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«Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, 
жамандар жақсымын деп айқайлайды» 
деген дана шайырлар. Менің кейіпкерім 
жақсылар қатарынан. Жаны нәзік бола тұра 
ауыр мұң кешсе де жауға берілмеген Әлия 
мен Мәншүктей қайсар мінезді Күлсін 
Арзымбетова да туабітті белгісіз дертпен 
өмір бойы айқасып келеді. Бүгінде оның 
алға қойған айқын мақсаты бар. 

Бізді Күлсін апайымыз үйіне шақырды, 
ұсынысын қуана қабыл алдық. Есікті арба
да отырған кейіпкеріміздің өзі жылы 
жүзімен күлімдеп ашып, қарсы алды. Міне, 
осылайша өмірдегі таныстық басталды.

– «Жығылғанға жұдырық» дегендей 
7 сынып оқып жүрген кезімде қатты тұ
мауратып, соның салдарынан құлағым 
естімей қалды. Онсыз да дүдәмал күйде 
жүрген мен үшін бұл да оңайға соқпады, – 
деп кейіпкеріміз өткенге сәл шолу жасады. 
Дегенмен бізге Күлсін апайымызбен 
әңгімелесу еш қиынға соқпады. Тек оған 
қарамақарсы отырып, ақырын ғана сөй
лессеңіз болғаны. Ол еріннің қозғалысы 
арқылы екінші адамның не айтып отыр
ғанын біле қояды.

қала тыНысы

– Күн жел болса мына жердің қоқысы менің 
үйіме қарай ұшады. Оның үстіне таңертең тракторды 
дырылдатып мазаны алса, кешкі уақытта үйімнің 
жанына машиналарын қояды. Неге арнайы жәшіктер 
орнатпайды? Сонда мына қоқыс бұлайша шашылып 
жатпайтын еді – деп тұрғын уәжін айтты.

Қаланың кейбір аумағында қоқыс жататыны 
жасырын емес. Әсіресе жер үйлер орналасқан ай
мақтарда мұндай көрініс жиі байқалады. Әр жерде 
үйілген қоқыстар көше сәнін кетіреді, оның үстіне 
ауаны да ластайды. Қала ішіндегі қоқысты тазартып 
жүрген қызметкерлер, арнайы көліктер жоқ емес. Бірақ 
күлқоқыс та азаяр емес. Жалпы мұндай жағдайдың 
орын алуына кім кінәлі? Қала тұрғындары ма, әлде қала 
тазалығына жауаптылар ма? Бұл – сұрақтың жауабын 
бейсенбіде қала әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен 
арнайы баспасөзтуры кезінде тапқандай болдық.

Иә, тұрғынның уәжі орынды. Біз барған Балқы базар 
мен Ешнияз сал көшесінің қиылысында қоқыс тиейтін 
трактордың даусы естілді. Камаз, трактордың гүрілдеген 
даусы, қарбалас жұмыс. Бұл күн сайын қайталанатын 
көрініс. Бір күн тазаланбаса көшені қоқыс басып қалуы 
мүмкін.

– Күнде тазартамыз. Бүгін таптаза етіп 
жинап кетсек, ертеңгі күні тағы да қоқыс үйіліп 
тұрады. Осы кезге дейін бірнеше рет арнайы 
рейд ұйымдастырып, қоқыс тастаған тұрғындарға 
айыппұл да салынды. Бірақ оған мән беріп жатқан 
ешкім жоқ, – дейді «Қызылорда тазалығы» басшысы 
Марат Жаркеткенов.

КҮНДЕЙ КҮЛІМДЕГЕН 
КҮЛСІН

ЕТ 
НЕГЕ ҚЫМБАТ?

ТазаЛыққа 
КІМ 

жауапТы?
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Мен бұл жанды 
әлеуметтік желі арқылы 

танимын. Бала кезден 
дертпен күрессе де еш 

мойымаған қайсарлығы, 
оның белсенділігі, өмірге 

деген құштарлығы 
ұнайды. Жақынырақ 

танысып, ол жайлы 
қалам тербеп, мақала 
жазғым келді. Сәті де 

түсті. Мекен-жайын 
сұрап алып, фототілші 

әріптесім Нұрболат 
Нұржаубай екеуміз 

қаладағы Жаппасбай 
батыр көшесіне қарай 

бет алдық. 

Қазақ халқы қашаннан әлемдегі етті ең көп пайдаланатын елдердің 
көш басында тұрады. Расымен, біз ет жемесек тұра алмайтын елміз. 
Бабаларымыз мал асырап оның өнімін жыл бойы тұтынып келген. 

Жә, сонымен тақырыпқа ойысайын. Қыс басталғалы бері нарықта ет 
бағасы өсіп келеді. Міне, көктем мезгілі де таяу. Дегенмен әлі арзандайтын 
түрі жоқ. Бүгінде базарда жылқы етінің келісі 2100-2200-ден, сиыр еті 1700-
1800 теңгеден сатылуда.

Қала 
орталықтарындағы 

сауда нүкте лерінің ет сататын 
бөліміне бара қалсаңыз, баға 

тіпті шарықтай түскенін аңғару 
қиын емес. «Келіңіз, ет алыңыз. Жас 
малдың еті, бүгін ғана сойылған» деп 
жарыса сөйлеп, тауарын жарнамалап 

жүргендерді байқайсың. Олардың 
айтуынша, қазір ет азайған әрі 

базарға қымбат бағамен 
түсіп жатыр.

Кеше қала әкімінің орынбасары Бектас Нұридинов 
«Petro RetaiI» ЖШСның «Qazaq oiI» жанаржағар май 
құю кешенінің ашылу рәсіміне қатысты.

«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» автодәлізінің 
бойында орналасқан кешен қала іргесіндегі Бірқазан 
елді мекенінің тұсынан салынған. Бір тәулікте екі ауы
сымда жұмыс жасайтын 23 маман тұрақты жұмыспен 
қам тылып отыр. 

– Қала аумағында кәсіпкерлікті дамытуға үкімет 
және қала әкімдігі тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп 
келеді. Бүгінгі кешеннің іске қосылуы – кәсіпкерлікке 
көрсетілген қолдаудың жемісті нәтижесі. Кәсіпкерге 
кешен салуға қала әкімдігі тарапынан жер бөлініп, 
қалаға қосымша 700 млн теңге инвестиция тартылды. 

Жаңа жұмыс  көзі ашылды. Қазіргідей қиын кезеңге 
қарамай кәсіп ашып, тұрғындарды жұмыспен қамтып 
жатқан азаматтарға алғыс білдіремін, – деді қала 
әкімінің орынбасары.

Заманауи стандартқа сәйкес салынған нысанда 
келушілерге барлық жағдай қарастырылған. Атап айтар 
болсақ, тамақтану орны, жуыну бөлмесі және сауда 
нүктесі бар. 

– Осындай жаңа жұмыс орны ашылғанына өзім 
қуаныштымын. Былтыр ғана оқуымды бітіріп үйде 
бос отырғанмын. Енді, міне, өзім ұнататын жұмысым 
бар. Бұл біз секілді жастарға берілген мол мүмкіндік, – 
дейді «Qazaq oiI» жанаржағар май құю кешенінің кас
сир маманы Жадыра Байжігітова. 

– Осындай нысан облыс бойынша 3 жерде ашылып 
отыр. Олар: Арал мен Қармақшы ауданы және бүгінгі 
мынау Белкөл кенті тұсындағы нысан. Сондайақ 
Наурыз айында «Qazaq oiI» атауымен бір нысан қайта 
жаңартылып, іске қосылады деп күтілуде. Шілде айын
да тағы бір бекетімізді қайта жаңғырту жоспарла нып 
отыр. Республика көлемінде 400ге жуық жанаржағар 
май құю бекеті бар. Осында 5 кассир, 3 оператор 
жұмыс істейді. Бір мезетте 15 колонка жұмыс жасайды. 
Мұнда жанаржағармайдан бөлек газ құятын орын да 
ашылып отыр. Барлығы ел игілігі үшін жасалуда, – 
дейді «Qazaq oiI» жанаржағар май құю кешенінің бас 
менеджері Айдар Балғожаев.

Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ

КәСІпКЕрЛІКТІ қоЛДауДың 
НәТижЕСІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев ұлттық экономиканың жетекші 

күші – шағын және орта кәсіпкерлік 
деп атап өткен болатын. Осы бағытта 
қала көлемінде кәсіпкерлікті дамыту 

бойынша тиісті шаралар қабылданып, 
нәтижесінде қарқынды өсу көрсеткіштері 

қалыптасып келеді. Халық игілігіне 
қызмет ететін кәсіпкерлік нысандары 

жыл сайын артып отыр. 
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Ақмешіт АптАлығы

Бүгінде «Қызылорда тазалығы» мекемесі қала тазалығы 
үшін қызмет етеді. Мекеменің 42 арнайы қоқыс жинайтын 
көлігі, 6 камаз, 6 арнайы тіркемесі бар трактор және 3 тие
гіш тракторы (погрузчик) қызмет етеді. Сонымен қатар 
Қызылорданың 813тен астам көшесінің тазалығын жүргізуге 
140 жұмысшы, 58 жүк тиеуші және 60 жүргізуші біріктірілген. 
Олар екі ауысымда жұмыс істейді. Түнгі уақытта 7 техника 
қала тазалығымен айналысады. Бүгінде қалдықтарды 
сұрыптау кешеніне айына санитарлық тазалық бойынша 8500 
текше метр, коммерциялық нысандар бойынша 9000 текше 
метр қоқыс шығарады екен.

– Мекеменің 42 арнайы техникасы қала көшелерінен, 
жеке үйлер мен көпқабатты тұрғын үйлерден тұрмыстық 
қатты қалдықтарды шығаруға жұмыс жасауда. Мұндағы 
қызметкерлердің жұмысы таңғы 5.00де басталады. Негізгі 
заңнамаға сәйкес әрбір мекеме немесе әр тұрғын өзінің үйінің 
алдына қоқыс контейнерін қоюға міндетті. Ал контейнердегі 
қоқысты шығару үшін арнайы мекемемен келісімшартқа 
отыруы тиіс, – деді қалалық тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Біржан 
Далабаев.

Десе де тұрғындар арасында талапты орындамайтындар 
да бар. Сол себепті де үйден шыққан қалдықтар көшенің әр 

бұрышына үйіліп қалады. Мұндай олқылықты болдырмау 
мақсатында қалалық әкімдік арнайы рейд ұйымдастыруда. 
Шара барысында күндіз не түнде қоқыс шығарған тұр
ғындарды арнайы құқық қорғау органдары жауапқа тартады. 
«Дегенмен мұндай тәртіп бұзушылар, белгіленбеген жерге 
қоқыс тастау фактілері тоқтамай тұр. Сол себептен тазалыққа 
жауапты мекеме осындай арнайы техникалардың күшімен 
заңсыз тасталған қоқысты тазартуға мәжбүр», – дейді Біржан 
Далабаев.

«Қызылорда тазалығы» мекемесі тазалық үшін 
тынбай еңбек етуде. Тіпті келісімшартқа отырудан бас 
тартқан тұрғындарға да жағдай жасалған. Мәселен, әл
Фараби көшесі тұрғындарының көбісінде контейнер жоқ. 
Сондықтан олар өз қоқыстарын күнде арнайы бұрышқа 
тастап кетеді. Тазалықшылар көше тазалығын сақтау 
үшін тұрғындарға әр күні сағат 8.00ге дейін арнайы 
белгіленген орынға қоқыстарын шығарып қоюды сұраған. 
Бірақ мекеме басшысының айтуынша, беймезгіл уақытта 
да қоқыс тастап кететіндер бар екен. Нәтижесінде ертеңгі 
күнге дейін тұрған қоқыс шашылып, айналаны ластайды. 
Ал көпқабатты тұрғын үйлерде орналасқан қоқыс 
жәшіктерінің уақытылы тазалануы мекеме бақылауында. 
Олар белгіленген мерзім сайын контейнерлердегі 
қалдықты шығарып, сынған контейнер болса қайта 
қалпына келтіреді. 

Қала тазалығын  сақтау бір мекеменің ғана жұмысы емес. 
Тазалықты сақтауды өзімізден бастасақ, көшедегі бейберекет 
жатқан қоқысқа, ұшқан пакетке көмілмес едік.

Аслан ЖАЙҚОНЫСҰЛЫ

ЕрЕкшЕ жаратылған жан
1968 жылдың қысында көпбалалы отбасы 

Камарадин Арзымбетов пен Балапан Жұмабайқызының 
шаңырағында қыз бала дүниеге келеді. Ол ерекше 
болып дүниеге келді. Есімін молда болған атасы 
ҮмбіКүлсін деп қояды. Азан шақырып қойған есім 
адам өміріне әсер етеді емес пе... Осы күні көпшілік 
оны Күлсін деп атап кеткен соң ба айналасына тек 
күлкі сыйлап отырады. 

Өмірге келген тірі жанды әртүрлі сынақ күтіп тұрады 
екен. Біздің кейіпкеріміз де туабітті жүру мүмкіндігінен 
айырылған ару. Ол да айналасына қарап, жер басып 
жүргісі келді. Бірақ оған еш мүмкіндік болмады. 
Алла солай сынады. Күлсін апайымыз тағдырына 
бойұсынды, қабыл алды. 

Әңгіме барысында кейіпкеріміз: «мүмкіндігі шек
теулі жандар екіге бөлінеді. Туабітті және кейіннен 
болған дерт. Мен туысымен осы дертпен келемін» деді 
жанары жасқа тола... Мына пұшайман тірлік кешіп 
жүргенде жанына барып «шуақ нұрын сыйлаймын» 
деп ойлайсыз. Адам өмірде «аңсаған армандарына 
неге жете алмайды екен?» деп тағы ой кешесіз. 
Сөйтесіз де қос қанатымен су сепкен қарлығаштай 
бола алмадымау деп өкінесіз. Өйткені сіздің көз 
алдыңызда сол бір жанның мұңлы жанары қадала, 
бір жақсылық күтетіндей қарайды. Иә, мен де дәл сол 
кезде сондай сезімде қалдым...

Бірақ ол мен үшін мүмкіндігі шектеулі емес, 
шектеусіз, мықты жан. Неге десеңіз, он екі мүшесі 
сау, аяққолы балғадай кей жандар өмірдің болмашы 
сынағынан сүрініп, баз кешіп жатады. Олар әуел 
бастан Хақ Тағала адамзат баласына тіршілікпен 
қоса түрлі қиындықты да тарту ететінін түсіне 
бермейді. Сондықтан да көбі маңдайына жазылған 
сынақтың ырқына көніп кетеді. Ал тек мықтылар 
ғана тағдырдың тартуына тура қарап, бас имейді, 
кездескен түрлі кедергіні жеңуге тырысады. 
Күлімдеп отырып күреседі. Міне, Күлсін апамыздың 
да мықтылығы осында.

Жылады, жылағаны орынды. Себебі онда 
мықты жүрек бар. Әйткенмен жылағанын ешкімге 
көрсетпейді. Анасының құрсағынан шыққанда екі 
аяғы да жансыз, атаана, бауырларының қолында, 
одан бойжете келе арбада отыруды көз алдыңызға 
бір сәт елестетіп көріңізші... Бір байқағаным, көз 
жасын бірден сүртіп, артынша қайта күліп, әзілге 
толы әсерлі әңгімесін жалғастырып кетеді. Сондай 
сәтте бұлттың артынан жарқырап күн шыққандай 
болады. 

кластастар, қайда?
Балалық шағында ол көп уақытты кітап оқумен, 

жазуды үйренумен өткізді. Есік алдында ауыл 
балалары асыр сала ойнап жүрсе, кейіпкеріміз 
кітаппен дос болды. «Әлі есімде Абай атындағы 
№130 орта мектебімнің бірінші сыныбына барғанда 
жанымдағылар таяқша салуды үйреніп жатқанда 
жазуды білетін менің ішім пысып кететін. Себебі оқуды 
бәрін ерте үйреніп алған едім» дейді күліп. 

– Мектепке барғанды қаладым. Әйтпесе біз секілді 
жандарды үйден оқытады емес пе... Ал мен оған 
көнбей, арбамен өзім баратынмын. Ауылдағы көше 
шегеқұм. Арбаның дөңгелегі жүрмей қалатын. Сондай 
сәттер бастан өтті. Десе де, ол да өзінше қызық мен 
үшін, – дейді Күлсін апай күлімдеп. Расында да, ол 
білім алуға құштар болды. Арбамен отырса да ортамен 
араласуды, көпшілікті ұнатты, ұялмады. Мұның өзі 
үлкен ерлік. Себебі ол өзін жеңе білді.

«Жақсыға жақсы жолығады» дегендей Күлсін 
апайымызға тек жақсылар кездесті. Сыныптас достары 
жақсы көрді. Тіпті достар арасындағы тойтомалақ 
біздің кейіпкерімізсіз өтпейді. Ортасында сыйлы, өзінің 
орны бар Күлсін апайымыз да бізбен талай қызықты 
оқиғасымен бөлісті. Осындай сыйластық әлі күнге 
дейін үзілген емес. Әңгіме арасында білім нәрімен 
сусындатқан Мәдина Жағыпарова, Мағрипа Әлібекова 
есімді ұстаздары мен марқұм болған Тынымкүл 
Байжанова апайына алғысын айтты.

тоқымашыдан 
тігіншіліккЕ жол
Кейіпкеріміз қолөнерге жақын. Бос уақытын текке 

өткізгісі келмейді. Бастапқыда ол тоқыма тоқумен 
айналысты. Білесіз бе, біле білген адамға тоқыма 
терапиясы оң әсерін тигізеді. 

– Қолөнердің бұл түрінің жүйке жүйесі мен 
ми жұмысын жақсартатынына өз ба
сым көзім жеткен. Себебі тоқыма 
тоқу – шығармашылық жұмыс бол
ғандықтан, артық ойдан ары
лып, көңілің ауады. Тоқудың 
тәсілін ойлап, оның ішіне 
қалай еніп кеткеніңді де бай
қамай қаласың. Жанжа
ғыңды ұмытасың. Бар на
зарыңды соған аударып, 
жа ның тынышталады, – дейді 
тағдыр сынағына мойымаған 
қолөнерші бізбен әңгімесінде.

Оның айтуынша, тоқыма 
тоқуға айтарлықтай шеберліктің, 
қанмен келер ісмерлік қабілеттің 
де қажеті шамалы. Тек адамда 
үйренуге деген ынта мен төзімділік, 
шыдамдылық қасиет болса, жетіп жатыр. 
Өйткені біздің кейіпкеріміз де өз бетінше іс тігіп, 
текті өнерден қуат алып, кәсібін өрге домалатып 
отырған талапты жанның бірі. 

Ол қол қусырып отыруды жаны сүймейді. Ел 
қатарлы еңбек етуді ойлайды. Тоқымадан соң 
тігіншілікті үйренгісі келген Күлсін апайымыз 
Үржамал Дүйсеналиеваның үйірмесіне қатысуды жөн  
санайды. 

– Ең алғаш үйірмеге келіп, 
керекті заттарды түгендеуден 
бастағаным есім де. «Даму» қоры 
тігін ма шинасын берген болатын. 
Бірақ қалай пайдалану ке рек
тігін білмеймін. Ине, жіп, мата 
ешқайсысы түгел емес. Оның 
үстіне үйдегі қайшым да өтпейді 
екен, – деп кейіпкеріміз бір күліп 
алды бізбен бірге. Қызықты бас
талған кәсіп бүгінде жалғасын 
табуда. Осы күні ұзатылатын 
қыз жасауына қажетті көрпеше, 
жастықтарды қазақы оюмен ке
лістіріп тігеді. Бір байқағанымыз, 
тігу сәтінде жылдам қимылдайды. 
Сүйікті ісіне әбден машықтанып 
ал ған. Түрлі көрмелерге, қолөнер
шілер жиынына қатысып, жүл делі 
орындарға ие болып жүр. Күлсін 
шебердің тұрақты тұтынушылары 
баршылық. Бағасы да қонымды. 

Күлсін апайымыздың тынымсыз бұл тірлігі он 
екі мүшесі сау бола тұра екі қолға бір күрек таппай 
сенделген кейбір жандар үшін үлкен өнеге болары 
сөзсіз дедім іштей...

шЕбЕрдің шаңырағында
Бірнеше жыл бұрын біздің кейіпкеріміз ден

саулығына байланысты үкімет тарапынан жаңа үйге 
қол жеткізді. Жақсы адамның үй іші жылы, жарық, 
жинақы екені көзге түсті. Сондайақ бөлме гүлдерін 
өсіргенді ұнатады екен. Үйдің аурасы өзі секілді 
жайлы сезілді. Әрбір нәзік жандар секілді тазалықты, 
әдемілікті жаны сүйетінін байқадық.

Бір кезде ас бөлмеге кірді. Қазақ қонақжай халық 
емес пе... Әңгіме арасында арбасымен жүріп, тәтті 
шәйін қойып, дәмді асын пісіріп үлгерді. Құдайдың 
құдіретін қараңызшы, екі аяқтан қалса да екі аяғы 
барлармен бірдей әрі шапшаң қимылдайды. Жоғарыда 

тұрған ыдысты таяқпен алып, күндегі тірлікке 
қалыптасып үйренген. Тіпті менің көмегімді 

де керек етпеді. 
– Көңіліңе рақмет. Сен қонақсың, 

отыра бер. Алла берген өмірде 
адам маңдайына жазғанын 
көреді. Соны қабылдап үйрену 
керек. Соған қарай бейімделу 
қажет деп ой лаймын. Қо
лымнан ешнәрсе келмейді, 
жүре алмаймын деген бол
майды. Талпыну қажет, – 
дейді дастарқан басында. 

Негізі Алла тағала «мұ
сылманның душар болған 

ауру, шаршау, дерт, қайғы, 
тіпті уайымдаған уайымы арқылы 

кейбір күнәларын кешіреді» дейді. 
Бұған қоса душар болған  ауруы мен 

өмірде кездесетін түрлі қиыншылыққа 
сабыр ете білген адамның бір сағаттық ғиба

датына, тіпті бір минуты бір күндігіне тең болады 
екен. Осылайша қысқа ғана өмірдің берекеті тасып, 
ғұмыры ұзара түседі. Әрі сабыр ету арқылы өзге 
жандардың түні бойы намаз оқып ала алмаған 
сауабына кенеледі. Демек сынаққа сүрінбей, тек 
жақсыны ойлаған біздің ақжүректі кейіпкеріміз мол 
сауапқа кенелсінші дегіміз келеді.

МАЛ БАЗАРДАғЫ 
БАғА
Қала іргесіндегі КБИ шағын ауданында 

орналасқан мал базарда әр апта сайын 
сауда қыза түседі. Ауылаймақтан ат 
арытып келгендер базардан қалтасын 
қалыңдатып қайтқысы келетіні сөзсіз. 
Маңдай тер, табан етімен баққан малын 
кім де болса арзанға бергісі жоқ. Ол жағы 
түсінікті де. Мал сатушылар биыл ет 
бағасы қымбаттағанын айтады. Олардың 
айтуынша, бағылған мал шығынды 
ақтауға тиіс. 

– Қыс мезгілі болған соң мал онша қоң 
жинай қоймайды. Дегенмен жайылымнан 
бөлек қорада қосымша жем берудің 
пайдасы бар. Бағымы болғанның пайдасы 
да жаман болмайды. Халқымызда «Мал 
баққанға бітеді», «Малдының беті жарық» 
деп тегін айтылмаған. Өзім 2004 жылдан 
бері ет сатумен айналысамын. Қала 
орталығындағы ет базарларының көбісі 
менен сауда жасайды. Біз төрт түлікпен 
өсіп жетілген жұртпыз. Жастайымыздан 
малдың қырсырын меңгеріп өстік,  – дейді 
Өмірсерік есімді қала тұрғыны.

Қазір базарда төрттүлік аз. Себебі 
жайы лымдағы мал әлі толық семіре қойған 
жоқ. Мына әкеліп тұрған қой, сиырдың 

бар лығы бордақыланған. Оларға кеткен 
жемшөптің шығыны да қоса есептеледі, – 
дейді сатушылар. 

Қала орталықтарындағы сауда нүк
те  лерінің ет сататын бөліміне бара 
қалсаңыз баға тіпті шарықтай түскенін 
аңғару қиын емес. «Келіңіз, ет алыңыз. 
Жас малдың еті, бүгін ғана сойылған» деп 
жарыса сөйлеп, ет жарнамасын жасаудан 
жарысады.. Олардың айтуынша, қазір ет 
азайған әрі базарға қымбат бағамен түсіп 
жатыр.

– Қазір карантин уақыты, мал етін өзге 
елдерге экспорттау жағы сәл саябырсып 
тұр. Бұрынғыдай ағылтегіл ет өткізіп 
жатқандар жоқ. Содан болу керек бізге 

де ет қымбат бағамен келеді. Қымбат 
ет өтпейді. Бұрынғыдай емес, алушы 
да аз, – дейді Қарлығаш есімді сатушы. 
Қарлығаштың айтуынша, былтыр рамазан 
айы кезінде күніне бір сиырдың етін сатып 
жіберетін кездер жиі болған. Ал биыл бір 
малдың етін бір аптада әрең өткізетінін 
жасырмады. 

ЖАНАРМАЙ МЕН 
ЖЕМ ҚЫМБАТ
Серік есімді кәсіпкер қала орталығында 

тұрады. Соңғы 15 жылдан бері ірі қара 
малын бордақылап, етін базардағы 
сатушыларға өткізіп жүр. Айтуынша, ерте 

көктемде 50ге жуық тайынша сатып алып, 
қыстай жемдеп, сатумен айналысады. 
Бағаның бұлай  қымбаттауына төрттүлік 
басының азаюы мен жемшөптің қым
баттауы әсер етіп отыр. 

– Әр үш малдың бірі шығынды жабады, 
қалған екеуінен пайда түседі. Алыс ауыл
дағы мал сатушылардың өзі оны қала 
бағасымен өткізгісі келеді. Өйткені сатып 
алатын мал жоқ, – деді ол.

ЕТ эКСпОРТЫ МЕН 
иМпОРТЫ
Облыстық ауыл шаруашылығы бас

қармасы берген мәлімет бойынша, 2019 
жылы Иранға 789 бас уақ мал, 56 бас 
мүйізді ірі қара сатылымға шықты. 
Өзбекстанға 261 бас мүйізді ірі қара 
мен 181 бас түйе сатылса,  Біріккен 
Араб Әмірлігіне 950 бас уақ мал 
экспортталды. 

Сонымен қатар Чехиядан 280 бас, 
Германиядан 300 бас, Ресейден 1045 бас 
мүйізді ірі қара импортталған. 

Ал өткен жылы көрші Өзбекстан 
мемлекетіне 30 бас түйе малы экспортқа 
шығарылды. Ағымдағы жылдың осы 
айына дейін Ресей елінен 100 бас мүйізді 
ірі қара импортталған. Мұның барлығы 
сайып келгенде ет бағасына өзіндік 
әсер етері анық. Қазір карантин уақыты 
болғандықтан шет мемлекеттерге экспорт 
жағы сәл саябырсып тұр.                                 

Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ

ТазаЛыққа 
КІМ жауапТы?

ЕТ НЕГЕ ҚЫМБАТ?

КҮНДЕЙ КҮЛІМДЕГЕН КҮЛСІН

қысқа 
сұраққа нақты 

жауап:
– жақсы көретін, жиі айтатын 

сөзіңіз?
– Аллаға шүкір, тәубе, қанағат.

– жаны ауырған жанға айтар 
ақылыңыз?

– Қандай жағдай болмасын, адам өзін тастап 
жібермеуі керек. Артқа тартынбай, алға 

талпыну қажет.
– Өзіңізді қалай жеңесіз?

– Әр атқан таңыма шүкіршілік ету 
арқылы жеңемін.

– қай мезгіл ұнайды?
– Көктемді жақсы 

көремін.

Басы 1-бетте

тілші түйіні:

бүгінгі күлсін арзымбетова қандай? 
Ол жалғыз емес. Шүкір. Оның жанынан әркез қамқор бауырлары, тілеулес достары табылады. Сонымен 

қатар қызы, үш немересі бар бақытты ана, жас әже болып отырған жайы бар. Сондайақ тоқыма, тігін секілді 
күнделікті айналысатын сүйікті ісі мен шеберді іздеп тұратын тұтынушылары да баршылық.

Күлсін апайымыздың айтуынша, бұл шағын ауданда көбіне қоғамның әлсіз топтары тұрады екен. Ал біз 
керісінше мұнда біздің кейіпкеріміз секілді өмірге құштар жандар тұрады деп айтар едік...

ақтолқын нұрлыбай
суретті түсірген нұрболат нұржаубайБасы 1-бетте

«Қызылорда тазалығы» мекемесі 
тазалық үшін тынбай еңбек етуде. Тіпті 

келісім-шартқа отырудан бас тартқан 
тұрғындарға да жағдай жасалған. 

Мәселен, әл-Фараби көшесінің 
тұрғындарының көбісінде жәшік 

жоқ. Сондықтан олар өз қоқыстарын 
күнде арнайы бұрышқа тастап кетеді. 

Тазалықшылар көше тазалығын 
сақтау үшін тұрғындардан әр күні 

сағат 8.00-ге дейін арнайы белгіленген 
орынға қоқысты шығарып қоюды 

сұраған. Бірақ мекеме басшысының 
айтуынша, беймезгіл уақытта да қоқыс 

тастап кететіндер бар екен. 

Басы 1-бетте
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мЕктЕп тарихы 
сыр шЕртЕді

№179 Айтбай Хангелдин атын
дағы мектепке әр жылдары білім 
саласына бүкіл ғұмырын арнаған 
ұстаздар басшылық етті. 60 
жылдан астам тарихы бар мектеп 
1948 жылы бастауыш білім беру 
ошағы болып ашылады. Мектептің 
алғашқы директоры Құдайберген 
Әбдіғалиев. 

1964 жылы білім ошағы 8 жыл
дық мектеп болып өзгерді. Бұл 
жылдары мектепке Ақтай Мұста
фаев, Махамбетжан Әлімбетов 
басшылық етті.

1970 жылы «Үлгі тірек» мектебі 
болып аталса, 1973 жылдан бас тап 
орта мектеп болып қайта құрылады. 
19711988 жылдары Мәлік Науанов, 
19881998 жылы Сақтапберген 
Бермағанбетов, 19982004 жылы 
Әбсаттар Әбдіғаппаров, 2007  2013 
жыл жылы Зухра Абибуллаева, 
2013 жылы Мұхтар Беркімбай, 2018 
жылы Гүлзада Нұртасова білім 
ордасына басшы болды. 

Білім ошағында директордың 
орны бөлек. Ұрпақ тәрбиесімен 
қатар ұжымды да тәрбиелеу үшін 
білім мен біліктілік, іскерлік қажет. 
Ұжымның әрбір мүшесін, тіпті 
баланың да жайкүйін жанарынан 
байқайтын сергек басшы ұжымның 
бақыты. Бүгінде осы үдеден шығып 
жүрген ұлағатты ұстаз, білікті 

басшы  Асқар Садықов отыз жыл 
ұстаздық ғұмырында қыруар еңбек 
етіп, елдің құрметіне бөленіп келеді. 
Еңбек жолын мұғалім болудан бас
тап, мектеп ди ректорының оқу ісі 
жөніндегі орын басары, 2002 жыл
дан бастап мектеп директоры 
қызметін басқарып келеді. №179 
Айтбай Хангелдин атын дағы орта 
мектепке келгелі білім сапасының 
артуына өз үлесін қосып, қажырлы 
еңбек етуде. 

– Шәкірт өз балаңдай жақын. 
Халық ұстазды бекерденбекерге 
анаға теңемеген ғой. Ұстаз – жай 
ғана бір кәсіптің, мамандықтың 
иесі емес, ізгіліктің, адамзатқа тән 
қымбат қасиеттің жиынтығына 

айналған ұғым. Ұстаз – келешекті 
қалыптастырушы. Білесіз бе, сан 
жылдар өтсе де, әрбір оқушы 
мұғалім жадында сол балалық аңғал 
мінезімен, аппақ көңілімен, риясыз 
пейілімен, мәңгілік бала бейнесінде 
жатталып қалатыны бар. Олардың 
әрқайсысының қылығы, кескін
келбеті, оқу үлгерімі, бәрібәрі 
есіңде жатталып қалады, – дейді 
Асқар Әнуарұлы. 

мЕктЕп жЕтістігі 
кӨпкЕ ортақ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал жас ұр
пақтың тағдыры ұстаздардың 
қолын да», – деп мұғалімдер 
қауы мына үл кен сенім, жауап
кершілік артқан болатын. Олай 
болса, адам баласын ұлы мақ
саттарға жеткізетін ұлы күш 
білім, оны жас ұрпақтың бойына 
дарытушы ұстаздар қауымы 
екені сөзсіз. 60 жылдан астам 
тарихы бар білім ордасының 
жеткен жетістігі аз емес. Бұл 
мек тептегі бізді қызықтырға
ны – күрес үйірмесі. Үйірмеге 
қатысу шылар республикаға шы
ғып облыс намысын қорғап 
жүр. Жаттықтырушы Аязбек 
Шүкір – қазақ күресінен Еуразия 

ойындарының жеңімпазы, спорт 
шебері. Үйірмеде 40тан астам 
бала жаттығады. 

– Күрес десе ішер асын 
жерге қояр халықпыз. Күш 
атасы Қажымұқанды, Балуан 
Шолақтай бабамызды мақтан 
еткен елміз. Күрес спорт 
түрі ғана емес, баланы 
еңбекке тәрбиелейтін 
орта. Мұн дағы жет
кіншектер алдағы 
уақытта әлемдік 
дода ларда бақ 
сынайды, – 
дей ді спорт ше
бері. 

О қ у ш ы л а р 
үшін мектепте 
үйір мелер же
тер лік. Хор үйір
месі, домбыра 
дейсіз бе, сурет 
салғысы келеді ме, 
әркім қабілетіне қа рай 
таңдай алады. 

Білім ордасының же
тіс тігі аз емес. Мұғалімдер 
де рес публикалық жарыстар да 
топ жарып жүр. Қалалық «Үздік 
тә  лімгер» бай қауында Қазына 
Ниязова үз дік тер қатарынан 
көрінді. Абай Құнанбайұлының 175 
жыл дық ме рейтойына ар налған 
«Ұлттың ұлы мұрасы» ха лық ара
лық өнер және бі лім фес тивалінің 
өтуіне үлес қосып, шәкірттері 
жо ға ры нәтиже көр  сеткені үшін 

Гүлфира Кенжебекова «Үздік 
жетекші» атанса, «Суретшілер 
сал тана ты» көрмесін де шы ғар
машылығымен ерек   шелген Айжан 
Ештай жүлделі  I орын ды ие
ленген.

Айта кетейік, пан демия ке зінде 
ауыл баласы білімнен қол үзіп 
қалмады. Демеушілердің көмегімен 
қашықтықтан білім алуға қажетті 
құралжабдық алынды. Бір сөзбен 
айтқанда сабақтан үзілген кезі 
жоқ.

Мектеп директоры Асқар 
Әнуарұлының «жақсылық жаса, 
қайтарымын күтпе» ұстанымын 
екенін әңгімелесу барысында бай
қадық. Ауылдағы тұрмысы тө
мен отбасыларға әрдайым көмек 
көрсететініне көзіміз жетті. Ал 
мектеп ұжымы әрдайым аз қам
тылған балаларға қол ұшын созуға 
дайын. 

балабақша – 
бақыт 

баспалдағы
Тәрбие мен білімнің алғашқы 

дәні мектепке дейінгі тәрбие 
ошағында беріледі. Жас ұрпақ
қа тәрбие беруде балабақшаның 
маңызы зор. Осы орайда №179 
Айтбай Хангелдин атындағы 
білім ошағында «Нұр бөбек» 
балабақшасы бар. Мек  тепке 
дейінгі білім беру меке месінің 
заманға сай жабдық талуы біз
ді қатты қуантты. Мекемеде 
10 қызметкер жұмыс жасап, 
бала лардың білім алу жолын
да аянбай еңбек етіп ке леді. 
Балабақшаның мұн таздай таза 
бөлмелерінен олар дың таза
лықты бірінші орынға қоя тынын 
аңғардық. Басты сы – бал ғын
дардың тәлімді тәр бие алып, 
шығармашылықпен айна лысуына 
барлық жағдай жа салыпты. Бала
бақшаның мекеменің атқарар ісі 
ұшантеңіз екені рас. Қоғамның 
кішкентай мүшелерінің ертеңгі 
күні елдің нағыз отансүйгіш, 
елжанды аза маты болып қа
лыптасуына алдымен атаана 
жауапты десек, сол тәрбиені 
ары қарай ұштап, бала санасына 
сіңіруде балабақша тәрбиешісінің 
де төгер тері аз еместігі белгілі. 
Ал «Нұрбөбек» балабақшасының 
меңгерушісі Серіккүл Шаукиева 
осы жолда аянбай еңбек етіп 
келеді. 

оқушыға 
қарап, мЕктЕбін 

таны…
Қазақы оюмен ті

гілген мектеп фор
масы – білім ұжы
мы мен атаана 
таңдауы. Елі міз 
бойынша оқу
шылар үшін 
бір  дей форма 
бол  маса да, әр 
мек теп өз мек
теп формасын 
тік тіріп кию де. 

Бұл бала лардың 
бірдей киінуі үшін 

әрі мектеп тәртібі 
үшін де қажет. Оюмен 

өрнектелген мек теп 
формасы ба лаларға сондай 

жарасымды.

Ауыл мектебінде сАпАлы білім бАр

тәуелсіз ел тірегі – білімді 
ұрпақ десек, жаңа дәуірдің 

күн тәртібіндегі өзекті 
мәселе – сапалы білім. 
бүгінде оқу мен тәрбие 

жүйесіне тың жаңалықтар 
енгізе отырып, жас 

ұрпаққа сапалы білім 
беруде қызылорда қаласы, 

қарауылтөбе ауылдық 
округіндегі №179 айтбай хангелдин атындағы білім ошағының орны 

бөлек. облыстық, республикалық тіпті халықаралық деңгейдегі білім 
сайыстарында оқу ордасының оқушылары үнемі алдыңғы қатарда. 
сан мыңдаған шәкірттің жүрегіне білім шамшырағын жағып, бала 

жанының бағбаны болу қызық та қиын екенін жіті түсінген білім 
ұясының директоры асқар садықов бұл жауапкершілікті 
абыроймен арқалап келеді. ауылдағы мектептің жайын 

білмек үшін арнайы ат басын бұрдық.

Шырағдан

түйін. Ауыл балалары үшін сапалы білім алуға еш кедергі жоқ. 
Уақыт талабына сай мектепте балаларға үш тілді еркін меңгеруге 
жағдай жасалған. Атап айтқанымыздай, үйірмелер үздіксіз жұмыс 
істеп тұр. Жас ұрпақ үшін бір ғана міндет – сапалы білім алу, өнерді 
үйрену. 

жарасхан қуанышбайұлы
Суретті түсірген нұрболат нұржаубай
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Ақмешіт АптАлығы

қолтаңба

Тарихта тақыр кедейліктен мол дәулетке 
қол жеткізген табысты жандарға қатысты түрлі 
оқиғалар кездеседі. Көбіне оқып тамсанып 
жататынымыз әлемді мойындатқан шетел 
байыкештері.

Ал біздің төл тарихымызда мұндай адам
дар бар ма? Әрине, бар. Бар болса неге біле 
бермейміз? Өйткені өз асылдарымызды ар
шып зерттеуге жалқаумыз. Біздің түрлі дерек 
көздерінен түртіп алған бүгінгі мақаламыз осы 
олқылықтың орнын аз да болса толтыра алса, 
нұр үстіне нұр.  

 Өз ауылдастарының ғана емес, қалың қыр 
қазағының тіршілік мұқтажын өтеген қажырлы 
қайраткер Бидахмет Бобкиннің есімі ХХ ғасыр 
басындағы ұлттық буржуазияның шоғырлы, 
әлеуетті тобының қатарында тұратыны сөзсіз. 
Зайсан өңірі – қазақ даласының бір қиырында 
жатқан шалғай өлке әрі алпауыт Қытай елімен 
шекаралас аймақ. Бидахмет Бобкин 1867 жылы 
осы өңірде өмірге келген.  

Қаракесектің тұқымы Құнанбай әулетімен 
иық теңестірген ірі бай ретінде тарих бетінде 
қалған Бидахмет Бобкинді тарихшы, әдебиет
шілер ортасы білсе де қалың бұқараның біле 
бермейтіні шын.  

Оның  арғы аталарынан бері үзілмеген 
құтты дәулеті болмаған. Өз әке шешесі де 
орташа тұрмысты жандар болып өмір кешкен. 
Атаанасынан жастай айырылған Бидахмет 
Бәтима деген қарындасы екеуі өз күндерін 
өздері көреді. Байлардың жалшылығында 
жүріп, ауыр жұмыстарға жегілген. Тумысынан 
алғыр, зейінді пысық болып өскен бала 
Бидахмет қожайынның айтқан сөздерін екі 
етпей, адал орындап, көзге түседі, сеніміне ие 
болады. Қызметіне риза болған қожайыны жүре 
келе  оған түрлі  жұмысты  сеніп тапсырады. 
Өз ісіне адалдығының арқасында қалтасына 
біраз қаржы қорын жинай бастайды. Бай, 
дәулетті кісінің есігінде күн кешкен жалшы 
жігіт пысықтығы мен зеректігі арқасында іскер 
жігітке айналады. Аз уақыт ішінде өз сауда үйі 
мен дүкенін ашып алады. Ісіне адал қарап, сауда 
жолында арамдыққа бой алдырмауды парыз 
санайды. Сол себепті өз ортасына да жақсы 
пікір қалыптастырады. «Аққа құдай жақ» деп, 
бойын менменшілдік пен тәкаппарлықтан таза 
ұстайды. 

Оның бойындағы осындай ізгі қасиеттерін 
білетін байбағыландар айрықша бағалап, 
ерекше құрметтеген. Кәсібіне демеушілік 
жасап, көмек қолын созған. Сөйтіп, баяғы 
жалшы бала аз жылдар ішінде бағалы аң 
терісін өңдейтін сауда иесі болып шығады. Бұл 
саладағы алғашқы өндіріс ошағын ашқан да 
Бидахмет болса керек.

Сауда көрігі қызған Бобкин тек Зайсан 
өңірінде ғана емес, жыл сайын өтетін Ресей 
аймағындағы Нижгород жәрмеңкесіне қаты
сып отырады. Ресейлік көпес Морозовпен 
тығыз іскерлік байланыс орнатады. Кәсіпкер 
Морозовтар Бобкиннен бағалы аң терісін сатып 
алатын. Ал, Бидахмет олардан ел тұрмысына 
қажетті тауарлар алып, ауылаймақтағы жоқ
жітітіктің мұқтажына жаратқан. Тауарға қар
жысы жетпеген жағдайда көпес Морозов оған 
сұраған затын еш кепілдіксіз қарызға беретін 
болған. Бұл – адал сенімнің күші. Бидахметтің 
адалдығына, іскерлігіне сенетін Морозовтар 
әулетінің осы әрекеті «саудада достық жоқ» 
деген таптаурын қағиданы жоққа шығарғандай. 
Араға жыл салып жәрмеңкеге келген Б.Бобкин 
қарызын ұмытпай, тіпті артығымен қайтарып 
беріп кететін дағдысынан жаңылмапты. 

Бидахмет атамыз сауданы баю жолына 
қойған саудагер еместі. Ол өз заманында 
ислам парызын адал өтеген жан ретінде зекет 
беруші, жомарт, сақи адам болған деседі. 

Қасиетті исламдағы бес парыздың бірі зекетті 
таратушы адам ретінде қала жұртшылығы 
мен ауыл адамдары оны аса жақсы көрген. 
Осы әрекеті арқылы қарапайым халықтың 
ықыласына бөленген. Қолындағы барын ел 
азаматтарымен бөліскен. Киімкешек, азық
түлік, әртүрлі тұрмысқа қажетті заттарды ауыл 
кедейлеріне, қыр қазақтарына  таратып отыр
ған. Кей деректерде ауылдағы кедейкепшіктің 
23 баласын киіндіріп, тамақпен қамтама сыз 
еткен деп келтіріледі. Адам жанының шатта нып, 
қуанышқа бөленуінен алған рахаттан артық не 
бар. 

Бидахметтің Зайсандағы сауда үйі мен 
дүкенінде қыр қазақтары жұмыс істеген. 
Тек адал, сенімді, ұрлықтан, сұғанақтықтан 
таза жігіттерді жұмысқа алған. Оларға кәсіп, 
сауда жасаудың қырсырын үйреткен. Жиені 
Х.А.Бекмаханованың жазуынша, Әділхан, 
Жиенгелді, Файызрахман, Шаяхмет, Темеш 
сияқты адал туыстары ұрлық қылмай, Бобкинге 
шын, таза  ниеттерімен қызмет етеді. Бобкин 
олардың еңбектерін бағалап, ақыларын жоғары 
көтеріп, сыйақымен марапаттап отырған. Міне, 
осы  қамқорлықтың арқасында олар да өз уа
қыттарында ауқатты өмір сүреді. Сол кездегі 
дәулетті адамдар қатарында болады.

Бидахмет Бобкин атамыз түрөңі келісті, 
сымбатты, сұңғақ бойлы жан болған дейді. Қызы 
Айшадан туған жиені Халима Адамқызының 
жазуынша, дөңгелек жүзді, шығыс адамдарына 
тән келбетті, өңді нағашы атасы бір қараған 
адамға шығармашылық өкілін еске түсіреді 
екен. Себебі ол кісі, еуропаша киінсе де  басынан 
мұсылманның бас киімін тастамаған.

Осындай жақсылықтың жаршысы, мейірімді 
Бобкин еш жерде оқымаған, сауат ашпаған.  
Десе де жасынан сауда жілігінің майын сор
ған жігіт орысша тіл сындырып, өз бетінше 
хат таныған. Саудаға қажетті ең қарапайым 
арифметикалық амалдарды меңгерген. Өзінің 
білім ала алмағанына өкініп, балаларының 
сауатты болуына көп көңіл бөлген. Оқудағы қыр 
қазақтары мен кедей балаларының білім алуына 
атсалысып, қаражат құйып отырған. Ел ішінде, 
орталықтан шығатын ақпарат құралдарын 
қолдап, қаржы аударған. Сөзіміздің дәлелі 
ретінде «Айқап» журналының 1912 жылғы №14 
санындағы «Зайсан қазақтары мектеп салуға 
қаржы жинау шараларын ұйымдастырды. 
Дәулетті кәсіпкер Бидахмет Бобкин бұл шараға 
500 сом бөлді» деген сөздерді келтірсек те 
жеткілікті.  

Білімге деген ынтызарлық Бидахмет байдың 
бойынан еш өшпеген. Семей өңірі бойынша 
алғашқы ұстаздардың бірі, өз заманының белгілі 
жазушысы Тайыр Жомартбаевты аттай қалап, 
Зайсан қаласына алдыруы – оның осы білімқұмар 
ісінің бірі. 

Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатов секілді Алаштың аймаңдай 
азаматтарымен араласқұралас болған Тайырдың 
Зайсанға келуі үлкен оқиға болған. 1916 жылы 
қалаға көшіп барған ол Бобкиннің көмегімен 
өзі де, әйелі де мұсылман медресесіне жұмысқа 
орналасады. Жақсының шарапаты осындайда 
болса керек. «Бобкин өзінен көмек сұрап 
келгендердің ешқайсысынан да аянбаған. Бірінің 
оқу ақысын  төлеп берсе,  енді біріне  Зайсаннан 
Семейге пароходпен жүруі үшін жолақы 
төлейтін. Кедей балаларына қажетті заттарды 
алуға ақша беретін және тағы да көптеген игілікті 
істерге мұрындық болушы еді. Ол – мейірімді 
адам. Сондықтан Бидахмет Бобкин халықтың 
үлкен құрметіне бөленген», – деп жазады нағашы 
атасы туралы Халима Бекмаханова.  

Халық басына, Алаштың зиялы қауымына 
келген зұлмат Б.Бобкинді де айналып өтпеді. 
1937 жылы Қиыр Шығыстағы Ворошиловград 
қаласына этаппен айдалып бара жатқан 
жол да қайтыс болады. Бұл дерек жиені 
Х.Адамқызының аузынан алынған. «Мен қайтыс 
болған соң, кедейлерге садақа беруді ұмытпа», – 
деп ол нағашы атасының өсиет қалдырғанын да 
айтыпты. 

Асыптасқан дәулетінің арқасында «атың 
барда желіп жүріп, жер таны» дегендей,  
Б.Бобкин Ресейдің СанктПетербург, Қазан, Уфа, 
Түмен секілді  қалаларын аралап, тамашалаған. 
Сол сапарда өзімен бірге үлкен қызы Айшаны да 
ерте жүрген. Алғашқы некелі жары Халимадан 
Айша, Хадиша деген екі қыз көрген. Ал екінші 
әйелі, көпес қызы Гүлсім Мусинадан – Құсайын, 
Әнуар, Нұрым, Талғат, Сара, Ғалия, Ғайния, 
Фатима атты сегіз перзентті болған.

Міне, бір сәт тарих қойнауына сүңгісек, 
талай арыстарымыздың халқы үшін жасаған игі 
істері теңіз түбінде жатқан маржандай жарқырап 
көрінеді.  

Бидахмет атамыздың өмір тарихын оқи 
оты рып, осы заманның дәулеттілері жиған 
байлықты күш таластыруға емес, жақсылықты 
жарастыруға жұмсаса, келешек ұрпақтың 
жадында жаңғырып, аты аңыз болып қалар еді 
деген ойға тоқтадық. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ

Мақалаға арқау болған Қошқарбек 
Тасбергенов 1954 жылы Қызылорда 
облы сының Шиелі ауданына қарасты 
Қазақстанның 30 жылдығы атын дағы 
кең шарда дүниеге келген. Бала кезінен 
дом быра тартып, тартқан сайын оған 
құмарлығы артып отырды. Оған әкесі 
Тасберген себепші еді. Тасберген аймағына 
белгілі мықты күйші болатын. «Әке көрген 
оқ жонар» демекші ол жас күнінен әкесі 
орындаған күйлерге құлақ құрышын қан
дырып, домбыраға ынтық болады. Көп ұза
май өзі де қазақ күйлерін нақышына келтіре 
ойнай бастайды. 

Бұл отбасының барлығы – домбырашы 
жандар. Тіпті ағасы Ержігіттің өзі жеке
дара әңгімелеуге әбден лайық әнші, 
домбырашы, бірнеше музыкалық аспапта 
ойнайтын өнерлі жан. Қошқарбектің 
өнер дегі  ал ғашқы ұстазы – әкесі. Анасы 
Күлпан думансауықтың ажары болған. 
От ба сында осындай тәрбиені көрген бала 
Қошқарбек мектеп қабырғасында жүріпақ 
кішігірім оркестр басқарған. Туыпөс кен 
ауылындағы (қазіргі Бала би) Абай атын
дағы қазақ орта мектебін 19601970 жыл
дары оқып бітірген соң екі жылдай қой ба
ғып, шопан болады. 

Күйді жантәнімен түсініп, жүрегімен 
түйсінген жас Қошқарбек арман қуып 
Алматыға келді. Оның домбыраны сон
шалықты ептілікпен шертіп, күйдегі 
нәзіктік пен қызуқандылықты үйлестіре 
алатын қабілетін байқаған өнер иелері 
өз ортасына тарта бастайды. Ол 1972 
жылы Қазақтың Мемлекеттік Құрманғазы 
атындағы академиялық халық аспаптар 
оркестрінің жанынан ашылған 6 айлық 
стажорлық курсқа түсіп, КСРО Халық 
әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
профессор, әйгілі дирижер Шамғон 
Қажығалиевтан дәріс алады. Бұл жерде 
өзін өте сауатты ұстап, талантын айғақтап, 
дарынды екеніне жұрттың көзін жеткізе 
біледі. Әкеден үйренген өнер осылайша 
өмірлік ұстанымына, ғұмырлық серігіне 
айналады. 

Домбыраның үні оны армандар белесіне 
жетелей берді. Күйге деген сүйіспеншілігі 
үлкен өнердің, аты дардай өнерпаздар 
орта сына алып барады. Курсты бітірген 
соң осы оркестрге домбырашы болып қа
былданады. Онда  жұмыс істей жүріп, 
1974 жылы Құрманғазы атындағы Алматы 
мемлекеттік консерваториясының дайын
дық курсына түседі. Консерватория қа
быр ғасында домбырадан қазақтың 
өне  ріне еңбек сіңірген қайраткер, ком по
зитор, домбырашы, дирижер Мәлғаждар 
Әбубәкіров дәріс береді.      Ол 1981 жылы 
консерваторияны бітірді. 1983 жылы өткен 
республикалық Құрманғазы атындағы орын
даушылар конкурсына қатысып, жеңімпаз  

атанды. Өзінің өзгелерден анағұрлым 
алда тұрғанын дәлелдей түседі. Күн санап 
өнерін дамыта береді. Қажымай, талмай 
еңбек етіп, рухани тұрғыдан өсе түседі. 
Өнімді жұмысы нәтиже беріп, Құрманғазы 
атындағы оркестрдің бас концертмейстрі 
дәрежесіне дейін өседі. 

Тілендиевтің тілімен айтқанда қазақтың 
бірінші домбырашысы Тасбергенов талай 
атақты адамның көзіне іліккен. Көптеген 
адамнан жұмысқа, басқа да лауазымды 
орындарға шақырту алған. Бірақ солардың 
арасынан 1992 жылы КСРО Халық әртісі, 
Халық Қаһарманы, Мемлекеттік сый
лықтың лауреаты, профессор, дара
боз домбырашы, композитор, дири жер 
Н.Тілендиевтің шақыртуымен фольклорлы
этнографиялық «Отырар сазы» оркестріне 
ауысты. Мұнда да қажырлы еңбегімен 
өзінің лайықты бағасын алды.  Оған 1995 
жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі» деген құрметті атағы беріледі. 
Н.Тілендиев атындағы фольклорлы
этнографиялық «Отырар сазы» оркестрінің 
бас концертмейстрі болды. Тынымсыз 
еңбегі нәтиже беріп, «Қазақстан Респуб
ликасының білім беру ісінің құрметті қыз
меткері» атанды.       

Осыдан 45 жыл бұрын Сыр өңірінде 
Нартай мектебін ашқан жырау  Құрманбек 
Бексейітовке жолығып, домбырашы 
Қошқарбек жайында сұраған едім. Жырау: 
«Жастайынан ауыз әдебиетінен сусындаған, 
Сыр халқының арасында есім дері құрметпен 
аталатын Балқы Базар, Тұрмағамбет, 
Бұдабай, Нартай, қаңлы Жүсіп, кете Жүсіп 
сынды сүлейлердің жырын тыңдап өскен 
өнер иесінің  туған жерге, киелі Шиелі 
топырағына деген махаббаты шексіз еді. 
Шығармашылықпен айналысып, оркестрге 
арнап «Нартай сері» деген атпен шығарма 
жазды. Бұл негізінен Сыр бойынан шыққан 
атақты ақын, әнші, композитор Нартай 
Бекежановқа арналған. Жеке домбыраға 

жазылған «Нартай қосбасар» деген күйі де 
«Нартай» әнінің негізінде алынған. Өзінің 
сүйіспеншілігін, ыстық ықыласын, өзі туған, 
өскен ортасына деген ілтипатын өнеріне 
сыйдыра білген. Қошқарбек – үлкен талант 
иесі. Нағыз өз ісінің білгірі, сауатты маман 
еді», – деп жауап берген болатын. 

Қазақтың болмысымен біте қайнасып 
кеткен Тасбергенов домбыраны шетел 
сахналарында шертіп, сырттың жұртын 
таңтамаша еткен. Еуропалықтар оның 
алдында осынау қос ішекті аспаптан 
қалайша жаныңды тебірентіп, өзіне елітіп 
алатын құдірет бар екенін түсінбей, талай 
абдырап тұрған. Ноталық сауаттылығы 
өте жақсы, тіпті жоғары деңгейде екен. 
Ұстаздарының өзі де өнеріне тәнті 
болып, тамсана қарап жоғары бағалаған. 
Домбыраны ұстап тартқан тартысы, екі 
ішектен бүтін бір ұлттың болмысының 
көрінісі, күйшінің сезімі бәрібәрі үйлесім 
тауып, бір күйдің айналасында тоғысатын. 
Ол қазақ өнерін насихаттауда бірнеше 
шетелде болады. Мәскеу, Чехословакия, 
Швецария, Швеция, Аустрия, Филиппин 
аралы, Сингапур, Үндістан, Португалия, 
Пәкістан, Түркия сияқты басқа да ел
дерде өнер көрсетті. Өнер көрсетіп қана 
қоймайды, әр күйін жантәнімен бері
ле, жүрегімен сезіне орындадайды. Сол 
арқылы қарап отырған көрерменін, тың
дап отырған тыңдарманын елітіп,  қазақ 
өнеріне табынта білді. Осылайша Сырдың 
дарынды ұлы өнер әлемінде өзіндік қол
таңбасын қалдырды.

Қысқа ғана ғұмырында өнер әлемінің 
биік шыңырауына самғай білген Қошқарбек 
Тасбергенов жайында әлі талай айтылары 
да, жазылары да сөзсіз. Біздің айтарымыз, 
қазақтың күй өнерін жалғайтын осындай 
дарындардың ізін басар, қадамын жалғар 
өнерпаздар көп болса екен. 

Әзиз жұмаділдӘұлы

жаЛШыЛықТаН 
жоМарТ  БаЙҒа 
аЙНаЛҒаН  

КҮЙ қыраНы – қоШқарБЕК

халық қаһарманы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, күйші, композитор нұрғиса тілендиев: «қазіргі кезде 
мен білетін және құрметпен қарайтын төрт домбырашы – өнер иесі бар. алдымен айтайын, біріншісі де, бірегейі 
де – өзің. одан кейінгі өзімнің жекеменшік бауырым қаршыға, алтайдың ақиығындай мағауия, төртіншісі – 
даламның жасыл жусанындай қазақ иісі бар дарынды күйші шәміл Әбілтаев»  деп бір кездері сырдың дарынды 
ұлы қошқарбек тасбергеновке лайықты бағасын берген еді. домбыра үнімен «қыз жібек» киносында көлдегі 
аққуларды билетіп, фантазиялық ойды шынайы құбылысқа, кәдуілгі көрініске айналдырған нұрғиса тілендиев 
осылай бағасын берген, өзі мойындайтын мықтылардың санатына қосқан қошқарбек тасбергенов жайлы біз не 
білеміз?! 

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы.
      АБАЙ

Ертеректе ақын жігіт пен ақын қыз бір дастархан басында 
кездесіп қалады. Жігіттің шашы тым сиректеу болса керек. Шабыт 
шіркін қойсын ба, соны байқаған қыз:

– Әуеде қатарқатар қаз келеді,
Тұсыма дәйім менің таз келеді.
Өлеңді таз да болса айтар едім,
Ақылы таз шіркіннің аз келеді, – дейді.
Жігіт те көп ойланбастан, қайырым дастырып:
Әрине,  әуеде қатарқатар қаз келеді,
Тұсыңа дәйім сенің таз келеді.
Өлеңді таз да болса тауып айтса,
Таздікі сіздікіне саз келеді, – деген екен.

Қыз, тауып айтылған тапқырлық жүйелі сөзге ешқандай қазысыз
ақ тоқтам жасапты.

***
Кешегі кеңес заманында бар қалада Копторг, Топторг деген 

«майлы» мекемелер болған. Асқар ақын ағамыздың үйінде жағатын 
көмір отын таусылып, Топторгқа келеді. Асекең базынасын айтатын 
мекеме басшысын таба алмай торығып:

Топторгай, топторг,
Жігіттердің бәрі топтолық.
Асқар ағаң кеп кетті.
Үйінде отын жоқ болып, – деп қағазға жазып қалдырып кетеді. 

Қызмет орнына кештеу келген бастық өлеңді оқып, бір машина көмір 
отынды Асқар ағаның үйіне жедел жеткізіп беріпті.

***
Кезінде Алматы қаласының сол кездегі әкімшілігі ақиық ақын 

Қасым Аманжоловқа баспана беруді тым кешуілдете береді. Қайта
қайта бара беру ден әбден қажыған Қасым:

– Берсең бер, бермесең қой баспанаңды,
Сонда да тастамаймын Астанамды.
Жырыммен жанұямды жылытармын,
Үйдегі әйелім мен жас ба ламды, – деп қағазға жазып, хатшы 

қыздың алдына тастап кетеді. Артынша қала әкімшілігі Қасым 
ағаны шақырып, қолына су жаңа пәтер кілтін табыстаған деседі.

Иә, сөзді сыйлау бар, сөзге түсініп тоқтау бар. Сөз құдіретіне 
шек қоюға болмайды. Шіркінай, осындай сыйластық пен түсіністік 
жалғасын таба берсе ғой.

Қазыбек ӘШіРБЕКҰЛЫ

ойМақтай ой

Сөз құдіреті


