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бастап шығады

Аялаймын сені, Қызылорда!

2бетте

Ел дегенде емірен, тіл дегенде тебірен.
Қадыр Мырза Әлі

Референдум арқылы Ата заңымыз жаңғырғалы 
жатқаны белгілі. Қазір ел-елді аралап жүрген халық 
қалаулылары мен белсенді топтар жұртшылықты ре-
ферендумға қатысуға шақыруда. Жаңғыруға, жаңаруға 
бет алған Қазақстан үшін конституцияға өзгеріс пен 
толықтыру енгізу керек те шығар. Дәл осы референдумда 
елді толғандыратын һәм дүйім жұрт алаңдайтын екі 
мәселе болса, соның бірі – мемлекеттік тілдің жайы. 
Біздің Ата заңымызда бір ғана мемлекеттік тіл бар, ол – 
қазақ тілі. Бұқара көпшілік ұлттық тіліміздің, бойымызға 
ана сүті мен ата қаны арқылы дарыған қазақ тіліміздің 
статусын көтеріп, орыс тілінің конституциядағы «ресми 
тіл» деп аталатын мәртебесін алып тастауды ұсынуда. 
Мұндай ұсынысты айтқандардың қатарында қазақ тілі-
нің ертеңіне алаңдаған ұлт зиялылары да бар. Ана тілінің 
ертеңіне, ұлтының келешегіне бей-жай қарай алмайтын 
қазақ баласы ретінде біз де үн қосуды, пікір білдіруді, ой 
айтуды жөн көрдік. 

Сәл шегініс жасап, тарихқа көз жіберейік. Егемендіктің 
есігін сығырайта ашқан тоқсаныншы жылдар. Ел ішінде 
сенімнен гөрі күдік басым кез. Осындай алмағайып сәтте 
ұлтжанды азаматтар ел келешегі үшін тарихи қадамдар 
жасады. XIII шақырылған Жоғарғы Кеңесте тәуелсіздік 
декларациясы қабылданды. «Қазақша білетін адам ғана 
Президент бола алады» деген ұсыныс түскен екен. Сонда 
Жоғарғы Кеңес депутаты болған Асқар Жұмаділдаев 
«Қазақ тілін еркін сөйлеп, жаза алатын адам ғана 
Президент бола алады» деген түзету енгізеді. Козлов 
деген депутат: «Неге менің балам Президент болмауы 
керек?» – деп қарсы дау айтқан. Асқардай дарабоз тұлға 
«Сіздер болдыңыздар, әлі де болмай қалмайсыздар, 
әуелі тұрған жеріңіздің тілін үйренетін уақыт жетті» – 
деп жауап берген екен. 

Одан бері де отыз жылдан аса уақыт өтті. Тәуелсіздік 
алған жылдары өмірге келген ұрпақ бүгінде еңсе тіктеді. 
Бір анығы, Мемлекеттік тіл дәрежесін алған ана тіліміз 
өрісін кеңейтіп келеді. Тәуелсіздік алған жылдары елдегі 
мектептердің басым бөлігі орыс тілінде болатын. 1989 
жылы 20 мың қазағы бар Петропавл қаласында тұңғыш 
қазақ сыныбын ашу үшін 15 оқушыны әрең жинағаны 
жөнінде деректер де айтылады. Бұл мәселе Тәуелсіздік 
алып, Қазақстан мемлекет ретінде таныла бастаған соң 
ғана шешімін таба бастады. Қазір елімізде 7500-ден аса 
күндізгі білім беретін мекеме бар. Онда үш миллионға 
жуық оқушы білім нәрімен сусындайды десек, соның 70 
пайыздан астамы қазақ тілінде, қазақ мектебінде білім 
алады. Мемлекет тарапынан ана тіліміздің болашағын 
кемел ету үшін түрлі бағдарламалар қабылдануда. Құжат 
айналымы мемлекеттік тілде жүргізіліп отыр. Бұл да 
тәуелсіздіктің жарқын жемісінің бірі екенін айтуымыз 
керек. Бірақ мұның бәрі қазақ тілінің мәртебесін көтеру 
үшін аздық етеді.

Ұлттың басты белгілерінің бірі, қазақтың қазақ екенін 
дәлелдейтін бұлжытпас айғақ, әр қазақтың тамырында 
ағып жатқан қанмен рухына, ана сүтімен бойына 
дарыған қасиетті тіл. Тіл жойылса ұлттың жойылатыны 
айтпаса да белгілі. Сол үшін де кеудесінде жүрегі 
қазақпын деп соғатын әрбір қазақ баласы ұлттық тілінің 
болашағы үшін жанұшырады. Олай болмағанда қайтсін, 
атадан балаға мұра болып келе жатқан әдет-ғұрып пен 
салт-дәстүрлер, өнегеге толы тәрбие беретін рухани 
азықтар түгелдей бойымызға ана тіліміз арқылы сіңеді. 
Мұның барлығын жоғалтсақ адами құндылықтардан 
айырыламыз айғақ. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, 
қазақтың елінде қазақ тілінің мәртебесі бәрінен биік 
болуы керек. 

Қазақ тілін үш бақытының біріне балаған Мұқағали 
Мақатаев, жырларымен тілімізді құрметтеуге, қанша 
елдің тілін біліп меңгерсек те ұлттық тілімізді қадірлеп, 
қастерлеуге шақырған Қадыр Мырза Әлі, Жұбан 
Молдағалиев, Фариза Оңғарсыновалардың туған тілдің 
төңірегіндегі тебіреністері кімді болсын бей-жай қал-
дырмайды. Сөзімізді Мұхтар Шахановтай заңғар 
ақынның:

«Қазақ тілі – бабамыздың бабасы,
Қазақ тілі – ұлтымыздың анасы.
Ана тілсіз жойылады елдің рухи санасы,
Бір-ақ қадам ұлтсыздық пен мәңгүрттіктің арасы», – 

деген сөзімен қорытындылағанды жөн санадық.

РедактоР бағаны

ТУҒАН ТІЛІМ – 
КҮШ-ҚУАТЫМ, 
АЙБЫНЫМ, 
КӨРКІМ МЕНІҢ

Жалпыұлттық референдум өткізу бастамасын қолдау 
жөнінде ақпараттық-түсіндірме жұмысы барысында 
Мәжіліс депутаты, «AMANAT» партиясы депутаттық 
фракциясының мүшесі Ғалым Әміреев Т.Жүргенов 
ауылы «Ер-Әлі» ЖШС жұмысшыларымен кездесу 
өткізді. Онда Мәжіліс депутаты егіншілерге алда 
келе жатқан референдумды қолдаудағы ақпараттық-
насихаттық жұмыстармен таныстырды. 

Мемлекетті басқарудың жаңа үлгісі пайда болып, 
елдегі саяси ахуалға жаңа леп болатын Конституциялық 
Референдум өткізілмек. Бұл Мемлекет басшысы 
айтқан «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасының жүзеге асыуының бірден-бір 

дәлелі. Сондықтан да әрбір азамат дауыс беру арқылы 
өз таңдауын жасауға құқылы. 

– Мемлекеттік модельді кешенді түрде өзгертуге 
мүмкіндік беретін конституциялық референдум – 
Әділетті Қазақстан ұстанымының бастамасы деуге де 
негіз бар. Ол биліктің өкілді тармағын (Парламент, 
мәслихат) айтарлықтай күшейтеді. Жаңартылған 
Заң аясында Президенттің барлық саяси күштер 
мен партиялардан дербестігін бекітуі – елдегі саяси 
партиялардың тең дәрежеде бәсекеге түсіп, демокра-
тиялық үдерісті үдете түсетіні сөзсіз, – деді халық 
қалаулысы.

РЕФЕРЕНДУМ МАҢЫЗЫН ТҮСІНДІРДІ

Әзиз БАТЫРБЕКОВ

Расында, референдум дегеніміз не? Оның халыққа 
қандай пайдасы бар? Оның маңызы қандай? Бұл – 
көптің көкейіндегі сұрақтар. Референдум – мемлекеттің 
ең маңызды мәселелерін халық болып шешудің басты 
тетігінің бірі. Оны өткізуге әрбір қазақстандық ерікті 
түрде қатысады. Елімізде 1995 жылы Конституция 
референдум арқылы қабылданыпты. Одан кейін 
бүгінге дейін заң тек Парламент арқылы жүзеге асқан. 
Соған қарағанда осы кезге дейін еліміздегі әрбір 
өзекті, халық үшін маңызды мәселелер тек билік 
тарапынан шешімін тапса керек. Жасыратын несі 
бар, бүгінге дейін «әрбір саяси бастама халықтың 
қатысуымен өткізілсін» деген қоғам белсенділерінің 
сөзінен еш нәтиже шыққан жоқ. Десе де мемлекеттің 
басты байлығы – халық. Енді міне, қарапайым 
халықтың арман-мақсаты орындалатын күн де алыс 
емес. Себебі Президент бүкіл халықты 5 маусымда 
өткізілетін референдумға бір кісідей атсалысуға 
шақырды. Жаңа Қазақстанды құрудың алғашқы 
қадамын референдумнан бастау арқылы Мемлекет 
басшысы енді әр қазақстандықтың пікірі маңызды 
екенін айқындады. Осындайда «Келісіп пішкен тон 
келте болмас» деген әдемі теңеу еске түседі. 

ӘдІЛЕТТІ ҚАзАҚсТАН ҚұРУ жоЛЫНдА

− Өңір экономикасын әр-
тараптандыру мақсатында құны 
667 млрд теңгені құрайтын 22 
жобаның тізімін жасадық. Оның 
ішінде 19 жобаны қаржыландыру 
мақсатында «Қазақстан Даму 
Банкі», «Өнеркәсіпті дамыту 
қоры», «Аграрлық несие корпо-
ра циясы» акционерлік қоғамы-
мен жұмыс жүргізілуде. Ал 
кре диттік тұрғын үй және 
инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым құрылысына 
қо сымша 30 млрд теңге тарту 
мәселесі шешілуде. Сондай-ақ 
облыс әкімінің тапсырмасымен 
қөпқабатты тұрғын үйлердің 
қасбеттерін жөндеу жұмыстары, 
оның ішінде Қорқыт ата атындағы 
әуежайдың жөндеу жұмыстары 
басталып кетті. Қаланың дамуына 
қосымша 5 млрд теңге көлемінде 
қаражат бөлінді, – деді Мархабат 
Жайымбетов. 

Отырыста облыс әкімінің 
орынбасары Қызылорда қала-
сына инвестиция тарту, өңдеу 
өнеркәсібін көтеру мен кәсіп-
керлікті дамыту мәселесіне 
ерекше назар аударды. Сонымен 
қатар «Қызылорда Автобус 
паркінің» материалдық базасын 
нығайту жайы да айтылды. 
Жауап ты сала басшысына жолау-
шыларға ыңғайлы болу үшін 
электрондық төлем жүйесін 
одан әрі дамыту міндеттелді. 
Айта кетейік, жуық арада облыс 
әкімінің қолдауымен автобус 
паркі 150 көлікпен жаңартылмақ. 

«Қызылорда су жүйесі» меке-
месі жұмысын тұрғындар жиі 
сынға алады. Облыс әкімінің 
орынбасары аталған мекеменің 
өзіне жүктелген міндеттерді толық 
орындамағанын қаперге салып, 

дебиторлық қарыздарды жинау 
көрсеткішінің төмен екенін айтты. 
Сондай-ақ қаланы абаттандыру 
жұмыстары мен санитарлық-ги-
гиеналық талаптардың да сын 
көтермейтінін жеткізді. Парк, 
сквер, аллеяларда қоғамдық 
әжет хананың жоқтығын тілге 
тиек етіп, қала басшылығына 
халық көп шоғырланатын орын-
дарға кәсіпкерлерді тартып, 
санитарлық-гигиеналық торап-
тар ды салу жұмыстарын қолға 
алуды тапсырды. Сондай-ақ 
базарларды заманауи қалыпқа 
келтіру кезек күттірмейтінін ше-
гелеп айтты. 

Мұнан өзге тұрғын үйлерді 
салу, жұмысы тұралап қалған 
құрылыс нысандарының жағ-
дайын бақылауды және жол 
сапасына жете мән беру керектігі 
айтылды. Мархабат Жайымбетов, 
әсіресе, жоспардағы тұрғын үй 
мен инфрақұрылым құрылысына 
қажетті жобалық-сметалық құ-
жат тардың дер кезінде дайын бол-
майтынын айтып, белгіленген ме-
жені орындап, республикадағы өз 
үлесімізді алу керектігін жеткізді. 

Басқосуда аймақтағы атқа-
рылатын ілкімді істер де сөз 
болды. Тұрғын үй қорын көбейту 
мақсатында 1000-ға жуық пәтер 
салынып, пайдалануға берілмек. 
Ал құрылыс жұмыстарын жүр-
гізуге Нұр-Сұлтан, Алматы 
қала ларының кәсіпкерлері ша-
қырылған. Сол жағалаудан бой 
көтеретін үстел теннисі орталығы 
бұқаралық спортты дамытуға 
септігін тигізбек. Сонымен қатар 
жаңа Өнер театры мен Салтанат 
сарайы да қаланың сәулетіне әр 
бермек.

«Ақмешіт-ақпарат»

ҚАЛАНЫҢ жАЙЫН 
ТАЛҚЫЛАҒАН КЕҢЕс

Облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетовтың төрағалығымен Қызылорда қаласын 

дамытудың проблемалық мәселелері және оларды шешу 
жолдарын талқылау бойынша кеңес отырысы өтті. 

Жиынға қатысқан сала басшылары баяндама жасап, 
атқарылған жұмыстарды тізбеледі. Басқосуда облыс 

әкімінің орынбасары шаһардың әлеуметтік-экономикалық 
даму мәселелері аймақ басшысының ұдайы бақылауында 

екенін жеткізіп, ең өзекті проблемалардың шешілу 
жолдарын бірге қарастыру қажет екенін айтты. 

Сыр өңіріне 
Мәжіліс депутаттары, 
республикалық АНТ 

мүшелері жұмыс 
сапарымен келді. 5 

маусымда Қазақстанның 
болашағын айқындайтын 

жалпыхалықтық дауыс 
беру арқылы тарихи 

шешімдер қабылданады. 
Мәжіліс депутаттары 
алдағы өзгерістердің 

маңыздылығына 
тоқталды. 

2 бетте

Кеше қала әкімі Асылбек 
Шәменов Тасбөгет кенті тұрғын-
дарымен кездесті. Кездесуде кент-
ішілік әлеуметтік мәселелер тал-
қыланып, оның шешілу жолдарын 
қарастырды. Халықпен кездесуге 
шаһар басшысымен бірге қалалық 

мәслихат хатшысы Ибадулла 
Құттықожаев қатысты.

– Тасбөгет кенті маған бөтен 
емес. Мұндағы әрбір мәселе ұдайы 
назарымда. Енді тұрақты түрде 
тоқсан сайын сіздермен кездесіп 
тұрамын. Жаңа Қазақстанды құру 

жолында елмен етене араласып, 
халыққа қажетті шаралардың 
барлығы жасалады. Мемлекеттік 
бағдарламалар аясында ауқымды 
жұмыстар жасалып жатқаны ел-
дің назарында. Оның ішінде 
«Өңірлерді дамыту 2020-2025» 
және «Ауыл – ел бесігі» бағдар-
ламалары барысында кентке 
ауыз су тарту, жол жөндеу, көше 
шамдарын орналастыру мәсе-
лері ретімен іске асырылуда. 
«Қарапайым заттар экономикасы» 
аясында арнайы жобалар қаржы -
ландырылып, басқа да қа жетті 
шаралар қолға алынуда. Мұ-
ның барлығы – ел әлеуетін арт-
тырудағы жоспарлы жұмыстар. 
Өн дірісі өркендеген өңірдің кемел 
ке ле шегі бұдан да жақсара түспек. 
Сол жарқын жолда халықпен бір-
лесе жұмыс істеу біздің басты мақ-
сатымыз, – деді қала әкімі.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру жолы» атты 
биылғы Жолдауында жергілікті билік өкілдерінің ашық түрде елмен кездесу қажеттігін атап өткен 
болатын. Президент: «Барлық деңгейдегі әкімдер жыл бойы халықпен кездесулер өткізсін, халықты 
толғандыратын әлеуметтік мәселелерге баса назар аудара отырып, Қазақстанды жаңғыртудың 
жаңа бағдарының негізгі бағыттары туралы хабардар етсін және проблемалық мәселелерді шешудің 
жолдары мен мерзімдерін түсіндірсін», – деп атап өткен болатын. 

БАЯНДАМА ОҚЫЛМАҒАН КЕЗДЕСУ

2 бетте

Бүгінде халық арасында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша 
референдум өткізу жөніндегі ұсынысы жан-жақты талқылануда. Бірі Жаңа Қазақстанның жаңа бастамасы деп қабылдап, қолдап жатса, енді 
бірі оның не екенінен бейхабар. 

қала әкімдігінде

қала тынысы
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Ақмешіт АптАлығы

Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен Балалар жылы аясында Халық аралық 
балалар кітабы күніне орай «Ертегімен есейем...» атты байқау 
өтті. Оған қаламыздағы мектеп оқушылары  қатысып,  үздік 
өнер көрсетті. 

Қазіргі таңда жас өрендерді ауыз әдебиетімен сусындатып, 
адамгершіліккке, парасаттылыққа үйрету алға қойылған. Бүгінгі 
ұрпақ ата-баба мыздан қалған асыл қасиеттерді ұмытпауы керек. 
Бұрынғы балалар ертегі тыңдап, кітап оқып өссе, бүгінгінің 
балалары ұялы телефон арқылы өсіп келеді. Сондықтан жас 
ұрпақты ұлттық құндылыққа тәрбиелеу қажет. Шараның негізгі 
мақсаты да – осы.

Бүгінгі байқауда балалар  ертегі қойылымы нәтижесінде 
ойлау қабілетін арттырып, армандай білуге, мәнерлеп сөйлеуге 
шығармашылық қабілетін дамытты. Байқауға қатысқан 
Т.Жүргенов атындағы №136 мектеп-лицейдің бастауыш сынып 
оқушылары  Андерсен ертегісі «Нағыз патшайым», Қазақ ертегісі  
«Алдар көсенің сиқырлы тоны» атты ертегілерді көрсетті. Ертегі 
қоюға өрендерді кітапхана меңгерушісі Жадыра Оразбахова 
мен бастауыш сынып мұғалімі Анар Сүлейменова дайындады.   
Аталған мектеп-лицей оқушылары бас жүлдені  иеленді.

Ертегі – бала тілін жаттықтырады. Оның кейіп керлері, олардың 
басынан өтетін оқиғалары арқылы күнделікті нәрселерді талдай 
білуді және әлемді түсінуді үйренеді. Сондықтан балалардың бір 
сәт ертегі оқып, тыңдап өскені жөн. 

Ақмешіт-ақпарат

ЕРТЕгІ – БАЛА 
ТӘРБиЕсІНІҢ БАсТАУЫ 

СЕНіМ ТЕлЕфОНы
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын 
және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
№153 Жарлығы талаптарының орындалуы және Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңына сәйкес, Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда 
қаласының жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде азаматтарды 
жеке мәселелермен қабылдау күнделікті сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, үзіліс 
уақыты 13.00-ден 15.00-ге дейін және 8(7242) 27-02-59 сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды.

СЕНіМ ТЕлЕфОНы
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы                       

№410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңына сәйкес, «Қызылорда қаласының Талсуат  ауылдық округі 
әкімінің аппараты» КММ-де 8 (7242) 21-71-07 сенім телефоны 
жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

СЕНіМ ТЕлЕфОНы
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 22 ақпандағы                     

№814 Жарлығына Қосымша Қазақстан Республикасы Президентінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің әдептілік нормаларын  және мінез-құлық қағидаларын  одан 
әрі жетілдіру  жөніндегі  шаралар туралы» №153 Жарлығы талаптарының  
орындалуы және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы 
№410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, 
Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының ауыл шаруашылығы 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 8(7242) 70-10-02  «Сенім  
телефоны» жұмыс  істейтіндігін хабарлаймыз.

Сондай-ақ ҚР Парламенті Мәжілісі төрағасының 
орынбасары, «AMANAT» партиясы респбуликалық  
штабының  мүшесі  Балайым Кесебаева кәсіпкерлермен 
кездесті. Басқосуда жалпыхалықтық референдумның 
қоғам дық-саяси маңызы туралы айтып, конституциялық 
рефор маның жаңашылдықтарына тоқталды. 

 – Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халық 
өз тағдырын өзі шешетіндей болуы үшін, мемлекеттің 
ісін барлық өлшем бойынша халықтың өзі айқындайтын 
жағдай жасау үшін референдум өткізгелі отыр. Бірнеше 
рет конституция өзгерді, бірақ барлығы парламент ар-
қылы шешіліп келген еді. Енді үлкен өзгерістер болуына 
байланысты референдум қажет болып отыр. Өйткені 
конституцияның 33 бабына яғни үштен бір бөлігіне 
өзгеріс енгізілмекші. Әсіресе, ең қағидатты мәселелер 
жер, оның қойнауы, оның қазыналары халықтың меншігі 
деген концептуалды тың тұжырым жасалып отыр. Басқа да 
үлкен-үлкен мәселелер бар. Бастысы, «суперпрезиденттік» 
басқару үлгісінен мықты парламентке сүйенетін прези-
денттік басқару үлгісі енгізілгелі отыр, – деді кез десудің 
маңызыдылығына тоқталған  республикалық штаб мүшесі  
Балайым КесебеаеваТуғанбайқызы.

Жиында жергілікті кәсіпкерлер өздерінің пікірлерін, 
ойларын ортаға сады. Олар заңнамалық өзгерістерде 
қарапайым халықтың ұсыныс пікірі ескерілсе дейді. Себебі 
алдағы конституциялық референдум тұтас мемлекеттің 
болашағына әсер ететін, бұдан да жарқын келешектің 
іргетасын қалайтын аса маңызды күн болмақ. 

Референдумның маңызын түсіндіру жұмыстары 
Жалағаш ауданында жалғасты. Мұнда Парламент Мәжі-
лісінің депутаттары, республикалық штаб мүшелері 
Бақытбек Смағұл мен Геннадий Шиповских Жалағаш 
кентіндегі халыққа қызмет көрсету орталығында аудан 
тұрғындарымен кездесті. Онда бірқатар әлеуметтік мәселе 
талқыланып, алдағы референдум жайлы әңгімелесті. 
Тұрғындар депутаттармен пікірталасқа белсене қатысып, 
көптеген сұрақтар қойып, өз ойларымен бөлісті.  

Мажоритарлы сайлау жүйесінің енгізілуі – сайлау-
шылардың республикалық қана емес, жергілікті жердегі 
де мүддесін жіті қорғауға мүмкіндік туғызады.

Сонымен қатар ҚР Парламенті Мәжілісі төрағасының 
орынбасары Балайым Кесебаева, облыстық маслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов «Шалхия ЦИНК» еңбек 
ұжымымен кездесу өткізді.

Басқосуда Президентіміз ұсынған оң өзгерістер мен 
реформалардың іске асуына қолдау білдіру қажеттігін 
атап өтті.

– Жаңа Қазақстанның қалыптасуына үлес қосу – 
әрқай сысымыздың негізгі азаматтық борышымыз деп 
түсінген жөн. Қазақстанның демократиялы, әділетті 
және өркениетті мемлекет болып құрылуына үлес қосу – 
әрбір тұрғынның міндеті. Сондықтан бұл жобаны қолдау 
арқылы Жаңа Қазақстан қалыптастыруға мүмкіндік 
бар, – деді облыстық маслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов. 

 Конституцияға түзетулер енгізу бойынша 5 маусымда 
өткізуге ұсынылған республикалық референдум – 
қоғам арасында қызу талқыланып, қолдау тауып отыр. 
Конституцияны бүкілхалықтық дауыс беру арқылы 
өзгерту – халықтың еркін білдіруінің айқын көрінісі. 
Алдағы референдум – жекелеген топтарды күшейтуді 
емес, мемлекетімізді жетілдіру, жаңғырту және 
нығайтуды көздейді. 

Айтолқын АЙТЖАНОВА

Референдум халықтың еркін білдіру 
тәсілі ретінде өте кең таралған тәжірибе 
болып саналады. Көбіне оны Швейцария 
елі кеңінен қолданады екен. Референдум 
Еуропа елдерінде соңғы 200 жылда – 
149, Орта және Таяу Шығыста – 93, Азия 
елдерінде 30 рет өткізілсе керек. 

Осыған орай республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінде сенатор Мұрат 
Бақтиярұлы осындай референдумның 27 
жыл бұрын өткенін айта келіп, ол кезде 
қолданыстағы Ата заңымыз қабылдан-
ғанына тоқталған.

– Шынында да екінші Конституцияны 
1995 жылы 30 тамызда жалпыхалықтық 
референдум арқылы қабылданған еді. 
Содан бері 27 жыл уақыт өтіпті. Оған 
қан шама өзгертулер енгізілді. Қазір жағ-
дай мүлдем бөлек. Президенттің басты 
ұстанымы халықтың үніне құлақ асатын 
бір-біріне тәуелсіз Атқарушы, Заң 
шығару  шы және Сот билігін орнату. Бүкіл 
өр кениетті елдердің ұстанымы осын дай. 
Де мокра тияның бұдан басқа жолы жоқ. 
Сон  дықтан да президентіміздің жалпы-
ха лықтық референдум арқылы Ата заңға 
өзгерістер енгізу ұсынысы келешек 
тарихи-саяси шешім болып қалатыны 
сөзсіз, – деді ол.

Сондай-ақ сенатор Ақмарал Әлназарова 
өз кезегінде Конституцияға енгізілу жос-
парланған бұл түзетулер іргелі сипатқа ие 
екенін және елдің саяси жүйесін түбегейлі 
өзгертетінін атап өтті.

– Өз басым бұл ұсынысты құптарлық 
деп көрем, себебі бұл референдум 
Президентіміздің «халықтың үніне құлақ 
асатын мемлекет» концепциясының жалғасы 
сияқты. Ондағы басты идея азаматтың 
мүдде лері басты орынға шығатын, онда 
мемлекеттік органдардың азаматтармен 
өзара әрекеттесе отырып, азаматтардың 
шешім қабылдау және олардың бақылау 
процесіне тартылуына мүмкіндік беретін 
кедергісіз мемлекет құру деп білемін, – деді 
сенатор.

Конституциялық реформа нәтижесінде 
Ата заңдағы 98 баптың 33-і өзгермек. 
Референдумда ел қолдаса, онда Ата заңға 
түзетулер биыл күшіне енеді. Тек Парла-
ментке және Конституциялық соттың қыз-
метіне қатысты нормалар 2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшіне енгізілуі мүмкін. 

Бұл – жыл соңына дейін осы консти-
туциялық жаңашылдықтарды жүзеге асыру 
үшін қажетті заңдардың тұтас топтамасын 
қабылдау қажеттілігімен байланысты. Бү-
гін де қарапайым халықты қай баптың өз-
геретіні қызықтыруда. Бұл жөнінде мәжіліс 
депутаты Бақытбек Смағұл «Егемен 
Қазақстан» газетінде кеңінен баяндап 
берген екен. 

– Конституцияның 6-бабына «Жер және 
жер қойнауы – халықтың меншігі, бай-
лығы» деген бап енгізілмек. Бұл – халқы-
мыздың талабы. Ол Президент айтқан 
Жаңа Қазақстандағы әділеттіліктің орнауы 
болмақ. Қолданыстағы Конституцияда «Жер 
және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи 
ресурстар мемлекет меншігінде болады» 
деп жазылған. Реформа аясында Қазақстан 
басқарудың суперпрезиденттік үлгісінен бас 
тартады. Тәуелсіздікті қалыптастырудың, 
мемлекет құрудың бастапқы кезеңінде бұл 
даму моделі қажет те еді. Бірақ қазір заман 
өзгерді. Сондықтан суперпрезиденттік 
басқарудан дамыған елдердегі секілді 
мықты Парламентке сүйенген президенттік 
республикаға біржола көшеміз. Парла-
менттің құзыры мен рөлі күшейеді. Мұндай 
жүйе биліктің үш тармағының (Парламент, 
сот және атқарушы биліктің) оңтайлы 
тепе-теңдігін қамтамасыз етіп, елімізді 
орнықты дамытуға септеседі. Осы орайда 
Мемлекет басшысы өзіне қатысты салмақты 
шектеулерді қабылдап отыр. Мәселен, 
Amanat партиясының кезектен тыс XXIII 
съезінде Қ.Тоқаев билеуші партияның 
төрағасы өкілеттігінен бас тартты. Сондай-
ақ Конституциялық түзетулер нәтижесінде 
Президент өз өкілеттігін атқару кезеңінде 
кез келген партияға мүшелігін уақытша 
тоқтата тұруға міндеттелмек. Аталған 
норма елдегі саяси бәсекені арттырып, 
саяси монополияны жояды, барлық партия-
ның дамуына бірдей жағдай жасайды. 
Сайлауға қатысатын әрбір күшке тең 
мүм кіндік туғызады. Өзге партияларды 
Президенттің мысы басып тұрмайды. 
Сөйтіп саяси жүйеде әділдіктің орнауына 
жол ашады. Сондай-ақ Мемлекет басшысы 
өзінің туыстарына қатысты да қатаң шектеу 
қабылдады. Оның жақын туыстары саяси 
мемлекеттік қызметші бола алмайды. 
Квазимемлекеттік секторда, ұлттық 
компанияларда басшылық лауазымдарды 

атқара алмайды. Президент бұл шешім 
қаңтар оқиғаларының маңызды сабағынан 
туғанын айтты. Себебі мемлекеттегі ең 
жоғары лауазымды тұлғаның қолында 
барлық өкілеттіктің шоғырлануы оған 
жақын тұлғалар мен қаржылық-олигар-
хиялық топтардың ықпалын орынсыз 
күшейтеді. Олар мемлекетті жекеменшігі 
сияқты көре бастайды. Осылайша, тәуелсіз-
діктің отызжылдық кезеңінде қолданылған 
«қолдан басқару» тәжірибесі жойылады, 
барлық іс Президентке барып тірелмейді, 
өңірлік мәселелерді жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары тұрғындармен ақыл-
дасып, сол жерде шешуге құқылы, құзырлы, 
қауқарлы болады. Жергілікті биліктің 
дербестігі артады. Бұл – біз ұмтылған 
дамыған елдердің үлгісі, – деді мәжіліс 
депутаты.

Шындығында, Қазақстан халқы алдағы 
референдумда Ата заңға түзетулерді құп-
таса, онда Президенттің өкілеттігі біршама 
азаяды. Мәселен, Мемлекет басшысы 
облыстардың, мегаполистердің әкімдері 
қабылдаған шешімдерді, шығарған акті-
лерді жою, ол құжаттардың күшін тіпті 
уақытша болса да тоқтата тұру құқығынан 
айырылады екен. Сонымен қатар 
Президент аудан, тіпті ауыл әкімдерін де 
лауазымынан босата алмайтын болады. 
Өйткені Қ.Тоқаев бастамашы болған саяси 
жаңғырулар аясында елімізде ауыл және 
аудан әкімдері сайланады. Тиісінше, ауыл, 
аудан жұртшылығы өзі сайлаған әкімін 
қызметінен өздері алып тастай алады. 
Мемлекет басшысы сайланған әкімге тиісе 
алмайды. Осылайша Ата заң баптарының 
үштен бірі өзгереді деп күтілуде. Осы 
арқылы Конституция жаңаша сипатқа енеді 
деген сенім бар.

– Бұл референдум Тәуелсіз 
Қазақстанның тарихында үшінші рет 
өткізілмек. Біріншісі 1995 жылы 29 
сәуір айында сол кездегі ел Предиденті 
Н.Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылға 
дейін ұзарту туралы болды. Оған 90,6 
процент халық қатысты. Ал екіншісі 
1995 жылдың 30 тамызында жаңа Конс-
титуцияны қабылдау жөнінде өтті. Бұл 
референдумға да халық бір ауыздан 
белсенді атсалысты. Енді, міне, үшінші 
референдум өткізілмек. Мұның ерекшелігі 
неде? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Жаңа Қазақстанды» құру арқылы 

саяси реформалар жасауда. Президенттің 
сөзімен айтсақ, Жаңа Қазақстан де-
геніміз бұл әділетті елді құру. Әділетті 
Қазақстанды құру үшін ең негізгі Ата 
Заңды өзгертуден басталады. Президент 
бұл бастаманы күзде айтамын деген еді. 
Алайда көктемде басталды. Референдумда 
қойылатын сұрақтардың негізгі мақсаты 
Конституцияның баптарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу.  Сондықтан 
халық дұрыс жауап беруі үшін ондағы 
әрбір мәтінмен етене танысу керек. 
Ең алдымен құқықтық сана, құқықтық 
мәдениетғ құқықтық сауаттылық қалып-
тастыру керек. Әрбір өзгертілетін бапты 
қарапайым халық түсінетіндей болу 
керек. Референдумнан халықтың күтері 
көп. Біріншіден, халық қордаланып қалған 
мәселелер туралы ойын ашық айта алады. 
Екіншіден, саяси партиялар көбейеді. 
Үшіншіден, халық сайлаған депутат өз 
міндетін орындай алмаса, кері қайтады. 
Енді осы жерде «бұл өзгеріске біздің 
қоғам дайын ба?» деген сауал туындайды. 
Осы жерде қарапайым халықтың саяси 
сауаттылығы сынға түседі. Негізі бізге 
өзгеріс керек. Ол өзгерістің Ата заңы-
мыздан бастау алғанына қуанып жа-
тырмыз. Бір ауыздан қолдаймыз. Сон-
дай-ақ алдағы өтетеін референдумға 
бәрі міз атсалысамыз, – деді Қорқыт ата 
уни верситетінің профессоры, философия 
ғылымдарының докторы Баймырза 
Қожамберлиев.

 Мемлекеттік заңды уақыт талабына 
сай реформалап отыру әлемдік тәжірибеде 
бұрыннан бар дүние екенін жоғарыда айта 
кеттік. Сондықтан ғалымдар бұған үрке 
қарауға болмайтынын айтуда. Расында, 
енетін өзгеріс қоғамды, мемлекетті әділетті 
арнаға тартатын болса неге одан қашуымыз 
керек. Мәселен, кешегі қаңтар оқиғасы 
қоғамда сілкініс туғызды. Көп дүниенің 
бетін ашып, бізге мықты болу керек 
екенін көрсетті. Әр мемлекет өзінің даму 
бағытын өзі айқындайды. Етек-жеңімізді 
жинайтын кез келгенін жоғарғы биліктен 
бастап қарапайым халыққа дейін түсінді. 
Сондықтан «Жаңа Қазақстанды» құруға 
әрбір қазақстандық үлес қосуы керек деп 
білеміз. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті 
оқырман?

Ақмарал ҚАДыРХАНҚыЗы

ӘдІЛЕТТІ ҚАзАҚсТАН ҚұРУ жоЛЫНдА
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Басы 1-бетте

Салтанатты рәсімге облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы бастығының орынбасары Айгүл Ибраева, 
«Қазақ соқырлар» қоғамының Қызылорда облыстық 
филиалының төрағасы Асқар Қолдабеков қатысып, 
орталық жұмысына сәттілік тіледі.

«TEN QOGAM»  мүгедектігі бар адамдарды қолдау 
орталығының мақсаты – мүгедектерді оңалту жүйесін 
жасау, олардың қоғаммен жан-жақты араласуын 
толыққанды қамтамасыз ету. Сондай-ақ мүмкіндігі 
шектеулі жандардың құқығын қорғауға негізделген 
шаралар ұйымдастыру. Олардың жұмысқа орналасуына 
жәрдемдесу болып табылады.

Президент Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарды қоғамдық ортаға көбірек тарту қажет екені 
атап көрсетілген. «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға 
көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз 
аймаққа айналуы тиіс. Ондай отандастарымызға тұрақты 
түрде қамқорлық пен қолдау көрсетілуі керек», – деген 
болатын.

«TEN QOGAM»  әлеуметтік қолдау орталығы қала дағы 
өмірлік қиын жағдайда жүрген, тәрбиеленуінде мүмкіндігі 
шектеулі балалары бар немесе өздері де сол санаттағы 
тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға арналған. 

Орталықта заңгерлік кеңес беру, психологиялық 
көмек, әлеуметтік-тұрмыстық, кәсіпкерлікке баулу дағ-
ды ларын үйрету, бос уақыттарын тиімді үйлестіру 
жұмыстары жүзеге асады. 

– Қазіргі таңда өңірімізде 30 мыңға жуық мүмкіндігі 
шектеулі адам бар. Олардың 5 мыңы балалар. Орталықтың 
негізгі басым бағыты – соларға көмек көрсету. Қоғамның 
бір бөлшегі екенін сезіндіру, дейді облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бас-
қармасы бастығының орынбасары Айгүл Ибраева.

Тұрар БЕКМыРЗАЕВ

Басы 1-бетте

МҮМКІНДІКТЕР АЛАҢЫ

Қоғамда түрлі тағдырлар кездеседі. Мүмкіндігі 
шектеулі жандар сол қоғамның ажырамас бір 

бөлшегі саналады. Оларды қолдау мемлекеттік 
саясаттың бір бағыты. 

Осы орайда қала әкімдігінің қолдауымен 
қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік 

бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімінің ұйымдастыруымен мүмкіндігі шектеулі 

жандарға арналған «TEN QOGAM» әлеуметтік 
қолдау орталығы өз жұмысын бастады.

БАЯНДАМА ОҚЫЛМАҒАН КЕЗДЕСУ
Бұл жолғы халықпен кездесу 

форматы әдеттегідей ұзын-сонар 
баяндама, санамаласа саусақ шар-
шайтын сандар жиынтығымен жал-
ғасқан жоқ. Билік пен бұқара ара-
сында ашық диалог орнады. 

Тасбөгеттің байырғы тұрғыны 
Жеңіс Сүлейменов кент ішінде 
небары екі аялдама бар екенін айта 
келіп, мектеп оқушылары қысы-
жазы талдың саясында автобус кү-
тетінін жеткізіп, кентке аялдама 
салынса деген ұсынысын айтты.
Шаһар басшысы бұл мәселе жақын 
күні оң шешімін табатынын айтып, 
назарында ұстайтынын жеткізді. 

Тасбөгеттіктердің әкім назарына 
ұсынған тағы бір түйткілді мәсе-
лесі каналды тазалау мен кент ор-
талығындағы апаттық жағдайда деп 
танылған көпқабатты тұрғын үй 
мәселесі болды.

– Тасбөгетке қарасты Сабалақ 
сая жайында тұрамыз. Онда тұрғын-
дар дың бас ауруына айналған басты 
мәселе – қоғамдық көлік пен ауыз 
су. Осы екеуі шешімін тапса нұр 
үс тіне нұр болар еді. Ол жерде де 
қаншама халық тұрып жатыр. Осыны 
назарыңызға алсаңыз, – деді Айгерім 
Бақыт есімді Сабалақ саяжайының 
тұрғыны. 

Бұл сауалға қала әкімі жақында 
қалаға 150 автобус келетінін айтып, 
күзге таяу қоғамдық көлік мәсе-
лесі оң шешімін табатынын жет-
кізді. Содан соң тұрғын үй жайы 
халыққа өз реттілігімен кезек бойын-
ша берілетінін түсіндірді. Ал аяқ 
су мәселесін кент әкімі Семсер 
Сыздықовқа қатаң түрде тапсырып, 
үш күннің ішінде есебін сұрайтынын 
жеткізді.

– Елдің ұсынысымен, пікірімен 
санасып жұмыс істелу керек. Сонда 
ғана ол өз нәтижесін береді деп есеп-
теймін. Ел арасындағы аз-кем мә-
селелер  кәсіпкерлер мен мекемелер-
мен бірге, ұйымшылдықпен шешілу 
керек. Айтылған ұсыныстарға орай 
өзім арнайы тапсырма беріп, оның 
орындалу барысын қада ғалаймын, – 
деді қала әкімі.

Т.БЕКМыРЗАЕВ Басы 1-бетте

«Азаматтардан жалған ақпарат-
тарға назар аудармауды және ақ-
паратты тек ресми дереккөздерден 
пайдалануды сұраймыз. Жалған ақ-
парат тарату заңмен жазаланады», − 
деп хабарлады министрлік.

Негізінен «Kaspi.kz» қосымшасы 
арқылы жәрдемақы алуға болады. 
Алайда жәрдемақы алу үшін 
қарас тырылған арнайы шарттары 
бар. Қосымшада республикалық 
бюджеттен бала туғанда берілетін 
біржолғы жәрдемақыны рәсімдеу 
бойынша мемлекеттік қызмет жүзеге 
асырылған. Сондай-ақ «Kaspi.kz» 
арқылы азаматтар республикалық 
бюджеттен жұмыс істемейтін әйел -

дер үшін бір жасқа дейінгі бала 
күтімі бойынша жәрдемақы рәсім-
дей алады.

Жәрдемақы мөлшері отбасын-
дағы балалар санына байланысты 
сараланады. Биылғы жылы бірінші 
балаға ай сайын 17 643 теңге (5,76 
АЕК), екінші балаға – 20 860 теңге 
(6,81 АЕК), үшінші балаға – 24 045 
теңге (7,85 АЕК), төртінші және 
одан кейінгі балаға – 27 261 теңге 
(8,90 АЕК) төленеді. 1 мамырдағы 
жағдай бойынша бұл жәрдемақыны 
орта есеппен 46,5 мың адам 4,7 млрд 
теңге сомаға алған.

Естеріңізге сала кетсек, Қа-
зақстан Республикасының қыл-

мыстық кодексінде жалған ақ-
парат таратқаны үшін арнайы 
заң қарастырылған. Қылмыстық 
кодекстің 274-бабы бойынша қо-
ғамдық тәртіпті бұзу немесе аза-
маттардың немесе ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделеріне 
не қоғамның немесе мемлекеттің 
заңмен қорғалатын мүдделеріне 
елеулі зиян келтіру қаупін төндіретін 
көрінеу жалған ақпарат таратса, 
бір мың айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 
не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға не 
бір жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге не сол мер-
зімге бас бостандығынан айы ру 
көзделген. Сондықтан әр ақ паратты 
таратпас және оған сен бес бұрын 
ақпараттың растығын тексеріп алған 
абзал.

А.БіРКЕНОВ

FAKE: Әр балаға 36 мың теңге
1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай 18 

жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға «Kaspi.kz» мобильді 
қосымшасындағы әлеуметтік шот арқылы біржолғы жәрдемақы 
төленетіні туралы ақпарат тарады. Бұл ақпараттың жалған екенін 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі түсіндіріп, жалған 
ақпарат жазаға алып келетінін де мәлім етті. 
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Ақмешіт АптАлығы

Осы суретті көрген сайын Алтын орданың 
қаншалықты дәулетті, дәуренді һәм ұлы мемлекет 
болғанын сезіне түсемін. Бір қарағаннан кімнің 
құл, кімнің қожайын екенін аңғартып тұрғандай 
әсер қалдырады. Кейде, тіпті рухтанып, орысша 
сайрайтындарға “құлдың” тілімен сөйлеме деп 
айтып салғым да келеді. Әттең… 

Осы бір картинаның тарихы жөнінде 
қалам тербеп, көлемді мақала жазған қаламгер 
ағамыз Ақайдар Ысымұлы бұл керемет олжа 
суретті Мәскеуден елімізге жеткізген Сыр 
мен Балқаш перзенті, техника ғылымдарының 
докторы, профессор, коллекцияшыл Тәуке 
Әнесұлы Алтынбеков екенін айтады.  Жазушы: 
«Назарларыңызға ұсынылып отырған суретке 
зейін қойып қараңыздаршы. Бұл картинаны 
В.Орлов-Петров деген орыс суретшісі 1912 
жылы салған екен. Еліміз тәуелсіздік алған 
соң тоқсаныншы жылдардың ортасында алғаш 
«Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланғанға дейін 
ол жұртшылыққа белгісіз болып келген. Өнер 
туындысы «Присяга на княжение» («Князьдыққа 
ант беру») деп аталады. Зерттеушілердің бол-
жамынша, «Князьдыққа ант беру» суретінде 
тарихта Василий соқыр (Василий темный) деген 
атымен қалған ІІ Василийдің 1425 жылдар 
шамасында Алтын Орда империясы ханының 
табаны басылған саз тақтайшаны сүйіп ант 
беріп, Мәскеу ұлы князы (билеушісі) болып 
тағайындалып жатқан сәті бейнеленген», – деп 
біз назарға алған суретке анықтама беріп өтеді.

Жалпы Алтын орда қандай мемлекет болған? 
Оның іргетасын кім қалаған?  Құрамына қандай 
ұлттар енген? Енді аз-кем тарихқа зер салайық. 
Академик Уәлихан Қалижанов Алтын орданың 
тарихы тек алып империяның тарихы емес, 
ол біздің мемлекетіміздің бастауы екенін алға 
тартады. Оның айтуынша, Алтын Орда өзінің 
географиялық жағынан ұланғайыр өлкені қам-
тыды. Бір шеті Венгрия мен солтүстігінде 
Орыс князьдіктерімен шектесті. Қара теңіздің 
жағалауларымен Дунай бастауымен бүгінгі 
Сочиге дейін Қырымды қосқанда Алтын Орда 
ұлысына кіретін. Талас Омарбеков пен Берекет 
Кәрібаевтың зерттеулерінде де Алтын Орда 
тарихына қатысты дүниелер жетерлік. Бір анығы, 
оның құрамында бүгінгі қазақ рулары болған. 
Енді осы ғалымдардың жазған-сызғанын ой 
елегінен өткізіп, Ұлық ұлыстың тарихын баяндап 
көрейік. Әскери әлеуетімен жарты әлемді дүр 
сілкінткен Шыңғыс қаған жаулап алған жерлерін 
өзінің төрт ұлына бөліп бергені мәлім. Қағанның 
үлкен ұлы Жошының еншісіне Ертістен батысқа 
қарай және Қойлық пен Хорезм шекарасынан 
Саксин мен Бұлғардың татар аттарының тұяғы 
тиген жерлерге дейінгі ұшы-қиырсыз аймақ тиді. 
Дәлірек айтсақ, Жетісудың солтүстік бөлігін 
және төменгі Еділ бойына дейінгі жерлерді қоса 
бүкіл Шығыс Дешті Қыпшақты қамтыды.

1227 жылы Шыңғысхан дүниеден өтті. Ұлы 
қаған өлгеннен кейін 1235 жылы Қарақорымда 
өткен моңғол ақсүйектерінің құрылтай 
жиналысының шешімімен Шығыс Еуропаға 
жорық жасалатын болды. Моңғол әскерін 
Жошының екінші ұлы Бату басқарды. Бату 
әскері 1236 жылы Камадағы бұлғарларды, 
мордваларды талқандап, 1237 жылы орыс 
мекендеріне шүйлікті. Рязань, Мәскеу, 
Владимир түбінде кескілескен ұрыс жүрді. 1239 
жылдың басында моңғол әскері Еділ өзенінің 
ту сыртынан орыс жеріне екінші жорыққа 
аттанды. Моңғолдар Перяславль қаласын, онан 
кейін Чернигов қаласын алып, оны өртеп күлге 
айналдырды. 1240 жылдың күзінде Бату Киевті 
талқандады. Онымен де тоқтамай, Батудың 
қалың қолы Польша, Венгрия, Чехияны және 
басқа да елдерді жаулап алды.

Батудың жеңісті жорығының арқасында 
моңғолдар кең-байтақ жерге ие болды. Оның 
шегі батыста – Днестрге, шығыста – Ертіске, 
солтүстікте – Батыс Сібір ойпатына, Оңтүстікте – 
солтүстік Кавказға дейін жетті. Бату иеліктерінің 
құрамына оңтүстік-шығыста Солтүстік Хорезм 
мен Сырдарияның төменгі жағындағы жерлер 
енді. Оңтүстік орыс княздіктері де Батуға 
тәуелді болды. Осындай аса зор мемлекет 
шығыс деректемелерінде Көк Орда, ал орыс 
жылнамаларында Алтын Орда деп аталды. Алтын 
Орда қуатты да айбарлы мемлекетке айналды. 
Хандықты Бату, Берке, Мөңке-Темір, Төде 
Мөңке, Төле-Бұқа, Тоқа-Темір, Өзбек, Жәнібек 
секілді хандар басқарды және осы қағандардың 
тұсында Алтын Орда қуаты кемеліне келіп, билігі 
мейлінше күшейе түсті. Егер Жошы мен Бату 
Моңғолиядағы ұлы ханға белгілі бір дәрежеде 
бағынышты болса, Беркеден бастап Алтын Орда 
хандары өздерін тәуелсізбіз деп есептеді. Сол 
себепті де кейбір тарихи деректерде Беркені 
Алтын орданың алғашқы ханы санайды. Ол 
Батыс Еуропамен, Мысырмен, Кіші Азиямен, 
Үндістанмен, Қытаймен сауда-саттық жүргізді, 
әртүрлі кәсіппен айналысып, қолөнерді дамытты. 
Беркенің кезінде Алтын Орда мен Египет сұлтаны 
Бейбарыс арасында байланыс күшейе түсті. 1262 
жылы Бейбарыс Алтын Орда ханы Беркемен 
өзара достық қарым-қатынас орнату үшін өз 
елшісін жіберді. Мұнан кейін екі ел арасында 
әскери, сауда, діни, мәдени байланыстар орнады.

Алтын Орданың даму тарихына үңілген адам 
оның қаншалықты мықты мемлекет болғанын 
аңғарар еді. Тарихта Алтын Орда хандығы 
Жошы ұлысы (мемлекеті) немесе Қыпшақ 
хандығы деп те аталады. Өйткені билеушілері 
Шыңғыс тұқымы болғанымен, мемлекет халқы 
негізінен түркі тектес, тілдес Дешті-Қыпшақ 
жұрты еді. Мемлекеттің қолданыстағы басты 
тілі де қыпшақ тілі болды. Жошыдан тарайтын 
ұрпақ – билеуші топты құраған моңғол қауымы 
келе-келе жергілікті халықпен сіңісіп кетті, 
мұсылмандықты қабылдады, оны мемлекет 
дініне айналдырды, қазақ халқында олар ақсүйек 
төре деп аталады. Хандар тек төре сұлтандар 
арасынан сайланып отырды.

Алтын Орда мемлекетін құрушы Бату 
баһадүрдің әкесі Жошы ханның зираты қазақ 
жерінде, Жезқазған қаласынан солтүстік-
шығысқа қарай 50 шақырым қашықтықта орна-
ласқан.

Ал орыс жұрты Алтын Орда мемлекетіне 
бодан о заманда біртұтас Ресей жоқ, ол князьдар 
билеген бөлек-бөлек князьдықтар (жеке-жеке 
аумақ) еді. Олардың билікке таласушы шон-
жарлары арасында қай жеңген мықтысы 
князьдықтың әміршісі болуы үшін Алтын Орда 
ханының алдында тізерлеп отырып бас иіп, адал 
қызмет етуге ант берген, сөйтіп князьдықтың 
билеушісі – ұлы князь болып тағайындалып 
жүрген. Негізінде орыс патшаларының бастауы 
ұлы князьдар болып табылады. Бұл жайында 
жазушы-журналист Ақайдар Ысымұлы: «Князь, 
ұлы князь деген не дәреже және кімдер еді? 
Ол жалпы алғанда ІХ – ХVІ ғасырларда славян 
халықтарының және кейбір басқа да халықтардың 
феодалдық монархиялық мемлекеттерінде не 
жеке саяси құрылымдарында ірі жер иеленуші 
феодал шонжарларға берілетін ақсүйектік атақ 
әрі дәреже болған. Өздерін ақсүйек санаған 
шонжарлар арасындағы бақталастықта жеке-
дара билікке қол жеткізген әміршіні князь (ұлы 
князь) деп атаған, кейін князь текті білдіретін 
атаққа айналған. Осылай әлемде басқару жүйесі 
монархиялық мемлекетте ел билігі ауқатты бай 
тектер арасынан жарып шыққан бір адамға ғана 
тиесілі болды, билік одан әрі мұрагерлік жолмен 
әкеден балаға өтіп, ұрпақтары жалғастыратын 
құқық қалыптасқан. Осы дәстүрмен Рюриковтер 
әулеті феодалдық Русьті әуелде князь, ұлы князь, 
кейін патша атанып 862 – 1598 жылдарда 736 
жыл билесе, олардан патшалықты қолдарына 
алған Романовтар тұқымы Ресей империясын 
300 жылдан астам уақыт басқарып өтті. Ресей 
империясы даму барысында князьдықтан патша-
лық билікке көшкен соң да ерлерге ұлы князь, 
әйелдерге ұлы княгиня атағы императорлар 
әулетіне беріліп отырды, ал 1886 жылдан бастап 
бұл атақтар тек императорлардың тікелей 
ұрпақтарына ғана тиесілі болды» – деп жазған 
«Ханымыздың табанын сүйген князь» атты 
мақаласында. Біз негізге алған мақаладағы 
деректерге ден қойсақ.

«Енді сурет тарихына оралайық. Алтын 
Орданы 1422 – 1427 жылдары билеген Барақ хан 
Мәскеудің ұлы князын тағайындау салтанатына 
әлдебір себеппен бармайтын болады. Орыс 
жұртының қайсыбір қаласының билеушісі 
болмақшы біреудің ант беру рәсіміне сапар 
шегуді үстем Барақ хан соншалықты аса маңызды 
шаруа деп бағаламауы да мүмкін. Бірақ дәстүр 
солай, ант қабылдау керек. Орыс мемлекетінің 

қалыптасу тарихын жазған ғалымдар Николай 
Костоморов, Сергей Соловьев, басқа да зерт-
теушілер Алтын Орда билеген дәуірде осындай 
салттың орнағанын баяндайды. Сол салтанатқа 
бара алмайтын болғасын, Алтын Орда ханы 
Барақ суретте көрсетілгеніндей, саз тақтайшаға 
аяғының табан ізін түсіріп, князь болатын адам 
осы табаныма ант берсін деп беріп жібереді», – 
делінген.

Тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Зардыхан Қинаятұлының пайымдауынша, су-
реттегі оқиға 1425 жылдар шамасында емес, 
1445 (1446) жылы болған. Мәскеудің ұлы 
князы ІІ Василий соқыр ант беріп тұрған табан 
ізі Алтын Орда ханы Барақтікі емес, хан Ұлұғ 
Мұхаммедтікі. Расында да, олар Алтын Ордада 
мұрагерлік реттерімен хандық билік жүргізген 
кезеңдерде ІІ Василий соқыр 1425–1462 жылдары 
Мәскеуді билеуші ұлы князы болған. Туыстар 
арасындағы тақ таласы барысында ара-тұра 
биліктен айырылып қалып, сәтін салғанда билікке 
қайта келіп отырған. ІІ Василий соқырдың 1445 
жылы қазан айында тағы да таққа қайта оралуына 
Алтын Орда ханы Ұлұғ Мұхаммедтің көмегі 
тиген. Тарихшы Зардыхан Қинаятұлының айтып 
отырғаны – осы.

Мәскеудің ұлы князы атағын беру салта-
натында ұлы князь болатын адам әуелі Алтын 
Орда ханының немесе оның өкілінің аяғына 
жығылып, бас иіп, бағыныштылығын мойындап 
ант береді, содан кейін оның тұлпарына да құрмет 
көрсетеді екен. Он төртiншi ғасырда Мәскеу 
ұлы князьдары Алтын Орда хандарының әскери 
қолдауымен орыс жерiн бiртұтас мемлекетке 
айналдыра бастайды. 1325–1340 жылдары билік 
құрған Мәскеу ұлы князы Иван Данилович 
Калита Алтын Орда ханының Жарлығына (ярлық) 
қол жеткізіп, бытыраңқы орыс князьдықтарынан 
алым-салықтар жинап, Алтын Орда мемлекетiне 
тапсырып отыру құқығын алады. Иван Калита 
Өзбек ханның (1312–1342 ж.ж.) көмегiмен Тверь 
(1327 ж.), Смоленск (1340 ж.) князьдықтарын 
Мәскеуге күштеп бағындырады. Өз билігі өзінде 
болып келген орыс қалаларын осылай Мәскеудің 
қол астына бiрiктiру саясаты әсiресе ІІ Иван 
(1353–1359 ж.ж.), Дмитрий Донской (1359–1389 
ж.ж.) сияқты тарихи тұлғалар кезiнде одан 
әрі жүргізіледі. Бұл жұмысты Д. Донскойдың 
ұлы І Василий, одан кейiн немересi ІІ Василий 
жалғастырды.

Бүгінгі Қазақ жерінен төрт есе үлкен 
аймақты иеленіп жатқан мемлекет неге күй-
реді? Неліктен өз боданындағы орысқа кіріп тар 
болды?  Оның жауабын Жалағаш ауданының 
та рихшысы, Қазақстан Журналистер одағының 
мү шесі Дархан Ілиясовтың «Алтын орда» атты 
мақаласынан іздеп көрелік. Ол: «Алтын орда 
билеушісі Жәнібек хан өлгеннен кейін Шыңғыс 
тұқымынан тараған билеуші топтар арасындағы 
хан тағына таласқан феодалдық қырқыс өріс 
алды. Бір кезде күшейіп дәуірлеген Алтын Орда 
мемлекетін іштегі алауыздық жегідей жеді. 1357-
1380 жылдар арасында Алтын Орда тағында 25 
хан ауысты. Оған қоса Алтын Орда қарауындағы 
езілген бұқара халықтың азаттық күресі өрістеді.

Әмір Темір – барлас тайпасынан шыққан 
Тарағай бектің баласы. Ол 1336 жылы туған. 
1370 жылы Мәуереннахрды басып алып, 
1405 жылға дейін 35 жыл билік құрды. 
Шайқастардың бірінде Темірдің екі саусағы 
кесіліп, бір аяғы жаншылады. Аяғы өмір бойы 
сырқырап ауырып, ақсақ болып қалған. Ол 
Темирлан (дұрысы – Темирленг, «ленг» парсы 
тілінде ақсақ деген мағына береді) Ақсақ Темір 

атанады. Әмір Темір өзі билік құрған жылдары 
Ақ Орда, Алтын Орда, Моғолстанға қарсы 
бірнеше жорық ұйымдастырады. Әмір Темірдің 
алғашқы басқыншылық жорық Ақ Ордадан 
басталады. Оған сылтау да табыла қалады. Ақ 
Орда ханы Ұрыс хан Алтын Орда астанасы 
Сарай қаласына қарсы жорығы кезінде өзіне 
көмектеспеген Жошы ұрпағы Түй Қожаны 
жазалайды. Түй Қожаның ұлы Тоқтамыс 
Мәуереннахрға, Әмір Темірге қашып барады. 
Ақсақ Темір Тоқтамысқа әскер беріп, Ақ Ордаға 
қарсы аттандырады. Бірақ Тоқтамыс жыл бойы 
жүрген (1374-1375) соғыстың нәтижесінде 
жеңіліске ұшырайды. Темір Тоқтамысқа 
әскер беріп қайта аттандырады. Бұл жолғы 
жорығы да сәтсіз аяқталады. 1375 жылы Ұрыс 
хан Әмір Темірге Тоқтамысты қайтаруды 
талап еткен елші жібереді. Сонымен қатар 
ол өз әскерінің Түркістан жеріне жақындап 
қалғанын хабарлайды. Мұны естіген Әмір 
Темір Тоқтамысты ертіп үшінші жорыққа 
аттанады. Ұрыс хан өз әскерімен Сығанақта 
тоқтаса, Темір әскерімен Отырар маңына 
орналасады. Үш ай өткенде Ұрыс хан кейін 
қайтып кетеді, ал Әмір Темір Ұрыс ханның ұлы 
Мәлік оғланның 10 мың әскерін талқандайды. 
1376 жылы Ұрыс хан қайтыс болады. Артынша 
оның үлкен ұлы Тоқтақия да қаза болады. Бұл 
Ақ Орданың жеңілуіне әкеліп соғады. Әмір 
Темір Тоқтамысты Сауран қаласында таққа 
отырғызып, өзі кейін Мәуереннахрға қайтады.

1377 жылы Ұрыс ханның ұлы Темір-Мәлік 
Сауран түбінде болған шайқаста Тоқтамыстан 
жеңіліс табады. Бұл жолы да Әмір Темір 
Тоқтамысқа өз әскербасыларын жібереді. 
Нә тижесінде Тоқтамыс Ақ Орда астанасы 
Сығанақты басып алады. Тоқтамыс өзін Ақ Орда 
мемлекетінің билеушісімін деп жариялайды. 1380 
жылдан бастап Тоқтамыс Алтын Ордаға қарсы 
бірнеше жорықтар ұйымдастырып, Сарайды, 
Қажы Тарханды, Қырымды, Мамай Ордасын 
басып алады. Осындай табысқа мастанған 
Тоқтамыс Әмір Темірге бағынудан бас тартады. 
Енді Алтын Орда үшін Әмір Темір мен Тоқтамыс 
арасында соғыс басталды.

1391 жылғы ұрыста Әмір Темір әскері 
Тоқтамыс әскерін талқандайды. Әмір Темір 
1395 жылғы Тоқтамысқа қарсы екінші жорығы 
нәтижесінде Кавказ тауының солтүстігіндегі 
Терек өзені бойындағы шайқаста Тоқтамысты 
күйрете жеңеді. Бұл жолы ол Алтын Орданың 
астанасы Сарай Беркеге басып кіріп, қаланы 
тонап, халқын құлдыққа айдайды. Алтын 
Орда тарихында «дүрбелең кезең» басталды. 
Осындай қат-қабат қайшылықтар мен тартыстар 
нәтижесінде әлсіреген Алтын Орда ХV ғасырдың 
ортасында ыдырап, бірнеше дербес мемлекетке 
бөлініп кетті. Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай 
Ордасы, Сібір, Қазан, Қырым, Астрахань 
хандықтары болып бөлінеді. Хорезм Әмір 
Темір мемлекетінің құрамына кірді. Сөйтіп 
экзогенді ішкі және эндогенді сыртқы факторлар 
нәтижесінде Алтын Орда мемлекеті күйреді» – 
деген бірнеше дәйекті деректі алға тартады.

Мақаланың әлқиссасынан бастау алған 
һәм бір суреттің айналасында өрбіген та-
рихи баяндауда бірнеше автордың еңбегі пай-
даланылды. Біз нысанға алған суретте кімнің 
қожайын, кімнің бағынышты қауым екені 
көзге анық ұрып тұр. Алтын Орда өкілдерінің 
айбарлы әрі  қаһарлы, сонысымен қатар дала 
даналығын бойға сіңіргендері көрініп тұр. 
Бүгінгі қазақ баласы да өзін өзгелерден кем 
еместігін және жеңімпаздардың ұрпағы екенін 
ұмытпағаны жөн.

Ә.ЖҰМАДілДӘҰлы

«ҚожАЙЫН КІМ?», «ҚұЛ КІМ?»
немесе Алтын орда тарихына үңілгенде туған ой

Жеті нан неге таратылады? Шаруа құралы саналатын 
кетпеннің ортасы не себепті тесілген? Көне шаһарлар 
жайлы сөз қозғалғанда әңгіменің бір ұшын әкеліп не үшін 
жы лан дармен байланыстырады? Мұның құпиясы не? 
Осы сұрақтардың барлығына жауапты бір ғана Құмиян 
атты көне шаһарға байланысты айтылатьн аңыздан табуға 
болады.

Бүгін Қызылорда облысының Жаңақорған ауданына 
қарасты көне Құмиян шаһары туралы баяндайтын боламыз.

Жалпы бұл қала туралы ел аузында сақталған аңыз 
әңгімелер баршылық. Алайда олардың барлығы жыланмен 
байланысты болып келеді. Тіпті мистикалық оқиғаларға 
құрылған әпсаналарда бұл қаладағы тіршіліктің тоқтауына 
да жыландар себеп болғаны айтылады. Сондай оқиғаның 
бірін Талап ауылының тұрғыны, жасы 90-нан асып өмірден 
өткен Әбубәкір Данияров атты ақсақал баяндаған еді. 

Оқиға желісі былай баяндалады. Бір күні халқы көп, 
қайнаған тіршілігі бар Құмиян қаласынан бір шаруа отын 
шабуға барады. Бір жыңғылдың түбінен ысылдаған жылан 
шығыпты. Дереу қолына кетпен алып, әлгі жыланның 
басын шауып тастайды. Бір қызығы, әлгі жерден бірінен 
соң бірі жеті жылан шығыпты. Шаруа барлығын өлтіріп 
тынады. Отынын шауып, үйіне келгеннен кейін көрші 
қартқа болған оқиғаны баяндайды. Көпті көрген қария 
дереу шаһар басшысына хабар беріп, қаладан кету 
керектігін айтады. Алғашында қала бегі мән бермей, 
бір алжыған шалдың әңгімесіне балайды. Дегенмен сол 
түні қаланы жылан басып қалады. Небір ер-азаматтар 
семсерлерін қыннан суырмай жатып құрбан болады. 
Ақыры, болмаған соң бек қалған халықты қаладан аман 
алып шығуды бұйырады. Өзі қасына осындай оқиға 
болатынын айтқан қарияны алдырып, мына сұмдықтан 

құтылудың жолын іздейді. Сонда қария: «Біздің шаруа 
ордалы жыланның ордасын бұзған. Енді олар соны 
тапқанша тыныштық таппайды» – дейді. Қала басшысы: 
«Онда сол шаруаны берейік те құтылайық мына пәледен» 
деп шаруаны алдыртады. Қария болса жыландар бір алған 
қамалын оңайлықпен босатпайтынын айтып, шаруаны 
ажалға итермелеуден еш пайда жоқтығын жеткізеді.  

Қала сыртына шыққан соң елді бір жерге жинаған қария 
кісі бойындай ор қаздырады. Оның ішіне әлгі шаруаны 
түсіріп, басына жеті нан қояды. Жеті нанның үстіне 
«жыланды кетпен шапты ғой» деп жеті кетпен қойдырыпты. 
Ордағы адамға аждаһа оңай жетпеуін ойлап кетпеннің 
үстіне жеті қазанды төңкертеді. Бұлар осы әрекетті жасап 
болғанша қаланы түгел тінтіген жыландар арттарынан 

қуып жетеді. Бірден әлгі орға қарай беттеген жыландар 
жеті түрлі қазанды жеті жаққа ұшырып жібереді. Ішінен 
біреуі ысылдаған бойы жеті кетпенді тесіп өтеді. Содан 
бері кетпеннің ортасы тесік болып жасалады екен. Жеті 
қазан мен жеті кетпеннен өтсе де шаруаның басында тұрған 
жеті күлше наннан өте алмай тоқтаған екен. Жыландар өз 
бетімен кетеді. Шаруаны ордан шығарып алған қария жеті 
күлше нанды айналадағы жеті елге таратып береді. Содан 
бері сайын даланы мекендеген жұртшылық  иіс шығарғанда, 
құран оқытқанда жеті нан таратуды әдетке айналдырыпты.

Бұл менің Әбубәкір қариядан естігенім еді. 
Ғаламтор энциклопедиясы саналатын укипедиялық 

мәліметтерде Құмиян ХІІ-ХІІІ ғасырларда болған қала 
екені, оның Келінтөбе ауылының оңтүстік-батыс жағында 
30 шақырымдай қашықтықта орналасқаны айтылады. 
Сонымен қатар Сырдарияның құрғап қалған арнасынан 
3-4 шақырым жерде тұрғаны, оның  тік төртбұрышты 
қала екені, көлемі 210х180 метрге жуықтайтыны жайлы 
мәліметтер бар. Қорғанның кейбір сақталған биіктігі 5-6 
метрді құрайды. Дуалының ені – 3-3,5 метр шамалас. 
Оңтүстік жағындағы екі бұрышында мұнараның құлаған 
орны 2,5 метр төбе болып жатыр. Қорғанның құрылыс 
жүйесіне қарағанда төрт жағында бес-бестен мұнара 
болған. Мұнаралардың арасы – 35 метр. Қақпасы 
оңтүстік-шығысында орналасқан. Қорғанның сыртын 
айналдыра қазылған ордың ені 8 метр болса, тереңдігі 
1,5-2 метрге жуық. 

Иә, біздің заманымызға дейін жеткен Құмиян тағы 
қандай сырды сақтап жатқаны бізге беймәлім. Тек 
білетініміз оның сақталған орны  әлі күнге дейін өзін 
тарихта болғанын айтып жатқандай көрінеді.

А.АҚылБЕК

ҚұМияН ТУРАЛЫ АҢЫз 
немесе кетпеннің ортасы қалай тесілген?
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Ақмешіт АптАлығы

10 МылТыҚ ӨТКіЗДі
Қоғамдық қауіпсіздікті қамтама сыз 

ету, атыс қаруымен жарыл ғыш заттардың 
салдарынан жаса ла тын қылмыстар мен 
құқық бұзу  шылықтардың алдын алу мақ -
сатында 25 сәуірден бастап ел ау мағында 
тұрғындардан заңсыз сақталған атыс 
қаруын, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу бойынша кезекті 
акция өтуде.

Акция аясында қала тұрғындары өз еріктерімен тегіс ұңғылы, 
тіркелмеген 10 аңшы қаруын полиция басқармасына өткізді. Қазіргі 
уақытта аңшы мылтықтарына баллистикалық сараптама тағайындалып, 
оның нәтижелері бойынша ақшалай қаражат төлеу туралы шешім 
қабылдануда.

БіР АПТАДА 553 РЕТ ҚҰҚыҚ БҰЗылғАН
Жедел басқару орталығының көмегімен 553 құқық бұзушылық 

анықталды. Оның ішінде Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
кұқық бұзушылық кодексінің 593-бабымен, яғни жол жүрiсi қағида-
ларында көзделген жолаушыларды және жүктердi тасымалдау, қауiп-
сiздiк белдіктерiн немесе мотошлемдердi пайдалану жөніндегі талап-
тарды сақтамау бойынша 317 жүргізуші, 591-бабының 1-бөлігінде 
көр сетілген көлiк құралын басқару кезiнде жүргiзушiнiң телефонды не 
радиостанцияны пайдаланған 54 жүргізуші, 600-бабының 1-бөлігімен жол 
жүрісінде басымдықты пайдаланатын көлiк құралдарының жүргiзушiлерiн 
қоспағанда, жол жүрiсi қағидаларының жаяу жүргiншiлерге немесе жол 
жүрiсiнiң өзге де қатысушыларына жол беру талаптарын орындамау 
бойынша 25 жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. 

Сондай-ақ ҚР Қылмыстық Кодексінің 188 бабының 1 бөлігіндегі 
ұрлық және 293 бабының 1-бөлігімен бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті 
қоғамды құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға күш қолданумен не оны 
қолдану қатерін төндірумен, сол сияқты бөтеннiң мүлкiн жоюмен немесе 
бүлдiрумен не барынша арсыздықпен ерекшеленетiн әдепсiз әрекеттер 
жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу бойынша 2 қылмыс ашылды.

− Біздің орталық өз жұмысын ешқашан кідірткен емес. Сондықтан 
Қызылорда қаласы тұрғындарының тыныш ұйқысы мен қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өз жұмысымызды одан әрі де 
жалғастыра береміз», − дейді қалалық полиция басқармасының жедел 
басқару орталығының бастығы, полиция майоры Берікбол Ерімбетов.

ҚАңТАР ОҚИғАСыНДА ПОлИЦИЯ 
ғИМАРАТыНА ШАБУылДАғАНДАР ҰСТАлДы

Жедел іс-шаралар жүргізу барысында полиция прокуратура 
органдарымен бірлесіп 5 қаңтар күні топ болып жиналып жергілікті 
полиция қызметі басқармасының ғимаратына қарулы шабуыл жасаған 
Қызылорда қаласының 3 тұрғынын ұстады. Қазіргі таңда олар қамаққа 
алынды. Ұсталғандардан қару тәркіленді.  Бұл дерек бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

АлАЯҚ 16 АЗАМАТТы АлДАғАН
Бірнеше облыстың 16 тұрғыны алаяқтың құрбаны болғаны туралы 

Байқоңыр қаласындағы ҚР ІІМ өкілдігіне арыз түскен. 
Наурыз және сәуір айында екі азаматша «WhatsApp» мессенджері 

арқылы ақшалай сыйақымен «Атырау қаласындағы «Теңіз» мұнай компа-
ниясына жұмысқа тұрғызып береміз» деп сенімдеріне кіру арқылы әр 
қай сысынан 150-200 мың теңге аралығында ақшаларын есеп шоттарына 
аудартып алған. Бірақ осы күнге дейін уәделерін орындамай, ақшаларын 
қай тармаған. Жедел іздестіру шаралары барысында алаяқтық қылмысына 
күдіктелген екі азаматша ұсталды. Екеуі де Қызылорда облысының тумасы. 
Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қыл-
мыстық кодексінің 190-бабының 3-бөлігі 4-тармағымен ақпараттық жүйе ні 
пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен жасал ған 
алаяқтық ісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде.

ЖОлАУШыНы ЗАңСыЗ ТАСыМАлДАғАН
Облыс көлемінде 10-30 мамыр аралығында «Заңсыз жолаушы тасы-

малдаушы» жедел профилактикалық іс-шарасы өтті. Шараның екі күнінде 
жол қозғалысы ережесін бұзудың 38 дерегі тіркелген.

Оның ішінде тиiстi тiркеусiз, рұқсатсыз немесе хабарлама жібермей 
кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысқан − 4,  жолаушыларды, 
багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын бұзған – 33 дерек тіркелді.
Сонымен қатар жолаушыларды тасымалдау кезінде рейс алдындағы 
техникалық немесе медициналық қарап-тексеруден өтпеген жүргізушінің 
басқаруына рұқсат берудің – 1 дерегі анықталды.

Мәліметтер облыстық полиция департаменті мен 
қалалық полиция басқармасының баспасөз қызметінен алынды.

Отан тарихында елі мен жерін 
жаудан қорғаған батырлар аз бол-
маған. Олардың бірқатарының 
өмірі мен қызметі ғылыми тұрғы-
да  жазылып, лайықты бағасын 
алды. Соның нәтижесінде есімде-
рі ұлықталып, ауылдар мен қала-
лардың көшелеріне, мәдени-әлеу-
меттік нысандарға берілуде. Бұл 
тарихи жадты жаңғыртуға қызмет 
ете тін игілікті іс.

Дегенмен тарихымызда Отан 
соғысы деп аталатын ХVІІ-ХҮІІІ 
ғасырлардағы қазақ-жоңғар соғы-
сында жанқиярлық ер ліктің үлгі-
сін көрсеткен, жауға қарсы қол 
бастаған, елшілік-бітімгершілік 
қызмет атқарған көптеген батырла-
рымыз бен би леріміз жеткілікті 
насихатталмай келеді. Сондай тұл-
ғамыздың бірі – Тайлақ батыр.

Тарихи деректерде Тайлақ 
батыр Мәтіұлы ХVІІ ғасырдың 
соңғы ширегінде дүниеге келіп, 
ХVІІІ ғасырдың қырқыншы жылда-
рында қайтыс болғандығы айты-
лады. Әкесі Мәті би болып, ел 
басқарса, оның екі ұлы Тайлақ 
пен Дербіс Еділ бойындағы құба 
қалмақтармен шайқастарда ерлі-
гімен көзге түскен батырлар болып 
қалыптасады.

Тайлақтың батырлығы «Ақта-
бан шұбы рынды, Алқакөл сұлама» 
қасіретінен соң үш жүздің басы 
қосылып, жоңғар шапқыншы-
ларынан елді азат ету үшін болған 

шешуші шайқасқа шыққан кезде 
танылады. Әсіресе, Тайлақтың 
батыр болып үш жүзге танылатыны 
1729 жыл ғы Бұланты мен Білеуті 
өзендерінің қиылысындағы Қара-
сүйір деген жердегі шайқаста 
ошақты Саңырық батырмен тізе 
қосып, жоңғар әскерін тас-талқан 
етіп жеңуі еді. Осы деректер 
аталған кезеңнің архивтік құжат-
тарын тірнектеп жинаған қазақ-
стандық ғалым Я.В.Басиннің 
(Басин Я.В. Россия и Казахское 

ханства в ХVІ-ХVІІІ вв. –А., 1971 
–С.126) құжаттар жинағында орын 
алған. ХХ ғасырдың бас кезінде 
М.Тынышпаевтың «История ка-
захского народа» деген зерт теуінде 
де Тайлақ батыр қатыс қан осы 
шайқас суреттеледі. Демек, Тайлақ 
батыр тура лы өз заманындағы 
жазба деректер ғылыми айналымда 
кездеседі. Ал тарихи тұлғаларды 
тұлғаландыруда дәстүрлі деректер 
– аңыздар, шежірелік деректердің 
де маңызы ерекше. Телеу тайпасы, 

оның шежірелік аңыздарында да 
Тайлақ батырға қатысты дерек-
тер жетерлік. Осы деректерді пай-
даланған Ә.Кекілбаев «Үркер» ро-
манында, Ә.Әлімжанов «Жаушы» 
ро манында Тайлақ батырдың ерлік 
істерін көркемдік тұрғыда көрсетті.

Бұл дәстүр кейінгі кездегі 
«Алаш» ғылыми зерттеу орталы ғы 
дайындаған «Қазақ ру-тайпалары-
ның тарихы» серия сымен жарыққа 
шыққан «Телеу» атты ғылыми 
еңбекте, профессор Берікбай 
Сағындықұлының («Әлімсақ» 
жур налы 2019 ж. №10) зерттеуінде, 
С.Кішенұлы мен С.Пірманұлының 
«Қармақшы таңы» газетіндегі 
«Тайлақ батыр» атты ғы лыми-
танымдық мақаласында және басқа 
да зерттеулерде жалғасын тапты. 
Осы бағытта С.Байдәулетовтің 
«Алтын киімді қарт қазақтар немесе 
көне заманның көк бөрісінен жаңа 
заманның барысына дейін» және 
С.Қойшыбаевтың «Тұлпар» атты 
тарихи-этнографиялық зерттеу кі-
тап тарында да Тайлақ батыр ту-
ралы жазылған.

Тарихи деректерге сүйеніп, 
Аңырақай шайқасындағы ерлігін 
есте қалдыру үшін Ұлытауға жақын 
Бұланты-Білеутідегі ашық аспан 
астындағы мұражайға Тайлақ ба-
тырдың есімі жазылған ескерткіш 
белгі қойылған. Батырдың есімін 
ұлықтаудағы бұл алғашқы қадам 
одан әрі жалғасын табуы керек. 

Аңыздарда, деректерде Тайлақ 
батыр дың есім сойы – Телеу Тайлақ 
батыр немесе Тайлақ мерген 
деген атпен орныққан. Бұл жерде 
батырларымыздың ең алдымен 
өз ру-тайпасынан құралған қол-
ды басқаратыны, содан соң 
ерлігімен танылып жүздің, бүкіл 
қазақтың қолын басқаратын 
әскери иерархиялық жолдан өте-
тіндігі есте болуы керек. Оның 
мысалын Қанжығалы Бөгенбай, 
Қаракерей Қабанбай, Шапырашты 
Наурызбайлардың мысалдарынан 
көреміз. Осы жолдан өтіп, Телеудің 
қолын бастаған Тайлақ берісі 
Жетірудың, әрісі Кіші жүздің қолын 
басқарған батырлардың біріне 
айналған. Біз сөз еткен Тайлақ 
батыр жайлы айтқанда «Телеу 
Тайлақ батыр» деген тұрақты 
тіркеспен қолданған орынды. Өйт-
кені қазақ батырларының ара-
сында аттастар көп кездеседі, бір-
бірінен ажырату үшін олардың 
есіміне ру-тайпасын тіркеп атаудан 
үркудің керегі жоқ. Бұл жағдайды 
орныққан дәстүрлі құндылық деп 
қабылдауымыз керек.

Тұрсын ХАЗРЕТӘлі,
тарих ғылымдарының 

докторы, Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы халықаралық 

қазақ-түрік университетінің 
тарих кафедрасының 

профессоры

Жаздың аптап күндері басталуға да жақын. Ал жаздың 
сәні – суға түсу. Дегенмен жазды күтпей-ақ осы күннің 
өзінде дария жағасында ойнап немесе суға түсуге барған 
оқушылар жеткілікті. Мұндай жәйттер рейдтік шаралар 
кезінде анықталған. 

Күннің ыстығында бір сергіп, суға шомылған жақсы-
ақ. Әсіресе балалар оның ортасында жүргенді жаны 
сүйеді. Олардың періште көңілі тек қуанғанды, асыр салып 
ойнағанды қалайды. Тек, кейде сол бейқам көңілі қайғылы 
жағдайға ұшыратады. Жаз басталмай жатып-ақ қаламызда 
суда қаза болу дерегі тіркелген. Дерекке сүйенсек, Белкөл 
кенті, Көкжиде ауылы тұсында 1 адам суға түсіп, қаза 
тапқан. Осындай қайғылы жағдайдың алдын алу үшін 
балаларды бақылап отыру қажет. 

Қаламыздағы И.Панфилов атындағы №5 мектеп-
лицейде білім беру мекемелерінің басшылары мен қалалық 
төтенше жағдайлар басқармасының мамандары бірлесіп 
жиын өткізді. Онда суға түсу маусымындағы қауіпсіздік 
шаралары кеңінен айтылды. 

– Түсіндірме жұмыстарының негізгі мақсаты осы 
кездерде мектеп оқушыларының қайғылы жағдайға 
ұшыратпау, алдын алу. Су айдындарында азамат-
тардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ережелерді 
түсіндіру болып табылады. Облыс бойынша өткен 
жылы 49 адам суға кеткен, оның 24-і бала. Орын 
алған қайғылы жағдайдардың 70 % мектеп жасындағы 
балалардың ата-анасының қарауынсыз суға түсуі. 
Қауіпті аймақ ретінде саналатын жерлерге «Суға 
түсуге тиым салынады» деген ескертпе тақтайша тұрса 
да, құлақ аспай өз беттерінше шомылуы. Осындай теріс 
әрекеттер қауіпке әкеліп отыр. Сондықтан осы жылы 
да барынша тиісті жұмыстарды істеуге міндеттіміз. 
Балаларға судың қауіпті екенін түсіндіру қажет, – дейді 
қалалық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы 
Жасұлан Түйменов. 

Адамның өмірінен артық құндылық жоқ. Сондықтан да 
суға түскен кезде қарапайым ережелерді сақтау қажеттілігін 
кез келген жан ескеру керек. Сонда ғана тілсіз жаудың 
алқымынан аман қалуға болады. Расында, адамдардың 
суда қауіпсіздік сақтамауы орны толмас қайғыға әкеп 
соғады. Кейбір тағдыр иелерінің өмірін келтеден қияды.  
Мәселен,  ересектер арасындағы өлімнің негізгі себебі – 

мас күйде суға түсу, ондағы жүріп-тұру ережесін сақтамау 
және тыйым салынған орындарда демалу. Тағы бір себебі 
– өз күшіне сенгендік. Ал балалар арасында орын алатын 
бұл қайғының  негізгі себебі – ата-ана бақылауынан тыс 
суға түсу жас буынның өмірін ерте үзеді. 

Мамандар кенеттен келетін қауіптің алдын алу үшін 
шаралар жасалып жатқанын алға тартады. 

– Азаматтардың суда қауіпсіздік шараларын сақтау 
бағытында жүйелі іс жүргізілуде. Насихаттық жұмыстар 

мұнымен шектелмейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін қаладағы шомылатын орындарда кезекшілік ұйым-
дастырылып, ескерту тақтайшалары ілінді. Тұр ғындар 
арасында үгіт-насихат жүргізілуде. Айта кететін жайт, 
олар суға шомылуға жүзу құралдарын ала бармайды. 
Оның арасында жүзуді білмейтіні де бар. Сөйтіп, жай ғана 
шомылып шығудың соңы күтпеген қайғылы оқиғалармен 
аяқталып жатыр. Мұндай жәйттер орын алмасын десек, ең 
алдымен қауіпсіздікті есте ұстанғанымыз абзал, – дейді 
басқарма бастығы. 

Мамандар сөзіне сүйенсек, қауіпті деп танылған 
орындарға шомылып жатқан үлкен кісілер мен қатар 
бала да кездеседі.  Демек тиісті мекемелер тарапынан 
қаншама ескертулер жасалса да қателікті жасайтын кез-
келген адамның өзі. Алайда, бұл өмір немқұрайлылықты 
көтермейді. Әр адам өз өміріне өзі жауапты.  

Бала болған соң ойнамай тұра алмайды. Сондықтан 
қауіпті жағдайлардың алдын алғанымыз дұрыс. Әсіресе, 
бүлдіршіндерді қараусыз қалдырмай, әрбір басқан қадамын 
аңдып отырмаса әсте болмас. Қазақтың «Сақтансаң, 
сақтаймын!» деген аталы сөзінің төркіні де осы. Сол үшін 
де үйде балаларға өз еркімен суға түсу қауіпті екенін  айта 
жүргеніміз абзал. Апат айтып келмейді. Дегенмен тілсіз 
жау саналатын от пен судан балғын бүлдіршіннің өміріне 
қауіп төніп жүрмесін. Оларды қайғылы оқиғалардан 
қорғап жүру – ата-ана міндеті. Әсіресе жаз айларындағы  
демалыс кезінде әрбір ата-ана бөбегінің қауіпсіздігі үшін 
оларды назарынан тыс қалдырмауы тиіс. 

Иә, күннің ыстығында салқын судың жағасында 
демалғанға не жетсін. Бірақ салғырттық адамның түрлі 
келеңсіз жағдайға ұшырауына алып келеді. Сондықтан 
қауіпсіздік шараларын басты назарда ұстағанымыз дұрыс.  
Әсіресе бала көзден таса болса алаңдап, іздеп қайда 
жүргенін біліп отыру қажет-ақ.  Қауіп қайдан демейік...

Айтолқын БАТыРБАЙҚыЗы 

25 мамырға жұрт «Сабақ бітеді» деп 
қуанса, өз басым ауылға барамын деп 
қуанатынмын, 4-сыныпқа дейін солай 
болды. Ол кезде ауылда нағашы әжем 
бар. Сол үшін ауылдағы үйге нағашы-
бөлелер жиналып, таңнан-кешке дейін 
ойынның түбін түсіреміз. Үлкендер 
жағы түнімен көшеге шығып, күндіз 
ұйқыны тебеді. Ортаншылары үй шаруа-
сына көмектеседі, ыңғайы келсе ойынға 
қашып кетеді. Біздер, мелочьтар, әйтеуір 
аяққа оратылып, бір жылап, бір күліп 
үй жақта ойнаймыз да жүреміз. Сондай 
каникулдың кезекті жылы... 

Әкемнің «путевкаға» қолын қойды-
рып, 50 теңге төлейтін қала аралық 
«кукушка» деген пойызға отырып, 
ауылға жол тарттық. Жалғыз емес 
әрине. Әжеміз өзі келіп алып кететін. 
Қолда «трубочка» сусын мен сол баяғы 
бір «ТоуВох». Рюкзакта киімнен гөрі 
ойыншық көп. Пойызда әже әйтеуір бір 
танысын тауып алып, әңгіменің түбін 
түсіріп жатыр. Мен вагонның ішін 
әрі-безі кезіп, жұрттың мазасын алып 
жүргенде ауылға да жеттік.

Вокзалдан «старшак» бөлем ат арба-
мен күтіп алып, үйге қарай тарттық. 
Маған дейінгілері ауылға келіп үлгеріп, 
каникулдың қызығына кіріп кеткен. 
Келе сала мен де әй-әй киімімді шешіп, 
«человек паугы» бар шлепкам мен үй 
киімімді киіп алдым. Әженің барбарис 
кәмпитін шайға салып, сүтті шайды 
ірітіп жіберсем де қылқытып ішіп, 
ойынға кірісіп кеттім. Өзімше қалалық 
болып, ауылдағыларға фокус үйретіп 
жүрмін. Қайбір жөнді фокус дейсіз. Үйде 
әке-шешеміз жоқта ағамның шырпымен 
істеп үйреткен фокусы. Шырпыны 
жағасың да бірден ұртыңа саласың. 
Ол өзімен-өзі өшіп қалады. Ал сенің 
таңдайыңнан қонақ келгенде жейтін 
«копченый колбасаның» дәмі кетпейді... 

Сол фокусты әркімге көрсетіп жүргенде 
бірінші күн де өтті. 

Екінші күні әншейінде сабаққа 
тұр майтын Аслан ойнағысы келіп, 
әжеммен бірге еп-ерте тұрып алған. 
Дала да құдықтың суы енді құйылған 
умывальникке жуынып аласың. Ыпсе. 
Ұйқың автоматический ашық. Әженің 
аяғына оратылып жүріп бірге ошаққа 
от жағып, самаурын қайнаттық. Үйдегі 
«бандылар» жаймен қатарға қосылып 
жатты. Ең соңғылары тұрған кезде 
бәріміз дастарханға отырып, әженің сіп-
свежий нанына сарымайды аямай жағып 
жеп алдық. Енді ойынның кезегі...

Сыртқа шыға салысымен қып-
қызыл жигули көзіме түсті. Кеше неге 
бай қамағам?.. Сырты жалтырап тұр. 
Іші де жаман емес. Түрлі-түсті тоқпен 
қапталған руль, скорость ауыстыратын 
рычагта әйнектің ішінде тұрған роза 
гүл. Қысқасы, сол кездегі  S-класс 
көлік. Ол жигули нағашымдыкі екен. 
Көктемгі шақыртумен әскерге кетіп 
қалып, үйдегілер дұрыс айдамайды деп 
әжеміздің үйіне әкеліп тастаған. 

Сол күннен бастап бар қызық бас-
талды. Алғашында айналшықтап қасын-
да жүрдік те қойдық. Бірақ күн өте көлік 
орнынан қозғалған сияқты... Сөйтсек 
үйдегі «старшактар» түнде әженің тық-
қан жерінен кілтті ұрлап алып, ауланың 
сыртына итеріп шығарады екен. Үйден 
алыстадық-ау дегенде оталдырып, кө-
шеде жұлдыз болып жүреді. Әйтеуір 
екі-үш күннен кейін бензины таусылды 
ма орнынан қозғалмай қойды. Ал біздің 
ең бақытты күніміз менің «отпускімнің» 
екінші аптасында басталды. 

Түсте әже ұйықтады-ау деген кезде 
үйдегі 10 баланың бәрі ауылдың шетін-
дегі «Движокқа» қашып кеттік. Жүзе 
алатындар арғы бетіне дейін барып, 
суда сальто жасап жүр. Анда-санда бізді 

батырам деп тырқыратып қуып, судың 
ортасына апарып жылатып та алады. 
Сөйтіп әже ұйқыдан тұрады-ау деген 
кезде бір белсебетке үш адамнан (бір 
водитель, бір пассажир артында, бір 
пассажир ең жаман жер – водительдің 
алдындағы темір рамада) отырып алып 
үйге тарттық. Бұл жолы ұсталып қал дық. 

Есік алдында әжеміз күтіп тұр. Аулаға 
кіргізбестен бұрын әженің алдына 
барып Фейс-контрольдан өтесің. «Фейс 
контроль» деген ол − әженің қолыңды 
тырнауы. Кезегің келгенде қолыңды 
созасың. Әженің тырнағының ізі қолыңда 
әппақ болып қалса біттім дей бер. Өйткені 
ақ із болса, суға түстің деген сөз.

Шапалағымызды жеп, аңырайтыны 
аңырап, шыдайтыны шыдап үйге кірдік. 

Үйде апамыздың екі сағаттық лекциясын 
тыңдап, суға енді бармайтындай түр 
салып, сыртта ойнауға рұқсат алдық. 
Менің ойым сол баяғы жигулиде. 
Ішіне отыру арман болып жүр. Сөйтіп 
машинаға барып, есігін ашып көргім 
кел генде сырт етіп ашыла қалды. 
Қуа нышымда шек жоқ. Рулін ұстап 

алып айдап келе жатқандай отырмын. 
Ауызбын «бип-бип» деп қоямын. Анда-
санда алдымдағы «пешеходтарды» бала-
ғаттап аламын. 

Машинаны жүргізгісі келіп тұрған-
дар кезекте тұр. Сөзі өтетін біреуі мені 
шығарып, өзі отырып ойнай бастады. 
Оны көрген әжеміз қалай аштыңдар 
деп ұрсып, қуып жіберді. «Старшактар» 
әжеге «Кілтті бер, құлыптаймыз» деп 

«қылмыстарын» білдірмей жапқысы 
кеп жүр. Техниканың тілін білмейтін 
әже бірденені құртады деп қорықты ма 
берген жоқ...

Сөйтіп күндер өте берді. Бәріміз түс 
болғанын күтіп, әжеміз ұйықтағанда 
машинамен ойнауға асығамыз. Өзімізше 
такси болып, адамдарды қалаған жеріне 
жеткіземіз. Күндер өте келе әжеміз де 
қоймайтынымызды білді ма «Бүлдіріп 
тастамаңдар» деп қана айтатын болды. 
Рұқсатын алған біз таңнан-кешке дейін 
сол жигулимен «таксовать» етеміз. 
Бара-бара машинаның іші ақшаға, ақша 
дегенде тас пен жапыраққа толды. 
Бала жүрген жер қайбір дұрыс болсын, 
рулін кілттеп алып бір рет иманы мыз 
ұшты. Одан оны ешкім байқамаған соң 
орындықтарын аяқпен тапалау басталды. 
Машинаның төбесіне шығатын «ешкілер 
мен маймылдар» да бар еді. Әйтеуір, бір 
жазда жигулидің ат-көпірін шығардық. 
Үш ай каникулда қызыл жигули өмірі 
көрмеген қорлықты көрді. Іші шаң 
мен топыраққа толды, артқы терезесі 
шағылды, басы қатты істейтіндер багаж-
нигін ашып, оның ішіне бутылка жинады. 
Солай 90 күнде нағашымның талай қыз-
ды «сындырған», ауданнан қаншама 
рет азық-түлік тасыған көлігінің «быт-
шытын» шығардық. Алайда «добивать» 
еткен біз емес...

Екінші жазда барғанда біздің «ақша 
тауып» жүрген көлігіміз дымға жарамай 
қалыпты. Біздің де оған қызығымыз 
әбден басылған. Бірақ ананың ішіне 
отыру да мүмкін емес. Машина таза 
«лепешка» болып қалған. Жигулиден 
лепешка жасаған – «старшактар». Бір 
күні бензин тауып, машинаны айдаса 
керек-ті. Көрші ауылда біреуінің қызы 
бар екен. Соған барған кезде тас кесек-
теп, штакетник ұстаған ауылдың 
«смотрящийлерінен» қашамыз дегенде 

көлікті аударып алған. Құдай сақтап, 
екеуіне дым болмаған. Ал көліктің 
көретін жері жоқ. 

Содан кейін нағашы ағамыз әскерден 
келгенде машинасын көріп, шынымен 
көзіне жас алып, жылапты. Жыламағанда 
ше? Кішкентай кезінен жинаған малын 
сатып, облыстан айдап келген жигулиі 
ғой. Естуімізше, содан кейін әлгі екеуін 
«мамалатып», күзде отын теруге, жазда 
сенокоста әбден жұмсаған екен. 

Одан кейін біраз уақыт та өтті. 
Нағашы жигулидің онын алып, онын 
сатты. Ал біздің лагерьдің вожатыйы, 
әжеміз қыстың бір күні түйе бағып 
кетті. Содан кейін ол үйге де жиналуды 
азайттық. Әрі кетсе 1-2 аптаға ғана 
баратынбыз. Уақыт өте келе ондағылар 
қалаға көшіп, үй тіптен бос қалды. 

Қайбір жылы ауылға жол түсіп, біз-
дің «лагерьге» арнайы соғып кеттім. 
Кезіндегі жарқырап тұрған, ауылдағы 
ең «шумный» үй бұл күні әбден тозған. 
«Көкинәнің» фундаменті ғана бар. ДТ-
ның кабинасының төбесінде әжемнің 
кептіруге қойған құрттары жоқ. Біз 
«таксовать» еткен жигулиді де тот ба-
сып, көрер жері қалмапты. Жаздың ке-
зінде сап-салқын болып тұратын, жұпар 
иісі бар үйдің іші де қабағын түйіп 
тұрғандай кейіпте. Серванттың алдында 
әженің тарағы да, сол кездегі біз үшін 
алтын саналған «барбарис» кәмпит сақ-
талған сандықтың дәу қара құлпы да 
жоқ. Тек бір ғана нәрсе қалыпты. Ол − 
ме нің балалық шағымның естеліктері 
ғана... 

Уақытты да, адамды да қайтара ал-
майтынымыз өкінішті-ақ. Әйтпесе 
қазір бидонмен су тасудан да қашпай, 
жайыл ған құртты да ұрламай, әжемді 
де уайымдатпай, айқайлатпай күні-түні 
жанынан бір елі шықпай жүрер едік...
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