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Мереке қарсаңында

Құрметті аудан тұрғындары! Қадірлі 
жерлестер! Уақыт керуеніне ілесе жүріп тағы 
бір жылмен қоштасып отырмыз. Әрбір жыл-
ды шығарып салар тұста өткенді ой елегінен 
өткізіп, жарқын жаңалықтарды, ерекше оқиға-
ларды еске аламыз, жылды қорытындылап, 
жаңа жоспарлар жайлы ойланамыз, алдымы-
зға үлкен мақсаттар қоямыз.

Өздеріңіз білетіндей, биыл Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл то-
луына орай көптеген жақсы істер атқарылды. 
Сондай игі іс-шаралардан біздің аудан да 
қалыс қалған жоқ. Сондай-ақ, ақиық ақыны-
мыз Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығын 
атап өттік. Өз алдына еншісін алып, жеке 
шаңырақ көтерген ауданымыз экономикалық 
жетістігімен қоса мәдени тұрғыда да жай-
дарман жаңалықтармен толығып, көңілге қу-
аныш сыйлағаны анық. Жыл санап көркейе 
түсіп отырған ауданымызда сәнді де сәулетті 
ғимараттар бой көтеріп, халыққа қызмет көр-
сетіп отыр. Жіпке тізіп айта берсек ауданда 
көптеген жұмыстар атқарылды. Әр салада 
қол жеткізген жетістіктерімізді келесі жылы 

да жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Біздің 
бүгінгі мақсатымыз бен міндеттеріміз тұрғын-
дарымыздың өмірінің сапасы мен тұрмы-
стық деңгейін көтеруге бағытталған. Аудан 
тұрғындарының игілігіне арналған әлеуметтік 
нысандар жөндеуден өтіп пайдалануға беріл-
се, көшелер жарықтандырылып, кәсіпкерлік 
бағыттағы бірқатар қызмет көрсету орындары 
ашылды. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деп 
халқымыз айтқандай, осы жетістіктеріміз бе-
рекелі бірлігімізбен бірлесе атқарған еңбектің 
нәтижесі. Алдағы уақытта да әлі талай игілік-
ті істердің куәсі болатынымызға сенімдімін.

Ардақты ағайын! Есігімізден еніп оты-
рған Жаңа жыл құтты болсын! Жаңа жылды 
әр адам үкілі үмітпен, ізгі ниетпен және ақ 
тілекпен қарсы алады. Келер жыл жағымды 
жаңалыққа, қуанышты сәттерге толы болсын!

Ауданымыздың тұрғындарын Жаңа жыл 
мерекесімен шын жүректен құттықтай оты-
рып, әр отбасына амандық, баршаңызға 
мықты денсаулық, ел игілігі жолындағы ең-
бектеріңізге табыс, елімізге береке-бірлік 
тілеймін!

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
белгілі журналист Жанболат Аупбаевты 70 

жас мерейтойымен құттықтады.
Қ ұ р м е т т і                           

Жанболат Әлиханұлы!
Бүгінгі 70 жасқа толған 

мерейтойыңызбен шын 
жүректен құттықтаймын!

Сізді ұлттық журна-
листиканың көшін өрге 
сүйреп келе жатқан қа-
бырғалы қаламгер деп 
білеміз. Қалың жұрт-
шылық Өзіңізді қазақ бас-
пасөзінің алыптар шоғы-
рымен қызметтес болған, 
көсемсөздің қыры мен 
сырын бойына сіңірген 
кәсіби журналист ретінде 
құрметтейді.

Еңбек жолында «Ле-
ниншіл жас», «Халық 
кеңесі», «Ақиқат», «Еге-
мен Қазақстан» сияқты 
еліміздегі беделді ба-
сылымдарда жемісті 
қызмет етіп, кәсіби жур-

налист ретінде қазақ бас-
пасөзін дамытуға аян-
бай тер төктіңіз. Сіздің 
қаламыңыздан шыққан 
зерттеу еңбектеріңіз, 
танымдық, публицисти-
калық мақалаңыз бен 

очерктеріңіз оқырман 
қауымның ықыласына 
бөленді. Ұзақ жыл бойы 
«Егемен Қазақстан» га-
зетінің бас редакторы 
қызметін абыроймен 
атқарып, Қазақстанның 
бас басылымының қазіргі 
заманға сай жаңғыруына 
зор еңбек сіңірдіңіз.

Сіздің қазақ рухани-
ятына әлі де береріңіз 
көп екеніне сенімдімін. 
Абыройыңыз артып, бе-
деліңіз биіктей берсін! 

Мерейтойыңыз құтты 
болсын!

Өзіңізге мықты денса-
улық, отбасыңызға аман-
дық, бақ-береке тілеймін!

Нұр-Сұлтан қаласы, 
Ақорда                  

24.12.2021

Аудан әкімі Нұржан Құдайбергенов 
ауданымызда табысты қызмет етіп 
жүрген және ауданның дамуына өз 
үлестерін қосып жүрген бірқатар аза-
маттар мен азаматшаларды Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 30 
жыл толуына орай мереке қарсаңында 
марапаттады. Атап айтсақ зейнеткер 
ұстаз, аудандық қоғамдық кеңестің 
төрағасы Нөкеев Әділжан Қазақстан 
Республикасы Президентінің Алғысын 
алды. Сондай-ақ, Ботабекова Ләззат, 
Нұрдәулетов Мәдени, Қойлыбаев Бек, 
Әділбеков Нұрғалымдар «Қазақстан 
Тәуелсіздігіне 30 жыл» мерекелік ме-
далімен марапатталды. Сатылғанов 
Самат, Оралқұлов Нұрлан, Құрақбай-
ұлы Хайролла Алматы облысы әкімінің 
Құрмет грамотасын алды. Рақымбеков 
Қасымжан мен Сақанұлы Миятжан 
Алматы облысы әкімінің Алғысын ие-
ленді. Осы орайда Мұқи Жантелі мен 
Спатаев Тимурға «Райымбек ауданы-
ның Құрметті азаматы» атағы берілді. 
Бестібаев Дәрмен Қазақстан Респу-
бликасы Ауыл шаруашылығы мини-
стрінің Құрмет грамотасымен, Қуанов 
Бақыт Алматы облысының ауыл ша-
руашылығы басқармасы басшысының 
Құрмет грамотасын алды. Жайлауба-

ев Еркінжан Алматы облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы басшы-
сының Алғыс хатын иеленді. Сүмбе 
ауылдық округі Алматы облысының 
ІІІ-дәрежелі Дипломымен марапаттал-
ды. Сонымен қатар, Мұқи Жантелі мен 
Бозбашаев Дүйсенбек «Алматы облы-
сы спортының дамуына қосқан үлесі 
үшін» төсбелгісін кеуделеріне тақты. 
Аудандық дене шынықтыру және спорт 
бөлімі мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы Ақылов Талғат «Алматы облы-
сының үздік спорт қызметкері» төсбел-
гісін алды. Нүсіпәлиев Бекжанға Аудан 
әкімінің Алғыс хатын табыс етіп иығына 
шапан жапты.

Марапат иелерінің бар-
лығы аудан үшін аянбай еңбек 
етіп жүрген аудан жанашырлары.                                                    
Н.Құдайбергенов жиынға қатысушы-
ларға жақсы тілегін айтып, мерекемен 
құттықтады. Өз кезегінде сөз тізгінін 
алған Нөкеев Әділжан, Ботабекова 
Ләззат, Спатаев Тимурлар туған жерде 
алған марапаттың орны бөлек болаты-
нын айтты. Жерлестеріне және аудан 
басшысына алғыстарын айтып, жақсы 
күндерде жолығысуды тіледі.  

«ХАНТӘҢІРІ». 

Марапаттар табыс етілді

Ниет-тілек!

Қадірлі ағайын! Баршаңызды босағамызға енген Жаңа 
2022 жылдарыңызбен құттықтаймын. Өткен жылда Еліміздің 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы, сонымен қатар есімі иісі қазаққа 
белгілі, ақиық ақын, поэзияның алыбы Мұқағали Мақатаевтың 
90 жылдық торқалы тойы өтті. Осындай жақсылықтардан-жақ-
сылыққа аман-есен жетіп, жаңа жылымыз жақсылыққа толы 
болсын. 

Жылыстаған жылдармен жылжып есен-сау жүре берей-
ік! Көңілге қуаныш, жүрекке шаттық сыйлаған Жаңа жыл құтты 
болсын! Бауырымыз бүтін болсын, жақындарымыз аман жүрсін! 
2022 жыл ырыс пен ынтымақтың, береке мен байлықтың, бейбіт-
шілік пен бақыттың жылы болғай! Аялы арманымыз орындалып, 
жүректер жылудан айырылмасын! 

Жаңа жыл! Жаңа күн! Жаңа өмір! Бұл күн тіршіліктің барлық 
иелеріне жаңа үміт, қуаныш, ерекше махаббат сыйлайды. Сол 
махаббат, қуаныш пен үміт жыл бойы шаңырақта болсын! Ме-
рекелік кештің қуанышқа толы көңілді сәттері жыл бойына әрбір 
шаңырақта сақталсын! Ескі жыл есіркеп, Жаңа жыл жарылқасын!

Құрметті жерлестер! Сіздерді ауданның ақсақалдары 
атынан Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа Барыс 
жылы жақсылығымен келсін. Еліміз бен ауданымыз үшін бере-
келі де мерекелі жыл болғай! Барыс жылында жаңа жетістіктер-
ге, мол табысқа жетейік. Ауданымыз көркейіп, гүлдене берсін. 
Басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, аман-есен болайық!

Бекболат БІРБАЕВ, 
аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы.

Жаңа жыл жарылқасын! Аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында аудандық 
мәслихаттың VII шақы-
рылымындағы кезекті XIX 
сессиясы болып өтті. Жиын-
ды аудандық мәслихаттың 

хатшысы Ерлан Құдабаев 
жүргізіп отырды. Басқосуға 
аудан әкімі Нұржан Құдай-
бергенов, аудан әкімінің 
орынбасарлары, аудандық 
мәслихаттың депутаттары, 
бөлім, мекеме басшылары 
қатысты. Күн тәртібінде үш 
мәселе қаралды. 1. Райым-
бек ауданының 2022-2024 
жылдарға арналған аудан-
дық бюджеті туралы. Баян-
дамашы: Әлдибеков Ерлан 
-  аудандық «Экономика 
және бюджеттік жоспар-
лау бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы. 2. 
Мәслихат хатшысының VII 
сайланған Райымбек ау-

дандық мәслихатының қыз-
метін ұйымдастыруда 2021 
жылы атқарған жұмыстары 
туралы есебі. Баяндамашы: 
Құдабаев Ерлан – аудандық 
мәслихат хатшысы. 3. Ау-

дандық мәслихаттың 2022 
жылға арналған жұмыс 
жоспары туралы. Хабар-
ламашы: Саретбаев Ғабит 
– мәслихат аппаратының 
басшысы.

Күн тәртібінде қаралған 
мәселелер бойынша тиісті 
шешімдер қабылданды. 
Кезекті сессия барысында 
сөз кезегін алған аудан әкімі 
Н. Құдайбергенов келесі 
жылғы бюджеттің көңілге қо-
нымды болғанын тілге тиек 
етті. Сонымен қатар, алдағы 
жылы атқарылатын жұмыс- 
тарды анықтап көрсетті. 

Редакциядан.

Сессия

Аудандық   мәслихаттың 
VII шақырылымындағы кезекті  XIX сессиясында
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Адам. Қоғам. Заң

Жуырда аудан әкімдігінде аудан прокуратурасымен өт-
кізілетін ведомствоаралық кеңестің 2021 жылдың 12- айын-
дағы, жалпы қылмыстың алдын алуға бағытталған іс-ша-
раларының жағдайы туралы жиыны болып өтті. Жиынды 
аудан прокуроры Құтелов Шәміл Советұлы басқарып жүр-
гізіп отырды. Бас қосуға аудан әкімі Нұржан Құдайбергенов, 
аудан әкімінің орынбасарлары, аудандық ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, аудандық ішкі істер бөлімі,  бөлім басшылары, 
ауыл әкімдері, мекеме басшылары, мектеп директорлары, 
БАҚ өкілдері қатысты. Ведомствоаралық кеңестің отыры-
сындағы бірінші мәселе 2021 жылдың 12-айындағы, жал-
пы қылмыстың алдын алуға бағытталған іс-шаралардың 
жағдайы (профилактика), екінші мәселе аудан аумағындағы 
қоғамдық саяси ахуал туралы, үшінші мәселе пробация қы-
зметінің есебінде тұрғандармен қылмыстың қайталануының 
алдын алу туралы аудандық прокуратураның аға прокуроры 
– Абеков Талғат Ұлықпанұлы баяндама жасады. Баяндама-
сында аудандық прокуратурамен ағымдағы жылдың өткен 
мерзімінде аудан аумағында жасалған қылмыстарға талдау 
жүргізгендігін айтты. 2021 жылдың 11 айында аудандық ПБ-
нің арыздар мен ақпараттарды тіркеу кітабына 930 ақпа-
рат тіркеліпті. Оның, 114-ы сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізіліміне тіркелсе, 147-і ақпарат бойынша тұлғалар 
әкімшілік жауапкершілікке тартылған, 524 ақпарат қараусыз 
қалдырылып, нарядқа тігіліп, өкілетті органға немесе аумағы 
бойынша жолданған. Мал ұрлығы бойынша 2021 жылдың 
11 айында өрістен ұрлану дерегімен 6 (5) қылмыстық іс тір-
келген. Сонымен қатар Райымбек аудандық маслихатының 
31.03.2021 жылғы №3-20 шешімі негізінде «Райымбек ауда-
нындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведом-
ствоаралық комиссияның дербес құрамын бекіту туралы» 
09.12.2019 жылғы №61-295 шешімінің күші жойылып, комис-
сияның құрамы қайтадан бекітілген.

Алайда Комиссия аудандық тұрғын үй коммуналдық ша-
руашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы 
Қ.Омархалық 20 қыркүйектен бастап лауазымын атқармаса-
да, комиссияның дербес құрамына өзгерістер енгізу туралы 
ұсыныспен Комиссия төрағасы Ғ.Жусанбаев аудандық мас-
лихатқа жүгінбеген.Осы мәселе бойынша аудан әкімдігінің 
аппарат басшысы Г.Кенебаеваға сын ескертпелер айтылып, 
қатаң тапсырмалар берілді.

Комиссияның 2021 жылға арналған жұмыс жоспары зер-
деленді.

2021 жылға 7 отырыс өткізу жоспарланса, бүгінгі күнге 
тек 3 отырыс өткізілген.

Өз кезегінде, кез келген оқиғаны, әсіресе қоғамдық 
тәртіпті шиеленістіруі мүмкін түрлі даулы жағдайларды 
ушықтыруға және саясиландыруға жол бермеу, алдын алу 
шараларын қабылдау мемлекеттік органдардың негізгі мін-
деті болып табылады.

Атап айтқанда «Инстаграм» әлеуметтік желісінде  Қы-
зылшекара ауылындағы ауыз су мәселесі бойынша сюжет 
жарияланған.

Сюжетте ауыз су жүйесі қабылдап алғаннан 4 айдан кей-
ін су сорғыш насосы күйіп, бүгінгі күнге дейін ауыз су тапшы 
екендігіне ауыл тұрғындарының тарапынан наразылық 
туындаған.

Айтылғандар өз дәлелін тапты.
Су соратын насостың істен шығуына байланысты, ке-

пілдік бойынша орнатылған насос 1 тәуліктің ішінде істен 
шыққан.

Алайда су соратын насостың 2-ші рет істен шығу себебін 
анықтамаған.

Аудан прокуратурасымен Қызылшекара ауылындағы 
қолданысқа қабылдап алынған су жүйесіне көзбен шолу 
арқылы зерделеу жүргізілді.

Анықталғандай, 2020 жылдың қазан айының жұмыста-
ры аяқталғандығы туралы актіде 2 су соратын насос орна-
тылып, оларды қабылдап алғандығы жөнінде «Райымбек ау-
дандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің бұрынғы басшысы Қ.Омар-
халықтың қолы қойылған. 

Алайда көзбен шолу барысында 2-ші су соратын насос 
мүлдем орнатылмағандығы анықталды.

Яғни,  «Райымбек аудандық тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің 
тарапынан бақылаудың жоқтығынан Қызылшекара ауылы 
ауыз сусыз қалу қауіпі бар.

Ал, осы салаға жауапты аудан әкімінің орынбасары            
Ғ.Жусанбаевтың  жоғарыда аталған мәселені ұзақ уақыттан 
бері қалыптасқанын біле тұра,  қандайда бір шара қолдан-
баған.

Енгізілген ұсыну бойынша Б.Қаратаев қана тәртіптік 
жауапкершілікке тартылып, су соратын насосты қою және 
ағаштарды отырғызу жөніндегі шаралар қабылданбаған.

Яғни аталған су жүйесін сенімгерлік басқарумен басқа-
рып отырған Уали Ернармен зерделеу жүргізгенде жоғары-
да көрсетілген мәселелер өз дәлелін тапты.

Сол сияқты әлеуметтік осал топтарға кіретін көп балалы 
Жәутікбаева мен Масимбаева тұрғын үй мәселесі бойынша 
арызбен жүгінуде.

Алайда олардың тұрғын үй бойынша проблемаларын 
шешуге жергілікті орган асықпайтын сияқты,-деді баянда-
машы.

Осы мәселелер бойынша есеп берушілер мінбеге кө-
теріліп тиісті жауаптарын берді. Жиын барысында осы күнге 
дейін атқарылмай отырған біршама мәселелер өз шешімін 
табатын болды. Баяндамашының көтерген түйткілді мәселе-
лері бойынша жауапты қызметкерлерге нақты тапсырмалар 
берілді. Жиын бойынша айтылған мәселелер өз шешімін та-
бады деген ойдамыз.

Перизат ІЗТЕЛЕУ.

Ведомствоаралық 
кеңестің отырысында



g.hantaniri@mail.ru 3 www.hantengrigazeti.kz

1 қаңтар, сенбі, 2022 жыл

Келбет
Басқа біреу емес, талай жыл-

дан бері әйгілі «Комсо мольская 
правданың» құтына айналған та-
биғат тамыршысы Василий Песко-
втің өзі бірде оған былай депті:

– Сен өзің жап-жас жігіт екен-
сің. Мына ақ парақ секілдісің. 
Өмірің жаңа ғана басталды. Көп 
болса, журналистік өмірбаяныңа 
бір-екі ақ сөйлем ғана жазылған 
шығар. Қалғанының бәрі аппақ. 
Сондықтан сен өзің белгілі бір 
тақырып тауып ал. Әйтпесе, бәрі 
бекер...

* * *
Бұл Мәскеудің төріндегі жастар 

журналистикасының шынайы 
шеберханасы «Комсомольская 
правданың» шаңырағында, жазу 
өнерінің майталманы Песковтің 
бөлмесінде болған әңгіме. Сол 
кездегі Одақ астанасына тәжірибе 
жинақтауға барған жас журналист 
табиғаттың тілін білетін, төрткүл 
дүниеге танымал аға буын әріп-
тесін іздеп күнде келеді. Ол кісі 
редакцияда көп отырмайтын көрі-
неді. Жолқапшығын арқалап, фо-
тоаппаратын мойнына іліп, дүни-
енің қойны-қонышын шарлайды да 
жүреді екен. Қос ат мініп қусаң да 
ұстай алмайсың. Бір күні ол кезекті 
сапардан келеді. Атағы жер жарға-
нымен, қарапайым адам екені 
байқалады. Шынында да журна-
листиканың жампозы ешқашан 
мақаласының соңына Лениндік 
сыйлықтың лауреаты екенін көр-
сетпейтін. Тіпті аты-жөнін де толық 
жазбай, «В.Песков» деп қана қысқа 
қайырып, қол қоятын. Василий Ми-
хайлович өзін іздеп, сонау қазақ 
жұртынан келіп отырған қағылез 
қара жігітке ризашылық білдіреді. 
Сөйтеді де әңгімеге тартады. 

– Иә, жарқыным! Немен шұғыл-
данып жүрсің өзі? Айтшы маған?

– Жазып жүрмін...
– Ал не жазасың сонда?
– Не жазайын... Тапсырма бе-

реді. Зырылдап заводқа кетем. 
Шапқылап шаруашылыққа атта-
нам. Барып келемін де бұрқыра-
тып жазам, – дейді бұл.

– Сен олай істеме, – депті сон-
да әйгілі әріптесі жас журналистке. 
– Ондай науқандық тапсырмалар-
ды сол қолыңмен сүйкей сал. Ал 
өзіңнің рухани діңгегіңе айналатын 
дүниелеріңді оң қолыңмен жаз. 
Сонда үш-төрт жыл өткен соң ар-
тыңда із қалады. Жазғаның ертең 
кітап болып шығады. Ал қар тоқта-
ту, мал төлдету, қора-қопсыны 
жөндеу туралы жаздың делік. Мұ-
ның бәрінен ешқандай белгі қал-
майды. Оны ертең парақтайсың да 
терең бір күрсінесің. Сондықтан, 
тосын тақырыптың соңына түс. 
Нәтижесі жаман болмайды. Сөйт, 
көгершінім!

Талайға арман болған «Комсо-
мольская правданың» шаңырағын-
да отырып, Песковпен пікірлесіп 
қайтқан жиырма алты жастағы 
Жанболат Аупбаев келген соң та-
лап тұлпарына қамшыны басты 
дейсің. Бұл кезде оның «Лениншіл 
жастың» қабырғасында жүргеніне 
үш жыл болып еді. Бір тақырыпқа 
бейімделу орыс журналистерінің 
дәстүрінде қашаннан бар үрдіс. 
Ылғи науқандық шаруалардан көз 
ашпайтын жастар газетінің қызмет-
керлері соларға қатты қызығатын. 
«Шіркін-ай, біз де осылай жазсақ 
қой»,– деп армандайтын. Ол тұста 
қазақ баспасөзіндегілердің ішін-
де бір тақырыпты қаузағаны не-
кен-саяқ. Сейдахмет Бердіқұлов 
жас күнінен спорт тақырыбын 
серік етті. Ақселеу Сейдімбек эт-
нографиялық тақырыпқа бойла-
ды. Олардың соңын ала журна-
листикаға ат қосқан Жарылқап 
Бейсенбайұлы сурет өнері тура-
лы қалам тербеп, газеттің «Аққу» 
эстетикалық клубын жүргізді. Кей-
ін жолқапшығын арқалап, Шоқан 
ғұмыр кешкен, ұлы ғалымның ізі 
қалған мекендерді бетке алып, 
саяхатқа шықты. Аға буынның іші-
нен белгілі бір тақырыпқа маман-
данған осы үшеуінің ғана аты ауы-
зға ілінетін еді. 

Содан кейіпкеріміз Песков-
тың «Таңғы шық» деп аталатын 

кітабына жазып берген қолтаңба-
сына қарап отырып, ойға берілді. 
Тыңнан жол іздеді. Ақыры, жеке 
творчествосының кілтін тапты. Тағ-
дыры ерек, мінез-құлқы бөлек, 
айрықша адамдар Аупбаев 
шығармашылығының алтын 
арқауына айналды. Елді елең 
еткізген, талайды таңқалды-
рған, бұрын беймәлім болып 
келген қазақтар жайында құл-
шына қалам сілтеді. Әлем 
құлақ түрген оқиғалардың өз 
жұртына қатысты қалтарыс 
тұстарын қазбалады, тосын 
құбылыстардың қыр-сырын 
ашуға ұмтылды. Жер жаһанды 
қанға бөктірген сұрапыл соғыс 
тарихындағы ақтаңдақтар-
ды іздеп тапты. Бұл жағынан 
ол қазақ журналистикасына 
«Комсомольская правданың» 
үлгісін әкелді. Бірақ жазған 
дүниесінің бәрінің өн бойын-
да ұлттық ұсқын айқын аңға-
рылып тұрды. Журналистика-
да жаңа жол тапқан Жанболат 
Аупбаев әр мақаласы арқылы 
елді селт еткізетін жаңалық 
ұсынып, қалың Қазақ елінен 
сүйінші сұрап отырды. Оның 
әрбір жарияланымы келесі 
мақаласына жарнама болды. 
Сол кездің жастары Жанболаттың 
жазғандарын жата-жастанып оқы-
ды. Сөйтіп, ол журналистік өмірінің 
ақ парағын өзгеше өрнектеп тол-
тыра бастады.

Ақ парақ демекші... 
Жанболат жалпы ақ параққа 

ерте қол созды. Ол алдымен ақ 
параққа сурет салды. Зерделі бала 
өмірден ойға түйгенін қағаз бетіне 
түрлі-түсті қарындашпен өрнек-
теді. Бір суретін әлі күнге дейін 
қастерлеп сақтап қойыпты. Оны 
1965 жылы 28 сәуір күні салыпты. 
Көктем келген мезгіл. Сөлімен сең-
нен деңгейі көтеріліп, төңіректі су 
алған өзен жағасы. Жарқабақта 
жұмыр қарағайдан қиып салған үй 
сұлбасы көрінеді. Одан беріректе-
гі ағаш басында қараторғай ұясы 
тұр. Арбиған бұтақтар мен күшіктей 
бастаған шыбықтар... Былай қара-
саң, сол жылдарда қазақтың бар 
баласы жаппай салатын дәстүрлі 
сурет. Бірақ Жақаңның теректе 
отырған торғайларының тұрқы 
бөлек. Тіпті, торғайдан гөрі топшы-
сы қаттырақ басқа бір мақұлыққа 
көбірек келе ме, қалай? Алайда 
суреттің көркемдік шешімінде жай 
баланың өрнегіне ұқсаңқырамай-
тын өзгеше бір үрдіс бар. Аупба-
евтың құстары өршеленіп, алға 
ұмсынып тұр. Яғни, өміршеңдіктің, 
өрлеу мен өрмелеудің нышаны 
бар. Балаң туындыға психологтың 
көзқарасымен үңілсек, автордың 
ұстанымы оптимизммен орайлас 
екенін анық аңғарасың. Соны сез-
се керек, сурет пәнінің мұғалімі 
бұл «туындыға» «бес» қойыпты. 
Суретшіде алдымен бояу, сосын 
көңілі ояу болуы керек деген қағи-
даға жүгінсек, бала Жанболат тап 
осы өнерді шындап қуса, ойлы 
тұжырым жасайтын қарымды 
қылқалам иесі болып қалыпта-
сқандай екен. 

Содан кейін ол ақ параққа өлең 
жазды. Алғашқы өлеңі 1967 жылы 
аудандық газетке шықты. Бірақ 
ақындық өнерді өзіне серік ете қой-
ған жоқ. Себебі, адам ақын болып 
қалыптаспайтын, керісінше ақын 
болып туатын көрінеді. Табиғи та-
ланттың тіпті өлеңді жазып әуре 
болмайтынын, оның кеудесінен 
жыр дегенің өзінен-өзі ағыл-тегіл 
төгіліп жататынын ерте ұқты. Мы-
сал керек пе? Мінеки. Алыстан 
іздеудің де қажеті жоқ. Тап осы 
Нарынқолдан шыққан екі бірдей 
сұрапыл ақын ағасы Мұқағали мен 
Еркін дүниені дүрілдетіп тұр. Жаза 
алсаң, соларша жаз! Ал олай бол-
майды екен, онда... Сосын қойды 
өлеңді. Ортақол ақын болғанды 
қаламады. 

Бірақ ақ парақты қолынан та-
стамады. Енді оған мақалаларын 
жазды. «Жақсы журналист болып 
та елге қызмет етуге болады ғой», 

– деген ойды ерте ұқты. Соған 
мықтап бекінді. Үш-төрт-ақ орысы 
бар Нарынқол сияқты алыстағы 
ауылдан қазақ мектебін бітіріп-ақ 
Кеңес Одағының «Правда» секілді 
бас басылымының Қазақстан дағы 
тілшісі болған Тельман Жанұзақов 
ағасы журналистикадағы жампоз-
дықтың үлгісін көрсеткен жоқ па?! 
Осы тұжырымға тоқтаған жас өрен 
ақ армандарын тоғытқан ақ па-
рақтың жалына мықтап жармасты. 
Сөйтіп, ақ ниетпен болашаққа жол 
тартты.

* * *
Сексенінші жылдардың ба-

сында журналистика факультетіне 
оқуға түскен біздердің кумиріміз 
Жанболат Аупбаев болды. «Осы 
күнгі ең мықты журналист кім?», 
– десең, жастар бір ауыздан     
Жанболат Аупбаевты атайтын. 
Таңертең пошташы жатақхана-
ның кіре берісіндегі үстел үстінде 
«Комсомольская правданы» үйіп 
әкеп тастайды. Сол-ақ екен, сту-
денттер оны пышақ үстінен бөліп 
әкетеді. Бұл басылымға сол тұста 
жатақханадағылардың бірі қалмай 
жазылады. Өзі де газет біткеннің 
төресі. Үйренетін нәрсе жеткілікті. 
Бұрынғы Одақтың қаламы қарым-
ды журналис те рінің бәрі сонда 
шоғырланған. Фотоаппаратын 
өңгеріп, адам аяғы баспаған қиы-
рларды шарлауға құмар Василий 
Песков, қоғам һәм мораль тақы-
рыбының иін қандырып илейтін 
Инна Руденко, ғарыш мәселелерін 
жілікше шағатын Ярослав Голо-
вановтың мақалалары шыққан 
газет қолдан қолға көшіп жүреді. 
Күніне елді елең еткізетін кемінде 
бір танымдық дүние жарық көреді. 
Жапатармағай таласып-тармасып 
оқимыз. 

Бұл тұстағы «Лениншіл жа-
стың» да оқырмандар арасындағы 
беделі «Комсомольская правда-
дан» бір кем емес. Пошташы оны 
да қаптатып әкеледі. Сейдахмет 
Бердіқұлов басқаратын басылым 
журналистерінің айдарынан жел 
есіп тұр. Есімдері жалпақ жұртқа 
кең танымал. Ел ішіне сапарға 
шыға қалса, халық оларды ғарыш-
керді күткендей әлпештеп қарсы 
алады. Солардың ішінде әсіресе 
жұртшылықтың Жанболат Аупба-
евқа деген ықыласы алабөтен еді. 
Ол «Лениншіл жастағы» бұрын-
нан бар лиризмді берік ұстанумен 
бірге «Комсомольская правда» 
мен «Литературная газетадағы» 
драматизм мен психологизм үрді-
стерін жастар басылымына батыл 
орнықтыра бастады. Сөйтіп оның 
мақалалары мен очерктері осы 

ерекшеліктері арқылы елді ауық- 
ауық дүр еткізумен болды. Жұрт-
тың аузында тек соның аты жүреді. 
Оқимыз. Қызығамыз. Таңқаламыз.

Қалай таңқалмайсың? 
Атақты қолбасшы Георгий 
Жуков 1945 жылы Жеңіс па-
радына мініп шыққан Араб 
атты сәйгүлік біздің Лугово-
йда өмірге келген Абсент-
тің «әкесі» көрінеді. Осыны 
жылқы зауытына барып, жыл-
намаларды ақтарып отырып, 
Аупбаев анықтады. Алек-
сандр Матросовтың ерлігін 
қайталағандардың бәрі шейіт 
болғаны белгілі. «Матросов 
ерлігі» деген ұғым – өлім себе-
леп тұрған пулеметтің ұясын 
кеудеңмен жауып, өз еркіңмен 
жан тапсыру деген сөз. Демек, 
тірі қалу мүмкін емес. Бірақ 
соған қарамастан одан да 
аман қалған кісі бар екен! Оны 
айтасың, ол адам басқа емес, 
өзіміздің қазақ болып шықты. 
Аты-жөні – Сабалақ Ораза-
линов. Әлі күнге дейін арамы-
зда көптің бірі болып елеусіз 
жүрген оны Аупбаев іздеп 
тауып, темір жол бойындағы 
шағын күркенің ішінде отырып 
сағаттап әңгімелесіпті. Сол 

Сабалақтың ғайыптан тайып аман 
қалғанының арқасында дүниеге 
келген ұлы Асқар Оразалинов кей-
ін су добынан еліміз құрамасының 
капитаны болып, аламан бәйге-
лерде талай рет топ жарды. Ға-
рышқа алғаш рет самғаған Юрий 
Гагариннің ұстазы қазақ екен. Оны 
да жалпақ жұртқа Жанболат аға 
таныстырды. Соғыс кезінде Батыс 
Қазақстан аспанында жау ұшағы 
ойқастай бой көрсетіпті. Бірақ 
сол неміс ұшағын көп еркінсітпей 
біздің ұшқыш таран жасап соғып, 
Орда ауданының құмына құла-
тыпты. Мұның да жай-жапсарын 
басқа емес Жанболат Аупбаев ба-
яндайды. Әлемді шарлаған әйгілі 
суреттің жайын айтсаңшы... Бір 
аяғы жоқ майдангер Брест қама-
лындағы 1941 жылғы шайқасқан 
жеріне жиырма жылдан кейін 
келіп, окоптың жақтауына маңдай-
ын сүйеп, жылап тұр. Бұл суретті 
Беларусь телеграф агенттігінің 
фототілшісі Михаил Ананьин түсір-
ген. Ол атақты публицист, Ленин-
дік сыйлықтың лауреаты Сергей 
Смирновтың «Брест қамалы» атты 
кітабында жарияланған. Ал талай 
халықаралық көрмелерге қой-
ылып, бүкіл дүние жүзін шарлап 
шыққан «Соғысқа лағынет!» деп 
аталатын осы суреттегі кісінің кім 
екенін білесіз бе? Сөйтсек, өзіміз 
КазГу-дің коридорында күнде 
көріп, жанынан ойқастап өтіп жүр-
ген биофактың профессоры Вла-
димир Фурсов екен. Белгілі ғалым. 
Ғылым докторы. Тағдыры тым 
аянышты көрінеді. Аяғынан жара-
ланып, тұтқынға түскен. Жіліншігін 
сондағы лагерьде кескізіп, өлім ау-
зынан қалған. Көрмеген қорлығы 
жоқ. Соның бәрінен аман-есен 
өткен. Көйлегін құшақтап туған ба 
дерсің. Демек, жұртты естен тан-
дыратын жаңалық алыста ғана 
емес, іргеңде, тіпті иегіңнің астын-
да да тұратын көрінеді. Тек оны із-
деп табу керек. Жанболат Аупбаев 
осы қағиданы қазақ баспасөзіне 
мықтап орнықтырды. 

Міне, оның тағы бір тамаша дү-
ниесін оқып отырмыз. Құпиясы көп 
Көккөлдің жағасында күнұзаққа 
сарылып, алып құбыжықты аңдып-
ты. Осы көлді мекен еткен аждаһа 
ара-тұра басын көтеріп, төңірекке 
көз салады екен деген қауесет та-
рап кеткен. Осыған орай арнайы 
келген беті. Сол еңбегіне қарай әлгі 
елді дүрліктірген құбыжығы құрғыр 
көл бетіне шыға қоймайды. Автор-
мен бірге сол жексұрын пәленің 
тезірек көрінуін сен де тағатсы-
здана күтесің. Бірақ күткен ғұрлы 
берекетің кетеді. Көккөл құбыжығы 

әне-міне дегенше аяқ астынан со-
паң етіп, су бетінде пайда болып, 
журналист ағамызды асай-мүсей-
імен қосып жұтып жіберетіндей 
көрінеді. Сөйтіп, мақаланың аяғы-
на жеткенше жүрегің суылдап, әб-
ден діңкең құриды.

Бала көңіл бізге Жанболат 
Аупбаев қолынан келмейтіні, іздеп 
таппайтыны жоқ мүмкіндігі шексіз 
адам секілді сезілетін. Тіпті, оның 
сол тұста сұм соғыстың небір қоя-
сын ақтарғаны соншалық, Матро-
совтың ерлігін Матросовтан бұрын 
қайталаған қазақты тауып берсе 
де таңқалмайтын едік. 

Осының бәрі журналист ма-
мандығын игеремін деп Алматыға 
келген біз секілді бозөкпелерге қат-
ты әсер етті. «Қой, редакцияға ба-
райық, атағы жер дүниені тітіретіп 
тұрған Аупбаевты өз көзімізбен 
көрейік»,– дестік. «Мен оны жақ-
сы білемін, – деді тастай пысық 
курстасымыз Мұратбек Тоқтаға-
зин. – Менің жездем ғой ол. Біздің 
ауылдағы Ләззат деген әдемі әп-
кемізге үйленген. Сендерді өзім 
ертіп апарып таныстырайын». 
Түнімен қалғып-мүлгіп отырып, 
бұрқыратып жиі мақала жазатын 
Мұратбектің өзі күнде «Лениншіл 
жастан» шықпайды. Бірде жездесі-
не барады, бірде өзгесіне барады, 
әйтеуір кешке қарай жатақханаға 
бір құшақ бу ала кіреді. Бірақ қолы 
тимеді ме, әлде ұмытып кетті ме, 
Тоқтағазиннің бізді Жанболат Ауп-
баевпен таныстыру рәсімі түрлі се-
бептерге байланысты кешеуілдей 
берді. Сосын бір-екі жігіт Максим 
Горький көшесіндегі 50-ші үйді бет-
ке алып, тартып кеттік. 

Сөйтіп, жетінші қабаттағы «Ле-
ниншіл жасқа» Жанболат Аупба-
евты іздеп келіп тұрмыз. Танысуға 
батылдығымыз жете қоймас. Ең 
болмаса сыртынан көріп кетсек 
дейміз. Ол кезде қазіргідей қит 
етсе журналистердің мақалала-
рын суретімен қоса беріп жататын 
үрдіс жоқ. «Лениншіл жастың» сай-
ыпқырандарының атын естігеніміз 
болмаса, ешқайсысын түстеп та-
нымаймыз. Қарсы алдымыздан 
былғары күрте киген кербез жігіт 
ағасы шыға келді. Жүріс-тұрысы 
маңғаз. Шашы қалың. Көзі оттай 
жанып, төңірегіне сынай көз тас- 
тайды. Мінез-құлқында паңдық 
бар. Атақ-даңқы дүрілдеп тұрған 
Аупбаев дәу де болса осы шығар 
дейміз. Басқаша болуы мүмкін 
емес. Қасына баруға жігеріміз 
жетпеді. Ай-налсоқтап жүріп, біре-
улерден сыр тартып көрсек, Ауп-
баев емес, сол тұста есімі елге кең 
танылған сыншы Қамбар Керей-
құлов екен. Әрі қарай кеттік. 

Әне, бір жігіт ағасы бөлме-
ден шығып барады. Шашы ептеп 
бурыл тартқан. Бойы екі метрге 
жуық. Адымы кең. Асықпай қозға-
лады, сыбырлаңқырап сөйлей-
ді. «Бой-сойы келіскен кісі екен, 
атақты Жақаң осы шығар»,– деп 
соның ізінен ердік те отырдық. 
Ұзынтұра ағайдың соңынан қал-
май, газеттің машбюросына, одан 
әрі «Ленинская смена» басылы-
мы орналасқан арғы қанатқа да 
барып қайттық. Ол да: «Бұлар 
неғып менің төңірегімде күйбең-
деп жүр?» дегендей бізге жаймен 
ғана күдіктене көз тастап қояды. 
Бірақ сонша аңдыған еңбегіміз 
ақталмады. Бұл ағамыз да іздеген 
кісіміз емес, газеттің шаруа жастар 
бөлімінің меңгерушісі Саттар Са-
парбеков болып шықты.

Міне, тағы бір ағамыз бері қа-
рай баяу аяңдап келеді. Көзілдірік 
таққан, келбеті келіскен жігіт екен. 
Шашының әрбір талына дейін қи-
саймай орнында тұр. Аса ұқыпты 
екені бірден байқалады. Модалар 
салонының ішінен қазір ғана жұты-
нып шыға келгендей әсер қалды-
рады. Ендеше, мұнтаздай киінген 
мына кісінің Аупбаев болмауы 
мүмкін емес. Бұл енді таза соның 
өзі. Тек барып амандасуымыз 
ғана қалды. Сонда да алдымен 
анықтап алайық деп, жол-жөнекей 
жолыққан бір кісіден сұрап едік: 
«Сендер не, жауапты хатшымыз 

Ақ  парақ

(Жалғасы 4-бетте.)                                                                                        
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Келбет
Ерғали Сағатовты танымайсыңдар 
ма?»,– деп бізге біртүрлі көзбен 
қарады. 

Сөйтіп жүріп оны көрдік-ау 
ақыры. Қағілез қара жігіт екен. Сол 
кезде оның ілгеріде Бауыржан Мо-
мышұлымен телефон арқылы сөй-
лескенде «тырыли арық қарамын» 
дейтіні есіме түсті. Бұл қалай ойы-
мызға келмеген? Тез қимылдайды. 
Бағанадан бері қасымыздан сан 
рет өткен-ді. Ол кісіні Аупбаев-
тың дәл өзі деп кім ойлаған? Өте 
қарапайым әрі кішіпейіл көрінді. 
Ал енді бізге сонысы қатты ұна-
ды. Ешқандай жасандылығы жоқ, 
табиғи мінез-құлыққа ие мұндай 
адамдардың алдына мақалаңды 
еркін алып кіресің. Терісіне сыймай 
сызданып отыратындарға мүлде 
жолағың келмейді. Көп ұзамай 
журфактың студенттері Аупбаев-
тың айналасына үйіріле бастады. 
Жазған-сызғанымызды алдымен 
соған ұсынатын болдық. 

Бір күні атақты электрмен дә-
некерлеуші Манат Ахметова ту-
ралы очерк жазып апардым. Бұл 
сол кезде атағы дүрілдеп шыға 
бастаған құрылысшы апамыздың 
Мәскеуде өтетін съезге делегат 
болып ұсынылып жатқан кезі еді. 
Жанболат аға қалың қағаздың ара-
сында көміліп отырып, жазғаным-
ды көп жөндемей, ептеп қана мұр-
тын басып, газетке ұсынды. Менің 
балаңдықтың иісі аңқып тұрған 
сүреңсіздеу тақырыбымды «Қала 
оттары жымыңдайды» деп өзгерт-
ті. Ұзамай жарқ етіп, «Лениншіл 
жасқа» шыға келді. Ол осылайша 
жалғыз мен ғана емес, өзіміз қа-
тарлы талай студенттің қаламын 
қатырып тұрып ұштап берді. 

* * *
Жақаң рухани нәрді өзінің оты-

ның басынан алыпты. Әкесі қара-
пайым ұста болған. Қазақ ұстаны 
жақсы көреді ғой. Оның үстіне қазір 
де көзі тірі, тоқсанға таяп қалған 
Әлихан ақсақалдың тақуалығы ке-
ремет. Кеңес дәуірінде намаз оқы-
ды. Ешкімнен қарыз алмады. Еш-
кімге қарыз болмады. Өмір бойы 
орден-медаль дегендерге қарсы 
екен. Бұған ол кісі адамдарды та-
ластыратын, қызғаныш туғы затын 
жағымсыз нәрсе деп қарапты. Осы 
мінез Жақаңа да дарыған. Бәйгеге 
суырылып көп түсе бермейді. Жет-
кен биігінің бәрін қанағат қылады. 
Мақаласының соңында тұрған 
аты-жөнін марапаттың бәрінен 
де артық көреді. Біреудің алдына 

түсемін деп ешқашан жанығып 
ұмтылған емес. Атақ-абыройы, 
бақ-несібесі мұны өзі іздеп тапты. 
Соған қарамастан Алматыдағы 
журналистика энциклопе диясын 
шығарушылар Жақаңды жинаққа 
енгізуді «ұмы тып» кетіпті. Бәлкім: 
«Ол кісінің өзі де бір энцик лопе дия 
ғой»,– деген шығар. 

Шешесі әкесіндей емес, мі-
незді кісі екен. Тілге өте жүйрік. 
Адамның ойына келмейтін, ел 
естімеген мақал-мәтелдерді түй-
дектете айтып тастап отырған. 
Оның айтқан тіркестерін қазақтың 
тіл ғылымының тарландары түзген 
фразеологиялық сөздікті он қай-
ыра ақтарсаң да таба алмайсың. 
Мысалы: «Куәнің екі беті қап қара», 
дейді. Әдепкіде әр нәрсеге зерек 
ұлдың өзі осыны ұқпай қалатын. 
Сөйтсе, куә деген дауласқан екі 
жақтың ортасында қалған бір бей-
шара екен ғой. Анаған да, мынаған 
да жалтақтайды. «Елемеген бұта 
көз шығарады», деп ескертіп оты-
рады. Шынында да солай ғой. 
Байқамасаң басыңа тас боп ти-
етін нәрсе аз ба... Көрпесі жинал-

май, үйінің іші шашылып жататын 
әйелдерді көрсе: «Ақсары алып 
қашқандай», деп күйінеді екен жа-
рықтық. Бала Жанболат «ақсары» 
дегеннің не екенін түсіне қоймай-
тын. Соған есейгенде көзі жетті. 
Бірде өзен жағасында отырды. 
Мамыражай тыныш тіршілік. Сиы-
рдың жапасын шоқыған қара қарға, 

шықылықтаған сауысқан, жөнімен 
жайылған мал... Бір уақытта бір 
құс келіп әлгілердің ту-талақайын 
шығарды. Ақсары деген нәлет сол 
екен. Өте бір тентек кішкене ғана 
берекесіз құс. Даусы да жаман. 
Тыныштықтың шырқын бұзып, 
бәрін алатайдай бүлдірді де кетті. 
Соның кесірінен жаңағы тіршілік 
иелерінің әрқайсысы әр жаққа 
қашты. Осындай сөздерді сәт сай-
ын тоғытып отыратын ел ішіндегі 
көзі тірі «фразеологиялық сөздік» 
– Нұрша апамыз Жанболаттың 
бойына сөз құнарын әбден сіңіріп 
барып, 1998 жылы өмірден өтті. 

Ел жаппай бас қойып оқыған 
мақалалар мен очерктерге дерек 
іздеу оңайға түскен жоқ. Қолға 
түспейтін кейіпкерлерін дамыл-

сыз аңдыған кездері болды. Әй-
гілі публицист Генрих Боровикті 
Павлодардың қонақ үйінде ұйқы 
көрмей түнімен күтіп отырды. 
Жанына барайын десе, шіренген 
шенеуніктер қақпайлап жолатпай-
ды. Содан түннің бір уағында құр-
метті қонақты Мәскеуге ұшырып 
жіберудің алдында жолаяқ жасап 

жарбаңдағандарға қарамай атақты 
әріптесінің бөлмесіне кешірім 
сұрап кіріп барды. Басқаша жол 
жоқ еді. Генрих Боровик – 1967 
жылы АҚШ-та АПН-ның тілшісі бо-
лып, баяғы Уақытша үкіметтің бас-
шысы Керенскиймен әңгімелескен 
адам. Оның: «Мен 1917 жылғы 
7 қарашада Қысқы сарайдан әй-
елдің киімін киіп қашқаным жоқ. 
Тарихшыларыңыз солай жазып 
жүр. Қақпадан Америка елшілігі жі-
берген машинаға мініп кеткенмін. 
Құдай үшін елге соны жеткізіңізші», 
– деген жалынышты дауысын өз 
құлағымен естіген, халықаралық 
дәрежеде мойындалған қаламгер. 
Павлодарға өзі келіп тұрған осын-
дай «олжаны» қолдан жіберіп алу 
ағаттық болар еді. Ғажабы сол, 

Генрих Авиэзорович өте инабат-
ты адам екен. Жалпаңбайлардың 
өз бөлмесінен шыға тұруын өтінді 
де жас тілшіге жарты сағат бойы 
сұхбат берді. Осы кезде оның Ал-
матыдан бірге еріп келген әріп-
тестері қонақ үйдің бөлмесінде 
шалқасынан түсіп, тәтті ұйқының 
құшағына беріліп жатыр еді. Бұл 
бір ғана мысал. Жанболат аға 
барлық мақаласының кейіпкерлері 
мен деректерін осылай жанкеш-
тілікпен іздеді. Соның бәрін терең-
нен толғанып, әр ісінің азабымен 
арпалысып отырып, жүрегімен 
жазды. «Жас Алаштың» оқырман-
дарын дүр сілкіндірген талай дүни-
енің редакциядағы жұмыс кабинеті 
мен үкінің ұясындай қазыналық 
пәтердің айналымға келмейтін кух-
нясында жазылғанын бүгінде біреу 
білсе, біреу білмес. 

Ол қазақтың тұғыры биік бес 
басылымында қызмет істеді. Жа-
стығын «Жас Алашқа» арнады. 
Байыпты байламдарын «Қазақстан 
коммунисінде» қалдырды. «Халық 
кеңесінде» шығармашылығының 
жаңа тынысын ашты. Аты өзгерген 
«Ақиқатты» парасатты пайымда-
рымен байытты. «Астана ақшамы-
ның» ізашары болып, оның соны 
сүрлеуге түсуіне үлес қосты. Қазір 
аға газет «Егемен Қазақстанда» 
бас редактор болып отыр. Мұнда 
келген соң «Етжеңді «Егемендіні» 
елмен қауыштырды. «Жәдігер» 
жинағы арқылы газеттің тарихын 
түзді. Аға басылымдағы 11 жыл 
ішінде «Потаниннің туысы», «Ба-
луан Шолақтың немересі», «Ас!», 
«Конструктор Калашников», «Но-
мад», «Тянь-Шанның ковбойы», 
«Димаш ағаның дәрігері», «Ти-
мур», «Қойшыбай мен Тойшыбай» 
секілді 100-ге жуық танымдық 
мақалаларды өмірге әкелді. Бас-
шылық қызметте жүрсе де жазудан 
қол үзген жоқ. Ең   бастысы осы да. 

* * *
Ол әлі күнге дейін өзінің жур-

налистік ғұмырының ақ парағын 
тағдыры ерекше, болмысы бөлек-
ше адамдар туралы ойлы жазба-
лармен, тың деректермен, мәнді 
мәліметтермен толтырып келеді. 
Бірақ оны кіршалдырмай үнемі 
таза ұстады. Аупбаевтың ақ па-
рағына қаламның сиясынан басқа 
ештеңенің дағы түскен емес.

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
ҚР Ғылым академиясының 

корреспондент-мүшесі, 
профессор.

(Жалғасы. Басы 3-бетте.)

Туған жер – алтын бесік
 Мұхаметнұр ЕСІМБЕК 1951 жылы туған. Нарынқол ауылының түлегі. 1962-1968 жылдары Абай атындағы Нарынқол орта мектебінде білім алды. 

Білімгерлік жолын бұдан кейін Алматыдағы Гоголь атындағы көркем сурет училищесінде, Қазақтың С. М. Киров (қазіргі Әл-Фараби) атындағы мемле-
кеттік университетінде жалғастырды. Мамандығы – филолог. Еңбек жолын Есік педагогикалық училищесінде бастады. Болашақ ұстаздар тәрбиеле-
уге барынша еңбек сіңірді. Жерлесіміз ғалым ретінде де ғылымға біршама үлес қосты. Кәсіптік-техникалық оқу орындарына арналған оқу бағдарла-
масын құрастырды. 1992 жылы «Ғылым» баспасынан  «Алғашқы қазақ тілі оқулығы» атты еңбегі жарық көрді. Ғылыми еңбектері үшін «Алтынсарин 
медалімен» марапатталды. Қатардағы мұғалімнен колледж директорының орынбасары лауазымына дейінгі қызметтерді абыроймен атқарды. 

Мұхаметнұр Бәтжанұлы бүгінде құрметті еңбек демалысында болса да қаламгерліктен қол үзе қойған жоқ. Жуырда «Шүйке шежіресі» атты рулық 
кітапты құрастырып, жарыққа шығарды. Сөйтіп, сауапты іске мұрындық болды. Біз газеттің кезекті нөміріне жерлес қаламгердің туып-өскен ауылы 
жайлы естелік әңгімесін жариялап,оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Сағыныш екен бала кез
( ә ң г і м е )

Маған үйдегілер: «Қиялисың. Кейде 
жападан-жалғыз, өз-өзіңмен сөйлесесіп  
отырасың. Жымиясың, мұңаясың. Қа-
бағыңды шытып, тұнжырап ойға кетесің. 
Қасыңа келген адамды жақтырмайсың. 
Жасыңа жетпей алжып кетпесең жарар 
еді» деп, қалжыңдайды. Айтқандары рас. 
Ондай кездерім болады. Жалпы, кей адам 
тумысынан арманшыл, романтик боп туа-
ды ғой. Мен де солардың бірі болармын. 
Оның үстіне, менің ойымша, өткен өмірін, 
балалық, жастық шағын еске алмайтын, 
өмір жолында кездестірген, жолдас, са-
парлас болған жақсы жандар туралы ой-
ланбайтын пенде сирек шығар. Бастан 
өткізген қуанышты, бақытты сәттерін бір 
сәтке болса да көз алдына елестетпейтін 
жан кемде-кем болар. Жасың ұлғайғанда  
ақырын-ақырын шегініп, алыстап кеткен 
жастығыңды аңсау - жұмыр басты пенденің 
қай-қайсысына да тән табиғи құбылыс 

болса керек. Мен де солай. Күнделікті 
күйбең тіршіліктен қол босап, өз-өзіммен 
оқшау қалған сәттерде көзімді жұмып, 
ойға шомғанды ұнатамын. Армандаймын. 
Алыста қалған ауылымды, сол ауылда 
өткен қайғысыз, мұңсыз бала күндерімді, 
достарымды еске аламын. Бала кезде 
санаң таза, көңілің ақ, әсерленгішсің. Жан 
дүниеңе ерекше әсер еткен оқиғалар тасқа 
басқан суреттей, санаңда өшпес із қал-
дырады. Ұзақ сақталады. Қиялға шомған 
мұндай сәттерден кейін, басқаны қайдам, 
өз басым бейне көптен көрмеген жақында-
рыммен дидарласқандай болып, көкірегім 
босап, жеңілдеп қаламын. 

Өткен күндерімді ойласам, көз алды-
ма ең алдымен аяулы екі бейне оралады. 
Біреуі ақ сары шашы желбіреген сүйкімді 
молдаван қызы Инна да, екіншісі Күлімхан 
жеңгем. 

1.Біздің көшенің тұрғындары.      

Сколоталар.
Ол кезде Нарынқол орта мектебінің 

алтыншы сыныбында оқитынмын. Старо-
стамын. Кластағы тәртіпті қадағалау, қабы-
рға газетін шығару, түрлі жарыстарға, тәр-
бие сағаттары мен отряд жиналыстарына 
дайындалу сияқты ...  бітпейтін қоғамдық 
жұмыстардан басқа тазалық секторы Әлия 
екеуміздің кезектесіп атқаратын тағы бір 
міндетіміз бар. Ол – кезекшілердің қасында 
қалып, сынып бөлмесін өткізіп беру. Сабақ 
біткеннен кейін өзге балалар сияқты сөм-
келерімізді жүре асынып, таласа-тармаса 
шығар есікке ұмтылмай, сыныптың таза-
лығына баға қойғызып, келесі ауысымның 
кезекшілеріне өткізіп беріп, содан кейін 
ғана үйімізге қайтамыз. Бұл міндетті биыл 
жаңа тағайындалған сынып жетекшіміз 
Әсия Сәрсенбаева бекітіп берген. Әсия - 
институтты жақында ғана бітіріп келген жас 
маман. Математика пәнінен сабақ береді. 

Аққұба әдемі жүзін әлі күн қаға қоймаған, 
жүріс-тұрысы, киім киісі, төбесіне сәнмен 
түйген қою қара шашы мен ерніне жаққан 
далабы, тіпті иіссуына дейін әсем Алма-
тының гүлзарлары мен саябақтарының 
салқын, тымық лебі есіп тұрғандай жайлы 
әсер қалдыратын,  түр-тұлғасы келіскен 
әдемі бойжеткен  бәрімізге бірден ұнады. 
Тез тіл табысып кеттік. Ұлдар да, қыздар 
да оған ерекше құрмет көрсетіп, тіпті сы-
ныптағы ең тәртібі нашар, қыңыр деген 
балаларға дейін оның айтқанын екі етпей 
орындауға тырысатынбыз. 

Түстен кейін оқитын - орыс сыныбы. 
Ұлдарынан қыздары көп. Іштерінде ты-
рнақ астынан кір іздеп, тақылдап қалған 
пысықтары да, кербез, кесірлі, қырсықта-
ры да жетерлік. Сондайлар кезекші болған 
күндері көп айтысып, көп қидаласып, үйге 
кешігіңкіреп қайтатын кездеріміз де бо-
лады. Мұндайда бала жастан бірге өскен 

достарым Сабыржан мен Бақытжан, 
Нұрахмет пен Асқарбек сыртта, мектеп 
ауласының кіреберісіндегі шок теректің 
түбінде ақырын әңгімелесіп, күтіп тұрады. 
Қайтар жолымыз бір болғандықтан және 
мектеп табалдырығын аттағалы жұбымыз 
жазылмай бірге жүріп, бірге есейіп келе 
жатқандықтан, қыздардың ішінен, көбінесе  
Гуля мен Әлия, көздері ботаның көзіндей 
мөлдіреген сүйкімді қыз Гүлсара да бізді 
күтіп алып, бәріміз топтасып бірге қозға-
ламыз.

Нарынқолдың орталық көшесі ауыл-
дың шығысынан батысына қарай созылып 
жатқан Советская деп аталатын тас төсел-
ген ұзын көше. Мектеп, тубдиспансер, по-
шта, клуб, аудандық партия комитетінің 
үйі, «Советтік шекара» газетінің редакция-
сы сияқты қоғамдық мекемелердің көпшілі 
гі осы көшенің бойында. Үлкенді-кішілі 

(Жалғасы 5-бетте.)                                                                                        
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Туған жер – алтын бесік

(Жалғасы 6-бетте.)                                                                                        

(Жалғасы. Басы 4-бетте.)                                                                                        
үш-төрт дүкен мен жайма базар да бұл 
маңнан алыс емес. Ауылдың ол шеті мен 
бұл шеті ат шаптырым кең аумақты алып 
жатқанымен, ол кезде автобус жоқ. Жұрт-
тың бәрі ерсілі-қарсылы жаяу жүреді. Ба-
рар жері аса қашық болмағанда, үлкен де, 
кіші де ұсақ-түйек заттарын қолтықтарына 
қысып алып, екіден-үштен әңгімелесіп, 
діттеген жерлеріне жаяу тартып отырады. 
Оқушылар да солай. Сабаққа ерте қамда-
намыз. Үйден ерте шығамыз. Мұндай кез-
дерде, әсіресе, түскі ауысым уақытында 
көшенің бойы мен мектептің маңайы ер-
сілі-қарсылы қозғалған жаяу жүргіншіге 
толып, ерекше жанданып кетеді. Қалың 
көптің ішінен, үстеріне ақ, қара түсті фар-
тук киіп, шаштарына ақ бантик таққан, ал 
қызыл галстуктері желбіреп, екіден-үштен 
қолтықтасқан қыздар тобы оқшауланып, 
көзге ерекше көрінетін. 

Мектеп ауласынан көшеге шыққан 
бойда, Мәлік, Жәнет, Дәржан және өз 
ішімізде «Сопақ» атанып кеткен дарыл-
даған бақырбас қара торы бала – Әділ 
бастаған бір топ ауылдың батысына қарай 
беттейді де, біз көшенің шығысын бетке 
алып, Держинский көшесінің қиылысына 
келгенде, екі айырыламыз. Мен осы жер-
ден солға бұрыламын. Сабыржан мен 
Бақытжан, Нұрахмет үшеуі үлгеріп барып, 
ауылдың шетіндегі аурухана орналасқан 
қысқа көшеге түседі.Үшеуінің үйі қатарлас. 

Кей күндері жол айырығына жеткен-
нен кейін де бірден тарап кетпей, жапса-
рынан сиясауыт, кейде қызарып қызыл 
жібек галстуктің шеті шығып тұратын бүй-
ірлі былғары сөмкелерімізді жол жиегін-
дегі  шарбаққа іліп қойып, түстен кейін не 
істеп, не қоятынымызды ақылдасып, тағы 
да ұзақ-ұзақ тұрамыз. Мұндайда айтар 
әңгімеміз де, талқылар тақырыбымыз бір 
біткен емес.

Ол кезде ауылдың өзен арнасын жаға-
лай салынған жайдақ төбелі ескі үйлері 
көп терістік жақ  бөлігінде Набережная, 
Восточная, Пограничная, Чапаева сияқты 
орысша аталатын ұзынды-қысқалы көше-
лер көп болатын. Сондай көлденең, қысқа  
көшелердің бірі - мен тұратын Держинская 
көшесі. Тас төселмесе де, топырағы тапта-
лып, керіш боп қатып қалған тақтайдай те-
гіс, кең көше. Түстік жағы қарауыл мұнара-
сы мен мұндалап алыстан көрініп тұратын 
Нарынқол шекара заставасның бесжұлды-
зды жасыл қақпасынан басталып, Ленин, 
Совет, Нұрбапа Өмірзақов көшелерін қиып 
өтіп, Байынқол өзенінің тік жарқабағына 
кеп тіреледі.          ...

Ауылдың бұл тұсының тағы бір өзге-
шелігі – көше бойлай өскен зәулім тал-те-
ректері көп. Діңіне екі-үш кісінің құлашы 
жетпейтін алып ағаштарды осыдан елу-ал-
пыс жыл бұрын осы өлкеге қоныстанған  
казак – орыстар отырғызса керек. Қы-
зылұштың тұмсығын айналып, ауылға бет-
теген жолаушыға әудем жерден  мұнартып, 
тұтасып көрінетін  бұл теректердің саясы, 
әсіресе, жаз айларында жанға жайлы-ақ. 
Ақ мамығы бұрқырап, ұшар басы бұлтқа 
тірелгендей боп, сыбдыр қағып, дамыл-
сыз теңселіп тұратын алып ағаштарының 
түбінде асыр салып, ағаштың бүрімен аты-
сып, айлы кештерде жасырынбақ ойнап, 
мәз болған балалық бал дәуренді қалай 
ұмытарсың!... Мұнарланған уақыт пер-
десін ойша ысырып, бір сәт қиял көзімен 
жылдар тұңғиығына  үңілесің. Үңілесің де, 
қол созым жерден, әлі де сол сәби қалпын-
да, кіршіксіз таза, пәк қалпында көшенің 
шаңын шығара шапқылап жүрген қара до-
малақтарды көресің. Дауыстарын естисің. 
Түр-түсін шырамытасың. Кенет әлгілердің 
ішінен пішін-тұлғасы, киген киімі, сөйлеген 
сөзі мен күлген күлкісіне дейін өзіңе сон-
дай таныс, сондай жақын өз бейнең көзіңе 
оттай басылып, кеуде тұсың шымыр етіп, 
ерекше бір жұмбақ сезімнің құшағында 
үнсіз отырып қаласың. Мұндайда санаң-
ның әлде бір терең қатпарынан оянған 
әлгі сырлы сурет бірте-бірте айқындалып, 
өңдері күнге күйіп тотыққан тәмпіш мұрын 
қара борбайлар ғана емес, көше бойы-
ның бүкіл тыныс-тіршілігі ақырын-ақырын 
қозғалып, жанданып қоя береді. Соншалық 
жақын, сондай анық, таныс көрініс. Тіпті 
аяқ астынан найзағайы шатырлап, қара қо-
шқыл аспанның түбі тесіліп кеткендей құй-
ып өткен нөсер жаңбырдан кейінгі салқын, 
дымқыл ауадан білінген болар-болмас 
шаң иісін де анық сезінгендей боласың.

Көшенің бұл тұсындағы он шақты 
үйдің барлық жандары мен олардың тұр-
мыс-тіршілігі маған бес саусақтай таныс, 
әрі етене жақын. Бәрі күні кешегідей көз 
алдымда. Міне, көшенің қиылысындағы 
терезелеріне темір тор ұстап, айналасын 

шарбақпен қоршаған, кіреберісінде жа-
пырақтары жайқалып, екі түп жас қайың 
өсіп тұратын мына көк шатырлы ағаш үй 
–жинақ кассасы. Еңсесі биік, қуыршақтай 
әдемі үйдің өзі де, маңдайшасындағы 
«Жинақ кассасы» деген жазуы бар көгіл-
дір тақтайша да, «Ақшаларыңызды жинақ 
кассасында сақтаңыздар!», «Аэрофлоттың 
ұшақтарымен ұшыңыздар!» деген жазу-
лары бар ашық түсті әдемі плакаттар да 
көшемізге ерекше сән беріп, көріктендіріп 
тұрады.  Касса үйіне қатарласа аталас 
туыстарымыз Бәжік пен Рахманның, Ахмет 
қарияның және «Октябрь» колхозының бас 
зоотехнигі Қалымбетовтің  үй-жайы мен 
қора-қопсылары орналасқан. Одан әрі ай-
наласы биік тақтай қоршаумен қоршалып, 
өзеннің жарқабағына дейінгі әудем жерді 
алып жатқан төрт – бес үй Иван Сколота 
деген молдаван қарт пен соның туыста-
рынікі. Барлық ересек жандары бір жерде, 
атақты емші Строгонов басқаратын орман 
шаруашылығы мекемесінде жұмыс істейтін 
Сколоталар да осы ауылдағы орыс отба-
сылары сияқты огородтарына картоп, қы-
зылша, қырыққабат пен күнбағыс отырғы-
зып, төрт түліктен сиыр мен ешкі, ішінара 
шошқа ұстайды. Қаз, тауық өсіреді. Омар-
талары да бар. Малдың, құстың қиымен 
бықсып, қопсып жататын өзге аулалардай 
емес, қора-қопсысына дейін ақталып, сы-
рланып тап-тұйнақтай боп тұратын бұл үй-
лердің көше жақ бетіндегі ағаш шарбақтың 
іші- суы сылдырап, толассыз ағып жататын 
тоғанды бойлай қарақат пен таңқурай, қы-
зыл күрең долана. Жайнаған гүл. Шаруаға 
құнтты, еңбекқор жандардың үй-жайла-
ры да жинақы, таза. Қоршаулары да биік, 
саңлаусыз. Отағасы, көбінесе қазақша  
сөйлейтін Иван Никифорович пен оның 
кемпірі - аққұба өңді, мейірімді орыс әйелі 
Маруся апайдан басқалары, әсіресе, кейін-
гі жастары төңерегіндегі көршілерімен көп 
араласа бермейтін салқын жүзді, тұйықтау 
жандар. Оның үстіне, есіктерінің алдында 
шекарашылардан асырап алған қасқыр 
иттер жататындықтан біз, ойын балалары, 
бұлардың босағасынан  аттап, аулалары-
на  қарай бас сұға бермейміз. Сондықтан 
ішкі тіршілігін де соншалықты білмейміз.

Дегенмен бұл әулеттің жандарын ай-
наласына ерекше тартымды көрсететін бір 
ерекшелігі – бойжетіп қалған қыздары көп 
және шетінен сұлу. Иван қарттың кенже 
қызы Лариса мен жиен немерелері Ната-
ша және Алена жоғарғы сыныпта, менің 
әпкелеріммен бірге оқиды. Үшеуі де оқу 
озаты. Келісті сырт келбетінің үстіне, мі-
нездері де жайлы, кішіпейіл, тәрбиелі қыз-
дар. Менің тағы бір байқайтыным, соңғы 
бір-екі жылда, арасында Ахмет атамның 
кербез қызы Райхан бар - бұл көрікті бой-
жеткендерге осы ауылдың дәмелі деген 
бозбалалары жиі келгіштейтін болған. 
Үйлерін жиі торуылдайды. Айналсоқтап, 
төңеректеп жүретіндер тек ауылдың түбіт 
мұртты бозбалалары ғана емес. Кейде 
кеш қараңғылығын жамылып, үстілеріне 
қынама бел әскери форма киген, омыра-
уларына жарқыратып көп-көп әдемі зна-
чектар тағып, сымдай тартылған бейтаныс 
«дембель» жігіттер де, қаланың шаштары 
желкесіне түскен тар шалбарлы, тікбақай 
студенттері де төбе көрсетіп қалады. 
Олар, әдетте, бізді оңаша шығарып алып, 
жылы-жылы сөйлесіп, қыздарды шақырып 
беруімізді өтінеді. Кейде хат жазып береді. 

Мектепте би кештері болған күндері, 
биден кейін әпкелі-сіңілілерді үйді-үйіне 
шығарып салған жігіттер бірден қайтып 
кетпей, көшенің бұлың - бұлыңында, ағаш-
ағаштың көлеңкесіндегі таса жерлерде 
сырласып ұзақ тұрады. Қыз да, жігіт те 
таныс. Көшенің істерге іс, тиісерге қара 
таппай, іштері пысқан қара сирақтарының 
кешкі уақытта ерекше құлшынып кірісетін 
тағы бір ермегі - әлгілерді аңдиды.Төңерек 
ай сәулесімен сүттей жарқырап, айнала 
бозғылт- күңгірт мұнарға бөленген ала 
көлеңкеде топтарын жазбай, аяқтарын 
аңди басып, қос ғашыққа таяп барып, дәл 
иектерінің астынан шырылдаған ащы да-
уыспен шулап қоя береді: тили-тили теста, 
жених и невеста! Тили-тили теста, жених и 
невеста! Түнгі тыныштықты бұза, жамырай 
шыққан көп дауыстан ағаштың басында 
мүлгіп отырған құстар дүр сілкініп, иттер 
үріп, Сколоталардың шеткі үйлерінің тере-
зелерінен жарқырап шам жана бастайды. 
Бітті. Баба Маруся оянды. Енді көп шуыл-
даққа одан арғысы керек емес. Енді істің 
аяғын асықпай, алыстан бақылауға да бо-
лады. 

Қара көлеңкеден: 
- Вот сорванцы! Сендерді ме, өң-

кей боқмұрын!» - деп, зілсіз айбат шегіп, 
бері қарай қозғалған жігіттің сұлбасы мен 

бойжеткеннің сыңғырлаған ерке күлкісі 
естіледі.

Еркінсіп, өздерін бейне мектеп оқу-
лықтарындағы ержүрек партизандардай 
сезінетін қара борбайлар қос ғашықпен 
қаша жамандасып, өздеріне ғана таныс жа-
сырын соқпақтармен тарыдай шашылып, 
қараңғылыққа сіңіп кетеді. 

Мұндай кештердің ертесінде, кей 
күндері әлгі «партизандардың»  «түнгі жо-
рықтары» үшін бізге, ересек балаларға жа-
уап беруге тура келетін де кездер болады. 
Қабақтарын түйіп, әдемі жүздерін барынша 
суық, сұсты ұстауға тырысқан Наташа мен 
Алена, Райхан үшеуі Сабыржан екеумізді 
және өзіміз еркелетіп Антошка деп атап 
кеткен алақан көз ақ сары бала Амантай 
Малаевты  мектеп ауласынан ұстап алып, 
жетектеп әкеп орталарына отырығызып:

- Осының бәрін істетіп отырған сен 
екеуің! Сорақылықты қашан қоясыңдар 
осы!?

- Ұсақ балаларды айдап салып, өз-
дерің сырттан бақылап, қызыққа батқыла-
рың келеді! 

- Бірақ жазасыз қалады екеміз деп ой-
ласаңдар, қатты қателесесіңдер!-деп, үш 
жақтан шүйлігіп, қыспаққа алады. 

- Қазір класс жетекшілеріңе барамыз!.. 
Отряд жиналысына салғызамыз!

- Тәртіптері жоқ. Саналары жоқ.. Пио-
нердің қызыл галстугін тағып жүруге лай-
ық емес,-деп мектеп директорына шағым 
түсіреміз!-деп бір қорқытса,  

- Өзге  балалардай емес, ақылдарың 
бар, естиярсыңдар... 

- Түн ішінде үлкендердің ізін аңдып, 
бүкіл көшені шулатып тәртіпсіздік жасауға 
ұялсаңдар етті ...

- Мұндай қылық, әсіресе, сен екеуіңе 
жараспайды, - деп, Сабыржан екеумізге іш 
тарта сөйлеп, пионерлік  ар-намысымызға 
тиіп, ұялтуға тырысады. Біз бұл үшеуін 
ес білгеннен жақсы білетін болғандықтан, 
мына әрекеттерінің әншейін домбытпа, 
дөң айбат екенін де жақсы білеміз. Сон-
дықтан сөздерін бөлмей, тыңдаған кейіп 
танытқанымыз болмаса, әлгі айтқандары-
на онша шіміріге қоймаймыз. Оның үстіне, 
қыз-жігіттің ізін аңдитын шалағай жастан 
әлдеқашан асып кеткенбіз. Түнгі оқиғаға 
да еш қатысымыз жоқ. Оны Наташа да 
түсінеді. Сондықтан басы қатаң басталған 
мұндай әңгіменің аяғы жұмсара келіп, 
екі жағымызға да тиімді бітім жасаумен: 
ол кезде дүкен сөрелерінен сирек кезде-
стіретін қорапты шокалад, әдемі сувенир, 
шарикті май қалам, әр түрлі спорт қоғамда-
рының значектері сияқты ұсақ-түйек пара 
алумен аяқталады. Кейде, тіпті қыздардың 
кәшөлектерінен тиынның сыңғыры естіл-
ген күндері, қызметімізді бұлдап, мұнан 
былай ұсақ балаларды тәртіпсіздік жаса-
уға жібермейтін болып сөз беріп, лениннің 
басы бедерленген елу тиындық, бір сом-
дық темір бақырларын да қағып қаламыз.                                                       

Сколоталардың кіші қыздары Инна 
мен Инганың жасы бізбен қарайлас. Еке-
уі де ұқыпты әрі үлкендерінің айтқанынан 
шықпайтын өте тәртіпті. Бізбен көп аралас-
пайды. Өзге балалардай емес, ойнауға, 
қыдыруға, әсіресе кешкісін жасырынбақ 
ойнауға сирек шығады. Онда да аналары-
ның рұқсатымен белгілі бір уақытқа ғана. 
Отбасындағы ересектердің ұстамдылығы 
мен тәртіптілігі бұларға да мінез боп да-
рыған. Көп сөйлемейтін, көп күлмейтін 
тұйық қыздар. Бірақ соған қарамай, бұл 
екеуінің, әсіресе Иннаның айналасындағы-
ларды өзіне тартып тұратын ерекше бір 
сүйкімді тартымдылығы бар. 

Аудан орталығы Нарынқол - шека-
ра бойына орналасқан  ірі елдімекен. Он 
бес мыңдай халқы бар. Іргесінен бірде құм 
мен тасты сатырлата ағызып, көбік шаша 
тасқындап, бірде сабасына түсіп, баяу 
сарынмен жылысып Байынқол өзені аға-
ды. Өзен арнасын қызыл су басып, таңғы 
шыңылтыр аяздан жарқабақтан төменгі 
тоғайлы өлкенің шекара сымына дейінгі 
көз жетер аумағы айнадай жарқырап, тұта-
сқан көк мұзға айналатын қыс күндері ауыл 
жастарының, әсіресе, біз сияқты ойын 
балаларының ең бір көп шоғырланатын 
дүрмекті ортасы, мұз бетінде жұлдыздай 
ағып сырғанақ теуіп, топ-топ болып шайба 
ойнап, көңіл көтеретін қызулы ортасы - осы 
өзеннің аңғары, ұзыннан-ұзақ созылып 
жатқан мұз айдыны болса, жаздыгүні, шіл-
денің ми қайнатқан ыстығында салқындай-
тын саялы бағы да өзен арнасы. Өзеннің 
сүңгіп кетсең, құлдилатып ағыза жөнелетін 
тастай салқын суы мен жентектелген қиы-
ршық құмы. Көгілдір сұлу тоғайы. Жаз ай-
ларында, сабақтан қол босаған каникул 
күндері, күнұзақ суға шомылып, құмға қы-
здырынамыз. Ауылдың осы тұсында кең 

арнамен сала-сала боп, жайылып ағатын 
жайдақ суды жалдап өтіп, тоғайдан қарақат 
пен қой бүлдірген, долана тереміз. Әжем: 
«пәлен түрлі ауруға мың да бір ем» деп, 
тамсанып отыратын қарашырғанақ пен 
ұшқаттың, бозқарағанның бүрін жинап, қы-
рғауыл мен қоянға тұзақ құрып, қармақпен 
балық аулаймыз. Ұстаған балығымызды 
сол жерде табаға салып қуырып, көк май-
саға газеттен дастархан жайып, иық тіре-
стіре шұрқырасып отырып ас ішіп, көңіл 
көтергеннен асқан рахат бар ма!..Қозға 
көміп пісірген күлдікөмеш картоптың дәмі 
қандай! Ұрттап алсаң, тіліңді үйіріп, шүпір-
леген көбігі кекірек аттырып, танауыңнан  
шығатын лимонадтың дәмі қандай! 

Осындай сейіл-серуендердің кезінде, 
әсіресе, соңғы уақыттарда Иннаның басқа-
ларға қарағанда маған жақынырақ жүруге 
тырысатынын іштей сеземін. Ол биыл 
жылдағыдан көп өзгерген. Үркектеп, бөлек-
теніп  тұратын  бұрынғы менмендеу тұйық 
мінезі жұмсарып, айналасындағыларға 
жақындай түскендей. Бойы да ұзарып, бет 
әлпеті бұрынғы толықша, балаң қалпынан 
ашаң тартып, ысыла түскен. Жібектей май-
да ақ сары шашы иығын жауып, шаралы 
көгілдір көздері күлімсірегенде, ерекше 
нұрланып, бұл да әпкелері сияқты сұлу бо-
латыны қазірден-ақ байқалғандай. 

Әдемілік те естілік сияқты жаратқан-
ның пендесіне берген үлкен сыйы. Сұлу-
лыққа  қызықпау мүмкін емес. Көшедегі 
барлық өзге балалар сияқты мен де Ин-
наға қызыға қарайтынмын. Бірақ дәл осы 
келісті қыздың маған назары ауады-ау де-
ген ой үш ұйықтасам, түсіме кірген емес. 
Менің шамалауымша, бәрі өткен жазда 
басталды. Арамызда қыздарымыз бар, 
бір топ бала өзеннің енсіздеу тұсын жал-
дап арғы жағалауға өтіп келе жаттық. Тау 
шыңдарының мұзы еріп, өзен суы молай-
ған кез. Аяғының астындағы қиыршық тас 
орылып кетіп, қатты ағыс Иннаны жұлып 
әкетіп, ағыза жөнелген. Біз қуып жетіп, қо-
лынан ұстап, тұрғызып алғанымызша, қыз 
аузы-мұрнына су кетіп, кәдімгідей есең-
гіреп қалған-ды. Содан былай суға түскен-
де, әсіресе, судың ағысы қатты тұстарынан 
өткенде, ол менің бетіме күлімсірей қарап, 
қолтығымнан мықтап ұстап алатын болған. 
Мен, әрине, қарсылық көрсетпеймін. Қай-
та көп бозбалаға қол жетпестей армандай 
көрінетін осы  сүйкімді қыздың өзге құр-
дастарымның ішінен өзге емес, дәл мені 
таңдағанына көңілім өсіп, сыртқа білдір-
месем де іштей қатты қуанып жүрдім. Осы 
оқиғадан кейін Инна және Сколоталардың 
басқа да қыздары бізді, көшенің ұл балала-
рын, жатырқауды қойып, бойлары үйреніп, 
араласып келе жаттық. Иннамен екеуміздің  
арамызда сырт көз байқай бермейтін ерек-
ше бір жақындық орнағандай. Иннаны қай-
дам, мен үшін бұл өзі ішіңді жылытып,  кеу-
деңді нұрландырғандай өзгеше бір шуақты 
да жайлы сезім еді. Мұндай күйді алғаш 
сезінуім. Бірте-бірте Инна қаракөлеңке 
қалтарыстары көп тоғайдан жидек теріп, 
өзеннен ары-бері  өткенде ғана емес, топ-
танып мектептен қайтқанда, клубқа киноға 
барғанда, немесе кешкісін  аулаға шығып 
әңгіме дүкен құрып, түрлі ойындар ой-
наған кездерде де маған жанасып, жақын 
жүреді. Қарап тұрған сырт көз болмағанда, 
қолтығымнан ұстап, ойнақылықпен еркін 
тіл қатып, еркелеп те қояды. Ара-арасын-
да сөйлеген сөзіне қазақша сөздер қосып 
айтатын әдет шығарған. Мен де оны осы 
қылықтары үшін ерекше ұнатып, жақсы 
көріп келе жаттым. Айналамыздағылар  
біздің арамыздағы бұл өзгерісті байқаса 
да, мазақтап, немесе басқаша мән беріп, 
ойынға айналдырып күлген емес. 

Ауылдың әр күні бір-біріне ұқсас. Өз-
гешелігі де, селт еткізер жаңалығы да аз. 
Үйреншікті сарынмен баяу жылжып өтіп 
жататын жайма-шуақ күндердің күндізгі бар 
қарекет - тіршілігі күннің батысымен, ше-
шелеріміздің сиыр сауып, ас дайындап, от-
басы мүшелерінің үлкен дастархан басына 
жиналуымен саябыр табады. Бірақ тіршілік 
мұнымен тоқтап қалмайды. Төбеңнен 
төнген қара көк аспанда мың сан жұлдыз 
жымың қағып, құс жолы көлбей созылып, 
мына шетсіз-шексіз ғаламның ұлылығы 
мен құпия тынысын жайлап қана сездірсе, 
жер бетіндегі мүлгіген кешкі тыныштықты 
іргеден ағып жатқан тау өзенінің бірқалып-
ты сарыны мен ауылдың әр тұсынан баяу 
созылып, қалықтай әуелеген ән ырғағы, 
сол әуенді сүйемелдеген гармошка мен ба-
янның үдік-создық акордтары бұзады. Кейі 
таяу маңнан, кейі ауылдың алыс шетінен 
талықси созылып орыстың, қазақтың, та-
тардың халық әндері, соғыс жылдарының 
сырлы,  сұлу романстары келеді құлаққа. 
Соңғы уақыттарда қазақ радиосынан жиі-

жиі берілетін Қалдаяқовтың «Ана жыры» 
мен «Сен сұлуы», «Менің Қазақстанымы» 
әуелейді. Ауыл кешін мерекелік көңіл-күй-
ге бөлеген сұлу әуен аспандап, демалыс 
күндері түннің бір уағына дейін созылады. 
Мұндай тымық кештер біздің көшенің бой-
жеткендері мен бозбалаларына да ерек-
ше желпініс әкеледі... Сәнмен киініп, бой 
түзей бастаған, өз арамызда  «жігіті бар 
екен», «ананы ұнатып қалыпты», «мына-
умен жүреді екен» деген қаусетке іліне 
бастаған, бізден үш-төрт жас үлкендігі бар 
әпкелеріміз және  солардың басқан-тұрған 
ізін аңдып, артынан қалмайтын ( шеше-
леріміздің тапсыруымен) мен сияқты «қы-
рағы күзетшілері» көршіміз Жора ағайдың 
есігінің алдындағы шағын алаңға, сондағы 
ұзынша ағаш орындықтың басына жи-
наламыз. Әр нәрсенің басын бір шалған 
жеңіл-желпі әңгіме тыйылып, кезек әнге 
келеді. Мұндайда таза, тұнық үнмен ән 
бастайтын Райхан мен Алена және менің 
немере әпкем Айгүл. Үшеуі де мектептегі 
көркемөнерпаздар үйірмесінің белді мүше-
лері. Жаңа шыққан әндерді елден бұрын 
жаттап алып, сахнаға шығаратын да, осын-
дай тымық кештерде еркін шырқап, көпке 
жайып, тарататын да осы үшеуі. Көбінесе 
орыс тіліндегі жаңа әндерді айтамыз. Сол 
кездегі жастардың сүйікті әншілері Жан 
Татлян мен Мүсілім Магамаевтың, Эдита 
Пъеха мен Бюль-Бюльоглының орында-
уындағы жаңа эстрадалық әндер шырқа-
лады. Бүкіл Кеңес Одағы көрермендерінің 
көңілінен шыққан «Қос мекенді адам», «Ы» 
операциясы», «Кавказ тұтқыны» сияқты 
кинофильмдерден кейін ел арасына кеңі-
нен жайылып, би алаңдарының музыка-
лық ырғағына айналған «Студенттер әні», 
«Қара мысық», «Көше шамдары», «Дола-
лай», «Лада» сияқты әндерді нақышына 
келтіріп Райхандар бастайды. Қалғанымыз 
шамамыз келгенше ілесіп, хормен қостай-
мыз. Мен онша шебер ойнамасам да, көп 
әндерді гармошкамен тәп-тәуір сүйемел-
деймін. Сондықтан мұндай отырыстар 
менсіз басталмайды. Солай болған соң, 
бұл топтың ішіндегі беделім мен бәсім де 
жоғары. Бірақ көп бойжеткеннің ортасында 
ерекше ілтипатқа бөленіп, дараланып оты-
рып та алаңдап, қалың дүрмектің арасынан 
ең алдымен Иннаны іздеймін. Ол жоқ бол-
са, көңілім пәс тартады. Соның келгенін, 
қасыма жақынырақ кеп отырғанын тағат-
сыздана күтемін. Төңерек қарауытып, көз 
байлана бастаған алакеуімде көйлегі аға-
раңдап, көшенің арғы  бетіндегі ауласынан 
шығып, ақырын басып жақындап келе 
жатқан оның қарасын алыстан көремін. 
Кеуде тұсым шымыр етіп, ішім жылып қоя 
береді. Қасындағыларды шынтағымен ите-
ре, қысыла-қымтырыла кимелеп келіп, бір 
шеттен орын алған оның дауысын да көп 
дауыстың ішінен жазбай танимын. Осы бір 
сүйкімді қыздың күн өткен сайын ой-сана-
мнан ерекше орын алып, бар болмысымен 
жақындап келе жатқанына іштей риза бо-
лып, көңілім жайбарақаттанып, жайлана 
түсемін.  

Сауықшыл топ ән айтудан жалыққан-
да, бір уақ көрген кино, оқыған кітаптары-
мызды әңгімелеп, мектеп жаңалықтарын 
сөз қылып, қашан шешелеріміз әр үйдің 
ауласынан аттарымызды атап, дауыстап 
шақырып алғанша, шоғырымызды жаз-
бай, гуілдесіп ұзақ отырамыз. Мен бұл 
шақта жаздың ұзақ күнінің ертерек ұясы-
на қонып, көңіліме ерекше құлшыныс пен 
құштарлық сыйлайтын осындай кештердің 
тезірек басталуын және аяқталмай созыла 
беруін тағатсыздана күтетін бір тосын күй-
ге ауысқандаймын. Инна да бұрынғыдай 
емес, үйіне қайтуға асықпайды. Көп сөй-
лейді. Жиі күледі. Дәл менің басымдағы 
көңіл-күй оны да билеп, баурап алғандай. 
Оның бойындағы бұл өзгерісті кей сәт-
терде жалт еткен көзқарасынан, кейде 
күлімсіреп, бетіме ұзағырақ қарап қала-
тын жанарынан байқаймын. Арамыздағы 
бұл жақындық – жай ғана достық па, әлде 
жасөспірім қыз бен ұлдың арасында бо-
латын еліктеушілік, романтикалық сезім 
толқыны ғана ма,  не болмаса қауызын 
жарған алғашқы махаббат па – дәл қазір 
оны байыптай алатын халде емеспін. Бірақ 
іштей тілейтінім – осы күй, жан-дүниемді 
нұрландырған осы шуақты сезім бітпесе 
екен. Үзілмей жалағаса берсе екен. Одан 
ары не болады - оны ойлағым келмейді. 
Білетінім, дәл қазір біздің арамызды ажы-
рататындай, достығымызға кедергі бола-
тындай еш себеп жоқ. Болуы да мүмкін 
емес сияқты еді. Бірақ ... амал не. Өкінішке 
қарай,  бәрі ойламаған жерден және өте 
тез аяқталды.

Жаз ортасы ауып, кешкі дымқыл ауа-
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Райымбек ауданы 
 

Құдайбергенов 
Нұржан Кеңесұлы 

Сүмбе ауылы, 
Абай атындағы 

орта мектебі, 
Сағат 10.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

 
Сарыбастау 

ауылы 
Ауылдық 

мәдениет үйі, 
 Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

 

Тегістік ауылы, 
М.Мақатаев атындағы 

орта мектебі, 
Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 

Қақпақ ауылы, 
Жәмеңке орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00 

Сарыжаз ауылы, 
Сарыжаз орта 

мектебі, 
Сағат 10.00  

------- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 

Шәлкөде ауылы, 
Шәлкөде орта 

мектебі, 
 Сағат 10.00 

------- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 

Нарынқол ауылы, 
Аудандық мәдениет үйі 

Сағат 10.00  
----- 

Азаматтарды жеке 
қабылдау 

Сағат 11.00 
 

 Аудан әкімнің 
қорытынды есебі 

Аудандық мәдениет 
үйі 

Сағат 11.00  
----- 

Азаматтарды жеке 
қабылдау 

Сағат 12.00 
 

Жамбыл 
ауылы, 

С. Әшімбаев 
атындағы орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00. 

 

Текес ауылы, 
Қ. Шорманов 

атындағы орта 
мектебі 

 Сағат 15.00 
------ 

Азаматтарды 
жеке қабылдау 

Сағат 16.00 
 

  Қайнар ауылы, 
Ауылдық мәдениет 

үйі, 
 Сағат 15.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 

Қарасаз ауылы, 
Ауылдық мәдениет 

үйі, 
 Сағат 15.00  

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

 

  

Аудан әкімі                                                   Н. Құдайбергенов

дан күздің салқын лебі біліне бастаған шіл-
де айының соңғы күндерінің бірі болатын. 
Сабақ басталуға санаулы күндер қалған. 
Кешкі астан кейін есік алдына шығып, 
тыныстап отыр едім. Қасыма Инна келіп 
жайғасты. Қолында газеттің қағазына шиы-
ршықтап орап алған қос уыстай шиесі бар. 

- Саған әкелдім, жей ғой,- деді, қағаз-
дың орауын жазып, алдына ыңғайлап қой-
ып жатып. Өзі жақынырақ жылжып отырды. 

Алша, шие, өрік дегендер - біздің 
өңірдің  адамдары үшін, әсіресе балалар 
үшін жерік асындай таңсық дәмдер. Жаз 
кезінде қала жаққа қатынаған жолаушы-
лардың бала-шаға, көрші-қолаңға деп 
алып келетін базарлығының басы да дәмі 
тіл үйіретін осы жемістер. Иннаның әкесі 
- ұзын бойлы, жирен шашты, ақ сары жігіт 
Коля ағай өткен аптада қалаға  кеткен. Сол 
келген болуы керек. Шиенің қышқылтым 
дәмінен тыжырына күлімсіреп, аракідік 
менің бетіме жалтақтай қарап қойып, біраз 
уақыт үнсіз отырған Инна бір кезде елеусіз 
ғана:

- Біз қала жаққа көшетін болдық,-деді. 
- Көшкені қалай!? Қайда!?
  Мына хабардың тосын естілгені сон-

шалық, алғашқыда не айтарымды білмей 
абдырап қалдым. Сөйтсе де , өз-өзіме 
келіп: 

- Қайда көшесіңдер?! – дедім, Иннаға 
тіксіне қарап. Барынша сабырлы болуға 
тырыссам да, даусым өзгеріп, әдеттегіден 

өзгешелеу естілсе керек. Инна сәл езу 
тартты да: 

- Әкемнің жұмысын Алматы жаққа, 
«Тургеньское лесничество» деген мекеме-
ге ауыстырыпты. Алдағы сенбіде көшіріп 
әкетуге көлік келеді -деді.

Осыдан кейін ол да, мен де сөзден 
тыйылып, үнсіз отырып қалдық. Әлгі әзір-
дегі  жайбарақат көңілім бір сәтте ұйқы-тұй-
қы болып кетті. Естігім де, көнгім де кел-
мейтін бір тосын өзгеріс сұп-суық болып, 
жақындап келе жатқандай. Иннаның ай-
тқандарының  салмағын енді анық сезініп, 
жүрек тұсым шаншып, лықсыған ыстық 
толқын өзегімді қуалап жүгіріп өтті. Ең бір 
қымбат затыңды жоғалтқанда  өзегіңді 
өртеп, ішіңді удай ашытатын уытты өкініш 
толқыны. Сол толқынның шырмауында өз 
ойыммен арпалысып отырып:

- Ауылдағы жұмысы да жақсы еді ғой,.. 
Неге көшеді?-деймін күбірлеп. Мұнымен не 
айтқымның келгенін өзім де білмеймін. Ішкі 
дауысым қапелімде еріксіз сыртқа шығып 
кетті. 

- Не дейсің?.. Бірдеңе дедің бе?..
- Жоқ... Ештеңе емес...
Инна алабұртқан көңілімді бірден 

таныды. Таныды да, аяп кетті ме, әлде 
жұбатып, тыныштандырғысы келді ме 
– сүйріктей жұмсақ саусақтарымен жай-
лап қолымнан ұстады. Байыппен қараған 
жанарынан жалтылдаған ұшқын көрінді. 
Көз шарасы да дымқылданғандай болып 
көрінді. Сол қалпы бетімді өзіне қарай 

бұрып, қолындағы беторамалымен езуіме 
жұққан шиенің қызыл табын ақырын сүртіп 
алды. Аз кідіріп, жан-жағына абайлап қа-
рап алып, жаңағы шие жұққан езуіме ернін 
тақап құшырлана сүйді. Аз өтті ме, көп өтті 
ме болжай алмадым. Келесі сәтте ол ор-
нынан жылдам тұрып, үйіне қарай жүгіре 
жөнелді. Мен қозғалған жоқпын. Шоқ ти-
гендей дуылдаған бетімді саусақтарыммен 
басып, үнсіз отырып қалдым.

Сол күні кешке ол ойын алаңына кел-
ген жоқ. Көңіл күйім болмағандықтан, мен 
де үйге ертерек барып, бүркеніп жатып 
қалдым. Бірақ түннің бір уағына дейін ала-
бұртып, қызынып, ұйықтай алмадым.

Осыдан үш күн өткенде, іргелес оты-
рған төрт-бес үйдің барлық әйелдері, ара-
сында бірен-саран қолы бос еркектер мен 
балалар бар – кіші Сколоталарды Алма-
тыға шығарып салдық. Жүк тиеген «Зил» 
көлігі Иннаның ауласынан баяу қозғалып, 
көшеге қарай бұрылғанда, кабинада, ше-
шесінің қасына отырған  Инна терезеден 
басын шығарып, «Ұлдар! Қыздар, Хош 
болыңдар!» деп, беторамалын бұлғап, 
дауыстап қоштасып бара жатты. Біздер, 
балалар, бір шетте топтанып оқшауырақ 
тұрғанбыз. Амантай бастаған бес-алтауы: 

- Жүріңдер, көшенің бұрылысына 
дейін шығарып салайық!-деп, машинаны 
қапталдап жүгіре жөнелгенде, неге екенін 
білмеймін, мен тұрған орнымнан қозғал-
мадым. Өз ырқым өзіме көнбей, ана дүріл-
деген дүлей көлік жүрегімнің әлдебір нәзік 

қылын суырып, бірге әкетіп бара жатқан-
дай, сазарып, тұрып қалдым. Иннаның сәт 
сайын алыстай түскен сүйкімді жүзін қи-
май, оның тынбай бұлғаған гүлді орамалы 
тек маған ғана «хош, хош» деп, қоштасып 
бара жатқандай болып, көңілім босап кетті. 
Алғаш рет көзіме жас үйірілді.

Балалық бал дәуреннің кіршіксіз уыз 
шағында  жолымыз түйісіп, адал дос бола 
білген сүйкімді молдаван қызы Инна мен 
екеуміздің арамыздағы бұл албырт сезім, 
мүмкін алғашқы махаббат шығар. Қалай 
болғанда да Инна менің жүрегімде өшпес 
із қалдырды. Көпке дейін ұмыта алама-
дым. Сколоталардың есігінің алдынан өт-
кенде, иә осындағы туыстарының бірімен 
кездесіп қалғанда, Инна еріксіз көз алдыма 
келеді. Жүрегім шаншып, алабұртып қа-
лам. Кей сәттерде алакөлеңкеде көйлегі 
ағараңдап, ауласынан шығып келе жатқан-
дай болып, кейде әдеттегідей терезесі-
нен күле қарап, «Қазір шығамын» деп қол 
бұлғап тұрғандай көрініп, елегізіп, көпке 
дейін алаңдап жүрдім. Өзім байқамасам 
да, аз уақытта бұрынғы бала қалпымнан 
ажырап, басылып, тұйықталып қалғандай-
мын. Осыны байқаған жеңгем Күлімхан бір 
күні:

- Мырзажігіт, осы сен Иннаны ұмыта 
алмай жүрсің-ау,- деді бетіме қарап жы-
миып. Тосын сұрақтан сасып қалдым. Бірақ 
сыр бергім келмей:

- Жоқ-а. Оны қайдан шығардыңыз?- 
деп, қызараңдап, жалтара беріп едім:

- Ұмыта алмай жүрсің, білемін-деді 
жеңгем. Сөйтті де:

- Инна жақсы қыз. Өзі көшіп кетсе де, 
ата-әжесі, қалған туыстары осында ғой. Ке-
леді. Кездесесіңдер әлі-деді. 

Жеңгемнің мына сөздері менің 
көңіліме кәдімгідей үміт отын ұялатқандай 
болды.  Жеңілдеп қалғанымды сездім. Оны 
жеңгем де түсінді. Толықша келген әдемі ақ 
сары жүзі оттың қызуынан балқи түсіп (ау-
лада табаға нан жауып отырған болатын):

– Әй, жаным-ай, мінеки, сен де жі-
гіт болдың, - деп, иығымнан құшақтап, 
маңдайымнан иіскеді. 

Кәдімгідей жігіт басыммен ішкі 
сезімімді жасыра алмағаныма қысылсам 
да, еріксіз мен де күлдім. Балалық өзімшіл 
өр намыспен өзге түгіл, өзім мойында-
май келген құпия сырымды жеңгемнің та-
нып, біліп қойғанына сол сәтте еш өкінген 
жоқпын. Кеудемде үміт ұшқыны оянды. 
Бірақ мен асыға күткен күзгі демалыс 
кезінде де, тіпті одан кейінгі жаңа жыл 
мейрамында да Инна келген жоқ. Хат та, 
открытка да жазбады. Көктемге қарай Иван 
қарттың өзі де, осындағы өзге туыстары да 
қалаға қарай қоныс аударды. 

Адам көңілі арманшыл. Кей сәттерде 
Мұқағалидың «Күн кешіп әлдеқандай жүр 
екенсің, Сүттен ақ, судан таза адалым-ай» 
деген өлең жолдарын естігенде, көз алды-
ма Инна елестейді. 

Мұхаметнұр ЕСІМБЕК,
Есік қаласы.

Райымбек ауданы ауылдық округтері әкімдерінің халықпен есеп беру   
кездесулерінің кестесі (18.01.2022ж 01.02.2022 ж)

 

 

Қаңтар 

18 
Сейсенбі 

19 
Сәрсенбі 

20 
Бейсенбі 

21 
Жұма 

24 
Дүйсенбі 

25 
Сейсенбі 

26 
Сәрсенбі 

31 
Дүйсенбі 

01 
Сейсенбі 

Сүмбе ауылдық округі 
Бестібаев Елжан 
Кәдірахманұлы 

 
Қызылшекара 

ауылы, 
К.Байшығанұлы 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

 

 
Сүмбе ауылы, 
Абай атындағы 

орта мектебі, 
Сағат 10.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

       

Жамбыл ауылдық округі 
Қойлыбаев Роман 

Бекзадаұлы 

 
Қаратоған ауылы 

Н. Өмірзақов 
атындағы орта 

мектебі,  
Сағат 10.00 

 

 
Жамбыл ауылы, 

С. Әшімбаев 
атындағы орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00. 

 

       

 
Ұзақ батыр ауылдық округі 

Әлдибеков  
Шалқар  

Әшірбекұлы 

 
 

  
Сарыбастау 

ауылы 
Ауылдық 

мәдениет үйі, 
 Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 
 

     
 

.  

Текес ауылдық округі 
Таубалдиев Нұрболат 

Құрашұлы 

  
Жаңа Текес 

ауылы,  
Жана Текес 

негізгі мектебі, 
Сағат 10.00  

 
Текес ауылы, 
Қ. Шорманов 

атындағы орта 
мектебі, 

 Сағат 15.00 
------ 

Азаматтарды жеке 
қабылдау 

Сағат 16.00 
 

 

 
 

    

Тегістік ауылдық округі 
Себдайыров Бауыржан 

Маратұлы 

 
 

 
 

  
Тегістік ауылы, 

М.Мақатаев 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

 

  
 

   

Қақпақ ауылдық округі 
Әлімқожаев Жұмаш 

Жапарұлы 

   
 

 
Көкбел ауылы 

Көксай орта 
мектебі, 

Сағат 10.00. 
 

 
Қақпақ ауылы, 
Жәмеңке орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

    

(Жалғасы 7-бетте.)
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Аудан әкімі                                                   Н. Құдайбергенов

 

 

Қаңтар 

18 
Сейсенбі 

19 
Сәрсенбі 

20 
Бейсенбі 

21 
Жұма 

24 
Дүйсенбі 

25 
Сейсенбі 

26 
Сәрсенбі 

31 
Дүйсенбі 

01 
Сейсенбі 

Сүмбе ауылдық округі 
Бестібаев Елжан 
Кәдірахманұлы 

 
Қызылшекара 

ауылы, 
К.Байшығанұлы 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

 

 
Сүмбе ауылы, 
Абай атындағы 

орта мектебі, 
Сағат 10.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

       

Жамбыл ауылдық округі 
Қойлыбаев Роман 

Бекзадаұлы 

 
Қаратоған ауылы 

Н. Өмірзақов 
атындағы орта 

мектебі,  
Сағат 10.00 

 

 
Жамбыл ауылы, 

С. Әшімбаев 
атындағы орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00. 

 

       

 
Ұзақ батыр ауылдық округі 

Әлдибеков  
Шалқар  

Әшірбекұлы 

 
 

  
Сарыбастау 

ауылы 
Ауылдық 

мәдениет үйі, 
 Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 
 

     
 

.  

Текес ауылдық округі 
Таубалдиев Нұрболат 

Құрашұлы 

  
Жаңа Текес 

ауылы,  
Жана Текес 

негізгі мектебі, 
Сағат 10.00  

 
Текес ауылы, 
Қ. Шорманов 

атындағы орта 
мектебі, 

 Сағат 15.00 
------ 

Азаматтарды жеке 
қабылдау 

Сағат 16.00 
 

 

 
 

    

Тегістік ауылдық округі 
Себдайыров Бауыржан 

Маратұлы 

 
 

 
 

  
Тегістік ауылы, 

М.Мақатаев 
атындағы орта 

мектебі, 
Сағат 10.00 

------ 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 11.00 

 

  
 

   

Қақпақ ауылдық округі 
Әлімқожаев Жұмаш 

Жапарұлы 

   
 

 
Көкбел ауылы 

Көксай орта 
мектебі, 

Сағат 10.00. 
 

 
Қақпақ ауылы, 
Жәмеңке орта 

мектебі 
Сағат 15.00 

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 16.00 

    

(Жалғасы. Басы 6-бетте.)

 

 
Сарыжаз ауылдық 

округі 
 Азанбаев 

 Медет 
 Дүйсенбекұлы 

    
Көмірші 
ауылы, 

Көмірші орта 
мектебі,  

Сағат 10.00  
 

 
Ақбейт ауылы, 

Ақбейт 
бастауыш  

мектебі 
Сағат 15.00 

 

 
Сарыжаз 
ауылы, 

Сарыжаз орта 
мектебі, 

Сағат 10.00  
------- 

Азаматтарды 
жеке қабылдау 

Сағат 11.00 
 

   

Қайнар ауылдық округі 
Сәдуақасов Нұрқасен 

Айдарханұлы 
 

      
Қайнар 
ауылы, 

Ауылдық 
мәдениет үйі, 
 Сағат 15.00 

------- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00 

 
 

 
 

  

Шәлкөде ауылдық 
округі 

 Құман Қуанышұлы 

  
 

   
 

 
Талас ауылы, 
Ш.Уалиханов 

атындағы орта 
мектебі 

 Сағат 10.00  
 

 
Шәлкөде 
ауылы, 

Шәлкөде орта 
мектебі, 

 Сағат 10.00 
------- 

Азаматтарды 
жеке қабылдау 

Сағат 11.00 
 

 
 

 

Қарасаз ауылдық округі 
Мұхаметжанов  

Дидар 
 Нұрболұлы 

     
 

 
Тұзкөл ауылы, 
Т. Мұсақұлов 

атындағы орта 
мектебі 

 Сағат 10.00  
 

 
Қарасаз ауылы, 

Ауылдық 
мәдениет үйі, 
 Сағат 15.00  

----- 
Азаматтарды 

жеке қабылдау 
Сағат 16.00 

 

  

Нарынқол ауылдық 
округі 

Шенебеков 
Амангелді 

Смайылұлы 

 
 

       
Қостөбе ауылы, 

 Қостөбе бастауыш  
мектебі, 

 Сағат 10.00  
 
 

Нарынқол ауылы, 
Аудандық мәдениет 

үйі 
Сағат 10.00  

----- 
Азаматтарды жеке 

қабылдау 
Сағат 11.00 

 
 

 
Аудан әкімі                                                   Н. Құдайбергенов Райымбек ауданы бойынша ауылдық округтердегі тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен сын-ескертпелерін 

жинақтау  жәшіктерінің орналасқан жерлері және ауылдық округ әкімдерінің әлеуметтік желідегі аккаунттары.
Р/т Аты-жөні  Лауазымы Сенім телефоны Фейсбук Инстаграмм Тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен сын-

ескерпелерін жинақтау  жәшіктерінің 
орналасқан жері 

1 Шенебеков Амангелді Смайылұлы  
 
 

Нарынқол ауылдық 
округінің әкімі 

8/72779/  
21364 

ұялы: 87770210766 

Шенебеков Амангелди Naryngol_auyldyq_akimdigi Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі №17 
Райымбек ауданының «Нарынқол ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

2 Қойлыбаев Роман Бекзадаұлы Жамбыл ауылдық 
округінің әкімі 

8/72779/  
26487 

ұялы 87054009345 

Койлыбаев Роман zhambylauyldykokrugi Жамбыл  ауылы, С.Әшімбаев көшесі №36 
Райымбек ауданының «Жамбыл ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты   

3 Бестібаев Елжан Кадірахманұлы Сүмбе ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 25501 
ұялы 87052870869 

Сүмбе акимат sumbe_akimdigi Сүмбе  ауылы, С.Далабаев көшесі №61 
Райымбек ауданының «Сүмбе ауылдық округі 
әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

4 Таубалдиев Нұрболат Құрашұлы Текес ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 24150 
ұялы 87052614862 

Таубалдиев Нурболат tekes518 Текес ауылы, Дембаев көшесі №18 Райымбек 
ауданының «Текес ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты 1-қабат 

5 Садвакасов Нұрқасен 
Айдарханұлы 

Қайнар ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 25600 
ұялы 87780016063 

Қайнар ауылы Qainar_auylynyn_akimdigi Қайнар ауылы, Т.Жұрқабаев көшесі №2  
Райымбек ауданының «Қайнар ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

6 Себдайыров Бауыржан Маратұлы Тегістік ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 50261 
ұялы 87762995553 

- bayrjan_s.m Тегістік ауылы, Биеке көшесі №14 Райымбек 
ауданының «Тегістік ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты 1-қабат 

7 Әлімқожаев Жұмаш Жапарұлы Қақпақ ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 27427 
ұялы 87018428506 

- Jumash_japaruly Қақпақ  ауылы, Монай-Мұқай көшесі №20 
Райымбек ауданының «Қақпақ ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

8 Азанбаев 
Медет Дүйсенбекұлы 

Сарыжаз ауылдық 
округінің әкімі 

8/72779/ 26355  
ұялы 87761444401 

Сарыжаз ауылдық округі 
әкімдігі 

Saryzhaz_auyldyk_akimdigi Сарыжаз ауылы, Әбдіразақ көшесі №70 
Райымбек ауданының «Сарыжаз ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

9 Мұхаметжанов Дидар Нұрболұлы Қарасаз ауылдық округінің 
әкімі 

8/72779/ 23103 
Ұялы 87057262201 

Қарасаз ауылдық округі 
әкімдігі 

Karasaz_auildyk_akimdigi Қарасаз ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі №3  
Райымбек ауданының «Қарасаз ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

10 Қуанышұлы Құман Шәлкөде ауылдық 
округінің әкімі 

8/72779/ 23448 
ұялы 87778227007 

- Kumankuanishuly  Шәлкөде ауылы, Н.Исабаев көшесі №29 
Райымбек ауданының «Шәлкөде  ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты 1-қабат 

11 Әлдибеков Шалқар Әшірбекұлы Ұзақ батыр ауылдық 
округінің әкімі 

8/72779/ 25200 
 ұялы 87011210704 

Шалқар Алдибеков Sarybastau_akimat Сарыбастау ауылы, Абдісүлеймен көшесі 
№110 а Райымбек ауданының «Ұзақ батыр 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты 1-қабат 
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УЛЫ  ГАЗДАН  САҚ  БОЛЫҢЫЗ!

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 

1- қабат
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Қазақстан Республикасы 
ақпарат және коммуникация 

министрлігі
байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау коми-
тетінде 2017 жылғы 13 сәуірде 

тіркеліп, №16447-Г куәлігі 
берілген.

 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

Қ ұттықта ймыз !

Шыршаны қорғайық

Тәжік-Ауған ардагерлерімен кездесті

Нарынқол ауылының тұрғы-
ны, аяулы ана, ұлағатты ұс-
таз АТАГЕЛДИЕВА Күләш 
қаңтар айының 1-жұлдызын-
да 60 жасқа толып, зейне-
ткер атанғалы отыр. Білікті 
маман Нарынқол ауылының 
Б. Соқпақбаев атындағы мек-
теп гимназиясында қазақ тілі 

пәнінің мұғалімі болып еңбек 
етіп келеді. Ұзақ жыл білім са-
ласында шүмектеп төккен тері 
мен болашақ ұрпақ үшін еткен 
ерен еңбегі бағаланған өз ор-
тасында абыройлы азаматша. 
Қуаныш иесіне зор денсаулық, 
көңілді күндер, тек жақсылықтар 
тілейміз. Осы күнге дейінгі бей-
нетіңіздің зейнетін отбасыңы-
збен және жақындарыңызбен 
бірге көріңіз.

Бүгінгі күн - бөлектеу күн, 
                                      маңызды,
Маңыздысы - бүгін туған 
                                          жан ізгі!
Алпыс мәрте Күнді 
          айналған жұмыр Жер,
Сізге бақыт тілеп 
                         тұрған тәрізді. 

Қ ұ т т ы қ т а у ш ы л а р :
Нәби әулеті.

Ақбейіт ауылының 
тұрғыны, ұлағатты ұс-
таз БЕЙСЕНБИНОВ 
Марғұлан  Нұрәділұлын 
40 жасқа толған және Са-
рыжаз ауылының тұрғы-
ны қадірлі әріптесіміз 
ТҰРСЫНБЕК Аяулым 
Бақытқызын 20 жасқа 
толған туған күндерімен 
шын жүректен құттықтай-
мыз. Мамандықтың 

төресін таңдаған, болашақ ұрпақ үшін білім саласында аянбай еңбек 
етіп жүрген қос әріптесімізге әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Отба-
сыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шат-
тық берсін. Тәрбиелеген шәкірттеріңіз биіктерден көрініп еңбектеріңіз 
жансын. Жақсы күндеріңіз көп болып, толайым табыстарға жетіңіздер.

Көлдей көңіл тілеймін таусылмайтын,
Өзендей өмір болсын сарқылмайтын.

Аспандарың айлы түндей ашық болсын,
Жаманшылық сендерден қашық болсын.

Құттықтаушылар: Ақбейіт бастауыш мектебі.  

Табиғат-тал бесігің Тұрғындар назарына!

Жаңа жыл жақындаған сайын елді ме-
кендерде қылқан жапырақты ағашты заңсыз 
кесу көбейе түсетіні анық. Жаңа жылды әр 
отбасында шыршамен қарсы алу дәстүр-
ге айналған болса, кейбір отбасы жасан-
ды шыршаны сатып алғаннан гөрі, табиғи 
шыршаны таңдайды. Бұның арты жаза 
екенін ескерте отырып, «Нарынқол орман 
шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі «Алматы облысының табиғи ре-
сурстар және табиғатты пайдалануды рет-
теу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
25.11.2021 жылғы №54-ММ бұйрығын бас-
шылыққа ала отырып «Жас өскін екпелер 
мен табиғи өсімдегі шыршаларды қорғау»  
мақсатында ішкі істер бөлімімен біріккен 
кезекшілік топ құрылып, шыршаны  заңсыз 
кесуден қорғау іс-шаралары барысында 
қызмет атқаруда. Сарыжаз ауылына бір 
бекет қойылған. Қазіргі таңда бірлескен жұ-
мыс атқарылуда. Әр орман күтушісі үйінің 
жанына орнатылған бекеттерде тұрақты 
күнделікті кезекшіліктер ұйымдастырылған. 

Күнделікті ақпарат орталыққа алынып, об-
лыстық басқармаға хабарланып отырады.  
Жаңа жыл қарсаңында 1 дана жас шырша-
ны шабу немесе бүлдіру  ҚР Үкіметінің 2007 
жылғы 31 мамырдағы №441 қаулысына сәй-
кес 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
келген залал өндіріледі, яғни 43755 теңгені 
құрайды, сонымен қатар әкімшілік жауап-
кершілікке тартылады.

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында қылқан 
жапырақты ағаштардың бұтақтарынан жа-
салған шыршаларды, сондай-ақ контейнер-
лерде өсіп тұрған шыршаларды алдын-ала 
тапсырыс беру арқылы мемлекеттік меке-
меден сатып алу мүмкіндігі бар. Табиғат 
байлығын болашақ еншісіне қалдыру бар-
ша халықтың міндеті десек, табиғатты бірге 
қорғайық!

Р.УСКЕНБАЕВ, 
«Нарынқол орман шаруашылығы» 

коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ӨСС-ның бастығы. 

Қазіргі уақытта ең басты 
мәселелердің бірі тұрғын 
үйлерде ақаулы пештерден 
өрттер шығып, иісті газбен 
уланған азаматтар ауруха-
наларға түсуде. Яғни жыл 
басынан ауданымызда 32 
адам уланып, улану салда-
рынан 1 адам қаза тапты. 

Түтін жолы дұрыс бол-
мағанда, пештердің ақау-
лықтарынан, адамдардың 
иісті газбен улануы аян. 
Иісті газбен уланған кезде 
адам есінен айырылып, 
қаза табуға әкеліп соғады. 
Әдетте адам иісті газбен 
қашан дем ала бастағанын 
білмейді. Дегенмен біраз 
уақыттан кейін басы ауыра-
ды, көруі нашарлап, басы 
айналады, жүрегі айныйды.
Адам жүре алмай қалса 

өлуі мүмкін. Сондықтан өрт 
кезінде ең алдымен үйдегі 
мүлікті емес, адам өмірін 
қорғау жайлы ойлау керек. 
Дереу далаға шығуды ой-
ластырған жөн. Егер да-
лаға шығу мүмкін болмаған 
жағдайда ауамен дем алуға 
мүмкіндік бар бөлмеге ауы-
сыңыз. Және ол бөлмеге 
түтін мен газдың кірмеуі 
үшін қолдан келгеннің бәрін 
істеген жөн. Зардап шеккен 
адамды жатқан күйі дереу 
таза ауаға шығару керек. 
Адамның тынысын тарыл-
татын киімдерден босатып, 
ыңғайлы етіп жатқызу керек. 
Егер зардап шегуші есін 
білмей жатса оны аударып 
етбетінен жатқызған жөн. 
Бұл кезде оның тыныс алу 
жолдары ашылады және 

тілі тамағына кетпейді. 
Жедел-жәрдем шақыруды 
ұмытпаңыз. Уланудың жеңіл 
жағдайларында зардап 
шегушіге кофе, шай беріп, 
нашатыр спиртін иіскету  ке-
рек. Жүрегі айныған жағдай-
да дәрігерге жүгініңіз.

Өрт шығудың басты се-
бептері тұрғындардың өз 
кінәсінен, яғни мас күйін-
де темекі шегу, тұрғын үй-
дегі пештерді дер кезінде 
тазаламадан, отпен абай 
болмау, өрт қауіпсіздігін 
сақтамау, жас балаларды 
қараусыз қалдыру.  

Құрметті ауыл тұрғын-
дары! Өрт қауіпсіздік ереже-
лерін сақтаңыздар!   

Нарынқол ауылдық 
округі әкімдігі.

Семинар

Жуырда «К.Байшығанұлы атындағы 
орта мектебі мектепке  дейінгі шағын ор-
талығымен»  коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесінде Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Мен 
– өз Отанымның батыл қорғаушысымын» 
атты «Тәжік-Ауған» шекарасын күзетуге 
қатысқан ардагерлермен және Райымбек 
ауданының  АӘД жетекшілерімен кез-
десу-семинары өтті. Семинарға қарулы 
қақтығысқа қатысқан ардагерлермен бірге 
аудан әкімінің орынбасары Нұрбол Сағат-

бекұлы бастаған аудан атқамінерлері 
қатысты. Жиынның басын аудан әкімінің 
орынбасары Н. Сағатбекұлы бастап, елі 
үшін жанын аямаған ардагерлерді ма-
рапаттады. Келесі сөз кезегін алған К. 
Байшығанұлы атындағы орта мектептің 
директоры Миятжан Сақанұлы арнайы 
ұйымдастырылған кездесу-семинардың 
мақсаты жайлы айтып, ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығымен құттықтады. Өз кезегін-
де сөз тізгінін алған Тәжік-Ауған ардагері, 
Қызылшекара ауылының тумасы Танаба-
ев Сырым оқушылар мен семинарға қаты-
сушыларға Тәжікстандағы соғыс туралы 
естелігін айтты. Білетініміздей 1993-2001 
жылдары болған Тәжік-Ауған шекарасын-
дағы қарулы қақтығысқа сегіз жарым мың 
Қазақстандық қатысып, өздерінің интер-
националдық және жауынгерлік борышта-

рын адал атқарды. Көптеген қазақстан-
дықтар ұрыс даласында оққа ұшып, жат 
жерден топырақ бұйырды. Із-түзсіз кетіп, 
мүгедек болып оралғандары қаншама. 
С. Танабаев өз сөзінде «1993 жылдың 15 
сәуірінде ҚР Жоғарғы кеңесінің Тәжік-А-
уған учаскесіндегі ТМД-ның сыртқы шека-
расын күшейту туралы қаулысымен саны 
500 адамға жететін жеке құрама атқыштар 
батальоны құрылды. Батальон құрамы-
на десантшылар, шекарашылар мен 
ішкі әскер бөлімшелері кірді. Тәжік-Ауған 

шекарасының таулы Бадахшам жерін-
де Хорог шекара отряды бар. Қазақстан 
батальоны Тәжік-Ауған шекарасының 
шамамен 200 шақырымдық учаскесін 
күзететін. Жанымызда қатарлас Ресей 
мемлекетінің минамет ботольоны болды. 
Тәжікстандағы ахуал өте қиын, ол елде 
азаматтық соғыс жүріп, шекара арқылы 
Ауғанстаннан есірткі мен қару-жарақ та-
сыған содырлар кесіп өтетін. Сегіз жылға 
созылған бітімгершілік операциясы бары-
сында содырлармен арада орын алған қа-
рулы қақтығыстарда 32 қазақстандық сар-
баз қаза тауып, көпшілігі жарақат алды. 
1995 жылдың 7-сәуірінде Қазақстан ішкі 
әскерінің құрама ортасы Тәжікстанның 
Пшихавр шатқалында моджахедтер та-
рапынан шабуылға ұшырады. Ауғанстан 
содырларының күші басым болған ұрыста 

Қазақстандық 17 әскери қызметшілеріміз 
оққа ұшты»-деп күрсінді.

Әрі қарай Тәжік-Ауған шекарасын-
дағы қарулы қақтығысқа байланысты 
бейнефильм семинарға қатысушы-
лардың назарына ұсынылды. Мектеп 
оқушылары өз өнерлерін ортаға салып 
ардагерлердің көңілін көтерді. Осы мек-
тептен Райымбек ауданы, Қызылшекара 
ауылының «Тәжік-Ауған» қақтығысына 
қатысқан ардагерлеріне арналған Даңқ 
бұрышы ашылды. Мектеп оқушылары 

ардагерлерге өз өлеңдерін арнап, алғы-
старын білдірді. Әрине, әр ауылдан осын-
дай бұрыштар ашылса нұр үстіне нұр 
болары сөзсіз. Кездесуге қатысушылар 
жаңа ашылған Даңқ бұрышының қасына 
естелікке суретке түсіп семинарды ары 
қарай мектепке дейінгі шағын орталықта 
жалғастырды. Шағын орталықтағы бүл-
діршіндер ән салып, би биледі. Тәуел-
сіздік туралы өлеңдер оқып қонақтардың 
қошеметіне бөленді. Сонымен қатар мек-
тептің спорт залында спорттық ойындар-
дан шағын жарыстар ұйымдастырылып, 
жеңімпаздар марапатталды. Семинар 
жоғары деңгейде өтіліп, ұйымдастырушы-
ларға алғыс айтылды. 

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ, 
Қызылшекара ауылы.


