып
қолға түседі. 3 ай бойы гестапоның
тергеудегі азаптарына төзген тұтқын
Германияның Нойхамеріндегі
лагерьде жол жөндеу жұмыстарына
жегілсе, Францияның Альбшрехиінде
(Альби) де ауыр жұмыстан әбден
жүдейді. Ал 1944 жылы Ахметов
бастаған 18 адаммен бірге Бельгия
партизандарына қашып қосылып, темір
жолдарды жарып, күші басым жаумен
талай рет шайқасқа түседі. Бірақ бұл
жөнінде нақтылы дәлел жоқ.
1944 жылы Голландияда ағылшын
әскерімен шайқаста тұтқындалып,
Англияға жөнелтіледі. Ғұмыр бойы
«Түркістан легионының» тұтқыны»,
«ағылшын жансызы» деген жаладан
басын арашалай алмаған Жолдасовты
1948 жылы жауапқа тартқан Қаратас
аудандық ҰҚК қызметкерлері «Үш
бұлақ» бастауыш мектебінің бұрынғы
мұғалімінің унтер-офицер ретінде
«Түркістан легионында» болғанын,
кейін легион штабында 1943 жылы
(Легионово, Польша) қару-жарақ
қоймасын басқарғанын, ағылшын
барлауымен біте қайнаспаса да
байланысы барлығын өз шешімінде
шегелеп айтыпты.
Дегенмен бұл шешімде шындық
басым деп кесіп айту да қиындау.
Себебі 1949 жылы осы аудандағы

Ленинское селосындағы үйіне тінту
жүргізілгенде де оның атына берілген
№612426 номерлі әскери билет пен
№854 паспорт орнына жүретін уақытша
куәліктен өзге ештеңе де табылмаған.
Яғни сезік тудырарлық құжаттардың
жоқтығы да жауапсыз сұрақтарды
көбейтіп отыр.
Тергеу материалдарына тігілген
Жолдасовтың еңбек жолы жайлы
мәліметтер мынадай екен:
«... Мен Ташкенттегі қазақ
педагогикалық техникумында 19291932 жылдары білім алдым. «Қазақ
әдебиеті» бөлімін бітіріп, туған жерге
оралып, бала оқыттым. 1933-1934
жылдарда өз ауылым – Жартытөбедегі
бастауыш мектептің меңгерушісі
болдым. 1939 жылға дейін аудандағы
бірқатар мектептерде ұстаздық еттім.
Осы жылы Орта Азия әскери округі
шақыртуымен Термез қаласына әскери
борышымды өтеуге келдім.
... Полк комиссары Кентанау
қоршауда қалғанымызды айтқанда
сарбаздардан сабыр кете бастады.
Біз бұл кезде бір селоның жанында
бекініп жатқанбыз. Қалайда қоршауды
бұзып өтудің жоспарын талқылай
бастадық. Уақыт аз, жау жақын жерде.
17 адамнан тұратын барлаушылардан
бірде-бір адам тірі қайтпады. Дереу
екінші барлау тобын жасақтап,
түнделете жолға шығардық. Олардың
бесеуі ғана аман келіп, «темір
құрсауды» бұзып шығудың мүмкін
еместігін айтты. Жау шебін жарып
шығамыз деген жоспарымыз жүзеге
аспады. Бірнеше рет шабуылға шығып,
көп шығынға ұшырап, кері шегіндік.
Өлгендерді түн жамылып асығыс-үсігіс
жерлеп, сетінеп қалған бөлімдерді
бір-біріне қосып, аз әскерді аман алып
қалудың қамына кірістік. 1942 жылдың
27 мамырындағы түні кезекті ұрыста
сол аяғыма мина жарықшағы тиді,
командиріміз де жараланды.
Бәріміз окопта жайрап жатырмыз.
Таң қылаң бере біздің окопқа
қарай 10-12 неміс танкісі беттеп
келе жатты. Артында қаптаған жау
автоматшылары. Бәріміз тым-тырыс
тына қалып, алдыңғы жаққа үреймен
көз тігіп отырмыз. Кенет жау бағытын
кілт өзгертіп, әлі де ұрысы басылмаған
село жаққа қарай кетті. Ол селоның
аты есімде жоқ, білетінім, ауыл біздің
бекіністен небәрі жарты шақырым
жерде болатын. Жаудың соңғы тобы
қарсы алдымыздан өте бергенде
комиссар Кентанау оқ жаудыруға
бұйрық берді. Аз немісті ес жидырмай
жусатып салдық. Алайда тұс-тұстан
көмекке автоматшылар келіп, граната
лақтырып, біздің бөлімнің быт-шытын
шығарды. Тірі қалғандардан өлгендер
көп. Комиссар Кентанау да қаза тапты.
Көп ұзамай тұтқынға түстік. 10-12
адамбыз. Бізді Кременчук қаласындағы
лагерьге қамады. Немістер партияға
өткен коммунистерді сөзге келмей
атып тастап жатыр. Соңғы ұрыс
алдында комиссар Кентанау
барлығымыздың партбилетімізді жиып
алып, өртеп жіберген. Станцияға
келген пойыздардан жүк түсіріп, жүк
артып, күніміз өтіп жатты. 1943 жылы
біздің лагерьден 500 тұтқын іріктеліп,
Германияға жіберілді. Ішінде мен де
бармын. Шығыс Пруссияның Загн
қаласы. 2000-ға тарта тұтқын сым
қоршаудың ішінде жатырмыз. Біраз
уақыт бізді ешкім мазаламады. Баржоғымызды ұмытқан сияқты. Шілденің

басында бізге «Түркістан легионына»
өткенімізді хабарлады. Оның қандай
«легион» екенін де білмедік. Сұрауға
дәрмен қайда?! Осы жерде бізді ұлтұлта бөліп, «Орыс азат ету армиясы»,
Түркістан, грузин, армян, Волга татар
лары т.б. легиондар құрылды. Бәрімізді
медициналық тексеруден өткізіп, неміс
офицерлеріне табыстады».
Қазығұрттық соғыс құрбаны
Тілеуқабылов Сопыбектің солдаттық
ғұмыры да соқтықпалы-соқпақты жолға
толы екен.
1912 жылы Қаратас ауданының
Жүзім ауылында туған Сопыбек
кедей отбасынан шыққан. 19421945 жылдары тұтқында болып,
Германияның Бохум, Польшаның
Зольдин лагерьлерінде ұсталған.
Жоғары білімді, мамандығы мұғалім.
1946 жылы лагерь басшысы, майор
Ельмаков берген анықтамада оның
соғыстан кейінгі жылдарда, нақтырақ
айтсақ, 1945 жылдың 5 қарашасы мен
1946 жылдың 1 ақпаны аралығында
Батыс Германиядан тұтқыннан
босатылғандар орналастырылған
№309 лагерьде есеп бөлімінің
тілмашы болып істегені, өз жұмысына
жауапкершілікпен қарағаны жазылған.
Сондықтан Тілеуқабыловтың талайлы
тағдырына тереңірек үңіле отырып,
осынау автобиографиядан да қысқаша
үзінді бере кетуді жөн көріп отырмыз.
«... Шешемнің көрер жарығы
бітіп, көзі жұмылған соң тірі адам
тіршілігін жасайды емес пе, 1929
жылға дейін әкемнің тәрбиесінде өстім.
Сол жылы әкем мені Шымкенттегі
КИМ мектебіне беріп, онда бір жыл
оқыдым. Күзге қарай Ленинградтағы
«Красный Выборжец» зауыты
қарамағындағы ФЗУ-да дәріс алып,
«токарь» мамандығын игеріп шықтым.
Елге оралған соң алдымен Сарысу
ауданында инспектор, сонан соң
Шымкенттегі облыстық халыққа білім
беру бөлімінде мұғалімдер даярлаумен
айналысып, 1934 жылы білімімді
жетілдіру үшін Ленинградқа екінші
рет сапар шегіп, Герцен атындағы
педагогикалық институтқа аттанып
кеттім. Бірақ бұл арманым іске
аспады. Орын толып қалғандықтан
елге қайтуды ар санап, амалсыздан
Ленинград облысы, Псков қаласындағы
Киров атындағы институтқа
құжаттарымды тапсырдым. 1939
жылы оқуымды ойдағыдай аяқтап,
Қазақстанға қайта оралдым. Оқып
жүрген кезімде үздіктер қатарынан
көрініп, 1939 жылы партия қатарына
да кандидат болып қабылдандым.
Облыстық білім бөлімі Шымкенттегі
Калинин атындағы мектепке жолдама
беріп, сол білім ордасында математика
пәні мұғалімі болып істедім. Алайда
жаным қалаған бұл жұмысты ұзақ
атқара алмадым. Ұзамай қалалық
военкоматтан шақырту келіп, әскер
қатарына алынып кеттім. Біздің әскери
бөлім Батыс Украинаның Хыров деген
елді-мекенінде орналасып, полк
штабында писарь болдым.
Сол арада соғыс өрті лаулап,
біздің бөлім де кескілескен шайқастың
талайына қатысты. Қарасы қалың
жаумен шегіне ұрыс жасап келеміз.
Гайсин қаласынан 40 шақырымдай
жердегі, Винницаның шығысына
таман орналасқан деревнядағы жан
алып, жап беріскен шайқас тұптура екі күнге созылды. Үшінші күні
немістерді деревняның бір бөлігінен
түре қуып шықтық. Дегенмен біздің
бөлім қоршауда қалып қойған болатын.
Деревняда әлі ұрыс жүріп жатқанын
автоматтың толассыз тарсылынан
аңғарып келеміз. Біз ауылға беттей
бергенде немістер өзеннен өтер көпірді
жарып жіберіп, өзен бойын жағалап,
өткел іздеп, біраз жүріп қалдық. Бұл
әрекетіміз бекершілік екен, батпақты
жерде жүрісіміз өнбей, бағытымызды
өзгертуге тура келді.
Бізде қару-жарақ та қат. Үш
адамда бір мылтық. Батпаққа батқан
арбаларды итшілеп жүріп итеріп
шығарып, әрең дегенде орталық
көшеге шықтық. Сол сәтте 60-қа тарта
адамның қарасы көрінді. Алыстан
шырамытпағанмен, жақындай бере
жау қолына түскен өз жауынгерлеріміз
екені байқала бастады. Құтқарып
алатын қауқар қайда, күзеті мықты.
Көп ұзамай сол солдаттардың кебін

киетініміз де айдан анық. Сондықтан
сөзге келмей, арбаларды өртеп
жібердік. Штаб басшысы капитан
Мумренконың бұйрығын да бұлжытпай
орындап, арнайы қаптарда сақталған
солдаттардың жеке құжаттарын,
топографиялық карталарды жою
үшін соңғы арбаға да от қойдық. Осы
абыр-сабыр үстінде жау да жетіп
келіп, еңгезердей неміс солдаты мені
автоматпен ұрып, сұлатып түсірді.
Одан арғысын білмеймін, шамада бір
сағаттан соң есімді жисам, жартылай
жанған арбаның жанында әлі жатыр
екенмін. Бұл 1941 жылдың 30
шілдесі еді. Осылайша бізді, 5000-ға
жуық әскери тұтқынды жаяу шұбата
айдап, Винница қаласына алып
келіп, аэродромға жинады. Бәріміз
ашпыз, тіске басар түк жоқ. Аштықтан
бұратылып, ісініп өлгендердің саны
да көбейіп барады. Тәулігіне бір
литр су қосылған атала береді. Нан
туралы сөз етпей-ақ та қояйын. Ебін
тауып қашып шығып, бір айдай әр
деревняны бір паналап, немістер
жоқ жермен жүріп отырдық. Нөсер
жауынға да қарамай, көбіне түнде
жолға шығамыз. Кездескен жанның
бәрінен азық сұраймыз. Бағытымыз
бұлдыр. Арамызда сол жердің
тумасы Александро деген серігіміз
болды. Гомель облысында тұрады
екен. Соның ақылымен туған ауылы
Синское селосына да аяқ іліктірдік.
Келуін келгенмен, бұл жерде тұрақтай
алмайтынымыз анық байқалды. Себебі
немістер мал-жанын түк қалдырмай
сыпырып кеткесін ауылдағылар да
аштыққа ұрына бастапты. Содан азкем аялдап, солтүстік-шығысқа бет
түзеп, қайта жолға шықтық. «Қырсық
бір айналдырса, шыр айналдырады»
деген рас екен, орманнан шыға
бере екі неміс солдатына кезігіп,
қарсыласа алмай, қайта қолға түстік.
Бізді Могилев қаласындағы штабқа
алып келді. 3 күндей ұстап, «Қайдан
жүрсіңдер?, Партизандар қайда?»
деп ұрып-соғып, тергей бастады.
Тоқтаусыз тепкілегендердің «Швайн
русь» дегеннен басқа сөзін ұқпаймыз.
Бет-аузымыз дап-дала. Мұнан түк
шықпасын түсінді ме, келесі күні
немістер бір аудармашы ала келіп
(Приволжалық жергілікті неміс екен),
тілдесе бастады.
Бұл 1941 жылғы қарашаның басы
болатын. Лагерьдегі тозақ өмір осылай
басталды. Тәулігіне 200 грамм нан
мен тұзсыз атала береді. Аршылмаған
шіріген картоптан жасалған аталаның
сасық иісі мүңкігенде, ішпей жатып
жүрегіміз айнитын. Амал жоқ, шошқа
да тұмсығын батырмайтын быламықты
талғажау еттік. Қарашаның соңына
қарай солдаттар арасында тиф ауруы
қатты тарап, мен де 15 күндей нәр
татпай жатып қалдым. «Госпиталь»
деп аталатын, есік-терезесі аңғалсаңғал сыз барактамыз. Күніне 200дей адам аурудан өледі. Аурудан
аман, тірі жүргендер ертеден қара
кешке дейін кеселден көз жұмған
тұтқындарды көмумен болды. Кейде
олар жерлеп үлгере алмай, мәйіті айни
бастағандармен бірге көрер таңды
көз ілмей атқызып шығамыз. Осындай
алапат аштықтан, алмай тынбайтын
аурудан соң барактағы 900 адамнан 50
шақты ғана солдат қалдық».
Түйіндей айтқанда, Тілеуқабылов
Сопыбек тартқан тауқымет осындай.
Бір айта кетерлігі, оның ісіне қатысты
құжаттарда сотты болғандығы
көрсетілмепті. «Түркістан легионында»
да болмаған.
Жалпы күні бүгінге дейін сұрапыл
соғыстағы тұтқындар қасіреті жабық
тақырыпқа айналғаны жасырын емес.
Кеңес үкіметі де соғыс тұтқындарын
түгелдей «сатқын» деп санап, оларға
еш аяушылық білдірмеді. Біз тілге
тиек етіп отырған қазығұрттық соғыс
құрбандарының қилы тағдыры да
мыңдаған солдатты сергелдеңге
салған сол күндердің бір үзігі ғана.
Демек, соғыс тұтқындары, «Түркістан
легионы» турасында да Тәуелсіз
Қазақстанның өз ұстанымы болуы
керек. Білікті ғылыми зерттеулер жүргі
зіліп, архивтер де толық ашылуы тиіс.
Сейдехан Әлібек,
М.Әуезов атындағы ОҚУ
колледжінің директоры,
тарих ғылымдарының докторы.

батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуға тиіс. бауыржан момышұлы.

Руханият

Пайµамбар
(с.µ.с.)
¼сиетi
Қыздар – олар мейірімді, игі жандар.
Бір қызы бар адамды Алла Тағала тозақ
отынан сақтайды. Екі қызы бар адам,
солардың себебімен жәннатқа кіреді. Ал
үш қызы бар немесе қыздары секілді
кіші қарындастары бар адам оларға
қамқоршы болса, оның мойнынан жиһад
пен садақаның жауапкершілігі түседі.
* * *
Кімде-кім екі қызын немесе
қарындастарын немесе анасының
сіңлілерін немесе әкесінің
қарындастарын немесе әжелерге
қамқорлық етсе, жәннатта Менімен
бірге болады. Ал кімде-кім жоғарыда
аталғандардың үшеуіне қамқорлық етсе,
құтқарылушылардан болып, жетістікке
ие болады. Ал кім олардың төртеуіне
немесе бесеуіне қамқорлық етсе…, ей
адамдар, солар секілді болыңдар.
* * *
Бір құрманың жартысы болса да,
садақа беріп, өздеріңді (тозақтың)
отынан қорғаңдар.
* * *
Садақа мүлікті кемітпейді. Алла
кешірген пендесінің тек мәртебесін
өсіреді. Алла үшін кешірім болғанның,
Алла Тағала даңқын арттырады.
* * *
Сауап тұрғысынан ең ұлы
амалдардың бірі – жанұясына нәпақат
табу.
* * *
Маған алты нәрсеге кепілдік
берсеңдер, мен сендердің жәннатқа
кіретіндеріңе кепілдік беремін:
Сөздеріңе берік болыңдар, уәделеріңде
тұрыңдар, аманатты қайтарыңдар,
ұятты жерлеріңді сақтаңдар, көздеріңді
төмен салыңдар, қолдарыңа ие
болыңдар.
* * *
Мұнафиқтың белгісі үшеу: егер
сөйлесе өтірік айтады, уәдесін
орындамайды, аманат қылынса, қиянат
жасайды.
* * *
Адамдарға жақсылық жасау, туғантуысқандармен жақын байланыс жасап,
хал-ахуал сұрасып тұру−сауабы тиетін
қайырлы істер.
* * *
Қиямет күні мүміннің (амал)
таразысында көркем мінезден
ауыр нәрсе болмайды. Шындығында Алла бұзықты
жек көреді.

Ғибратнама

Áàéñåðêå áèäiº
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Тұрлы деген болыс
бір байдан параға ақ
түйе алып, қасындағы
атқосшысына жетектетіп
келе жатып, жолшыбай
бір жоқ-жұқаланау
ауылға түседі. Ат үстінде
желпініп отырған болыс
Байсеркеге желіде
байлаулы тұрған түйесін
көрсетіп:
– Мынау ойсыл
қараны сынашы, -дейді.
Сонда Байсерке:
– Аты шықпаған
таудан,
Аты әйгілі төбе артық.
Бәйге алмаған
тұлпардан,

Белі берік
бесті артық.
Байламы жоқ
шешеннен,
Үндемеген есті артық.
Мұнарланған
күндізден,
Жұлдызды жарық
түн артық.
Парадан алған
түйеден,
Адалдан жиған
ешкі артық,
-деп болысты көп
алдында масқаралап
салыпты. Болыс
үндемей отырып
қалыпты.
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айымсыздық – ұлттың
соры. Уайым жазушыда
қырық қабат. Әр
қабатында аңыраған азап-шер.
Қоғамның да, адамның да қайғықасіретін қаз қалпына айта
алатын – қоғамның да, адамның
да қайғы-қасіретіне қан жұтып,
қабырғасы қайысатын азабы
бар, шері барлардың қасиеті.
Ақиқаттың айбалтасы қап түбінде
жатпайды.
* * *
лемдегі барлық
жағынан ең алпауыт
ел – АҚШ-тың бүгінгі
дәуіріне жету үшін үш жүз жылдың
ар жақ, бер жағы керек болды.
Ал біз көзді ашып-жұмғанша
бәрі бола қалса дейміз. Әуелі
әркім өзіне “Осы менде саналық
жаңғыру арқылы интеллектуалды
деңгейге жақындай түсу нышаны
бар ма?” деген сауалды қоюы
керек шығар. Әлде, сол бала ми
қалпында жүрміз бе? Көп жағ
дайда, сана-сезім, ой-өріс, ілеңсалаң, таным саяз, әсірепатри
оттық, ұранбайшылдық үдеп тұр.
* * *
іздің жұрт қаржылық
пирамиданың алдауына
қайта-қайта түседі.
Сонда да қоймайды. Тағы барады.
Немесе «Депутат болсам, өйтем
де бүйтем» деп, өзге тұрмақ өзінің
де түсіне кірмеген жақсылықты
үйіп-төгетіндерге аузын
ашады. Егер дамыған шетелде
депутаттыққа түсіп жатқандар елге
уәде берген екен, орындайды.
Себебі олардың қалтасында қапқап қаржысы бар. Ал біздегілердің
дымы жоқ. Құрғақ уәденің құлқұтандары. Сөйтсе де ашық
ауыз, аңқау қазақ сенеді. Қай
жағымыздан қарасаң да танымдық
тұрғыда қарадай қаражаяумыз.
Және бір қызығы, қазақтың аузын
аңқайтып жүргендер де қазақ.

Ә

Б

Қазақ руханиятында
зерделенген, елдік, арнамыс, қайырымдылық,
жауапкершілік, кішіпейіл
болу, төзім, қанағат,
мейірімділік сынды
ізгі қасиеттер, ұрпаққа
үйретіліп отырған адал
еңбек тұжырымы –
ұлттық бірегейліктің
негізгі тұтқасы. Осы
құндылықтар арқылы
қазақтың отбасында,
қоғам өмірінде бірлік,
түсінік, төзімділік,
қайырымдылық
сақталған. Тарихтағы
қазақ қоғамының
тыныс-тіршілігінен
түйеріміз, өскен
ортасына сенетін адам
қоғамға да сенеді,
мемлекетін өз үйіндей
сезінеді.
Ұлттық рух – ұрпақтанұрпаққа, бабадан
немереге, әкеден балаға
үйретілетін тағылым,
яғни, кісілік өнеге. Қазақ
елі тарихта бұған ерекше
мән берген. Қазақ ұлты
және оның зиялылары
заман талабына сай
ел мүддесіне қызмет
ету талабының өзгеріп
отыратындығын терең
білген. Сол себепті,
қоғам тарапынан қашан
да ұлттық бірегейлікке
ерекше мән беріліп
отырған. Себебі адамзат
өркениеті биіктеген сайын
қоғамның құрылысы
да өзгере бастайды,
әлемде болатын

Біз бәрін қоғамнан, биліктен
көреміз. Сонда қалай, қоғам, билік
бәрімізді қалтасына салып жүруі
керек пе? Әркімге берілген ақылой, ар-ұят, намыс, пайым-парасат,
түсінік-түйсік қайда?
Жаңа сайланған депутаттардың сұрын көрдің бе? Ант
бергенде біразы қағазға жазып
берген бес ауыз сөзді оқи
алмай сандалып тұрды. Тіпті,
біреуі «атқарамыз» деген сөзді
«атқорамыз» деп те жіберді. Ал
сен өзгерісті сұрайсың.
* * *
енің қыжылым –
қазақтың руға, жікке,
жершілдікке бөлінгені.
Біз өсеміз, өнеміз, өркениетті ел
боламыз дейтін болсақ, арыда
Ата, беріде Жатыр бөліспеуіміз
керек. Амал не, ана ата, мына ата,
анау бәйбішеден, мынау тоқалдан
деп екі балаға далақтап, қалтаңселтең жүрген қаламгерлер аз
емес. Бұзық пейіл. Жаман пиғыл.
Жазушы атына жаманат. Маған
салса, осындайларды Қазақстан
Жазушылар одағына мүшеліктен
шығарып жіберер едім.
* * *
еніңше, барлығының
түп негізі – ұлттық
тектілікте. Жер
жүзінде бар-жоғы «бір уыс»
қана ұлттардың қатары қалың
халықтардан оқ бойы озық
тұрғаны еш құпия емес қой.
Мысалы, еврейлер бізбен
шамалас – 16-17 миллион ғана.
Әлемді аузына қаратып отыр.
Скандинавия елдерін қараңыз.
Әрқайсысы – алақандай. Бірақ
тектіліктері тегеурінді. Ұлттық
сапасы жоғары. Біз кешегі
Кеңес заманындағы кезегімен
келіп отырған зобалаңдардың
соққыларынан ежелгі тектілігімізді
жоғалтыңқырап алғанбыз.
Оңалып кетуіміз үшін ең әуелі

М

М

бұрын болған ұлттық сапамызға
қайта оралуымызды ойлауымыз
керек. Көп жағдайда бұл ұлттық
намысқа тиесілі. Сол намыстың,
жүректіліктің негізі отбасындағы
тәрбиеден бастау алса,
балабақша мен мектептен бойына
сіңіп, санасына жетсе, келешек
ұрпақтың ділі мықты болар еді.
Намысты жұрт заман ағысы
қалай құбылса да, өзінің табиғи
жаратылысының заңдылығын
сақтап қалу үшін өмір сүреді.
Көксейтінің – осы.
* * *
үгінгі күнгі қазақ қоға
мы үшін ұлттық иде
ологияның қажетті
лігі қаншалықты айқын болса,
ұғымның позитивті мағынасын
дағы рушылдықтың да қажеттілігі
соншалықты айқын. Рушылдықты
жою емес, оны ұлтшылдық,
мемлекетшілдік деңгейге көтеру
қажет. Яғни, кезінде Алаш арыста
ры бастаған, бірақ аяғына дейін
жеткізе алмай арманда кеткен
істерін қайта жалғастыруымыз
керек. Оның бірден-бір жолы
– ұлттық идеология арқылы
ұлтшылдық сананы қалыптастыру.
Ал осы ырым-тиымдардың
ішінде исламға қарсы, адамды
жамандыққа шақыратын қайсысы
бар. “Стаканның түбінде арақ
қалдырсаң қырсық шалады” деген
ырымдарға менің Қазағымның
қандай қатысы бар?
Жолдастар, біз қазақ
болғаннан кейін ата-бабамыздан
қалған біршама ырымдар бар!
Олардың барлығын бірдей жоққа
шығаруға болмайды! Себебі,
оны жоққа шығарсақ, қазақ
ұлттылығымыздан, дәстүрімізден
айырыламыз!
* * *
азақта жақсы жағынан
айтылатын тілалғыш
деген ұғым бар. Тілалғыш

Б

Қ

– ата ананың, сыйлы ағайынтуыстың, ел-жұртқа елеулілердің
айтқанын жерге тастамайтын
қасиет. Ол кез келгеннің көрсеткен
жағына алды-артына қарамай
жүгіре бермейді. Ал тілалшақ
– әйтеуір аман жүру үшін кім
не айтса да безіп кете беретін
елпілдектер. Жақсы, жаманды
ажыратып жатпайды, әйтеуір
мықтылардың көңілін табу үшін
жанын салады. Өлімге айдаса
да бәрібір. Тап-таза құлдық
психология. Оларды анау да,
мынау да шаруасына аяусыз
пайдаланады. Кім қайда, неге
жұмсаса да бәрібір. Тұра шабу.
Бар, әкел, апар және тауып келдің
алаөкпесі. Біреу жұмсамай қалса,
«Енді қайттім» дегендей күдік,
үрейде жүреді. Сөйтіп, ойсыз
орындаушыға айналады.
Өзіңді қоршаған ортадағы кез
келген ғимаратқа қараңызшы.
Ана кабинеттен мына кабинетке
қағаз тасумен ғана алаөкпе болып
жүргендер қаншама. Шетінен
«Апар, көрсет, алып келдің» атқа
жеңіл тайғашаптары.
Дипломы бар, ақылы мен
мінезі жоқ, лауазымы жоғарыға
құлдық ұрып құрдай жорғалауды
терең игеріп алған. Тасырқап
басып, тайсақтап тұрады. Сұрақ
қоймайды, жауап іздемейді.
Тек жұмсауды ғана күтумен
күні өтеді. Бұл тілалшақтардың
қандай да қиянатқа, озбырлыққа,
әділетсіздікке қарсылығы жоқ
классикалық бейнесі.

ұлттық рух – ұлттық
тұтастық өзегі

жаңалық барлық адамзат
қоғамына ықпалын
тигізбей қоймайды.
Әлемдік өркениет
өрісінде мемлекет өзінің
дербестігін сақтап қалу,
нығайту үшін қоғамдық
ортада, мемлекеттің ішкі
өмірінде ұлттық бірегейлік
сақталуы қажет.
Ұлттық бірегейліктің
түп-тамыры отбасындағы
ұлттық дәстүрде жатыр.
Қазақ халқының ұлттық
дәстүрінің құндылығы –
оның тарихи қызметінде,
дәстүрдің тарихи қызметі
– әрбір отбасының
шаңырағының аясында
ұрпақты тәрбиелеп
шығарған тұтас ұғымда,
ел мүддесіне негізделген
ортақ ұстаным мен

ортақ мақсатта. Қазақ
қоғамында салтдәстүр – біріктіруші,
жалғастырушы,
бірегейлікті сақтап, қорғап
отыратын дүние. Ол
отбасындағы бірліктен
бастап, ұлттық бірегейлікті
негіздеуден құралған.
Отбасындағы тәрбие
салт-дәстүрге бағынса,
ұлттық дәстүр – реттеуші,
сақтаушы, қалыптастыру,
жалғастыру қызметіне ие.
Ұлттық дәстүрін терістеп,
құндылығын тереңнен
ұғына білмеген, дін мен
дәстүрді бір-біріне қарсы
қоятын ұрпақ өскен орта
сынан іштей де, сырттай
да оқшауланады. Дәстүр
ден іштей алшақтауда
адамның қоғамынан,

ұлттық рух ұлы мұраттан бастау алады.

мемлекетінен іштей
өгейленуі, жаттануы бар.
Қоғамда ұлттық
бірегейлік болмаса,
азаматтық бірегейлік,
кісілік, ұрпақтың ішінде
тұлғалық бірегейлік
болмайды. Тұлғалық
деңгейдің өзі ұлттық және
азаматтық бірегейлік
арқылы көрінеді. Мұны
қазақ жыраулары
өз толғауларында
жарастық деп атаған.
Ұлттық бірегейліктің
негізгі белгілері: ұлттық
дәстүр, ұлттық тәрбие,
ата діннің таза күйінде
сақталуы, тарих, тарихқа,
тарихтағы ата-баба
дініне деген құрмет, ұлт
мәдениетінің әлеуметтік
өрісіне айналған
шешендік, ұлттық өнер
түрлері, туысқандық
дәстүр, тәртіп, тазалық,
қоғамда, отбасында
ұлттық құндылықтардың
тегістей сақталуы, заман
талабына сай бейімделу,
білімді болу, ғылымның
мемлекетке тигізер
пайдасын ел болып
бағалау.
Ұлттық бірегейлікке
күш беретін зиялылар-

дың тұлғалық бірегейлігінің негізгі белгілеріне тоқталар
болсақ, олар: ұлттық
сана, ұлтжандылық,
елдік, ауызбіршілік,
ержүректілік, батырлық,
төзімділік, сауаттылық,
шынайылық, туралық,
адалдық, тазалық,
тәртіптілік, қабілет, білік,
естілік, кісілік және
т.б. Жоғарыда айтып
өткеніміздей, ұлттың да,
зиялылардың да тұлғалық
қалыптасуында тарихты,
тарих тағылымын,
тәжірибесін білу, ұғыну
бар. Тарихсыз бірегейлік
болмайды, мемлекеттің
негізгі құндылықтары
– ғасырлар бойы
қалыптасатын дүние.
Ұлттық бірегейлік қазақ
қоғамында әр адамның
осы құндылықтарды
бойына сіңіруіне
негізделеді. Әрбір ұлттың
ұлттық қасиеттері ұлттық
тәрбиеге байланысты
дамып, қалыптасуы тиіс.
Ақбота Шойбекова,
М.Әуезов атындағы
ОҚУ, «Мемлекеттік тілді
оқыту» кафедрасының
оқытушыcы.

орнықты ой, орынды сөз

М.Раманқұлов,
Мәжіліс депутаты:

Қ.Иса,
Мәжіліс депутаты:

Èiñi äå ñåçiëìåéäi...
Кез келген
өзін сыйлай
тын ел үшін
алдымен
әлемдік алты
тіл емес,
ең бірінші Мемлекеттік тілі
маңызды!
Яғни, біз Ақордадан
бастап, ауылға дейін бір
нәрсені анықтап алуымыз керек!
Тілдік дикриминацияға ұшырап
жатқан ҚАЗАҚ ТІЛІ, орыс тілі емес!
Отыз жылда қазақша нан сұрай
алмасақ, ұлттық идеологиямыз 30
жылда түк бітірмегені ғой!?
Қазір елдің ең басты мәселесі Мемлекеттік тіл туралы заңның қабыл
дануы болып тұр. Бұл Жер мәселесі
секілді елдің ең басты жанды жері!

“

Қазір Тәуелсіздік алғанымызға
30 жыл толғанда, енді
“Қазақстандықтардың бәрі қазақша
сөйлеуі тиіс” дейтін кез келді. Бұл
қарапайым халықтың ғана талабы
емес, “Қазақстан-2030” стратегиялық
бағдарламасында бекітілгендей,
Үкіметтің өзінің Мемлекеттік тілді
дамыту бағдарламасы бойынша да
қазақстандықтардың 2020 жылы 90
пайызы мемлекеттік тілде сөйлеуі
тиіс деп көрсетілген.
Бұл бағдарлама бойынша 20142016 жылдары мемлекеттік және
халыққа қызмет көрсететін барлық
мекемелер мемлекеттік тілде жұмыс
істеуі керек болатын… Иісі де
сезілмейді…
dalanews.kz

Е.Саиров,
Мәжіліс депутаты:

“

“

Оған біздің көзіміз үйреніп кеткен.
Сондықтан назар аудармаймыз.
Еркіндік, тәуелсіздік пен
басбұзарлық, зорлық-зомбылықты
шатастыруға болмайды. Демократия
дегеніміз норма, процедура, этика
және мораль!
Адамның ар-ұжданын сыйлайтын, заңның ала жібін аттамайтын, мәдениеті жоғары, парасаты
биік азаматтарға бұл өзгерістерден қорқатын, үркетін ештеңе
жоқ.
Керісінше, бұл өзгерістер
сондай азаматтарды басбұзар,
экстремистерден қорғайтын норма
және процедура.
Abai.kz

. . мåìëåêåòòiº ïðîáëåìàñûíà
àéíàëûï îòûð

жоғалтып алуы секілді салдар әлі
де мемлекеттің проблемасына
айналып отыр. Алданған тұрғын
үй салымшылары санының өсуіне
жол бермеу мақсатында үкіметке
мынадай іс-шараларды қабылдауды
ұсынамыз: тұтыну кооперативтерін
тиісінше бақылау және олардың
қызметін регламенттеу үшін
мемлекеттік органдардың
үйлестірушісін айқындап беру;
тұтыну кооперативтері арқылы
баспана сатып алу үшін ақша
қаражатын салу қаупі туралы
азаматтарды хабардар ету.
jasqazaq.kz

С.Рысбаев,
қоғам белсендісі:

Êåäåíäiê Îäà¶ iøiíäå ê¼ëiê
áàµàñûíûº åº ¶ûìáàòû áiçäå

“

Елде дені дұрыс көлік
мінудің өзі арман болып
барады. Ал жаңасы туралы
ойлаудың өзі қиын.
Бізде машинаның бағасы
Ер Төстік сияқты геометриялық
прогреспен өсіп жатыр. Ескілеу
болса да жағдайы дұрыс машина
айдау қажеттілік емес, байлықтың
бір көрінісі секілді. Автосалондарда
машина жоқ. 2-3 айдан соң келеді
деп заказ қабылдайды. Келе ме жоқ
па Құдай білсін. Сырттан машина
кіргізбейді. Кіргендердің бағасы
қымбат болып кетеді.
Кедендік Одақ деген елдердің
ішінде көлік бағасының ең қымбаты

Былтыр көктемде басталған
пандемия денсаулық сақтау,
әлеуметтік қамсыздандыру,
білім беру, салық салу, ауыл
шаруашылығы және басқа да көптеген
электронды қызмет кемшілігін айқындап
берді. Қазіргі заманауи технологиялар
мен жаңа әлемдік жағдайды ескеріп,
Қазақстан үшін мемлекеттік қызметті
цифрландыруда артта қалу проблемасы
жыл өткен сайын өткір болып тұр.
Сондықтан барлық мемлекеттік орган ITжүйесін бірыңғай платформаға келтіру,
заманға сай жаңғырту қажеттігі шынымен
де жүйелі проблемаға айналды.
Дегенмен, бірқатар мәселе
ашық күйінде қалып отыр. Аталған

“Сбербанкпен” келісімді бұған дейін
цифрландыру бағдарламаларына
бюджеттен бөлінген қаржы тиімсіз
жұмсалғанын мойындау деп бағалауға
бола ма? Егер солай болса, онда өткен
жылдары мемлекеттің нақты қанша
қаржысы цифрландыруға жұмсалды
және оның тиімсіз жұмсалғаны үшін
жауапкершілік кімнің мойнында?
Бұған қоса бізді ақпарат қауіпсіздігі
мүддесі қалай қорғалатыны да
алаңдатады. Халық цифрлық даму
министрлігінің баспасөзде жарияланған
жауабына қанағаттанбайды, керісінше,
одан кейін көп сұрақ туындайды.
sputnik.kz

Ì½íäàé îòáàñûäà ¶àíäàé
êiðiñ áîëóû ì¾ìêií

Ф.КАМЕНОВ,
Мәжіліс депутаты:

Елімізде
1 827 түрлі тұтыну кооперативі
тіркелген. Бүгінде құқық
қорғау органдары қаржы
пирамидасын құру фактілері
бойынша көптеген істі тергеуде.
Оның ішінде республика «Новый
дом 2017», «Свой дом», «Бест
вей-недвижимость», «Шаңырақ
ктк», «Отан строй» сияқты
өндірістік кооперативтер ерекше
назарда. Олардың келтірген
залалы 200 млн. теңгеден асады.
Тұтыну кооперативін құру оңай,
бірақ азаматтардың өз ақшасын

“

. . ìåìëåêåòòiº ¶àðæûñûíûº
òèiìñiç æ½ìñàëµàíû ¾øií
æàóàïêåðøiëiê êiìíiº ìîéíûíäà?

А.Нұркина,
Мәжіліс депутаты:

... îñû ïðîáëåìàìåí
àéíàëûñàòûí ìåìëåêåòòiê
îðãàííûº áîëµàíû ä½ðûñ

Кибербуллингтің балаларға
ғана емес, ересектерге де
қатысты екендігін барлығымыз
жақсы білеміз. Қаншама
өкінішті, жазатайым жағдайлар біздің
көзімізше болып жатыр!
Әлеуметтік желінің ішіндегі фейк,
буллинг, экстремизм проблемасы
АҚШ-тың қоғамын да толғандырып
отыр. Қазақстандағы кибербуллинг
мәселесінің «күйіп» тұрғанын есепке
алсақ, Ауғанстанға байланысты
діни экстремизм мәселесінің өзекті
екендігін ескерсек, осы проблемамен
айналысатын мемлекеттік өкілетті
органның болғаны дұрыс.
Мемлекет бүгінде экономика,
әлеуметтік қорғау, қаржы салаларын
күнделікті реттеп отырады.

№30-31 (860) 09.10.2021 жыл.

“

“Бақытты отбасы”
бағдарламасы бойынша
үй алу үшін еңбек немесе
кәсіпкерлік қызметінен түскен
зейнетақы жинағы бойынша отбасылық
кірісті растау қажет. Төлем қабілеттігін
растауда ең көп “Мүгедек балалары
бар немесе тәрбиелеп отырған отбасы”
санаты қиындық көреді.
Мысалы жалғызбасты ана мүгедек
баласын тәрбиелеп отыр делік. Оның
ресми жұмысы жоқ, зейнетақы жинағы
да жоқ, тиісінше ол бұл бағдарламаға
қатыса алмайды, тіпті төлем төлеуге
қабілетсіз болғандықтан, қосалқы қарыз
алушыны да тарта алмайды. Мұндай
отбасыда қандай кіріс болуы мүмкін.
Мүгедек баланы тәрбиелегені үшін 1,4
күнкөріс деңгейі, яғни 48 023 теңге ғана
төленеді. Оның үстіне, жалдамалы
пәтерде тұратын мұндай отбасы
жәрдемақысын сол үйдің ақысын

төлеуге жұмсауға
мәжбүр.
Осыған
байланысты
бұл санаттағы адамдардың табысына
жәрдемақыны қосу мүмкіндігін
қарастыру керек деп санаймыз.
Соңғы үш жылда мемлекеттік
тұрғын үй қорынан тек 3 мыңға жуық
адам баспана алды. Ал “жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар” санаты бойынша үй
кезегінде 59 мыңнан аса адам тұр.
Бұл санаттағы азаматтар, сондайақ, халықтың әлжуаз тобына да
жатады. Оларға кәдімгі ипотека
шарттарымен пәтер алу қиын.
Сол себепті “Бақытты отбасы”
бағдарламасының қатысушылары
тізіміне жетім балаларды да қосуды
ұсынамыз.
sputnik.kz

М.Тайжан:

“

Бiзге Çàºíûº
¾ñòåìäiãi êåðåê!

Ұлттық
банк тағы да базалық мөлшерлемені көтеріп жіберді.
Осыған дейін шілде
айында ғана көтеріп еді, енді
міне тағы көтеріп жатыр. Бұл нені
білдіреді? Кредиттер қымбаттайды,
инвестициялар қысқарады, өндіріс
қысқарады, жұмыс орындары азаяды.
Бұл кімге пайдалы? Бірінші
кезекте банктерге. Билік инфляцияны
бос ақшаны азайтумен құрықтаймыз
деп ойлайды. Бірақ инфляция тек бос
ақшаның көптігінен туындамайды,
ол бірінші кезекте экономикада
дайын тауарлар мен қызметтердің
болмауынан пайда болады.
Ал, өндірісті ұлғайту үшін не
істеу керек? Бірінші кезекте тәуелсіз
әрі күшті сот жүйесі керек, сонда
ғана инвесторлар инвестиция

құяды, өндіріс көлемі артып, жұмыс
орындары көбейеді. Бізге Заңның
үстемдігі керек!
Бірақ билеуші тап Заңмен жүргісі
келмейді, олар «түсінікпен» өмір
сүруді қалайды. Заң ол қарапайым
адамдарға, ал оларға – түсінік жүреді.
“Мен сені танимын, сен мені танисың”
деген сияқты. Сондықтан да бізде ірі
сауда-саттықтар заңдық үрдістерді
айналып өтіп, түсініктер бойынша
жүреді.
Біз осылай заңды сақтамай жүре
берсек, соттар тәуелсіз болмаса,
бізде жоғары инфляция қала береді.
Кедейлер кедейлене береді, ал
байлар байи береді. Құқықтық
мемлекет пен халықтың әл-ауқаты
бір-біріне тікелей байланысты.
sn.kz

Д.Көшім:

бізде.
Қырғыздар
мен армяндардан қалған машинаны
айдау да арман болды. Солтүстік
пен батыс жақта көшеде жүрсең,
Ресейде жүргендей боласың. Ресей
жалауымен көліктер толып жүр.
Транзит емес. Қазақстандықтар.
Көбісінің документтері де дұрыс
емес. Мына утиль сбор деген бәлені
құртып, көлік бағасының түсуіне
жағдай жасамаса болмайды.
Неге біз көліктің қымбаттауына
жол бердік екен. Ескі көліктерді мың
жамап айдау адам өміріне де қауіпті.
Skifnews.kz

Òiëãå ¶àæåòòiëiê
æàñàëìàé, ì½íäàé æàµäàé
áîëà áåðåäi

“

Биліктегілердің бәрі
қазақ тіліне қарсы. Әрине,
теледидардан тіл туралы
тебіреніп тұрып айтады.
Бізде айтқанда қатырып айтады. Олар
айтпауы керек, олардың қолында заң
күші бар, олар соны қолдануы керек.
Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдасын.
Біз оны осыдан 10 жыл бұрын дайындап
бердік. Ол заң қазір парламентте жатыр.
Сондықтан әңгіме екіжүзділікте. Айтады,

бірақ оның
бәрі ойын, екіжүзділік. Бұлай жалғасып
жатқанда ата-аналарға “Балаңды неге
қазақ мектебіне бермейсің?” деп қалай
ренжисің. Тілге қажеттілік жасалмай,
мұндай жағдай бола береді. Ата-аналар
шенеуніктердің қазақ тілін білмей-ақ
министр, әкім, сенатор болып жатқанын
көреді де “Қазақ тілінің қажеті қанша?”
деп ойлайды.
qamshy.kz

сыр – шымылдық, шындық – айна.
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Жырларымда
заман
шындыµы

Í½ðîëëà
ÑÀªÀÒÁÀÅÂ
Түсе бермес көрікті
ой көзге күнде,
Жетпей жатса жеріне
сөз жетім бе?
Өз Отаның өзіңе жат көрінер,
Шүлдірлеуді қоймасаң
өзге тілде.
Бағасына жете алсын
кімдер, ненің…
Құндылығы ұлтыңның –
тіл мен жерің!
Бірін сатып, біреуін айырбастап,
Қақысы жоқ жасауға
білгендерін.
Жүріп жатыр санада таныс егес,
Үйреншікті секілді дауыс, елес.
Жемқорлықты шақыртып
ар сотына,
Жауап алар уақыт та алыс емес.
Көнер емес серттесіп, сөз беруге,
Көз алдыңда дүние өзгеруде.
Өз тіліңде әкеңмен
ұғыса алмай,
Тарлық көру мүмкін бе
өз жеріңде.
Тозған тобыр болғандай
тұрақ кімге?...
Шығады алдан осындай
сұрақ күнде.
Қай халықтың жұлдызы
жанар екен? –
Жүз отыз ұлт сөйлесе
бір-ақ тілде.
Көтермесең ауырды білек тала,
Жер сатылып, түсердей тіл
отқа да.
«Отырғаның жөн, -дейді
кейбіреулер, –
Тыныштығын басыңның
тілеп қана»
Қарай алмай халыққа
бетің шіреп,
Жүрмекшісің қашанғы
жетімсіреп?!
Аңсаттырып бір келген
Тәуелсіздік,
Қолдан ұшса, қонбайды-ау
екінші рет.
* * *
Қанат қағып, талпынып
өрге кілең,
Ойында өсіп, қырында
ер жетіп ем.
Топырақ қалып орнында
төбе-төбе
Ауылым көшіп барады
жер бетінен.
Келешегін күйттеумен
көзге қанық,
Талқысына тағдырдың
төзгені анық.
Ауылым көшіп барады,
амалсыздан,
«Болашағы жоқ» деген
сөзге қалып.
Шұғыласын шығыстан
жамыратқан,
Атушы еді бір кезде
жадырап таң.
Бес, алты үйдің
сұлбасы қараяды,
Елу, алпыс кешегі шаңырақтан.
Ай, жылымды жеткенде
санаттырып,
Жанарыма жас толды
қарап тұрып.
Еске түсер ештеңе көрінбеді,
Балалықтан – жарысқан
балақ түріп…
«Қалу үшін аман-сау қолқаң,
басың, –
Деп тұрғандай, – жүретін жол
таңдасын»…
Теңгесінен таба алмай
тентіреді ел,
Жиырма бірінші ғасырдың
қолтаңбасын.

аймақ ажары

äåíñàóëû¬
ñàëàñûíäàªû ¯çåêòi
ì¦ñåëåëåð òàë¬ûëàíäû
Жуырда «Nur Otan»
партиясы Түркістан
облыстық филиалы
жанындағы Ұлт
денсаулығы мәселелері
жөніндегі аймақтық
қоғамдық кеңестің
отырысы өтті. Жиынға
«Nur Otan» партиясы
Түркістан облыстық
филиалы төрағасының
орынбасары, мәслихат
депутаты, кеңес төрайымы
Қалима Жантөреева
төрағалық жасап, жүргізіп
отырды.
Жиында күн тәртібіндегі
бірінші мәселе ретінде
Түркістан облысының
медициналық мекемелерінде
қатерлі ісікке қарсы күресті
күшейту, алдын алу
жолдары талқыланды.
Түркістан облыстық Қоғам
дық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары
Алтын Досанова онколо
гиялық аурулардың алдын
алу, емдеу, өлім-жітімді
азайту жолында жүйелі
жұмыс жүріп жатқанын айтты.
2021 жылдың 8 айында
Түркістан облысында 1089
адам онкологиялық ауруға
шалдыққан. Оның 59,1

ҚКК-нің отырысында
Басқарма Төрағасының
орынбасары Ілияс
Мұхамеджан халықты МӘМС
жүйесіне тарту мәселесі

кезеңде бұл адамдар
үшін жарналар түспей
қалуы мүмкін. Себептері
– қызметкер жұмыстан
кетті немесе жалақысы
сақталмайтын демалысқа
кетті, азамат БЖТ немесе
жарнаны дербес төлеуші
ретінде уақтылы төлеуді
ұмытып кетті, жеңілдікті
санаттың өкілі жеңілдікті
мәртебесін жоғалтты және
өз бетінше төлем жасамады,
азаматтардың бір санаттағы
төлеушілерден екіншісіне
ауысуы және т.б.
Бұл ретте Қор ай
сайын МӘМС жүйесіндегі
төлеушілердің соңғы
мәртебесі туралы ақпаратты
талдайды және оның
негізінде әрбір өңірде
сақтандырылмаған тұлғаның

6

жүйесіне тарту бойынша
медициналық ұйымдардың
учаскелік қызметтерін,
мемлекеттік кіріс органдарын,
әлеуметтік қызметтер мен
әкімдіктерді тарта отырып,
оның ішінде аулаларды
аралау кезінде ауқымды
жұмыс жүргізілуде.
Осындай тәсіл
арқылы басқа өңірге
немесе Қазақстаннан тыс
жерлерге тұрақты тұруға
кеткен өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар, қайтыс
болғандар, емхананың
қызмет көрсету аумағында
тұрмайтын және басқа
өңірлерден тұрақты тұруға
келген, бірақ тұратын өңірдің
медициналық ұйымына
бекітілмеген адамдар
анықталады. Сондай-ақ

Ñà¬òàíäûðûëìàªàí
àäàìíûЈ ïîðòðåòi
пайызын әйелдер құрап
отыр. Ауырғандардың
жас ерекшелігі 3570 жас аралығында.
Онкологиялық аурудан
болған өлім көрсеткіші
бойынша Түркістан облысы
республикада соңғы орында.
Өкінішке қарай, биыл
618 адам қайтыс болған.
Облыста ауруды ерте
анықтау 12,8 пайыздан 17,9
пайызға ұлғайған. Скрининг
жұмысы күшейген. Осы
және өзге де деректерге
тоқталған Алтын Досанова
күн тәртібіндегі екінші мәселе
туралы да баяндады. «Nur
Otan» партиясының Жол

картасының 69-тармағы,
яғни, «Ауылдық елді
мекендердің медицина
саласындағы кадрларды 140
адамға дейін қамтамасыз
ету» бағытындағы
жұмыстарды атап өтті.
Қоғамдық кеңес
отырысын түйіндеген
Қалима Жантөреева
денсаулық сақтау саласы аса
маңызды мәселе екенін, бұл
саладағы міндеттер сапалы
орындалуы тиіс екенін
айтты. Әсіресе ауылдарды,
шалғай елді мекендерді
дәрігерлермен қамту жұмысы
жанданатынын жеткізді.
Е.ТӘЖИЕВ.

“±ëû äàëà àëòûíû”
ê¯ðìåñi àøûëäû
Таяуда Кембридж
университетінің
Фицуильям мұражайында
«Ұлы дала алтыны»
көрмесі ашылды. Оған
Шығыс Қазақстан
облысындағы ежелгі сақ
қорғандарынан табылған
алтын артефактілер
қойылды. Шара Қазақстан
Тәуелсіздігінің 30
жылдығы құрметіне
ұйымдастырылды.
Ұлыбритания жұртшылығы біздің дәуірімізге
дейінгі VIII-III ғасырларда
Орталық Азияда, атап
айтқанда Қазақстанның
Алтай тау жүйесінде
үстемдік еткен скиф
өркениетінің жәдігерлері, сақ
қорғандарынан табылған
құнды дүниелерін тамашалау
мүмкіндігіне ие болды.
Көрмеде Берел, Шілікті және
Елеке Сазы сияқты үш түрлі
қорымнан шыққан жүзге
жуық археологиялық олжа
қойылған.
Экспозиция ежелгі
сақтардың көшпелі мал
шаруашылығы, тау-кен
өндірісі және металлургия
салаларында бірегей
мәдениеті мен терең білімі
болғанын көрсетеді. Бұл
кезеңді ежелгі қазақтар
тарихындағы «алтын ғасыр»
деп те атайды. Ең бағалы
экспонаттардың бірі –
киімдері 15 000 алтын заттан
тұратын «Алтын адамның»
қалдықтары.
«Ұлыбританияға және
әлбетте бүкіл әлемге

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры
жанындағы Қоғамдықконсультативтік кеңестің
кезекті отырысында
азаматтарды әлеуметтік
медициналық сақтандырумен қамту бойынша жаңа тәсілдер талқыланды. 2021 жылғы
1 қыркүйекте МӘМС
жүйесінде сақтандырылған
қазақстандықтардың
саны шамамен 15,7 млн.
адамды немесе еліміздегі
жалпы халықтың 82,6%-ын
құрады.

№30-31 (860) 09.10.2021 жыл.

бойынша мәлімдеме
жасап, сонымен қатар
сақтандырылмаған адамның
«портретін» ұсынды.
Атап айтсақ, жалдамалы
қызметкерлер, жүйеден
жиі «түсіп қалатын» БЖТ
төлеушілер және МӘМСке жарналарды мүлдем
жасамаған азаматтар.
Талдау көрсеткендей,
БЖТ төлеушілер
МӘМС жүйесінен тыс
қалатындықтары көрсетіледі
(сақтандырылмағандардың
үштен бірінен көбі). Төлемді
уақтылы жасамағандықтан
(БЖТ тек ағымдағы және
болашақ айлар үшін
төленуі мүмкін), олар
сақтандырылған мәртебесін
жоғалтады.
Сақтандырылмағандардың тағы 30%-ы
жалдамалы жұмысшыларға
тиесілі. Жалпы себеп –
жұмыс берушілер өзінің
жұмысшылары үшін
жарналар мен аударымдарды
төлеуден жалтарады
немесе төлемді кешіктіріп
жасайды, осылайша өз
қызметкерлерінің құқықтарын
бұзады.
Бірақ, олардың айтуынша,
деректер үнемі өзгеріп
отырады, өйткені келесі

болжамды портреті
қалыптастырылып отырады.
Бұл бағыт бойынша
өңірлерде мемлекеттік
кірістер департаменттерімен
және әкімдіктермен
іс-шаралар (жұмыс
берушілермен бірлескен
кездесулер өткізу)
жоспарланған.
“Сондай-ақ, жұмысқа
жақында орналасқан және
жұмысқа орналасқанға
дейінгі кезеңге берешегі
бар болғандықтан әлі
сақтандырылмаған
қызметкерлер үшін мәртебе
алудың маңыздылығын
атап өткен жөн. Жоспарлы
медициналық көмек
көрсету, диагностикалық
процедуралардан,
скринингтерден өтуде,
ауруханаға жатқызу қажет
болған жағдайда мәртебенің
болмауы қиындық туғызады.
Сондықтан жұмыс берушілер
бұл жайттарды жаңадан
келген қызметкерлерге
түсіндіруі тиіс”, -деп атап өтті
І.Мұхамеджан.
Сақтандырылмаған
азаматтардың төрттен бір
бөлігі (шамамен 800 мың
азамат) ешқашан МӘМС үшін
жарна төлемеген. Оларды
сәйкестендіру және МӘМС

жеңілдікті санаттарға енгізілуі
мүмкін адамдардың саны
анықталады.
Күндізгі оқу нысаны
бойынша оқитын студенттер
туралы мәліметтерді
өзектендіру бойынша жұмыс
жеке жүргізіледі. Өңірлердегі
барлық оқу орындарында
түсіндіру тұрғысында
кездесулер өткізіледі және
оларға тұрақты негізде
ақпараттық материалдар
жіберіледі.
Сонымен қатар,
мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимыл кезінде
Қорға жарналар төлеуден
босатылған тұлғалар
бойынша олардың салалық
ақпараттық жүйелерінде
мәліметтерді өзектендіру
үнемі жүргізіліп отырады.
Қор халықты МӘМС
жүйесіне тартуда жергілікті
атқарушы органдардың
рөлін күшейтуді ұсынады,
өңірлердің денсаулық
сақтау басқармалары мен
медициналық ұйымдардың
халыққа МӘМС жүйесінде
медициналық көмекті
уақтылы және толық ұсыну
бөлігіндегі жауапкершілігін
арттыруды көздейді.
З.БИГЕЛЬДИЕВА.

¯Јið æàñòàðû
¦ñêåðãå àòòàíóäà
Қазақстанның ежелгі
мәдениетін танытуға
арналған ерекше мүмкіндік.
Меніңше, бұл жаһан тарихын
қайта жазатындай тарихи
жағдай. Ішіне талай сырды
бүккен археологиялық
қазбаларды зерттей
отырып, біз талай ғылыми
жаңалықтарды бірге ашамыз
деген ойдамын», -дейді
Кембридж университеті
жанындағы Фицуильям
мұражайының директоры
Люк Сайсон.
Шығыс Қазақстан және
Фицуильям мұражайы
арасындағы әріптестік
көпірі бұған дейін орнағаны
белгілі. Отандық археологтар
қорғандардан табылған
жәдігерлерді британиялық
әріптестерімен бірге
зерттеп келеді. Кембридж
университеті жанындағы
Макдональд археологиялық
зерттеу институтының
ғалымдары жаңа инвазивті
емес технологияларды

қолдана отырып, бірегей
артефактілердің құпияларын
ашып жатыр.
«Біз микроанализдер
жасайтын боламыз.
Заманауи микроскоптың
көмегімен ежелгі сақтардың
қандай технологиялар
пайдаланғанын және
қолөнер бұйымдарын қалай
жасағанын зерттей аламыз»,
-деді «Ұлы дала алтыны»
көрмесінің Ұлыбританиядағы
кураторы Ребенка Робертс.
Бұл бірегей алтын
артефактілердің еуропалық
аудиторияға алғаш рет
ұсынылуы. Оларды
британиялық бұқаралық
ақпарат құралдары
халықаралық археологиялық
сенсация деп атап, ша
ра туралы жарыса жазып,
таспаға түсіріп жатыр.
Көрмеге кіру тегін. Экспози
ция Фицуильям мұражайын
да келер жылдың 30
қаңтарына дейін өтеді.
А.Қадырқұл.

2021 жылғы күзгі
әскерге шақыру
науқанының алғашқы
командалары Түркістан
облысының қорғаныс
істері жөніндегі
департаментінің
облыстық жинау
пунктінен әскери
борышын өтеуге
аттануда.
Отан алдындағы
борышын орындауға
аттанар алдында болашақ
сарбаздар медициналық
тексеруден, психологиялық
тестілеуден және баратын
әскери бөлімнің өкілімен
сұхбаттасудан өтеді.
Қалыптасқан дәстүр
бойынша әр команданы
шығарып салуға Ауған
соғысы және Қарулы
Күштер ардагерлері келіп,
болашақ сарбаздарға
әскери қызметте табыс
тілеп, ақ батасын береді.
– Қазіргі таңда
облысымыздың барлық
аудандарында әскери
қызметке жарамды жасы
18-ге толған және 27-ден
аспаған ер азаматтар
шақыру қағаздарын алып,
алдымен аудандық, одан

халық саулығы – мемлекет байлығы.

кейін облыстық жинақтау
пунктінде медициналық
тексеруден өтуде. Егер
денсаулығы жақсы болса,
олар әскерге аттанады.
Осы жылы күзде ҰҚК
Шекара қызметіне үш
жүзге жуық, Қарулы
Күштерге жеті жүзден аса
және Ұлттық Ұланға сегіз
жүзден астам ер азаматты
жіберу жоспарланған, -деді
облыстық қорғаныс істері
жөніндегі департаментінің
бастығы, полковник
Нұрмаханбет Дүйсебаев.
Жеке құрамның
денсаулық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету

мақсатында болашақ
сарбаздар COVID-19-ға
ПТР-тест тапсырады.
Әскери бөлімге
келген соң, олар екі
апталық карантинге
орналастырылып, қайтадан
ПТР сынағын тапсырып,
медициналық тексеруден
өтеді.
Осы жылдың күзінде
мерзімді әскери қызметке
Түркістан облысынан
барлығы екі мыңға жуық
азамат шақырылатын
болады.
Шымкент гарнизонының
баспасөз қызметі.

Әйелдер әлемі

* Жадыңда болсын!

Àñ¾éäå ¶àæåò êåºåñòåð
* Сарымсақты, әсіресе,
оның ұсақ түрлерін тазарту
– жағымсыз процесс. Себебі
сарымсақтың қабығы
оның өзіне де, қолға да
шырыштанып жабыса береді.
Сарымсақтарды тез тазарту
үшін оларды әйнек құтыға
салыңыз да, оны қақпақпен
немесе алақаныңызбен
жабыңыз. Содан соң оны қатты
шайқаңыз. Бұл әдіс арқылы
сарымсақ қабықтарының көп
бөлігінен бірнеше минут ішінде
арылуға болады.
* Сорпаны байқамай қатты
тұздап жіберсеңіз, уайымдама
ңыз, бұл жағдайдан шығудың
жолы бар. Кішкене дәке бөлігін
алыңыз да оған кез келген
жарманы салыңыз. Дәкені
буып, тұзы көп тамағы бар
кәстрөлге салыңыз. Арасында
сорпаның дәмін көріп тұрыңыз.
Соңынан жармасы бар дәкені
алып тастайсыз. Жарма артық
тұзды өзіне сіңіріп алатын
қасиетке ие.
* Етті немесе көкөністерді
қуыру кезінде ол дәмді әрі
шырынды болып шығуы үшін
оған ең басында 1 шай қасық
қант салып жіберу жеткілікті.
Ол көкөністердің дәмін одан
әрі күшейтеді.
* Суға күрішті қайнатқан
кезде ол аппақ болып
шыққанын қаласаңыз, оны
дайындау кезінде оған бірнеше
тамшы сірке суын құйыңыз.
* Мұз текшелері таза
әрі мөлдір көрінуі үшін оны
қатырар алдында тек қайнаған
су қолданыңыз. Суды бірнеше

рет қайтара қайнатуға да
болады.
* Лимонның немесе басқа
да цитрусты жемістің суын
шығару оңай болуы үшін оны
алдымен үстелдің үстімен
алақанмен қатты басып
айналдырып алыңыз.
* Балмұздақты
мұздатқышта сақтаған кезде ол
тастай болып қатып қалады.
Оның кішкене бөлігін кесіп
алу үшін бүтін балмұздақты
мұздатқыштан біраз уақытқа
шығарып қою керек болады.
Балмұздақ мұздатқышта да
табиғи жұмсақ күйінде тұруы
үшін оны полиэтилен пакетке
салып сақтаңыз. Сондай-ақ
бұлай ол дәмдік қасиетін де
жақсы сақтайды.
* Кепкен дәмдеуіштердің
хош иісін арттыру үшін оларды
тамақ пісірердің алдында
жылы табаға бірнеше секундқа
қыздырып алу керек.
* Бірден бірнеше черри
қызанағын кесу керек болса,
диаметрлері бірдей екі
пластик қақпақ немесе бірдей
екі тәрелке алыңыз. Оның
біреуіне черри қызанақтарын
қойып, бетін келесі ыдыспен
жабыңыз. Ыдыстың үстінен
қолыңызбен ұстап тұрып, ұзын
өткір пышақпен жүріп өтіңіз.
* Егер печеньенің
жұмсақтығын ұзағырақ
сақтағыңыз келсе, оны алма
бөліктерімен бірге ұстаңыз.
Ыңғайлы болу үшін печеньені
контейнерге салып, оның
қасына алманың шағын бөлігін
салып қоюға болады.

* Денсаулық

Æûðòûëµàí òåðiíi åìäåó

Дүниеге ұрпақ әкелу –
әйел өміріндегі ең сәулелі
құбылыс. Алайда, көп
келіншектердің жүкті
кезінде ішінің, төсінің терісі
созылып, тіпті кейбірінде
жыртылады. Терінің
созылуына қарсы көптеген
әдістер мен кремдер
ойлап табылды. Сіз де
үй жағдайында теріңіздің
созылғанына қарсы
қоспаларды жасай аласыз.
Бұл крем бірнеше
проблемаларыңызды шешеді:
* Теріңіздің созылғанын
(жыртылғанын) азайтады;
* Сол жердің түсін
білдіртпейді;

* Тері қабатының шымырлығын
арттырады;
* Емізулі кезде
қолдана беруге
болады;
* Теріні қажетті
дәрумендермен
қамтамасыз етеді.
Керек заттар: бір
түтік балалар кремі
(немесе басқа кез
келген крем), мумие.
Мумиенің таблетка
түріндегісін емес,
табиғи түріндегісін
қолданыңыз.
Дәріханалардан табасыз.
1. 2-4 грамм мумиені 1 шай
қасық қайнаған суда ерітеміз.
Қоспасыз мумие тез ериді.
2. Крем мен еріген мумиені
араластырамыз.
3. Дайын болған қоспаны
таусылған креміңіздің ыдысына
құйып қойыңыз.
Дайын болған қоспаны
күніне бір рет теріңіздің
созылған жеріне жағып, сіңіп
кеткенше ысқылаңыз. Ұйықтар
алдында жағуға болмайды.
Егер әсері тезірек байқалсын
десеңіз, күніне бірнеше рет
қайталап жағыңыз.

* Ас мәзірі

Құрамы:
300 г құмшекер, 120 г
бал, 120 г сарымай, 250 мл
қаймақ.
Дайындалуы:
Бал мен құмшекерді
табаға салып, араластырып,
баяу отқа қоямыз.
Ашық сары түске
енгенше араластыра
отырып, 7-10
минуттай қайнатамыз.
Сосын аз-аздан
сары майды және
қаймақты қосып,
қойланғанша тағы біраз қайнатамыз. Дайын болғанын білу
үшін қайнатпаның бір-екі тамшысын алып, салқын ыдыстың
үстіне тамызамыз. Тамшылар суығанда қоюланып қалса,
демек дайын болғаны.
Енді қалыптың астына пергамент қағазын жайып, үстін
майлаймыз. Оған дайын қайнатпаны құйып, толықтай
суығанша қалдырамыз. Бірақ, қатып қалмай тұрып, жұмсақ
күйінде өткір пышақпен шағын бөліктерге кесіп алған жөн.
Ирисіміз дайын!

Áàëäû èðèñ
ê´ìïèòòåði

Оқырман хаты
* Біздің
шаңырақ

көтергенімізге бір
жыл болды. Біз бір
күнде екі келін болып
түстік. Абысынымды
басында жақсы
көрдім. Сыйладым.
Бар айтқанын
жасадым. Бірақ,
келе-келе көңілім
қалды. Абысынымды
жамандағаным емес.
Тек ойланса екен
деймін. Абысын тату
болса, ас көп емес
пе?!
Келін боп түскен
соң, мен жұмысыма
қайта шығып кеттім.
Абысыным, қайнағам,
енем – бәрі үйде. Атаенем – қарт адамдар.
Екеуінің де денсаулығы
жоқ, жылы-жұмсақ
жеп, өздерін күткеннің
арқасында ғана отырған
адамдар. Жеңешем
таңертеңнен кешке

* Тарих пен таным

Шежіре дерегінде Кіші жүз Қыдырсиықтан − Шеркеш,
одан − Қосым, Қойыс,
Жауғашты, Шумақ,
Қылышкескен туыпты
дейді. Осылардың
Қойысынан − Дербіс
туады. Дербістің
бәйбішесі – Зылиха
деген кісі, өңі
қара болған соң
«Қаракемпір» аталып
кеткен көрінеді.
Зылиха – бүкіл
Дербіс әулетіне ұйытқы
болып, жөн үйреткен,
жол көрсеткен адам.

«Мен өзім солтүстіктің
қызымын, - деп бастады
Меңдігүл апай әңгімесін.
– Мектеп бітіргенше әжемнің қолында тәрбиелендім.
Ол кісі өте жаны таза,
адал, әділ адам болатын.
Біреудің әлімжеттік жасап,
біреуге қиянат көрсеткенін
білсе, жаны ауырып,
көп қиналып жүретін.
Сондайда: «Құдай-ай,
осындайларға бір зауал
неге болмайды екен?
Қолымнан келсе, сол
залымдарға ана дүниеге
барған соң да тыныштық
бермей, жазасын өзім-ақ
берер едім» дегенді жиі
айтатын. Сол тілегін Құдай
қабыл алып қойды ма деп
те ойлаймын кейде...
Әжем алпыстан асараспас жасында жүрек
талмасынан көз жұмды.
Өзіне қатысы жоқ болса
да, айдаладағы әркімге
бір жаны ашып жүріп, нәзік
жүрегі сол ауыртпалықтың
бәрін көтере алмады ма
екен...
Әжемнің көзі кеткен
соң, біздің кішкентай
қалашығымызда біртүрлі
түсініксіз оқиғалар жиі
орын ала бастады.
Бізбен көрші үйде бір
орыстар тұратын. Солар
отбасымен көрші ауылға
бара жатқанда апатқа
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дейін үйде. Бірақ, тым
болмаса үй шаруасын
да атқармайды. Бәрі
менің мойнымда. Жұмы
сым мен үйдің тірлігіне,
ата-енемнің жағдайын
жасауға – бәріне үлгеріп
жүрмін. Онымен ұрыс
қан емеспіз. Күйеуіме
айтсам, «Біреуде ша
руаң болмасын, ау
зыңды жауып, өз мін
детіңді біл, әйтпесе әне
есік, төркініңе тайып
тұр» дейді.
Менің ашуланатыным, абысыным маған
көмектеспейді. Тіпті
өз бөлмесін де жина
майды. Бірге тұрып
жатсақ та, ең болмаса
ата-енеме ештеңе
алып бермейді. Күйеуім

отбасында ағасымен екіақ ұл. Сыйласқым келеді
абысыныммен. Жалғыз
қайынсіңліміз бар. Оған
да дұрыстап шайын
бере алмайды.
Қайынағам мен
абысыным өздері енші
алып, бөлек шығып та
көрді. Бірақ, пәтерақы
төлей алмай, қайта
үйге келді. Шынымды
айтсам, мен онымен
жақын болғым келеді.
Ал ол менен қашып
жүреді. Біз бөлек
шығып кетейік десек,
ата-енемді тастап кете
алмаймыз. Олардың
жағдайына алаңдаймын.
Бір жолы бәрін енеме
айтқан едім, «Сендер
қолымызда қаласыңдар,

бөлек шығармаймыз»
деді. Үйдің шаруасына
қиналмаймын. Бізде
бірлік, ынтымақ жоқ.
Бір шаңырақ астында
тұрсақ та сөйлеспейміз.
Мен одан үлгі алам
ба десем, ол маған
қарамайды да. Жасы

¬àðàêåìïið àíà
Дербіс батырдың
бәйбішесі Зылихадан
− Тоқтар, Базар,
Қошқар, екінші әйелінен
− Түрке, Шыңбай,
үшінші әйелінен −
Сатай, Сатылған
туған. Дербістің осы
үш әйелінен тараған
ұрпақтан жөн сұраса,
«Шеркешпіз, оның
ішінде қаракемпірміз»
дейді. Сөйтіп,
Қаракемпір ру атына
шыққан.

µàëàì
Мен мектепте
мұғалім болып жұмыс
істеймін. Кейде сабақ
тар арасындағы бос
уақытымызда мұғалім
дер бөлмесінде отырып,
келесі сабаққа дайында
лып, арасында әріптес
термен сыр шертісіп
аламыз. Сондай күндер
дің бірінде тарих пәнінен
беретін бір апайымыз
бізге мынадай бір қызық
әңгімені айтып берген
еді.
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Қаракемпір (Зылиха)
туралы айтылатын қа
рия сөз көп. Бірде Әлім
нің ел қамымен жүрген
жақсы-жайсаңы жолау
шылап келе жатып,
Сағыз бойында отырған
Дербіс батырдың үйіне
тап болыпты. Дербіс
батырдың өзі үйде жоқ
екен, сыйлы қонақтарға
жақын жерден алдыра
қоятын малдың реті
болмай, Зылиха сол
жерде күйеуі Дербіс

батырдың жауға мінетін
екі атының бірін сойып,
қонақтарды құрметтеп
аттандырыпты. Әлімнің
жақсы-жайсаңы былай
шыққан соң: «Апырай,
Дербістің құты үйіндегі
Қаракемпірі екен
ғой!» - деп таң-тамаша
болысыпты.
Содан Дербіс батыр
үйіне келеді. Бәйбішесі
Зылиха:
– Әлімнің алты жақ
сысы келіп еді, ақтабан

үлкен, жолы үлкен
абысыным ғой. Ол
кісі төркіншіл. Бізге
ренжіп қалса, үйден
кетіп қалады. Ал менің
сабырым таусылып
барады. Не істесем
болады?
Сұлушаш.

атыңды сойып, құрмет
көрсеттім, - депті.
Сонда Дербіс батыр:
– Әлімнің алты жақ
сысына құрмет көрсет
тім дегенше, мені алпыс
жауымнан құтқардым
десейші! - деген екен.
Қаракемпірге
(Зылиха) халықтың
құрметі сияқты ел
ішінде тартылатын
«Қаракемпір» атты
күй бар. Cондай-ақ,
Батыс Қазақстан
облысына қарасты
Казталовка ауданында
«Қаракемпір» деп
аталатын елді мекеннің
де бар екенін айта
кеткен жөн.

µàæàéûïòàðû
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ұшырап, көліктің рөлінде
болған отағасы тіл тартпай
кетіпті. Ал әйелінің
омыртқасы сынып,
мүгедектер арбасына
таңылған. Бойжетіп қалған
қызының басынан қатты
соққы тиіп, жындысүрей
болып қалыпты. Ал екі
жасар баласы дін аман,
бірақ оған қарайтын адам
болмаған соң, туыстары
оны балалар үйіне өткізіп
жіберіпті.
Көрші болған соң,
біз де көңіл айтып кіріп
шықтық. Үйге келе
жатып, анам әжемнің
осы отбасы туралы
айтқанын еске алды.
«Мына орыс көршілер бір
кемпірдің үйін қорқытып
өздеріне аударып алып,
ана байғұсты қаңғытып
жіберіпті. Сол тартып
алған үйлерін сатып, көлік
сатып алыпты. Біреуді
зар еңіретіп алған дүние
қайбір жақсылық әкелер
дейсің? Қара бастарына
қасірет болып жабыспасын
де. Осындайларды қара
жер қалай көтеріп жүр
екен?» деп көкірегі қарс
айырылғаны менің де
есіме түсті. Бірақ, ол кезде
бұған мән берген жоқ едім.
Тағы бірнеше күннен
кейін келесі көшеде
тұратын бір кісінің
қайтыс болғанын естідік.
Марқұм көп ішетін.
Әйелі мен бала-шағасын
шырылдатып ұрып,
көше-көшемен қуалап
жүргенін талай көргенбіз.
Көршілер қанша полиция
шақырып ұстатып жіберсе
де, онда бір туысы бар
ма, әйтеуір еш шара

қолданбай, шығарып
жібере беретін. Әжем
оған да «Қанша айтсам
да сөзім батпады, ана
балалардан обал болды»
деп күйініп отыратын. Сол
кісі болмайтын жерден
құлап, жұлыны үзіліп,
жүріп кетіпті. «Әйелі
мен бала-шағасы өтірік
жылағаны болмаса, қайта
одан құтылғанына қуанып
отырған сияқты» деді әкешешем оның жаназасына
барып-келген соң. Қайтсінай, жанына әбден батып
кеткен де...
Тағы бірде елдің бәрін
алдап, зар қақсатып
жүрген саудагер әйелді
бір күнде көз жанарынан
айырылып, соқыр болып
қалыпты деп естідік.
Ол да әжемнің талай
жазасын бергісі келген
адамдарының бірі еді.
Бірнеше жыл бұрын
бір кісі біздің қалашықта
көпқабатты тұрғын үй
саламын деп елден ақша

жинап алып, артынан
фирмасын банкрот деп
жариялаған болатын. Өзі
бізге жамағайын болып
келе ме, бірдеңесі бар.
Сол қанша адамның
көз жасын арқаласа да,
сотта жеңіп шығып, түк
болмағандай шалқыптасып өмір сүріп жатқан.
Үйге бір келгенінде
әжемнің оны қатты
сөздермен қарғап-сілеп
жібергені әлі есімде. Сол
кісі қазір жүргізіп жатқан
бір құрылыс нысанының
басынан құлап, аяқтары
сыныпты. Қанша ота
жасаса да, емдеуге
келмей, іріңдеп кеткен
соң, дәрігерлер екі аяғын
да кесіп тастауға мәжбүр
болыпты...
Осының бәрін ой
елегінен өткізіп отырып,
«Осының бәрі әжемнің ана
дүниеден жолдап жатқан
жазасы емес пе екен?»
деген ой келеді кейде.
Әрине, бәрі кездейсоқ

ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп.

сәйкестік болуы да мүмкін.
Бірақ, мұндай сәйкестіктер
тым көбейіп кеткен сияқты
ма, қалай...
Бір жағынан, осындай
елдің қарғыс-наласына
пысқырып та қарамай,
Құдайын ұмытып, өз
білгенін жасап жүретін
озбыр, зәлім адамдарға
бір зауал келгеніне де
қуанамын. Бірақ, бұл
жазаның тек Жаратқанның
бір өзінен ғана келгенін
қалар едім. Өйткені,
тірі болсын, өлі болсын,
адамнан адамның кек
алуы – дәл сондай
жамандық деп білемін. Ал
мен әжемді өзім білетін
жаны таза, жүрегі кең,
мейірімді қалпында ғана
есімде сақтағым келеді...».
Иә, о дүниеден кек
қайтару деген миға кірмей
тін нәрсе. Дегенмен, кім
біледі, Жаратқанның біз
білмейтін құдірет күші аз
ба?
Дайындаған Б.КЕМЕЛ.

демалыс беті

Ж

½лдыз
орамал
То¶ты

Қандай қиындық не күтпеген
жағдай кездессе де, бұл аптада ең
дұрыс шешім қабылдайтыныңызға
күмәніңіз болмасын. Жұма күні өте
аз уақытта қомақты табыс табуға
мүмкіндік туады. Қол жеткізген
жетістігіңіз керемет қуантады.

Торпа¶
Түймедейді түйедей етіп, болмашыдан өзіңізге үлкен қиындық
тудырып алуыңыз мүмкін. Көңіліңіз
түсіп, айналаңыздағы адамдармен
сөйлесуге ниетіңіз болмайды. Демалыста несиеге зат алуға болады,
ұзақ қызмет етеді.

“À¶ûëäû
ê¼çiëäiðiê”

* Оқи қалар оқиғалар

04.10. - 10.10.

Facebook желісінің
басқармасы Ray-Ban
көзілдірік компаниясымен
бірігіп жасаған Stories
деп аталатын алғашқы
«ақылды» көзілдірігін

сатуға шығарды.
Оның бағасы – 299
доллар.
Ray-Ban Stories
көзілдірігі екі 5 МП
камерамен жабдықталған.
Камералар 30 секундқа
дейін созылатын сурет
немесе бейне түсіргенде,
басқаларға ескерту үшін
жарық диоды жанады.
Сонымен қатар, көзілдірік
музыка тыңдауға және
дауыстық қоңыраулар
жасауға мүмкіндік беретін

Шаян

Арыстан
Өміріңіздің күтпеген жерден күрт
өзгеруіне дайын болыңыз. Аздап
жайсыз жағдайлар мазалауы мүмкін.
Жұмыста да қиындықтар бар. Апта
аяғына қарай еш жазықсыз сөгіс
алуыңыз ықтимал. Сабыр сақтағаныңыз дұрыс.

Бикеш

Апта басында еркіңізден тыс
жайсыз жағдайға тап болу қаупі бар.
Жақын жандармен араңызға сызат
түседі. Жұма күні ғана өзіңізге келіп,
бәрін реттейсіз. Іскерлік ұсыныстан
бас тартпаңыз. Тіпті жаңа іс бастауға
болады.

Мексикада әйгілі телешоулар
бойынша тақырыптық люкстардан
тұратын Nickelodeon қонақүйі ашылды.
Мұнда тіпті Губка Боб стиліндегі
пентхаусты да жалдауға болады.

Езутартар

Бір ер кісі көрші тұратын
әйелге:
– Мен кеше сіздің ән
салған даусыңызды естідім.
– О не дегеніңіз… Мен
жай, уақыт өлтірейін деп...
– Таңдаған қаруыңыз
қорқынышты екен, ханым!
* * *
– Сіздің жасыңыз
нешеде?

Біреудің ісіне араласпаңыз. Өзгелерге көмектесемін деп, өзіңіз
кінәлі болып қалуыңыз мүмкін.
Қымбат ештеңе сатып алмаңыз, оның
пайдасы болмайды. Апта аяғында
үй шаруасымен айналысыңыз. Қуанышты жаңалық күтіп тұр.

Апта басында әлдебір өсекаяңның кесірінен отбасылық өміріңізге
қаяу түседі. Апта ортасында бәрін
реттеуге мүмкіндік туады. Ал некеде
болып үлгермесеңіз, лайықты адам
жолыңызда тұр. Алаяқтардан абай
болыңыз.
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* * *

– Дәрігер, мына
коронавирус індеті қашан
таусылады?
– Білмеймін, мен
саясатпен айналыспаймын.
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Су¶½йµыш
Біреу келіп істеп беруін күтпей,
өзіңіз қимылдасаңыз, табыс та аз
болмайды. Табыс көзінің көптігі сонша,
тіпті таңдау қиын. Көп адамдармен
танысасыз, бірақ жартыңызды таба
алмайсыз. Ішімдікке жоламаңыз, бәлеге жолығасыз.
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Газетіміздің №28-29 (858) 18.09.2021ж. санында жарияланған “Сөзжұмбақтың” жауабы.

Балы¶
Апта сіз үшін өте сәтті болмақ.
Қызмет пен бизнесте өрлеу күтіп
тұр. Жұмыс ауыстырғысы келетіндер де жақсы орын табады. Қаржылық жағдайыңыз бір ойда жүрген
затыңызды алуға мүмкіндік береді.
Жақсы жаңалықтар күтіңіз.
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– Кәуаптарыңыздың түк
дәмі жоқ, етті шайнау мүмкін
емес!
– Ал сіз бетпердеңізді
шешіп жеп көрдіңіз бе?...

бойы аялап өтетін жігітті
тарту етші!
– Өкінішке орай,
сіздің тапсырысыңыз
бойынша ештеңе табылмады...
* * *
– Дәмхананың әкімшісі
қайда? Шақырыңдар!
– Не болып қалды
мырза?

– Жиырмада.
– Сіз осыдан бес жыл
бұрын да солай дегенсіз…
– Мен жігіт болмасам да,
бір сөзімде тұра аламын!
* * *
– О, Жаратқан!
Маған ақылды, сымбатты, мені ессіз сүйетін, маған аспандағы жұлдызды
алып беретін, мені өмір

...
Тайманов

Дүйсенбі күні ұнатқан адамыңыздың да сізге деген көңілін
біліп, қуанып қаласыз. Ал жұмыста
айтарлықтай өзгеріс жоқ. Тек жұма
күні әріптестеріңіз не серіктестеріңіз
қысым көрсетуі мүмкін. Бұл табысыңызға кері әсер етеді.
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* Алтынның иілгіштігі сонша, одан
қалыңдығы небәрі 100 нанометр
болатын жартылай мөлдір парақтар
немесе тігуге арналған жіп жасауға
болады.
* Алтынның органикалық
қосылыстары медицинада көптеген ауыр
дертті, мысалы, құздамалық артритті
емдеуге қолданылады.
* Ғалымдар алтын
мен темірден ауыр
басқа да металдар
нейтронды жұлдыздардың
талқандалуының нәтижесінде
пайда болған деген пікірде.
* Алтын табылғаннан бері
бүгінгі күнге дейін адамдар
шамамен 161 000 тонна алтын
өндірген.
* ХХ ғасырдың ортасында ғалымдар алхимиктердің арманын кездейсоқ
жүзеге асырып, сынапты алтынға айналдырған. Сирек кездесетін металл
– сынапты зерттеу жанама нәтиже берген. Алайда мұндай жолмен алтын
жасаудың мәні жоқ. Себебі, құны айтарлықтай қымбат шығады.
* Алтынды тат баспайды, өнеркәсіпте кеңінен қолданылады және сирек
кездеседі, сондықтан бағасы үнемі жоғары.
* Бүгінгі күні алтынның әлемдік қоры шамамен 32 мың тоннаға жуық. Егер
бұл металдың бәрінен текше жасаса, оның қырының ұзындығы небәрі 12 метр
болады.
* Сусымалы алтын жеуге жарамды және аспаздық салада десерттерді
безендіру үшін кеңінен қолданылады.
* Жердің барлық құрлығынан алтын кені табылған. Алайда осыған
қарамастан, ол сирек металл болып табылады.
* Олимпиаданың алтын медальдары баяғыда-ақ алтыннан жасалмайтын
болған. Десе де бастапқыда оларды расымен де бағалы металдан жасаған.
Қазіргі уақытта медальдарды жалатуға небәрі 6 грамм алтын қолданылады.
* Ежелгі гректер алтынды су мен күн сәулесінің қоспасы деп ойлаған.
Ал инктер алтынды Күн құдайының көз жасы мен адамдарға сыйы, ежелгі
мысырлықтар Ра құдайының терісі деп санапты.
* Лидиялықтар біздің заманымыздан бұрынғы 560 жылы алтын мен күміс
қорытпасынан жасалған әлемдегі алғашқы тиынды жасаған.

С¯зж±мба¬

Таразы

Бұл аптада табысты сәттерге де,
жағымсыз жағдайларға да дайын
болған жөн. Сүйіктіңізбен араңызда
қатты ұрыс-керіс болуы мүмкін.
Жалғыздық жабырқатса, апта аяғына
қарай көзіңізде бақыт нұры ойнауы
ғажап емес.

шағын динамиктермен
және микрофондармен
жабдықталған.
«Ақылды көзілдірік»
АҚШ, Ұлыбритания,
Италия, Австралия,
Ирландия мен Канадада
9 қыркүйектен бастап
сатылуда. Басқа елдердің
нарығына қашан
шығатыны әзірге белгісіз.

Ривьер-Майя қаласында ашылған
бұл қонақүйде көптеген телешоу
элменттерімен безендірілген 280 люкс
бөлме бар. Атап айтқанда, The Pineapple Suite, яғни «Ананас», «Апан»
және басқа да телеәлемнен келген
бөлмелерден көптеген мультфильм
кейіпкерлерінің пішініндегі
заттарды, ал қонақүй дәліздерінен
кейіпкерлердің өздерін көруге болады.
Ал басты кереметі – 2,4 гектар
аумақты алып жатқан «Аква Ник» су
бағы мен Бикини Ботт жағажайы. Бұл
қонақүйде бір түнеп шығу құны – 295
доллар.

Жұмыста қызбалығыңыздың сал
дарынан сыйақыдан не кезекті дема
лыстан қағылуыңыз мүмкін. Күтпеген
жерден туыстарыңыздың қонаққа
келуіне дайын болыңыз. Апта ая
ғындағы қуанышты жағдай өміріңізге
өзгеріс әкеледі.
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* Сіз білесіз бе?

Òåëå´ëåìíåí êåëãåí ¶îíà¶¾é

Егiздер

Барлық жағынан сәтті апта.
Бірақ, айналаңыздың бәрін жау
көруді қойыңыз. Әйтпесе жоқ жерден
әріптестермен араңызды суытып
аласыз. Сенбі күні достармен кездесіп, көңіл көтеріңіз. Демалысты
үйде өткізуге тырысыңыз.
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