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Жалпы, қазақ елінде татуластыру
рәсімі - ойдан алынған жоқ. Даула-
сушы тараптарды татуластыру,
бітімге келтіру - қазақ елінде бұрын-
нан келе жатқан дәстүр. Атам қазақ
дау-дамай, жанжалдарды билердің
көмегімен шешіп отырғаны ежелден
белгілі. Қазақ халқы үшін бітімгершілік
– билік айтудың ең озық өнегесі. Ұлы
қазақ даласының билігінің белгілі дара
тұлғалары – Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке билер бастаған дана билердің
ел арасындағы кез келген дауды
бітімгершілік жолымен шешіп, халқы-
мыздың бірлігін, ауыз біршілігін, тұта-
стығын сақтауға үлкен назар аудар-
ғаны баршамызға белгілі. Халқымыз-
дың дарабоз билерінің дәстүрлі билік
жүргізу тәсілінің заңды жалғасы
екендігін түсінгеніміз абзал.
Өткен тарихымызда жеке адам-

дар арасындағы, бір қауым ел
ішіндегі жер дауы мен жесір дауы
сияқты келелі тартыстарды билер
алқасы шешіп отырса, ендеше
бүгінгі заманда да қоғамның де-
мократиялық жаңаруы қағидаты-
на дәлме-дәл келетін осы араағай-
ындық делдалдықтың, яғни меди-
ацияның  түп - тамыры өзіміздің
дана бабаларымыздың саясаты-
нан бастау алады екен.
Ежелгі тарихымызды жаңғырта

отырып, 2011 жылы Қазақстанда
«Медиация туралы» заң қабылданды.
Қазақ халқының билері барлық дау-
жанжалды шешкенде қара қылды қақ
жарғандай әділ билік айтқан, екі жақ
та шешімге бой ұсынған. Тоқсан ауыз
сөздің тобықтай түйінін тауып тату-
ластырған дана билеріміздің
бітімгершілік саясаты егемен еліміз-
ге жаңа серпінмен бой алуы құптар-

лық жайт. Қазіргі таңда осы заң
аясында қаншама жұмыстар атқары-
луда және оң нәтиже беруде. Сотқа
талап қоюыменкеліп түскен азамат-
тық істер бойынша судья-медиатор-
дың, кәсіби және қоғамдық медиатор-
лардың  ықпалы өте зор.
Судья-медиатор, дауласушы та-

раптарды бітімге шақырып, олардың
арасындағы мәселені сот процесте-
ріне дейін жеткізбей татуластырып
отырған жайлары бар. Сондай-ақ
халық арасынан сайланған аузы ду-
алы, сөзге шешен кәсіби, қоғамдық
медиаторлардың да дауласушы та-
раптарды татуластыруға қосып жа-
тқан үлестері қаншама. Алайда, бар-
лық даулы мәселелер бітімгершілік-
пен аяқталады деген сөз емес. Де-
генмен, заңның аясында қаншама
даулардың бір бөлшегі болса да
бітімгершілікпен  аяқталып жатқаны
көңілді көншітеді.
Татуластыру шараларын қолдану-

дың тиімділігі даудың созбалаңға сал-
май уақыт пен қаражат жоғалтпай
сот шығындарына ұшырамауға мол
мүмкіндік береді. Осы себепті, халық-
тың сана-сезімін кешірімді болуға
бұрып, орын алып отырғандаулар-
дың деңгейін төмендетіп, келіспеуш-
іліктерді татуласу арқылы шешуге
бағытталған барлық шараны іске
асыру, жалпы азаматтық міндет деп
түсінуіміз қажет.
Татулықтың туын биік ұстаған текті

халық екендігімізді ұмытпай, әрдай-
ым сыйластықтың шегінен атта-
майық.

А.ТӨРЕМҰРАТОВА,
Ойыл аудандық сотының

судьясы.

БІТІМГЕРШІЛІК-
ТАТУЛЫҚ КЕПІЛІ

Өткен сәрсенбіде аудан әкімі Асқ-
ар Қазыбаевтың ауыл тұрғындары-
мен кездесулері Саралжын ауылдық
округінің Қоңырат және Қайыңды
ауылдық округі орталығы мен Көсем-
бай елді мекендерінде жалғасты.
Қайыңды ауылдық округі ауданнан

шалғай орналасқан. Қазіргі таңда
көтерме жолына орташа жөндеу
жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Қуаңшылық жылдары да мал азығы

КӨПТІҢ КӨКЕЙІНДЕГІ САУАЛ
– КҮРЕ ЖОЛДЫҢ САПАСЫ

бітік шығатын округтің аудан үшін
орны ерекше. Биыл да мал азығы мол
шыққан. Ауыл тұрғындары аулала-
рына қысқы мал азығын түсіруді әлде-
қашан бастап кеткенін әбден
аңғаруға болады. Аудан әкімінің
тұрғындармен кездесу жиынында
орташа деңгейде қатқылдандыры-
лып жатқан жолдың сапасын қозға-
ды. Сонымен қатар ауыл тұрғыны
Дархан Өтегенов ауылға балалар

ойын алаңын салып беруді сұраса,
аудан әкімі оған қаражат бөлінгенін,
қазіргі таңда округ әкімі Ырғызбай
Қосдаулетов балалар алаңын салу
жұмыстарын баяулатып отырғанын
тілге тиек етті. Айта кетсек, қайың-
дылықтар бірнеше жылдан бері же-
дел жәрдем көлігін сұрап келеді. Алай-
да, бұл мәселе әлі күнге дейін шешімін
таппаған. Ал, Көсембайда аудан
әкіміне тұрғындар жеке сауалдары

бойынша мәселе көтерді. Сондай-ақ,
мұнда да тұрғындар жасалынып жа-
тқан жолдың сапасына алаңдайды.
Жолдың сапасыз, олқы жасалынып
жатқандығына көз жұма қарай ал-
майтындарын жеткізді. Бұл мәселе
бойынша Ойыл аудандық тұрғын-үй
коммуналдық шаруашылық, жолау-
шылар көлігі және автомабиль жол-
дары мекемесінің басшысы Нұржау
Тұрғамбеков қазіргі таңда жолдың
жөндеу жұмыстарын апта сайын
қарап, бақылап отырғанын айта келе,
жолдың сапасы мен оның жоба бой-
ынша жасалуына ұлттық сараптама
орталығы бақылау жүргізіп отырған-
дығын ашып айтты.
Қоңырат елді мекені Саралжын

ауылдық округіне қарайтын шағын
ауыл. Саусақпен санарлықтай түтіні
бар ауылға аудан әкімі іссапары ба-
рысында арнайы ат басын бұрды.
Ауылдық тұрғындарымен жүздесіп,
ұсыныс-тілектерін тыңдады. Жалпы
ауданда атқарылып жатқан жұмыс-
тар бойынша хабардар етті. Қоңырат
елді мекенінің тұрғындары малға жай-
ылымдық жер тапшы екендігін
жеткізді. Расында ауыл тұрғындары-
ның сөзінің жаны бар. Себебі шаруа
қожалықтар ауылдың іргесіне тиіп
тұр. Сондықтан жеке тұрғындардың
малдарын жаятын жайылымдық жер
жоқтың қасы. Бұл мәселені шешу
үшін аудан әкімі аудандық жер
бөлімінің басшысы Мәулен Төремұ-
ратов пен округ әкімі Марат Тәжіға-
лиевке бірқатар тапсырма берді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қайыңды-Көсембай-

Қоңырат-Ойыл.

Қаз iрг i заманғы Қазақстан
қоғамында адам және азамат
құқықтары саласында халықтың
құқықтық мәдениетiнiң төмен деңгейi,
мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк
мекемелер, ұйымдар, барлық жеке
менш iк нысанындағы
кәсiпорындардың басшылық құрамын
құруда кадрлар iр iктеуд iң
жетiлмегендiгi, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес тәрбиесi және оқу
орындарында, ең алдымен жоғарғы

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС
ЖЫЛ САЙЫН ЖЕТІЛДІРІЛІП ЖАТЫР

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ — ӘЗIРШЕ ӘЛЕМНIҢ БIРДЕ БIР ЕЛI ЖЕҢIП ШЫҒА АЛМАҒАН ӘЛЕУМЕТТIК МӘСЕЛЕ. СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ШЕК ҚОЮҒА, ӘЛЕУМЕТТIК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚОҒАМҒА ЗИЯН КЕЛТIРIП МҮМКIНДIКТЕРIН АСЫРА ПАЙДАЛА-
НУДАН МҮМКIНДIК ШЕГIНДЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАУҒА БОЛАДЫ.
ӘЛЕМНIҢ БАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕРI ОСЫ ДЕРТПЕН КҮРЕСІП ЖАТЫР. СОҒАН ҚАРАМАСТАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ БІР

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҒАНА ЕМЕС, ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАҒА АЙНАЛЫП БАРА ЖАТЫР.

оқу орындарында сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы түсiнiк қалыптастыру
жүйес iн iң болмауы, мемлекетт iк
органдардың шенеун iктер iн iң,
мемлекеттiк ұйымдардың, мекеме
және кәсiпорындардың басшылары-
ның арасында ашық түрде мүлкi, та-
бысы және оның көзi туралы жария-
лаудың болмауы, кейбiр шапшаң
өсетiн басшылардың азаматтығы
және патриотизмiнiң төмен деңгейi,
мемлекеттiк қызметшiлердiң жала-

қысының және мемлекетт iк
қызметшiлердiң әлеуметтiк қорғалу-
ының ынталандыру шараларының
төменд iг i, мемлекетт iк
қызметш iлерд iң б iл iкт iл iг i мен
кәсiбилiк-деңгейiнiң төмендiгi сыбай-
лас жемқорлықтың қанат жаюына
сеп болып отыр.
Сыбайлас жемқорлық жалпы қыл-

мыспен қатар Қазақстанда
мемлекеттiк билiк және қоғам үшiн
қауiптi. Қазақстан совет үкiметiнен
кейiнгi кеңiстiкте бiріншi болып 1998
жылдың шiлде айында сыбайлас же-
мқорлықпен күрес заңын қабылдады
және халықаралық конвенсияларға
қосылды.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес

бойынша арнайы органдар құрылған.
1997 жылы Қазақстанда ҚР Жоғарғы
тәртiптiк кеңесi құрылды, кейiн ол
Сыбайлас жемқорлықпен күрес бой-
ынша ҚР Мемлекеттiк комиссиясы
болып қайта құрылды. 2002 жылы ҚР
Президентiнiң жынында сыбайлас
жемқорлықпен күрес және
мемлекеттiк қызметшiлердiң қызмет
эткасын сақтау мәселелерi бойын-
ша Комиссия құрылды. Экономика-
лық салада сыбайлас жемқорлыққа
қарсы әрекет жасау үшiн Қазақстан

Республикасының экономикалық
және сыбайлас жемқорлық қылмыс-
тарымен күрес жөнiндегi Агенттiгi
құрылған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы

күрес аясында азаматтық қоғам ин-
ституттарының — саяси партиялар-
дың, әртүрлi үкiметтiк емес ұйымдар
және бұқаралық ақпарат құралдары-
ның қатысуы кеңеюде.
Жалпы сыбайлас жемқорлыққа

қарсы күрес, ақпараттық-талдау
қызметi негiзiнде кешендi жұмысты
талап етедi, соның iшiнде жаңа қыл-
мыстық-құқықтық нормалардың
ұтымдылығын бағалау бойынша.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы

күрес стратегиясын iске асыру ма-
ңызды құралының бiрi Президент жа-
нында қызмет ететiн сыбайлас же-
мқорлыққа қарсы күрес мәселелерi
жөн iндег i Комиссияға жүктелген.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әре-
кет етуге өң iрл iк-деңгейде
мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi
Агентт iг i жанындағы облыстық
Тәртiптiк кеңестерi мiндеттелген.
Жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес бойынша iс-шаралар
жоспары әзiрленiп бекiтiледi.

«Ойыл аудандық жер
қатынастары бөлiмi» ММ

Онда аудан басшысы 2022 жылғың
1 жартыжылдығындағы ауданның
әлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштері бойынша жан-жақты
мәлімет берді. Биыл Көптоғай
дәрігерлік амбулаториясының құры-
лысы үшін 150 миллион теңге, хок-
кей кордын жасақтау үшін 2 миллион
теңге, әкімшілік ғимараты үшін аудан-
дық бюджеттен 11,3 миллион теңге
орталықтандырылған ауыз су құбы-
рын тарту үшін  Қарасу ауылына
312,9 миллион теңге Шұбарши
ауылына 266,4 миллион теңге ауыл
көшелерін жарықтандыруға 500 мың
теңге қаржы бөлініп отыр. Амангел-
діде ауыл тұрғыны Қуат Әбдіғалиев
пен Ермек Қалниязов көктемде ауыл
ішіне кіретін судың бағытын өзгерту,
Сегізсай бағытындағы ауданға тіке
қатынайтын жолды қырып, тегістеу
жұмыстары тезірек қолға алынса

ШАҒЫН АУЫЛДАРДАҒЫ КЕЗДЕСУДЕ
ШАҒЫМЫ АЗ, ҰСЫНЫСЫ КӨП БОЛДЫ...
ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ КӨПТОҒАЙ АУЫЛ-

ДЫҚ ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ АМАНГЕЛДІ, ҚАРАСУ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ БО-
ЛЫП, ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСУ ЖИЫНЫН ӨТКІЗДІ.

деген ұсыныстарын білдірді.
Қарасуда ауыл тұрғыны Айжарық

Нұрғалиев ауыл шаруашылық техни-
каларын жеңілдікпен алу жөнінде са-
уалдарын қойса, Базарбай Асылба-
ев ауылдың болашағы үшін бөлініп
жатқан қаржылар мен игі істер үшін
алғысын білдірді. Көтерілген мәселе-
лерге қатысты ауыл әкімі Ерлан Асыл-
баев және аудан әкімі Асқар Қазы-
баев, ауыл шаруашылық және
кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Абат
Мубараков  толыққанды жауап бер-
се, аудандық халықты жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінің басшысы Аралбай
Жолдыбаев бірыңғай жинақтық
төлем туралы халыққа түсінік берді.
Есептік кездесудің соңы аудан
әкімінің жеке қабылдауымен аяқтал-
ды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.
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Листериоз - індеті орталық  жүйке
жүйесі, жыныс мүшелері зақымдана-
тын жұқпалы ауру. Көбіне үй жану-
арларында, құстарда кездеседі, әсіре-
се қой малы көбірек ауырады. Лис-
териоздың ең қауіпті таратушылары
және негізгі табиғи қорламасы - ты-
шқан тектес кемірушілер. Олардың
бөлінділерімен жайылым, жемшөп,
су мен топырақ ластанып, одан ба-
рып басқа жануарларға жұғады. Ет,
сүт өнімдерін пайдаланған уақытта
ауырған малдан адамға жұғады.
Адам ағзасында төменгі қысымдар-
да да  ұзақ сақталады.
Белгілері - дене қызуы көтерілуі,

іш өту, бас ауыруы, бұлшық еттердің
қатайып қатты ауыруы, жүкті әйел-
дерде баланың жетілмей туылуы
әбден мүмкін. Ауырған адамдарға
антибиотик жақсы көмектеседі. Се-

рологиялық тексеру індеттік жағдай-
ды толық айқындауға мүмкіндік бе-
реді .Малдарға, мал шаруашылығын-
да жұмыс жасайтын адамдарға сақ-
тық шаралары үшін- тірі, құрғақ
әлсіздендірілген вакциналарын пай-
даланады.
Листериоз - індетін болдырмау

үшін, мал дәрігерлерімен бірлесе
отырып, мал, құс фермаларындағы
қора-қопсыларға дезинфекция жаса-
ған дұрыс. Жем-шөптің, әсіресе,
сүрлемнің сапасы үнемі бақыланып,
кемірушілермен күрес жүргізеді. Бұл
індет бойынша Ойыл өңірінде листе-
риоз ауруына қатысты ешқандай
мәліметтер тіркелмеген. Алайда,
«Тәні саудың жаны сау» - дегендей,
сақтанып жүргеніміз абзал.

М.ҚАЛЖАНОВА,
Ойыл обаға қарсы күрес

бөлімшесінің зертханашысы.

ЛИСТЕРИОЗ - ІНДЕТІ ЖӘНЕ
 ОНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ

Адамның ел ішіндегі дәрежесін,
жағдайын ер-тұрман айтып бере ала-
ды. Қaзaқ ұғымындa ep-тұpмaн
сөз iн iң мaғынaсы кeң мaзмұнды
қaмтиды. Оғaн aт мiнугe қaжeттi
жaбдықтapдың, aйтaлық, ep-тоқым,
кeжiм, жүгeн, ноқтa, aйыл-тұpмaн,
кұйысқaн, өм iлд ipiк, т.б. бәpi
қaмтылып жaтaды.

Ep-тоқым. Ep aтқa epттeлeтiн epдiң
соқa бaсынa қapaтылғaн. Оның
aстынa кeпiлдiк peтiндe қaжeттi iштiк,
iшпeк, тоқым өз aлдынa бөлeк-бөлeк
дaйындaлaды. Iштiк көбiндe жұмсaқ
илeнгeн қapaқұйpықтың лaғының
тepiсiнeн нeмeсe қойдың көктeмгi
жaбaғы жүнiнeн дaйындaлaды. Aл
iшпeктep жұмсaқ ки iздeн
дaйындaлaды. Оның eкi жaқ шeтiн
бaлбapқыт нeмeсe ши бapқытпeн
көмкepiп өңдeп, әсeмдeйдi. Ep-тоқым-
ды жaсaу – тeк xaлық iшiнeн шыққaн
шeбepлepдiң қолынaн кeлeтiн iс.
Iскepлiк өнepгe қapaй шeбepлepдiң
б ipeулepi – epд iң соқa бaсын
жaсaйтын болсa, eкiншiлepi – aғaштaн
ep қосып, былғapыдaн, киiздeн тоқым
тiгiп, қолдaн үзeңгi құйып, тeмipгe
күмiс, aлтын жaлaтып жәнe сүйeкпeн
нaқыштaп, aсыл тaстaн көздep
оpнaтып, ep-тоқымды түгeлдeй
жaсaғaн. Ep-тоқым жaсaу мeн оны
күндeлiктi өмipдe пaйдaлaну қaзaқ
xaлқының әлeумeтт iк, қapым-
қaтынaс жaғдaйымeн тығыз
бaйлaнысты.

Aйыл – aтқa epдi бeкiтугe кepeктi
жaбдық. Aйыл қaйыстaн, былғapыдaн
eкi қaбaттaлып жaсaлaды. Ұзындығы
– 150-160 см, eнi – 8 см. Aйылдың бip
ұшынa мeтaлл тоғa тiгiлeдi. Aйылдap
төс aйыл («тapтпa aйыл» дeп тe
aтaлaды) жәнe шaп aйыл болып нeгiзгi
eкi түpгe бөлiнeдi. Шaп aйыл төс
aйылғa қapaғaндa ұзындaу болaды.
Шaп aйыл жaлaң epдiң үстiнeн, aл
төс aйыл aткөpпeн iң үст iнeн
тapтылaды.

Aтдоpбa – мaтaдaн, кeнeптeн,
киiздeн тiгiлгeн, жaй өpмeктeп токы-
лып, aтқa жeм бepу үш iн
пaйдaлaнылaтын әбзeл. Доpбa aттың
бaсынa бaу apқылы iл iнeд i. Бaу
aйылдap apқылы ұзapмaлы-
қысқapмaлы eтiлiп жaсaлaды.

Aттapaқ. Ол тeмip сымнaн (кeйдe
aғaштaн жaсaлaды. Aттын құйpығын,
түгiн тapaйды. Тaқтaйшaғa apaсын
жиi eтiп тыс жaсaйды. Сонымeн бipгe
былғapыдaн бaу тaғaды. Соңғы кeздe
aттapaқ плaстмaссaдaн (суляудaн)
iстeлeтiн болды.

Aуыздық – aттың бaсын қaлaғaн
жaққa бұpуғa, тeжeугe apнaлғaн
шығыpшық тeмip. Жүгeннiң eң бaсты
бөлiгi, жұмыp тeмipдeн отқa қaқтaп
дaйындaлaды. Eкi жaқтaу бөлiктepi
aуыздықты бip-бipiмeн кiшкeнтaй
шығыpшық apқылы жaлғaстыpaды.
Aл қaлғaн eкi шeтiн жaқтaуды тeсiп,
сол тeс iктeн дөңгeлeк сулық,
шығыpшықтapын өтк iзeд i. Жүгeн
тiзгiнiнiң ұштapын осы шығыpшыққa
жaлғaстыpып тiгeдi. Aуыздық aттың
eзу iн жыpтып кeтпeу i үш iн оның
сулыққa тaяғaн жepi жуaнтық болуы
тиiс.

Aшaмaй. Қaзaқ шeбepлepi ұлғa
нeмeсe қызғa apнaп, «aшaмaй ep»
жaсaғaн. Ұл бaлaны үш-төpт жaстaн
бaстaп aтқa м iнугe үйpeтуд iң
aйыpықшa мaңызы болғaн. Aшaмaй
ep aсa күpдeл i болмaғaн. Epд iң
aлдыңғы қaсы мeн apтқы қaсы eкi
aйыp, биiк eтiп жaсaлып, eкi ұшындa

ҚAЗAҚТЫҢ EP-ТҰPМAН ӘБЗEЛДEPI
тeс iг i болғaн. Бaлaны epгe
отыpғызғaндa сол тeсiктeн тaяқшa
өткiзiп, aт үстiндeгi бaлaны мықтaп
ұстaтaды. Aяғын үзeңгi қaпқa кигiзeдi.
Aшaмaйдың үзeңгi қaбын «тeпкiшeк»
дeп aтaғaн.
Бeлдiк – қaйыстaн, былғapыдaн

қaйып тiгiлeтiн бaу. Aтты apбaғa,
шaнaғa жeккeндe, epшiктi бeкiтiп
ұстaтaтын тapтпa бaу.
Бұғaлық – apқaннaн жaсaлғaн

apнaйы құpaл. Оны жылқыны, түйeнi,
т.б. ұстaу үшiн қыл, кeндip, қaйыс
apқaннaн ұзындығын 12-15 құлaш eтiп
жaсaйды. Бұғaлықтың бip ұшынa
құpмeн кiшкeнтaй тұзaқ жaсaйды.
Eкiншi ұшын сол тұзaқтaн өткiзeдi дe,
одaн жылжымaлы үлкeн тұзaқ
жaсaйды, оны көб iнeсe құpыққa
бaйлaп қолдaнaды.
Дeлбe – apбaғa, нe шaнaғa жeгiлeтiн

көлiктi бұpып отыpуғa apнaлғaн әбзeл.
Оны қaйыстaн нeмeсe eс iлгeн
қылдaн жaсaйды. Дeлбeн iң aт
сулығынa бaйлaнap eкi ұшындa aғaш
тиeг i, кeйдe тeм ipдeн жaсaлғaн
бeк iтпeс i болaды. Ұзындығы –
шaмaмeн, 7-10 мeтp.
Доғa – жылқыны apбaғa, нe шaнaғa

жeккeндe қaмытты дәpтeгe
жaлғaстыpaтын әбзeл. Доғaны
қaйың, тaл, үйeңкi eмeн сияқты мық-
ты aғaштapдaн иiп жaсaйды. Ол үшiн
жұмыp aғaштың иiлугe тиiстi жepiн
шaуып, жұқapтып aлып, моpғa сaлып
жұмсapтaды дa, тeз apқылы eкi жaқ
бaсын иiп қaлыпқa сaлып кeптipeдi.
Доғa кeуiп, қaлпынa түскeннeн кeйiн
иiлгeн жepiнeн шығыpшық оpнaтaды.
Доғaның дәpтeмeн жaлғaсaтын
төмeнгi eкi ұшының сыpтқы бeтiн,
оpнықты болуы үшiн, шaуып ойық
жaсaйды.

Ep жәнe ep қосу – сaлт мiнiскe
apнaлғaн ep әбзeлi. Өтe сaпaлы, мық-
ты aғaштaн шaбылaды. Ep жaсaуғa
қaйың, мойыл, үйeңк i aғaштapы
пaйдaлaнылaды. Epдiң жaсaлуынa
қapaй бipнeшe түpi болaды. «Қaзaқ
ep», «күм iс ep», «құpaнды ep»,
«aшaмaй ep», т.б. Қaзaқ epi бeс
бөлшeктeн тұpaды: aлдыңғы, apтқы
қaс; eк i қaптaл жәнe eк i қaстың
оpтaсындaғы бeлд iк aғaш. Epд iң
aлдыңғы қaсы apтқы қaстaн биiк
болaды. Бeт жaғы ою-өpнeктepмeн
бeдepлeнeд i. Apтқы қaстың үст i
жaлпaқтaу, aлқымы тaяз болaды.
Epдiң eкi қaптaлының бaсы – биiктeу,
оpтaсы — жaтыңқы, aттың apқaсынa
бaтпaйтындaй болуы тиiс. Осы бeс
бөлшeгi әзipлeнгeн соң, aлдыңғы
қaсқa eк i қaптaлды жeл iммeн
қондыpaды. Осыдaн кeйiн apтқы
қaсты б ipiкт ipiп, бeл-aғaшты eк i
қaстың apaлығынa сaлып, aғaш
шeгeмeн бeк iтeд i. Eк i қaптaл
aғaштapының epдiң aлдыңғы қaсынa
жaқын – оpтa шeн iнeн тapaлғы
өткiзeтiн тeсiк қaшaйды. Қaптaлдың
aлдыңғы eк i бaсынaн өм iлд ipiк
өткiзeтiн бүлдipгe, apтқы eкi бaсынaн
құйысқaнды жaлғaйтын жәнe
қaнжығaғa кepeкт i тeс iктep
дaйындaйды. Осы тeсiктep apқыл
Осы тeсiктep apқылы күмiстeлгeн

тeм ip шығыpшықтapмeн әдeм i
aйылбaстap оpнaтылaды. Epд iң
бөлшeктepiн жeлiмдeп болғaн соң
былғapымeн қaптaп, шeттepiн күмiс
жaлaтқaн шeгeлepмeн бaстыpып
қaғaды. Күмiс epдiң aлдыңғы, apтқы
қaсы түгeлдeй күмiспeн қaптaлып,
шeгeлepмeн кeйдe aсыл тaстapмeн
әшeкeйлeнeдi. Aл тapтпa, тapaлғы,

өмiлдipiк, құйысқaн түгeлдeй күмiспeн
сәндeлeд i. Жaсaлу жaғынaн өтe
күpдeлi, бepiк жәнe жaйлы дa әдeмiсi
– құpaнды ep. Мұндaй ep 18, кeйдe
одaн дa көп aғaш бөлшeктepiнeн
құpaлaды. Epдiң жeлiмi әбдeн кeпкeн
соң түйeнiң көнiмeн көктeп, epдiң кiсi
отыpaтын жepiн түгeлдeй қaлың
былғapымeн қaптaп тiгiп, үстiн күмiс
өpнeктepмeн, aсыл тaстapмeн
сәндeйдi.

Epшiк – жeгу әбзeлдepiнiң бipi. Ол
apбa, шaнaғa жeг iлeт iн көл iкт iң
apқaсынa сaлынaтын кәдуiлгi epдeн
кiшipeк, бipaқ ep тәpiздi eтiп жaсaлaды.
Қaмыт көлiктiң (aттың) омыpaуын
қaғып, нығын бaспaу үшiн дe кepeк.
Оның қос қaптaлының aстынa киiз
жaпсыpылaды дa, сосын тоқым
үстiнe сaлынaды. Одaн кeйiн оның
үстiндeгi тeсiгiнeн өткiзiлгeн қaйыс
aйылмeн қос д?pтe тиiстi дәpeжeдe
көтepiлiп бaйлaнaды. Кeйдe epшiктiң
оpнынa ep нeмeсe aшaмaй дa
қолдaнылaды.
Жaбу – мaлды ыстық-суықтaн,

шыбын-шipкeйдeн, мaсa-сонaдaн
қоpғaу, нe түйeгe apтқaн жүктi жaуын-
шaшынғa тигiзбeу, кeйдe сәндiк үшiн
түйe мeн бәйгe aттapынa жaбылaтын
жaмылғы. Оны қaзaқ қыстың қaтты
болғaн жылдapы apық-тұpық мaлды
суықтaн қоpғaп қaлу үш iн дe
пaйдaлaнғaн. Жaбудың қыстық жәнe
жaздық түpлepi болaды. Қыстық
жaбуды – киiздeн, aл жaздық жaбуды
– тepмe aлaшaдaн, кeйдe сәнд i
мaтaдaн дa тiгeдi. «Жaбу aстындa
жaн қaлaды», «жaбу aстындa жaл
қaлaды» дeгeн сөздep жaбудың
мaлды жүдeтпeугe пaйдaлы eкeндiгiн
бiлдipeдi.
Жeлд iк – тоқым мeн ep

қaптaлының apaсынa сaлынaтын,
былғapымeн қaптaлғaн eкi бөлeк киiз.
Олap төмeн сыpғып түспeуi үшiн eкi
жepiнeн тeс iп, қaйыс тaғып
бaйлaйды. Ол aттың apқaсынa epдiң
оқпaны тиiп, бaтпaуы үшiн сaлынaды.
Жүгeн жәнe оның түpлepi – жылқ-

ыны жөнгe бұpу, бaйлaу үш iн
қолдaнылaтын әбзeл. Қaзaқ шeбepi
көң iл бөлгeн. Оны былғapы мeн
қaйыстaн, т.б. жaсaғaн. Ол үш iн
қaйысты т iг iп, өpiп, түй iп
әшeкeйлeгeн. Жүгeнн iң қaйыс,
түймe, шытыpaлы, былғapы, өpмe
жүгeн дeгeн б ipнeшe түpi бap.
Былғapы жүгeнд i aстынa қaйыс
сaлып тiгeдi. Жүгeн кeңсipiк, жaқ,
милық, жeлкeл iк, кeк iлд iк,
сaғaлдыpық, aуыздық, сулық, тiзгiн,
шылбыp сияқты бөлшeктepдeн
құpaлaды.
Тiзгiннiң – қaйыстaн, aл шылбыpдың

қылдaн өpiлгeнi aбзaл. Жүгeн aттың
бaсынaн сыпыpылып кeтпeуi үшiн
сaғaлдыpықты aттың жaғының
aстынaн доғa apқылы бeк iтeд i.
Былғapы жүгeн күм iстeлгeн
бүpкeнш iктepмeн әшeкeйлeнeд i.
Кeнсipiк пeн кeкiлдiк apaсын өpмeмeн
жaлғaстыpып, aйқaсқaн жepiнe aсыл
тaс оpнaтaды.
Көпшiк – epдiң үстiнe сaлынaтын

төсeнiш. Оны көбiнeсe, тысымeн
нeмeсe тыссыз жaсaйды. Көпшiктi
әдeттe ки iздeн, жүн тapтқaн
мaтaдaн, жүнiн apaсынa кeлтipiп,
бeттeст ipгeн қой тepiс iнeн, aң
тepiлepiнeн, сондaй-aқ iшiнe жылқы-
нын қылын сaлып, былғapы, жapғaқ
жaстықшaлapдaн жaсaйды.
Кiсeн (тeмip тұсaу) – жылқыны

мaтaу әбзeлi. Шeбepлep кiсeндi aттың

aяғынa тeмipдeн кeлiстipiп иiп, aяққa
тиeтiн жepiнe киiз сaлып, сыpтын
былғapымeн қaптaп, тiгiп жaсaйды.
К iсeнн iң aттың aяғынa сaлaтын
жepiн iң тeм ipi eк i бөлшeктeн
кұpaлaды, aшылу, жaбылу жaғдaйы
тоғa apқылы оpындaлaды. Aттың оң
aяғынa сaлынaтын кiсeн бөлшeгiнiң
бipeуiндe кiшкeнтaй шығыp болaды.
Сол шығыpдaн кiсeннiң шынжыpын
eткiзгeндe бөлшeк жaбылaды. Aл
eк iнш i aяғынa сaлaтын к iсeн
бөлшeктepiн iң eк i ұшындa дa
aйқaстыpып жaбылaтын құлпы
болaды. Кiсeн тeк кiлтпeн aшылып-
жaбылaды.
Қaмшы ep-тұpмaн әбзeлдepiнiң

құpaмынa к ipeд i. Оны кeйдe «aт
жүpгiзгiш» дeп тe aтaйды. Өйткeнi
қaмшыны, нeгiзiнeн, «көлiктi» жүpгiзу
үшiн қолдaнaды. Aл кepeк болғaн
жaғдaйдa оны қapу peт iндe дe
пaйдaлaнaды. «Қaмшыдaн үлкeн қapу
жоқ, қолыңдa жүpiп бiлiнбeс» дeгeн
сөз соны мeңзeсe кepeк. Ондaй
қaмшының сaбы сaлмaқты, өpiмi
жуaн жәнe ұзын болып кeлeд i.
Қaмшының өpiмiнe қapaй әлдe нeшe
түpi болaды. Қaмшы бүлдipгe, сaп,
aлaқaн жәнe өpiмнeн тұpaды. Оның
әpқaйсысы әp зaттaн жeкe-жeкe
дaяpлaнып бipiктipiлeдi. Қaмшының
сaбы тобылғыдaн, ыpғaйдaн, тaуeшкi
жәнe aқбөкeннiң мүйiзiнeн нeмeсe
eлiктiң сиpaғынaн жaсaлaды. Қолғa
ұстaйтын жepiн былғapымeн қaптaп,
бүлдipгe тaғaды. Кeйдe қaмшының
сaбын тұтaстaй былғapымeн қaптaп,
күмiспeн әшeкeйлeйдi. Күмiс сaпты
қaмшы көбiнeсe әйeлдepгe apнaлaды.
Aл epлep қaмшының сaбынa тeмipдeн
бaуыp сaлып, қaйыстaн нeмeсe
жeздeн оpaп сaқинaлaйды. Мұндaй
қaмшыны «сapыaлa қaмшы» дeп
aтaйды. Кaмшының өpiм i жaқсы
илeнгeн қaйыстaн өpiлeдi. Қaмшы
өpiмiн әpтүpлi eтiп жaсaу үшiн тaспa
сaнын өзгepтiп отыpaды.
Қaмыт. Көлiктi apбaғa, шaнaғa жeгу

үшiн пaйдaлaнылaды. Оның aт қaмыт,
түйe кaмыт, өг iз қaмыт сияқты
apнaлғaн төл iнe қapaй нeшeмe
түpлepi бap. Қaмыттың имeк aғaштaн
жaсaлғaн қос құлaғы болaды.
Олapдың жоғapғы ұштapын қaйыспeн
бipiктipiп бaйлaйды. Мұны «жeлкeбaу»
дeп aтaйды. Құлaқ aғaштapының
aстынa «шұжық» оpнaтылaды.
Қaмыттың құлaқтapынa iлмeктeлгeн
жaлпaқ қaйыс өтк iз iлeд i. Оны
«құлaқбaу» дeйдi.
Құлaқбaу дәpтe мeн доғaның

бaстapын б ip-б ipiнe қосaды. Aл
қaмыттың төмeнг i бaстapын
қосaтын жiңiшкe кaйыс «тaмaқбaу»
дeп aтaлaды.
Оны қaтты тapтып бaйлaғaндa

доғa бaстapы дәpтeгe мықты болып
бeкид i. Қaмыттың сыpтын –
былғapымeн, aл iшкi жaғын – қaлың
киiзбeн қaптaйды.
Кaнжығa – сaлт aтқa бөктepгeн

зaтты бaйлaйтын ж iң iшкe қaйыс
тaспa. Epд iң қaптaлының apтқы
aлaқaнындaғы тeс iккe өтк iз iл iп
бeкiтiлeдi. Ұзындығы – 25-30 см.
Қaнжығaғa бұғaлық, apқaн, шiдep,
тұсaу, тоpсық, қоpжын, aтып aлғaн
aң, құс, т.б. осындa бaйлaнaды.
«Қaнжығaң мaйлы болсын» дeгeн
сөз осығaн қapaтылып aйтылғaн.
Құйысқaн – ep aттың мойнынa

кeтпeуi үшiн былғapыдaн қaйыспeн
aстapлaп қaйып жaсaлaтын әбзeл.
Кeйдe epд iң apтқы қaптaлынa

бaйлaнaтын eкi ұшын өpгeн өpмeлi,
түймeлi құйысқaндap дa кeздeсeдi.
Құйысқaнды күм iспeн өpнeктeп
әсeмдeйд i. Былғapыдaн шaшaқ
жaсaп, қымбaт тaстap қaдaйды.
Құйысқaнның оpтaсынa былғapы
қaйыстaн дөңгeлeк т iг iлeд i. Осы
дөңгeлeктiң aлдыңғы шeтi epдiң apтқы
қaптaлындaғы шығыpшыққa
бaйлaнaды. Aл aттың құйpығының
aстынa кeлeтiн apтқы бөлiгi ұзын
тұтaс қaйыстaн жaсaлып, оpтaсынaн
eкiгe иiлiп, осы иiлгeн жepiн тaспaлaп
тiлeдi.
Мұpындық – түйeнiң, өгiздiң eкi

тaнaуы apaсындaғы мұpын
шeмipшeгiн тeсiп, көлдeнeң өткiзiп
қоятын жiңiшкe тaяқшa. Оны қaтты
aғaштaн көб iнeсe тобылғыдaн
жaсaйды. Aғaштың оpнынa қaйыс
нeмeсe жiп өткiзiп қоятындap дa бap.
Мұpындыққa бұйдa бaйлaп, сол
apқылы оңғa, солғa бұpaды нeмeсe
жeтeктeйдi. Өмiлдipiк – epдiң apтқa
кeтпeуiн қaмтaмaсыз eтeтiн әбзeл.
Сонымeн б ipгe сәнд iк үш iн дe
тaғылaтындықтaн, оны қaлың
былғapыдaн жaсaп, әшeкeйлeйдi.
Өмiлдipiк былғapыдaн, қaйыстaн

aстapлaнып қaйып т iг iл iп, өpiп
жaсaлaды. Өм iлд ipiкт iң aттың
кeудeсiнiң aлдынa кeлeтiн оpтaсынa
былғapыдaн, қaйыспeн aстapлaп,
дөңгeлeк жaсaлып, шaшaқтaлғaн
бaулap сaлынып, күм iстeлгeн
бүpш iктep, нaқыштaлғaн
өpнeктepмeн әшeкeйлeнiп, дөңгeлeк
оpтaсынa aқ тaстap оpнaтылaды.
Өpe – aттың aлдыңғы жәнe apтқы

aяғынa сaлaтын тұсaу. Өpeнi қылдaн,
қaйыстaн өpiп, түйiп жaсaйды. Aттың
aяғынa тиeтiн жepiнe киiздeн aстap
сaлaды. Aтты өpeлeгeндe өpeнiң бip
ұшын aттың – оң aяғынa, aл eкiншi
ұшын aйқaстыpып aттың apтқы сол
aяғынa сaлaды. Өpeлep шaдыp өpe,
тiк өpe болып нeгiзгi eкi түpгe бөлiнeдi.
Өpeл i aт тұсaмыс сaлғaн aтқa
қapaғaндa epкiнipeк әpeкeт жaсaйды.
Тaғa. Жылқының тaсыpқaмaуы

нeмeсe мұздaн тaймaуы үш iн
тұяғынa қaғылaды. Тaғaны сом
тeмipдeн иiп, қaптaп шeгe өтeтiн тeсiк
пeн сaй сaлып жaсaйды. Бeдepлi
өкшeлiк шығapaды. Тaғaны aттың
тұpaсынa тигiзбeй, тұяғынa ғaнa кipiп
тұpaтындaй eтiп apнaйы шeгeмeн
қaғaды.
Тeбiнгi – ep-тұpмaнның құpaмынa

жaтaтын әбзeлдepдiң бipi. Тeбiнгi, бip
жaғынaн, әсeмд iк үш iн тaғылсa,
eк iнш iдeн тоқым қысқa болғaн
жaғдaйдa, aяқкиiмдi aттың тepiнeн
қоpғaйды («...тебiнгi терге шiрiмей»
деген тiркестiң орайы келiп-ақ, тұрға-
ны). Aл тоқым ұзын болғaн жaғдaйдa
оны тозып кeтудeн сaқтaйды. Қaзipгi
кeздe тeбiнгiнi жeкe жaсaмaйды. Киiз
тоқымдapғa жaпсыpылып, тiгiлeдi.
Xaлық apaсындa мұндaй тeбiнгiнi «то-
қымның тeбiнгiсi» дeп тe aтaйды. Ол
aдaмның жiлiншiк, тобығының тұсынa
кeлeдi.
Тeпк iшeк. Жaс бaлaны aтқa

мiнгiзгeндe қолдaнылaтын ep-тоқым
әбзeлдepiнiң бip түpi. Қaзaқ xaлқындa
5-6 жaстaғы бaлaны aлғaш aтқa
мiнгiзгeндe aяғы үзeңгiгe жeтпeйтiн
болғaндықтaн, оғaн apнaйы тiгiлiп, ою-
өpнeкпeн әсeмдeлгeн тeб iнг i –
тeпкiшeк дaйындaлaды. Тeпкiшeктi
түpл i-түст i жүн ж iппeн тepмeлeп
тоқылғaн өpнeктi бaсқұpдaн нeмeсe
шұғaдaн, т.б. қaлың мaтaдaн
aстapлaп қоpжын сияқты eтiп тiгeдi

дe, бeтiн кeстeлeйдi. Оны epдiң үстiнe
сaлып пыстaнмeн бeк iтeд i. Бaлa
тeпкiшeктiң eкi бaсынa eкi aяғын
сaлып отыpaды. Тepлiк тоқымның
aстынa сaлу үшiн қойдың жaбaғы
жүн iнeн жaсaлaды. Шeттepiн
былғapы, болмaсa мaтaмeн
көмкepeдi. Тepлiк өз aтынa сaй тep
сiңipу үшiн жәнe aттың apқaсынa
epдiң қaптaлы бaтпaу үшiн қaжeт.
Тepлiктi кeй жepдe «iшкiлiк» дeп тe
aтaйды.
Тоқым – epдiң aттың apқaсынa

бaтпaуы үшiн сaлынaтын төсeнiштiң
бip түpi. Ол көбiнe киiздeн сыpылып
жaсaлaды. Кeйдe ки iз тоқымның
жиeгiн шұғa нeмeсe бapқыт сияқты
мaтaлapдың б ipiмeн көмкepiп,
сыpтын түгeлдeй кaлың былғapымeн
қaптaйды. Сыpмa тоқым мeн
көмкepмe тоқымды көбiнeсe әйeлдep
жaсaйды дa, aл былғapы тоқымды
шeбep epкeктep жaсaйды. Тоқымның
көлeмi дe, пiшiлу үлгiсi дe әpтүpлi
болaды. Әйeлдepгe apнaлғaн
тоқымдap – үлкeн, әшeкeйi көп, aл
epкeктepдiң тоқымдapы ыңғaйлы,
шaғын болaды.
Тұсaмыс – жылқы ұзaп жaйылып

кeтпeу үшiн пaйдaпaнылaтын әбзeл.
Aттың aлдыңғы eкi aяғынa сaлынaды.
Оны жiп, қaйыс нeмeсe былғapыдaн
жaсaйды. Тұсaмыстың тиeк
оpнaтылғaн aлaқaны жәнe бaлaқбaуы
болaды. Aтты тұсaғaндa
бaлaқбaудың aт шaшaсы жaғындa
болуы шapт. Тұсaмыс болмaғaн
жaғдaйдa жылқыны жiппeн дe тұсaй
бepeдi. Үзeңгi – aтқa мiну үшiн қaжeт
«бaспaлдaқ». Зepгepлep оны қолдaн
құятын болғaн. Тeмipдeн қaқтaп тa
жaсaғaн. Үзeңгiнiң eкi қaбыpғaсының
жоғapғы жaғындa тapaлғы өткiзeтiн
тeс iк болaды. Оғaн үзeңг iбaу
тaғылып, epд iң қaптaлындaғы
тeс iктeн өтк iзeд i. Aл aяқки iмн iң
тaбaны тұpaтын жepi тұтaс сопaқшa
болып кeлeдi. Бұpын epшiлep үзeңгiнi
кeппeгeн қaйыңнaн иiп нeмeсe ойып
тa жaсaғaн. Мұндaй үзeңгiлep aтқa
жeңiл болaды жәнe ол қыстa aяқты
қapымaйды
Ш iдep – жылқыны мaтaу

әбзeлдepiнiң бipi. Оны қaйыстaн,
кeйдe шынжыpдaн жaсaйды. Шiдep үш
бaлaқ (тұсaмыс жәнe өpe) болып
кeлeдi. Ол жылқының aлдыңғы eкi
aяғы мeн apтқы б ip т iлepсeг iнe
сaлынaды. Әp бaлaқтa бip-бipдeн
aлaқaн, тиeк жәнe бaлaқбaулap
болaды. Қыл ш iдepд iң тұсaуын,
өpeсiн жәнe бaлaқбaулapын жылқы
қылынaн жeкe-жeкe дaйындaп aлып
құpaстыpaды. Aл қaйыс шiдepдi сиыp
тepiсiнeн илeнгeн қaлың қaйыстaн eкi
қaбaттaп жaсaйды. Қос қaбaттaлғaн
қaйыс тaспaмeн тiгiлeдi. Мұндaй
ш iдepд iң тұсaуы мeн өpeл iг i
шығыpшық apқылы жaлғaсaды. Өpмe
шiдepдiң үш бaлaғы бөлeк өpiлiп,
бipiктipiлeдi. Оның бaлaқбaулapы қос
қaбaт ж iң iшкe қaйыстapдaн,
тaспaлapдaн жұмыpлaнып өpiлeдi.
Шiлиa – қaмытты aттың мойнынaн
кeтipмeу үшiн қолдaнылaтын әбзeл.
Шiлиaны қaйыстaн тiгiп, түйiп, өpiп
iстeйдi. Шeбepлep күмiспeн, жeзбeн
қaдaқтaп әсeмдeйд i, әp жepiнe
қaйыстaн шaшaқ тaғaды. Көтepмe –
aтты apбaғa, шaнaғa жeккeндe aғaш
жeтeг iн көтepeт iн бaу. Бұл бaу
epшiктiң үстiнe сaлынaды.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

АО «Национальные информацион-
ные технологии»полностью восста-
новили работоспособность компо-
нентов электронного правитель-
ства, в том числе портала eGov.kz,
портала Открытого правительства,
мобильного приложения eGov mobile
и основных государственных баз
данных (ГБД ФЛ, ЮЛ и др.) Вместе с
тем, доступно оказание услуг в ЦО-
Нах, спец ЦОНах и госуслуг в банках
второго уровня.

«Ұлттық ақпараттық технология-
лар» АҚ элекрондық үкімет компо-
ненттерінің, соның ішінде eGov.kz
порталының, Ашық үкімет порталы-
ның, eGov mobile мобильді қосымша-
сының және негізгі мемлекеттік де-
рекқорлардың (ЖТ МДБ, ЗТ МДБ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫ, EGOV.KZ ПОРТАЛЫ, EGOVMOBILE
МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАСЫ ЖӘНЕ ХҚКО ЖҰМЫСЫ ТОЛЫҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛДІ

және т.б.) жұмысы толық қалпына
келтірілді. Сонымен қатар, екінші дең-
гейлі банктердегі және ХҚКО-ры мен
арнайы ХҚКО-дағы мемлекеттік қыз-
меттер қолжетімді болды.

«ҰАТ» АҚ қызметкерлері элект-
рондық үкімет компоненттері мен

«Сотрудниками АО «НИТ» прове-
дены все необходимые работы по
восстановлению полной работос-
пособности компонентов электрон-
ного правительства и государ-
ственных баз данных. На данный
момент все работает в штатном
режиме. В связи со сбоем, ожида-
ется большой наплыв пользовате-
лей в ближайшие несколько дней.П-
росим отнестись с пониманием к
данной ситуации», - отметил Пред-

мемлекеттік деректер базасының
жұмысқа қабілеттілігін қалпына кел-
тіру бойынша барлық қажетті жұмы-
стар жүргізді. Қазіргі уақытта барлығы
штаттық режимде жұмыс істейді.
Ақаулықтарға байланысты алдағы
бірнеше күнде пайдаланушылардың

үлкен ағыны күтілуде. Осыған орай
түсіністікпен қарауларыңызды сұрай-
мыз»,- деп атап өтті «Ұлттық ақпа-
раттық технологиялар» АҚ Басқар-
ма төрағасы Ростислав Коняшкин.
Сонымен қатар, орын алған тех-

никалық ақаулықтардың себептері-
не талдау жүргізіліп жатқанын хабар-
лаймыз. Электрондық үкіметтің ақпа-
раттық жүйелеріндегі кез келген ақау
ақпараттық қауіпсіздік индиценті ре-
тінде тіркелетінін атап өту керек.Ке-
шенді талдау қорытындысы бойын-
ша алдағы уақытта осындай жағдай-
лардың алдын алу шаралары қабыл-
данатын болады.
Осыған дейін мемлекеттік орган-

дардың серверлік орталығы инфра-
құрылымының істен шығуына байла-
нысты жеке мемлекеттік деректер
базалары мен электрондық үкіметтің
компоненттерінің қолжетімсіздігі бай-
қалды. Осыған байланысты екінші
деңгейлі банктердегі мемлекеттік
қызметтержәне ХҚКО-ы мен арнайы
ХҚКО-ы жұмыс істемеді.

«Ұлттық ақпараттық
технологиялар» АҚ
Қоғаммен байланыс

 басқармасы

РАБОТА КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, EGOV.KZ, МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ EGOV MOBILE И ЦОНОВ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНЫ

седатель Правления АО «Нацио-
нальные информационные тех-
нологии» Ростислав Коняшкин.
Вместе тем, сообщаем, что про-

водится анализ произошедших сбо-
ев. Любые сбои в информационных
системах электронного правитель-
ства фиксируются как инцидент ин-
формационной безопасности. По
итогам всестороннего анализа будут
предприняты меры для недопущения
подобных ситуаций в будущем.

Ранее, вследствие сбоя на инф-
раструктуре серверного центра го-
сударственных органов, наблюда-
лась недоступность отдельных го-
сударственных баз данных и компо-
нентов электронного правитель-
ства. В связи с этим, также не рабо-
тали ЦОНы, спецЦОНы и госуслуги в
банках второго уровня.

Управление по связям с
общественностью АО «НИТ»
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Мидай жазық даланың төсінде жы-
ланша ирелеңдеп көсіліп жатқан тас
жолмен зымырап келеміз. Басына
бұлт қонақтап, дамыл тапқан Алатау
көз ұшында бұлдырайды. Қаладан таң
қылаң бере аттанып едік, күн тау
басынан арқан бойы көтерліп келеді.
Көлік тізгініне жабысып, бір қалыпты
тербелген ырғағынан жалыққандай-
мын. Қасымда отырған Ерлік үнсіз,
сол баяғы томаға-тұйық қалпында
терезеден сыртқа телміріп, ой
үстінде келе жатыр. Мүйізгектеніп,
күс сіңіп қатып қалған қолымен бетін
күннен қорғағаны болмаса, қимыл-
сыз. Жасына жетпей әжім басып,
солғын тартып бозарған жүзі оны
қатарынан едәуір үлкен көрсетеді.
Арадағы ұзаққа созылған үнсіздікті
бұзып тіл қаттым:

– Ереке, не ойлап келесің?
Ерлік сөзімді аңдамағандай далаға

телміріп біраз отырды да, тіл қатты:
– Ештеңе ойлап келе жатқам жоқ.
– Әңгіме айтсаңшы, жол қысқар-

сын.
Ол бетіме жалт қарады да, көзін

тайдырып әкетті.
Алыстан қаңқылдаған қаздың үні

еміс-еміс естілгендей болды. Көліктің
терезесінен көк аспанға көз
жүгірттім. Ерлік те айналасын шола
қарап келеді.

– Әне, қаздар қайтып барады, – деді
Ерлік саусағымен тау жақты нұсқап.
Алыста, зау биікте қатар-қатар сап

түзеген қаздар ұшып барады екен.
– Көлге таяп қалған болдық қой, –

дедім қаздардан көз алмай қарап
отырған Ерлікке.

– Иә, екі-үш шақырымнан кейін оң
жақ беттен көрінеді.
Екеуміз де үнсіз қалдық.
– Даланы сағынған шығарсың?
– Кейде ойлайсың ғой...
Ерлік сездіргісі келмесе де,

күрсінісін жасыра алмады.
– Әне, анау үйлерді көрдің бе, сол

үйдің қасындағы сайда көл бар.
Алдымыздан жолдан едәуір қиыс

шағын ауылдың сұлбасы байқалады.
Таң атқалы жолсоқты болып, шаршап
келе жатқам, жетер нысанаға әудем
жер қалғанын көріп сергіп сала бердім
де, көліктің шабысын үдете түстім.
Ауылдың тұсына жеткенде үлкен
жолдан жарыла оңға қарай бөлініп,
сүрлеуге айнала бастаған топырақ
жолға түсіп, ауылға қарай беттедік.
Сұрқы қаша бастаған үйлерге қарай
ойлы-шұңқырлы жолда көлікпен бірге
теңселіп келеміз.

– Ауылда адамдар тұра ма?
– Тұрады, – деді Ерлік бір нәрсе ізде-

гендей айналасын шола қарап.
Ауылда тырп еткен тірі жан байқ-

алмайды. Өрісте жайылып жүрген
малдың да қарасы көрінбейді. Жол
бізді тура ауылдың ортасын қақ жа-
рып, ойдым-ойдым болып мүжіліп
біткен асфальт көшеге әкеліп қосты.
Жолдың екі жағына бөлініп қонған он
шақты түтіні ғана бар ауылдың арт
жағынан келгендіктен байқамаппыз,
көбінің есік-терезесі жоқ, кейбір үйдің
төбесі жартылай құлаған ескі тамдар
екен. Көлікті баяулатып, үйлердің
терезесінен ішке көз тастадық: қабы-
рғаға ілінген кілемдер, сөредегі ыдыс-
аяқ, жиналған көрпе-төсек, еденге
төселген текемет-сырмақтар, ілулі
тұрған киім-кешекке дейін шаң басып,
тозаң қонып, сол қалпы тұр. Үйлердің
айналасы құстың саңғырығы мен
қауырсынына толыпты. Мұндағы
тұрғындар үйінен ине-жібін де алмай,
барлық мүкәммалын қалдырып бір
жаққа кетіп қалған ба дерсің. Ауыл-
дың шетіне шығып, жапырағы сарғая
бастаған, адам құлашы жетпейтін
үлкен бәйтеректің қасына келіп тоқ-
тағанда, сайдың тағанынан орын те-

ҚИЯЛДА АҚҚАН ӨЗЕН

уіп, айналасын қамыс басқан үлкен
көл жарқырап көрінді. Көл бетінде
қаз-үйректер дамылсыз ұшып-қонып,
көл бетін дыр-думанға бөлеп жатыр.
Көлікті тоқтатып, көлге көз салып
үнсіз отырып қалдым. Ерлік те тіл
қатпай, қалшиып қатып қалған. Сыр-
лы ауылдың жұмбаққа толы бейнесі
ойымның астаң-кестеңін шығарды.

– Сонда ауылдағылар қайда кет-
кен? – дедім Ерлікке, ауылдың сырын
сол білетіндей.

– Көшкен болса, дүние-мүліктерін
алып кетуі керек еді ғой, – деп ол да
сұрағына жауап таппай әуре.

– Қорқынышты ауыл ғой мынау.
Қалаға қайтамыз-ау.

– Сонша алыстан келгенде бір құс
атпай кетсек болмас, – деді Ерлік
бетіме қарап.

– Бір түрлі сескеніп тұрғаным.
Ерлік не істерін білмеген адамша

төмен қарап отырып қалды. Көл бе-
тінде жүзіп жүрген, ұшып-қонып жа-
тқан бейғам құстарға үнсіз телмірдім.
Бір кезде арт жақтан тарс еткен ды-
быс естіліп, екеуміз де селк етіп, шо-
шына жалт қарадық. Көліктің артын-
да бет-аузын сақал басқан, жұпыны
киінген егде жастағы адам қолындағы
таяғымен көлікті ұрғылап, бізге тесі-
ле қарап тұр. Басында шошып кет-
сек те, артынан есімізді жинап,
көліктен түстік.

– Амансыз ба, аға? – деп қолымды
ала жүгірдім. Ерлік те таяп келіп аман-
дық сұрады.
Ол сәлемімізді алмастан, бетіміз-

ге кезек-кезек қарап:
– Не іздеп жүрген жансыңдар? –

деді
– Көлге құс атуға келіп едік.
– Не, жеуге тамақ таппай қалдың-

дар ма?
Не айтарымызды білмей абдырап

қалдық. Шал бізді тексере қарап өтті
де, қайта тіл қатты.

– Бұл құстарды атуға болмайды!
– Алыстан арнайы келіп едік.
– Алыстан келсеңдер де рұқсат

ете алмаймын.
– Неге? – деді бағанадан үнсіз

тұрған Ерлік сөзге араласып.
– Себебі, бұл құстар – менің ауыл-

дастарым, туысқандарым болады,
сол үшін рұқсат ете алмаймын.
Шалдың жынды адамша сөйлеп

тұрғанына шыдай алмай күліп
жібердім.

– Иә, мені жынданған шал деп
тұрған шығарсың, күле беріңдер, –
деді шал ойымды оқып тұрғандай.

– Ағасы, жоқ дегенде бір-екі құс
атуға рұқсат беріңіз, – дедім жалы-
нышты бейне танытып.
Шал ауыр күрсінді де:
– Мен тірі тұрғанда құстың қауыр-

сынына да тигізбеймін, – деп оқты
көздерімен бетіме тесіле қарады.
Шалдың қиқар мінезді екені жалт-

жұлт етіп қараған көзінен байқалады.
Оның өліспей беріспейтінін аңдап
тұрмын. Сонша алыстан шаршап
жеткен жолдың азабын ойлап
күрсіндім де, не істейміз деген адам-
ша Ерлікке қарадым. Ол иығын қиқаң
еткізіп, тіл қатпады.

– Жарайды, ағасы, құстарыңызды
атпай-ақ қоялық. Бірақ мына ауылы-
ңыздың адамдары қайда кеткен?

– Бәрі құсқа айналып кетті, жүр ғой,
әне, көл бетінде улап-шулап, – деп
иегімен көл жақты нұсқады.
Жынданған біреу шығар деп ойла-

дым. О заманда бұ заман адам құсқа
айналушы ма еді?..

– Мені жынды деп тұрсың, білем,
бірақ шындық солай, шырағым.

– Күллі ауылдастарыңыз құсқа ай-
налғанда сіз қалай аман қалғансыз?
– деп кекетіп сұрақ тастадым.

– Мен осыларды сендер секілді құс

атқыштардан қорғау үшін құсқа ай-
налмай қалдым, – деп бетіме қара-
ды.
Шалдың тұлғасына көз жүгіртіп

өттім, есі ауысқан адам шығар де-
сем, сөзі орнықты, кесіп сөйлейді.
Жұпыны киінгенімен, киімдері
мұнтаздай таза.

– Ағасы, мұныңызға сене алмай-
мын, адам құсқа айналуы мүмкін
емес қой, – деп күле тіл қаттым.

– Құсқа айналам десе, айналады.
Бірақ сендерді сендіру маған шарт
емес, келген жолдарыңа түсіңдер, –
деді де таяғын беліне көлденең қыс-
тырып, көлге қарай аяңдады.

– Сен айтқандарына сенесің бе? –
дедім шалдың артынан қарап тұрған
Ерлікке қарап.

– Сенемін, – деп шорт кескен Ерлік,
– Қалай құсқа айналғанын сұрасақ
қайтеді? – деді.

– Ойдан шығарған ертегісін тыңдап
отырамыз ба, қайтайық одан да.

– Жоқ, бұл кісі өтірік айтатын ада-
мға ұқсамайды. Барып тілдесейікші.
Шалды ұнатпай тұрсам да, Ерліктің

көңілін қимадым. Екеуміз едәуір ұзап
кеткен оның артынан қуып жеткен-
де шал бізге үрке қарап, орнында
тұрып қалды.

– Сендер неге келе жатсыңдар? –
деді қатуланып.

– Сіздің әңгімеңізді естісек деп
келдік.
Ерлік дауысын жұмсарта сөйледі.
– Айтатын әңгіме жоқ, қайтыңдар!
Шал жүріп кетті. Не істерімізді

білмей, артынан қарап тұрып қалдық.
– Қайтайық болды, көнбейді мына

шал, – дедім Ерлікке.
– Тағы бір өтініп көрелікші.
– Барсаң өзің бар, мен бармаймын.
Ол алыстап бара жатқан шалдың

артынан жүгіріп барды да, тоқтатты.
Ерлік шалға бірдеңелер айтып сөйлеп
жатты. Екеуі ұзақ сөйлесті. Бір кезде
Ерлік маған жүр дегендей қолын бұлға-
ды да, шалдың артынан еріп, көлге
қарай аяңдады. Жынды шалдың сан-
дырағын естіп отырайын деген
сұмпайы ойдың жетегінде кетіп:

– Сен өзің барып кел, мен сені
көлікте күтемін, – деп Ерлікке айқай
салдым да, кері қайттым. Орта жол-
да артыма қарағанымда екеуі қамы-
стың арасына кіріп бара жатты, сон-
да барып көлдің арғы шетіндегі қамы-
стың арасындағы лашыққа көзім
түсті. Көлікке отырып жатып, көл
жаққа көз тастағанымда екеуі ла-
шыққа кіріп барады екен. Айнадай
жарқыраған көлдің бетіне мағынасыз
телміріп ұзақ отырдым. Ерліктің шал-
дың өтірігіне сеніп артынан кеткені-
не ашуым келіп, сыбап алдым. Қан-
шама жылдан бері әр кездескен сай-
ын Ерлік маған осы ауыл туралы,
ондағы тамаша табиғат жайлы там-
сана баяндап беріп жүрді. Оның
көшпенді өмірге деген ала бөтен ма-
хабатынан туған таусылып бітпейтін
ұзақ әңгімелерінен кейін ауылдың,
қамысты көлдің бейнесі санама
көшіп, көкейімде жатталып қалған еді.
Ерліктің келуін күтіп отырып ұйықтап
кетіппін, көлік есігінің ашылған дыбы-
сынан оянып кеттім. Ерлік қайтып
келіпті. Көңілі ашылып, жадырап алғ-
ан. Терезеден асапанға көз таста-
дым, күн дәл төбеге келіпті.

– Көлікті сен жүргізші, – дедім Ерл-
ікке. Екеуміз алмасып отырдық. Ерлік
көлікті оталдырдырып қойды да, бей-
не қимасымен қоштасып тұрған жан-
дай көл жаққа телміріп ұзақ қарады.
Мен де лашық тарапқа көз жүгіртіп
шалды іздеп едім көрінбеді.

– Қайтайық онда.
Ерлік жауап қатпастан көлге

телміріп бір сәт тұрды да, көлікті қоз-
ғалтты. Қираған үйлердің арасын

кесіп өтіп, тас жолға шықтық та
қалаға қарай бет түзедік. Ерлік екі
көзін жолдан алмай ой үстінде отыр.
Көлге келе жатқан кездегі тұнжыра-
ған бейнесінен із де қалмаған. Жүзі
жадыраңқы.

– Не айтты сонда? – дедім Ерлікке.
– Көп нәрсе айтты.
– Айтасаңшы, жол қысқарсын.
– Сен бірге баруың керек еді.

Әңгімеге шорқақ екенімді білесің ғой.
Бірақ саған тыңдатармын деп
әңгімесін телефоныма жазып алдым,
–деп телефонын ақтарыстыра бас-
тады.

– Бірақ әңгімесін толық жаза алма-
дым, – деп қосып қойды да, телефо-
нын қолыма ұстатты.
Шалдың тамағын қырнап қойып

сөйлеп жатқан байсалды, қоңыр да-
усы естіледі.

***
Сондай бір заман келмеске кетті

ғой, шырағым. Сол жылы Сәрсеннің
айтқанына көнбеген әйелі ұлын ертіп,
қалаға жұмыс істеуге аттанып кетті.
Ол тура елден береке кетіп, күн көру
қиындай бастаған шақ еді. Ауылдан
ең алғаш болып қалаға аттанған осы
екеуі болатын. Қатын-баласы қалаға
кеткен Сәрсен бір үйде соқа басы
сопайып жалғыз қалды. Айға жуық
мезгіл өтсе де әйелі мен баласынан
хабар болмады. Бір жамандықтың
болғанын сезген Сәрсен ақсақалдар-
ды үйіне шақырып кеңес құрды. Ол
кезде біз баламыз, қызық көріп үй
сыртынан тың тыңдаймыз. Ақсақал-
дар кеңесе келе Сәрсеннің қасына
Жалғас деген жігітті қосып, сол күні
қалаға суыт аттанып кетті. Екеуі сол
кеткеннен мол кетіп, аспаған тауы,
кешпеген өзені қалмай үш ай дегенде
ауылға әрең оралды. Сұрамаған ада-
мы, қақпаған есігі жоқ. Үш ай бойы
қаланы тінтіп, сүзіп шығып, айнала-
сындағы ауылдарға да барып сұрау
салыпты. Көрдім, білдім деген пенде
кездеспепті. Қаладан қайтып оралғ-
ан Сәрсен үйінен аттап шықпай, бүк
түсіп жатып қалды. Басын көтеріп
тысқа шықпады. Адам баласымен
араласудан қалды. Бір күні ақсақал-
дар кеңесіп, Жаманкөз аталып кет-
кен атақты кезбе бақсыны алдырды.
Ымырт үйірілген шақта ауылға жет-
кен Жаманкөз бақсы далаға отты
маздатып жақтырып қойып, оттың
қасына отырып, қобызын азынатып
таң атқанша түсініксіз тілде жырла-
ды. Ауылдың елі тайлы-тұяғына
дейін қалмай таң атқанша отты ай-
нала, бақсыны қоршап отырдық. Таң
қылаң беріп келе жатқан алакеуім
шақта бақсы қобызын тоқтатып,
Сәрсенге қарап: «Отбасың бар. Олар
аман. Осы әлемде жасап жатыр
екен. Бірақ адам кейпінде емес, құсқа
айналып кеткен. Құс болғанда да
қоңыр қазға айналып кетіпті. Елін-
жұртын сағынса, бір күндері мына
қара көлге келіп қонар. Өзіңді таныр,
күт!» – деді де орнынан шалт тұрып,
аттанып кетті.
Бақсы кетісмен Сәрсен көлге қарай

жүгірді. Жерге жарық түсіп қалған
шақ еді, оның жығылып-сүрініп көлге
қарай жанталсып жүгіріп бара жатқ-
ан сәті көз алдымда қалып кетіпті,
ауыл адамдары қыр басында оның
соңынан қарап тұрған едік. Ол көл
жағасына барып, айналасына қарап
сілейіп аз тұрды да, көлді жағалап
жүгіре жөнелді. Таңғы тыныштықта
Сәрсеннен үркіп ұшқан құстардың
қанатының сусылы құлағымның
түбінде әлі жаңғырып тұр. Ол күні
бойы көлді жағалап, айналсоқтап
жүріп алды. Қыр басына жиналған ел
де таң атқаннан қас қарайғанша оның
әр қадамын бағып, ұйқылары келген-
де үйді үйіне тарады. Ертесі де сол
әрекет қайталанды. Уақыт өте келе
Сәрсеннің жағдайы да үйреншікті
дүниеге айналып, ешкім де назар сал-
майтын болды. Ол сол беті ауылдың
қарасын көрмей, көл жағасындағы
қамыстың арасын паналап, жұмбақ
адамға айналды. Ел арасына Сәрсен
жынданып кетті деген әңгіме тарай
бастады. Біз де көлге барып ойнау-
дан қалған едік. Оны алыста көрсек
не шалғынның арысына тығыла қала-
тынбыз, не ауылға қарай қашушы едік.
Солай уақыт өтіп жатты. Сәрсен көл
жағасынан осы лашықты салып,
көктем келген сайын құстарды қарсы
алып, күзде қайтқан құсты шығарып
салып, сол құстардың арасынан
жары мен баласын іздеп жүріп біраз
жыл тұрып қалды. Менің де жігіт бо-
лып қалған кезім, көктем келіп, құстар
орала бастаған шақ болатын. Бір күні
түн ортадан ауған шақта қасыма
жолдасымды ертіп, Сәрсеннің ла-
шығы көрінетін тұстан қамыстың ара-
сына жасырынып жаттық. Бізге оның
жұмбақ өмірі қызық еді. Түнгі қараңғ-
ылық ішінде көлде ұшып-қонған
құстардың дауыс естіледі. Лашықтың
әлсіз жарығы анадайдан жылтырай-
ды. Сәрсен ұйықтамапты. Біреуді
күткен адамша қайта-қайта лашығы-
нан кіріп-шығып жүрді. Бір кезде «Жа-
мал, Едіге!» – деп айқайлаған дауыс
көлдің маңын жаңғыртып жіберді.
Қалғып кетіппіз, дауыстан шошып
ояндық. Таң атып келеді екен.
Сәрсен көлге қарап айқайлап тұр.
Дауысында діріл бар, жылап тұрған
секілді. Көлге қарап мойынын созып
«Жамал, Едіге, қайдасыңдар, ал-

тындарым, келсеңдерші, мені зарық-
тырмай, сағындым ғой» – деп өкіре
жылап, жерге тізерлеп отырып
қалды. Сәрсен басын көтермей ұзақ
отырды, өксіп жылап жатқаны бізге
естіліп тұрды. Осы бір аянышты сәт
біздің де көзімізге жас үйірді. Бір кез-
де аспаннан қаңқылдаған қаздың да-
уысы естілді. Үшеуміз де аспанға
қарадық. Лашықтың төбесін айналып
екі қоңыр қаз ұшып жүр еді. Сәрсен
орнынан атып тұрды да, көкке телм-
ірген қалпы екі қолын жайып тұрып
қалды. Төбеде айнала ұшып жүрген
қоңыр қаздар баяу қалықтап бірте-
бірте төмендей түсіп, есік алдына
келіп қонып, балпаңдай басып
Сәрсеннің қасына қол созымдай жа-
қындап келіп, оны айналып біраз жүрді
де, «қаңқ-қаңқ» етіп дауыстап, қанат-
тарын жайып жіберіп, қайтадан көкке
көтеріліп, лашықтың төбесін үш рет
айналып ұшты да, көлдің ортасына
барып қонды. Есі шығып кеткен
Сәрсен қаздардан көзін алмай бір сәт
тұрды да, қуанғанынан: «Я, Тәңір, бар
екенсің ғой» деп көкке қарап отыра
кетіп, шалт қимылдап тұрды да, ла-
шығына кіріп кетті. Біз де болған
жайға сенер-сенбесімізді білмей
ауылға қайтып, үлкендерге көзбен
көргенімізді баяндап бердік. Үлкендер
жағы «ақыры келген екен ғой, көп
күтті ғой бейшара» – деп Сәрсенге
жаны ашып, бір жағынан сүйініп жат-
ты. Сол оқиғадан кейін Сәрсеннің
қарасы көрінбей кетті. Араға екі күн
салып, түске салым ауылдағы ақса-
қалдарға еріп Сәрсеннің жағдайын
білмекке лашығына жақындап келе
жаттық. Біз лашыққа таяғанда есік-
тен үш қоңыр қаз үрке шығып, көкке
көтеріліп кетті. Тосырқап қалып, сәл
кідірдік те, ішке ендік. Лашық іші бос.
Үй жабдықтары бәрі орнында.
Бұрыштағы кереуеттің үстінде
Сәрсеннің ұзақ жыл үстінен таста-
май киген киімдері (оның бұдан ба-
сқа киімі де жоқ еді), бас киімі жатыр.
Ақсақалдар бір-біріне қарады да, үнсіз
түсініскен адамдардай, тіл қатыспа-
стан қайта сыртқа шығып, көл жаққа
көз тастап тұрып қалысты.

– Сонда құсқа айналуға болатын
болғаны ма? – деген Ерліктің дауысы
естілді.

– Құсқа айналмаса, мына бір ауыл
қайда кетті дейсің, айналайын.
Шал ауыр күрсінді.
– Құсқа айналу үшін не істеу ке-

рек? – деді Ерлік құмарта.
– Оның сырын айта алмаймын.

Оны айтсам болмайды.
Телефондағы жазба тоқтағандай

болды, Ерлік дереу телефонын
қолымнан жұлып алды да, қалтасы-
на сүңгітіп жіберді. Оның шалт қимы-
лын сезіктеніп:

– Жалғасын тыңдатсаңшы, – дедім
бетіне қарап.

– Телефонға толық жазылмай
қалыпты.
Ол менен бір нәрсені жасырып

тұрғандай, жүзіне күмәнмен көз тас-
тадым. Ерлік баяғы сабырлы қалпын
бұзбай, сенбей тұрсың ба дегендей
көзіме тіке қарады.

– Құсқа қалай айналуға болатыны
туралы айтпады ма сонымен?

– Жоқ, айтқыза алмадым.
– Сен осының бәріне сенесің бе

сонда?
– Иә, сенемін.
Үнсіз қалдым. Ерліктің оқу оқыма-

ғаны, қалаға оқу іздеп келіп, қанша
тырбынса да оқуға түсе алмағаны,
білімнен құр алақан жан екенін есіме
алдым. Бірақ шалдың әңгімесі мені де
қызықтыра түскендей.

– Күллі ауылдың тұрғындарының
құсқа айналу тарихы бар болғаны
ма?

– Иә, үлкендер қалай құсқа айна-
луға болатынын білген, бірақ жастар-
дан жасырып келген екен. Осы
оқиғадан кейін ауылда жиналыс бо-
лып, ешкімге тіс жармауға уәде алып,
өмірден қажып, кедейліктен азып-
тоза бастаған ауыл тұрғындарына
құсқа айналудың сыры айтылыпты.
Кейбір отбасылар сол күні-ақ бала-
шағасымен құсқа айналып ұшып
кетті дейді ақсақал. Құсқа айналуды
қаламаған отбасылар да болыпты,
олар бұл сырды тірі пендеге айтпауға
ант ішіп, аш қалмау үшін қалаға қоныс
аударып кетіпті.
Ерлік менің көкейімдегі сұрақты

оқып тұрғандай сөзін ары жалғап
әкетті.

– Адам қатты қасірет тартып, азап
шеккенде ғана құсқа айнала алады
және белгілі бір дұғаларды айтуы ке-
рек. Бірақ дұғаны маған айтпады.
Айтсам, сен сыр сақтай алмайсың,
сосын қасірет шеккен адамдардың
бәрі құсқа айналады. Мен табиғат
заңын бұзған боламын деді.

– Сәбилері қалай құсқа айналған?
Ерлік не айтарын білмеген адамша

абдырап қалды.
– Ол туралы сұрамаппын ғой.

Мүмкін жетімдер үйіне өткізіп кеткен
шығар.

– Шалдың әңгімесінің бас жағын
айтсаңшы. Сонда бәрі неден бастал-
ған? – деп қоймап едім, Ерлік бір
нәрсені есіне түсіргендей үнсіз қалды
да, тіл қатты:

– Қалған әңгімені бір кездескенде
айтайын.
Менің құтқуырлап сұрап қоймаға-

нымды жақтырмай отырғанын байқ-
ап, үнсіз келістім.
Біз қалаға таяғанда ымырт үйіріліп,

түн қоюланып келе жатты. Алдымыз-
да қала шамдарды самаладай жарқ-
ырайды. Екеуміз де ұзақ жолдан қал-
жырағандаймыз. Ерліктің осы әңгіме-
лерінен кейін ойым он саққа кетіп,
қиял үстінде келе жатырмын. Ішімде
шын, жалған деген ой бір-бірімен ар-
палысып келеді. Ерлікке ұрлана қарап
қоям. Оның көңілі тоқ, көз жанары
жайнап тұрғандай. Ол менен бір нәрсе
жасырып келе жатыр. Қала шетіне
ілінгенде сол маңдағы ескі қабат
үйлердің біріндегі Ерліктің жатағына
келіп тоқтадық. Көліктен түсіп, бой
жазып біраз тұрдық.

– Ал, мен кеттім, хабарласамыз
ғой, – деп көлікке отырдым.

– Көріскенше, – деп қолын көтеріп
қоштасқан Ерлік подъезге қарай
аяңдап бара жатты да, кілт тоқтап,
қайтып келді де, көліктің есігін ашып,
мені құшақтап тұрып:

– Рақмет! Қош бол! – деп құшағы-
нан босатты.

– Сенікі жайшылық па? – дедім Ер-
ліктен мұндайды күтпегендіктен аб-
дырап.

– Жай, керемет сапар болды, сол
үшін рақмет, – деді де бұрылып жүріп
кетті. Ол подъезге кіріп кеткеше ар-
тынан қарап тұрдым.
Араға бес күн салып, демалыс

күніне орай Ерлікке хабарластым.
Телефоны сөніп тұр екен. Түске дейін
бірнеше рет хабарласып, ала алма-
дым. Онымен бірге темір зауытында
істейтін ортақ танысымызға телефон
шалып Ерлікті сұрап едім, оның үш
күннен бері жұмысқа келмегенін,
өздері де хабарласа алмай отырға-
нын айтты. Сол кезде ішім бір нәрсені
сезгендей, жүрегім өрекпіп сала берді.
Дереу жиналып үйден шықтым да,
Ерліктің жатағына қарай асыға жол
тарттым.
Ескі ғимараттың екінші қабатын-

дағы Ерліктің жатағына келіп, есігін
қақтым, жауап қатқан ешкім болма-
ды. Есікті ақырын итеріп едім, құлып-
сыз есік шалқалай ашылды да, ашық
тұрған терезеден ескен самал
бетімді өпті. Ерлік үйде жоқ екен.
Жалғыз кісілік ескі кереуетінің жанын-
дағы кішкене сандықшаның үстінде
телефоны жатыр. Қабырғаға шеге-
мен ұстатып қойған сөренің үстінде
екеуміз көлге барған кездегі киген
киімдері қатталып жинаулы тұр.
Еңкейіп көз жүгірттім, кереуеттің ас-
тында екі аяқ киімі тізіліп қойылып-
ты. Жүрегім бір сұмдықтың болғанын
сезгендей, жүгіріп ашық тұрған тере-
зеге бардым да, сыртқа көз таста-
дым. Үйдің төбесінде кептерлер ай-
нала ұшып жүр. Терезенің жақтауын-
дағы құстың жалғыз қауырсынына
көзім түсіп, қауырсынды алып, ай-
налдыра қарап, қандай құстың қауыр-
сыны екенінін дөп басып ажырата
алмадым. Осы кезде сырттан ақ кеп-
тер ұшып келіп терезенің темір то-
рына қонақтады да, бөлмеге қайта-
қайта қарағыштап, «гурк-гурк» етті
де ұшып кетті. Ерлік, мүмкін, хат қал-
дырған шығар деген оймен бөлмесін
ақтарыстырып, ештеңе таба алма-
дым. «Сонда бәрі шын болғаны ма?
Шынымен де Ерлік құсқа айналып
кеткені ме?» дей бердім іштей. Еке-
уміз көлден қайтқан күні оның маған
өтірік айтқанына көзім жетті. Шал
оған құсқа айналудың барлық сырын
жайып салған болды. Мүмкін, ол жаз-
басын толық естіртпеген шығар де-
ген оймен телефонын аштым, фоны-
на көкте ұшып бара жатқан ұшаққа
тесіле қарап тұрған, қолына найза
ұстап, басына үкі қадаған үндістің
суреті қойылыпты. Телефонды ақта-
рыстырып алдындағы жазбаны таба
алмадым. Ертесі таң азаннан жолға
шығып, баяғы көлге қарай жол тарт-
тым да, сиыр түс болған шақта ме-
желі жердің тұсындағы қиыс кеткен
топырақ жолға жетіп тоқтадым. Бірақ
алдындағы біз көрген ауыл жоқ, оның
орнында жел мүжіп, күн қақтап жер-
мен жексен болуға айналған тоқал
тамдар мен жапырағын желге тона-
тып сидиып жалаңаш қалған жалғыз
бәйтерек ғана көзге шалынды.
Жұрты ғана қалған үйлерді кесіп өтіп,
ауылдың шетіне шыққанымда, баяғы
айналасына қалың қамыс өскен, қаз-
үйрегі шулаған жайсаң көл де, ескі
лашық та зым-зия жоғалған. Тек ай-
наласы саздауыттанып, жағасын
сор басқан, оймақтай ғана жайдақ
көл көзіме түсті. Су бетінде бес-алты
қаз-үйрек ұшып-қонып жүр. Төбеден
қаңқылдаған қаз дауысы естілді, ас-
панға қарадым, жалғыз қоңыр қаз
төбемнен айнала ұшып өтті де, қана-
тын жайып, төмен қарай қалықтап
келіп көлге қонды. Сонау батыс та-
раптан күздің сұр бұлты қаптап ке-
леді. Кері қайтып бара жатып, не өң
екені, не түс екені белгісіз осы ай-
маққа тағы да бір рет көз тастадым.
Көз жетер жерде тірі жан байқалмай-
тын ұшы-қиыры жоқ далада сорайып
жалғыз өзі ғана қалған алып бәйте-
рек сібірлеп жауа бастаған күздің ақ
жаңбырынының астында қалып бара
жатты.

Ықылас ШАЛҒЫНБАЙ.
adebiportal.kz
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Әнуар ма, Әнуар!
Сексенге толып отыр. Жоқ, тірі

болса сексенге толар еді. Ол жақын-
да ғана дүниеден өтті. Алайда, жа-
лынды жастықтың алауында бірге
өткізген күндер мұны мойындатқы-
сы келмейді. Ал, дәлірегі, мәселе
мұнда ма екен?! Маған,  мойынға пи-
онер галстугын таққаннан бастап,
қыл қаламның дарабоздары қатарын-
да оның сурет өнері әлеміне ентік-
пей енгеніне дейінгі күндеріне куәгер
адамға,  өмірге құштар, кәсібіне адал,
еңбекке құл сол адамның тұлғасы
сағымға сіңіп жоқ болуы мүмкін бе?
Жоқ, мүмкін емес. Себебі,   әділет
алдында күнәкер болмайын, соңғы он
бес, жиырма жыл бойында әртүрлі
себептермен арамыз суып,  қатына-
сымыз тиылса да, сол бір мағыналы
күндердің – риясыз, пәк, арманшыл
шақтың оты, сірә сөне қоймас!
Бәрі есімде.
Патша заманында салынып, кеңес

дәуірінде пролетариат көсемінің
әйелі Н.Крупская есімі берілган қызыл
мектептен түлеп ұшқан, артына
кейінгі ұрпақ еске алатындай өнегелі
із қалдырған  Әнуардың бекзат бол-
мысы сол балалық балауса күндердің
өзінде алыстан шақырған сәуледей
жалт етіп еді. Әкеден ерте айрылған,
ана қанатының астында ғана тәрби-
еленген жарым көңіл балаға  емес,
өнегелі атаулыға құштар жанға тән
сергек сезіммен уақытын есептеп
пайдалануға бейім Әнуарға, сол кез-
де Қырымдағы аты дүркіреп тұрған
Артек пионер лагеріне арамыздан
алғашқы болып жолдама берілуінің өзі
көп нәрсеге меңзесе керек. Сөзім
эмоция шылауында кетпесін, бір
мысал келтірейін. Бірде сол қызыл
мектептің кіре берісіндегі екінші
бөлменің, талай қызықты
күндерімізді өткізген бөлмеміздің қара
тақтасында бәрімізгі белгісіз және сол
белгісіздігімен өзіне тартып тұратын
қызық таңбалар пайда болды. “Оқы,
оқы” дейді Әнуар. Үңілеміз кеп,
үңілеміз. Түсініксіз жазбалар, аң-таң
боп Әнуардың өзіне қараймыз. “Лев
Кассильді оқып па едің” дейді. Лев
Кассиль орыстың белгілі балалар
жазушысы, кітапты көп оқитын ар-
маншыл кезіміз ғой, Левтің бала пси-
хологиясын мөлдіретіп көз алдыңа
келтіретін көркем суреттері санамы-
зға сіңіп қалған, өкінішке орай ол кез-
де “Он алты жасар чемпион”, “Менің
атым Қожа” сияқты классикалық төл
туындыларымыздың дүниеге келме-
ген кезі, орыстың Левін пір тұтамыз-
,тақтадағы жаңағы түсініксіз таңба-
лар Әнуардың күн сәулесін айнаға
шағылыстырып, бөлмедегі қызға
белгі беретін немесе ұшына шағын
тас байланып тартылған жіп арқылы
қыздың терезесін қағатын Лев кейіп-
керлеріне еліктеп, ойлап тапқан
өзіндік “ізденісі”, өзіміздің кәдімгі
әріптерімізді айнаға шағылыстырып,
кері қайтарғандағы бейнелері екен.
Әнуардың бейнелеу өнеріне құштар-
лығы сол кезде-ақ оянған болар деп
ойлаймын.
Жалпы, сүйсінуге болады, тыным-

сыз ізденісі, еңбекқорлығы өз алды-
на, таңдаған тақырыбы өзінің ішкі та-
биғи болмысымен  астасып жататын.
Зер салып көріңіз, кейін жарық көрген
дүниелері “Менің қалам”, “Қазақтың
ұлттық салт-дәстүрлері”, “Қазақтар”,
“Мұхаммед пайғамбардың хадис-
тері”, “Қазақтың ұлылары” деп ата-
лады. Атауының өзі ұлықтауға ұйық-
тыра жөнелетін, адамның рухани ішкі
мәдениетіне сергектік, бойына тосын
күш, қуат құятын мәлім де беймәлім
сезім ұялатады. Өйткені ол өмірге
құштар еді, дәлірегі өнегелі істерге
жан-тәнімен ұмтылушы еді. Көп
оқыды, көп ізденді. Бүкіл қабырғаны
бойлап, сіресіп тұратын  кітаптары
сырттай көз тартатын жәдігерлер
ғана емес-ті. Адамның рухани дүни-
есін байыта алатын сол көп салалы
кітаптарын талай сарыла ақтарғаны-

ЖАЗЫЛМАЙТЫН
ТАҚЫРЫПТЫҢ ЖАНАЗАБЫ

на, сондағы құндылықтар жайлы
сырласуға жалықпайтын мінезіне
куәгермін. Содан да, иә содан, Әну-
арды осы қасиеті оны өрге сүйреді,
еңбегі жанды, тиісті бағасын алды.
Суреттері еліміздің және әлемнің
жиырмадан астам елінің көрмелері-
не қойылды. Италияның, Польшаның,
Украинаның белгілі көркемөнер мұра-
жайлары шығармаларын насихатта-
ды. Ойылдық суретшінің есімі шет ел
басылымдарында аталды. Оқырман-
дарым мақтан үшін айтылған дей қой-
мас, Әнуар Жұмағалиұлы Өтеген-
тана Ойыл өңірінде бейнелеу өнеріне
кәсіби тұрғыдан жол салған алғашқы
тұлға. Өйткені, біз білетін деректер
бойынша осы салада жоғарыда
көрсетілген биікке көтерілген жанды
таппайсыз.
ххх
Өмір өткінші, өтті, кетті. Бірақ, ұмы-

тылмайтын сәттер, жақсысы да,
әттеген-айы да, санада, бәрібір, сай-
рап тұр. Қалай ұмытасың?! Бәріміз
де пендеміз, жаңсақ басқан
сәттеріміз аз ба?! Бірде былай бол-
ды. Преферанс деген “пәле” бар. Оны
жек көрмейтінмін. Со жолы префе-
ранс ойынының қызып кеткені сон-
ша, кеш болып, таң атқанын да байқ-
амай қалыппын.  Бозамық тарта үйге
келсем, жолдасым Зәуреде өң жоқ,
алғашқы балаға аяғы ауыр еді, үйде
жалғыз, әбден зәресі ұшып, телефон
соқпаған жері қалмаған, ауруханала-
рға да, тіпті мәйітханаға да ... ақыры
таң ата екі-үш көшедей жерде тұра-
тын досым Әнуардың үйінің есігін
қағып, болған жайды хабарлапты.
Әрине, ақталғым-ақ келеді, бірақ кар-
та, арақ дегенге жаны қас досым
бұлтартпайды, оның үстіне аяғы
ауыр келіншегімнің жан азабы да ма-
ған аз соққы емес. Не керек, досым
ұзақ уақыт менімен мүлдем сөйлес-
пей қойды. Достан айрылудың қиын-
дығын шын достан айрылғандар ғана
біледі, шеберханасына қайта-қайта
іздеп барамын, тіл табысқым келеді,
бірақ ол жолатпайды. Содан мен де,
амал жоқ, айлаға көштім. Әйелім Зәу-
ремен, Әнуардың әйелі Данамен
ақылдасып “шағын операция” ұйым-
дастырдық. “Сенің кесіріңнен, әйелі-
ммен ажырасатын болдым” дедім,
кәдімгідей ашуланып. Мыңқ етпейді,
“обалың жоқ” деп қарап тұр. Содан,
Данаға: “Дана, шеберханаға сен бар,
маған сенбейді, аналар шынында да
ажыраспақшы, біздің үйде деп ертіп
әкел” дедім. Әйелінің “боп-боз” түрін
көріп, Әнекең шынында да шошына
бастапты. Жедел жетті. Біресе
төрде бұртиып теріс қарап жатқан
маған, біресе күлкіден шыдай алмай,
терезе пердесінің артына тығылған
Зәуреге жүгіріп, күлкіден шыдай ал-
май оның  көзінен жас шығып кет-
кенін көргенде   әбден састы. “Ой,
Зәуреш, бір түн карта ойнап қалған-
да не тұр, өзі де кемшілігін мойында-
ды ғой, Зәуреше, Зәуреше” деп зыр-
зыр етеді. “Дана, дастарханыңды
тездетсейші, не мылығып кеттің” деп
әйелін де қуырып барады. Шыдам-
ның да шегі жетіп, күлкі бөлменің ішін
керіп кеткенде, досым түкке түсінбей,
ортада состиып тұрды да қалды.
“Операцияны” орыстың әзіл күнін
пайдаланып ұйымдастырған едік, “Ба-
уырым, бүгін бірінші апрель” дегенім-
нен кейін барып, “мына екеуіне дау
жоқ, не болса соны ермек етеді, са-
ған не болды” деп ашуланғансып,
әйелін құшағына тартты. Осы оқиға
кейін, “Бауырым, бүгін бірінші апрель”
деген әзіл әңгіме жазуыма ұласып,
ол мерзімдік басылымдарда жария-
ланған еді.

 Өзіңді сынауға болар, өміріңді сы-
най алмайсың, тағдыр жазуы өз де-
генінен таймайды. Бірнеше жылдан
кейін Әнуар досымды еске алғанда,
өмірдің өте күрделі екеніне тағы бір
көзімді жеткізгендей болдым.

Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ.

«Өсер елдің керегесі кең болар», -
демекші ауылдың әлеуметтік әлеу-
етін таныстырмаққа жол бастаған
округ әкімі Дәурен Бисебаев шалғ-
айдағы ауылдың қанаты кеңге жай-
ылып, әлеуметтік нысандармен ха-
лыққа қызмет ету орталықтары қар-
қынды іске қосылып жатқандығын
тілге тиек етті. Осы бағытта жаса-
лынып жатқан жұмыстарды толығы-
рақ тарқатсақ, былтыр ауылдың
төрт көшесіне асьфалт жамылғыла-
ры төселді. Соның нәтижесінде бо-
лар ауылдың болашағына нық сенім-
мен көз жүгірткен тұрғындар
үйлерінің қоршауларын заманауи
үлгіде жаңартып, құрылыс жұмыста-
рына ден қоя бастады. Ауыл әкімінің

Себебі мұндай дөңгелек жөндеу
қызметі ауданға қарасты округтердің
ішінде алғаш рет Сарбие де ғана ашы-
лып отыр. Сонымен қатар «Рақым»,
«Атамекен» шаруа қожалық төраға-
лары малшыларға арнап екі тұрғын
үй салуда. Сондай-ақ, округті арала-
ған сапарымызда ауылдың кіре бер-
ісінде газ құю бекетін салу үшін құры-
лыс жұмыстары басталып жатқан-
дығын байқадық. Газ құю бекетін
Асылхан Бюрин деген азамат жеке
қаражат есебінен салуда. Сәтін сал-
са бірер жылда іске қосуды көздеп
отыр. Себебі шалғай ауылдағы
тұрғындар үшін кейде аудан орталы-
ғына барып, көліктеріне газ жасап
келу үшін тиімсіз. Әрі бензин секілді
оны қажетті құтыларға құйып әкелу
мүмкін емес болғандықтан осы бір
игі істі қолға алып отыр екен.
Біз округ әкімімен арнайы тілдесу

барысында ол: «Елу жылда ел
жаңа...», - деген сөз бар қазақта.
Осы аталы сөзді басшылыққа ала
отырып еліміздің өркендеуі жолын-
да қалтқысыз қызмет етіп келеміз.
Шалғайдағы ауылдарға мемлекет
тарапынан қолдау, қамқорлық
көрсетіліп жатқаны бәріне аян. Сон-
дықтан мұндай мүмкіндікті пайда-
ланып, ауылдарды ажарландырып,
болашағын жарқын ету біздің ел ал-
дындағы басты міндетіміз. Алдағы
күндердің жарқын белестеріне
жету үшін бәріміз бірге жұмылуы-
мыз керек.», - дейді іскер әкім.
Сарбиеде төрт түлігін түлетіп, мал

басын мыңғыртып ұстап отырған
шаруалардың қатары көбейіп келеді.
Ауыл шаруашылығы саласында
мемлекет тарапынан берілетін гран-
ттар мен субсидияларды алып отыр-
ған шаруашылықтар жетерлік. Солар-
дың қатарында «Әлназар» шаруа
қожалығы да бар. Шаруа қожалық
үкімет беріп отырған грант арқылы
шаруашылық жеріне электр желісін
тартып жатыр. Репортаж барысын-
да аталған шаруа қожалықтың ша-
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202 түтіні бар Сарбие ауылдық ок-
ругінде, Қаракөл елді мекенін қосқ-
анда 1229 тұрғын тұрмыс кешуде.
Мұндағы тұрғындар негізінен мал ша-
руашылығымен айналысады. Мемле-
кеттік бағдарламалардың қолдау-
көмектерін тиімді пайдаланып, ауыл
шаруашылық техникаларын алуда,
жеңілдетілген несиелер арқылы асыл
тұқымды мал басын көбейтуде бел-
сенділік жоғары. Шаруаға бейім
жұртшылық шаруасын дөңгелетуге
ұмтылып келеді. Соның нәтижесінде
мал басы артып отыр. Қазір округте
29 шаруа қожалық, 27 жеке кәсіпкер
бар. Мүйізді ірі қара 6263 басты
құраса, қой-ешкі 15574-ке жеткен. Ал,
қамбар атаның төлі 3 мыңнан аса-
ды. Аталған ауылдық округте 2 ден-
саулық сақтау, 2 білім беру, 1 ауыл-
дық клуб, 1 учаскелік полиция жұмыс
жасайды. Сондай-ақ, 1 наубайхана,

1 шаштараз, 1 дәріхана, 5 дүкен бар.
Ауылдың іші мұнтаздай тап-таза.
Көшелері толықтай жарықтандыры-
лып, жаю жүргіншілер жолақтары,
жолда жүру белгілері қойылған. Әр
көшеде тұрмыстық қалдықтарды са-
луға арналған арнайы қоқыс
жәшіктері (урналар) қойылған.
Тұрғындардың көңіл-күйлері көтеріңкі.
Ауылдағы еңбек адамдары таң аты-
сымен қызу шаруаларына кіріседі.
Әкіміне дән риза ауыл тұрғындары
туған жердің көркеюі үшін жұмыла
жұмыс істеуге әзір. Екі бағытта мал
күтімі ұйымдастырылған. Сондай-ақ
көше бойларында тарихи тұлғалар
бейнеленген тақтайшалар кешкілік
мезгілде жарқырап тұр. Бұл ел үшін
қызмет қылған еңбек адамдарына
деген шексіз құрмет екенін аңғарта-
ды.

Сарбиеде білімге құштар, өнерге
жақын, өлеңге құмар жастар же-
терлік. Туған жерден түлеп ұшып,
өнер керуенінде алдыңғы легтен
көрініп жүрген жастарымыз қанша-
ма?! Солардың бірі, өнердегі аға-апа-
ларының ізіне еріп, ұлы ақындардың
шығармашылықтарына еліктеп өсіп
келе жатқан кейінгі буынның ішінде
Сапақкөл орта мектебінің 8 сынып
оқушысы Әсел Тоғызбаеваның қада-
мы қуантады. Көркем сөз, мәнерлеп
оқудың қас шебері. «Едіге батыр»
жырын жатқа біледі. Аудандық, об-
лыстық байқаулардың талай мәрте
жеңімпазы атанып жүр. Балауса ке-
зінен бастап жырға жақын өскен
қарындасымыз өнер көшінде аудан-
ның намысын қорғап жетістіктерге
жеткені үшін Ойыл ауданының «Жыл
адамы-2021» атанды. Әселдің ендігі
арманы журналист болсам дейді.

 ауқымды жобаларды жүзеге асы-
рып жатқаны ауыл тұрғындарына
серпін беріп, әлеуметтік нысандар ке-
зегімен бой көтеруде. Ағымдағы
жылы бір азық-түлік дүкені, дөңгелек
жөндеу (шиномонтаж) және балалар
жылына байланысты жергілікті бюд-
жет есебінен 6 миллион теңгеге ба-
лалар ойын алаңы іске қосылған. Со-
ныдай-ақ Сарбие-Дайра бағытын-
дағы 16 киллометр көтерме жолды
жөндеу, асьфалттау жұмыстары
«Тайбурыл» ЖШС-і арқылы жүзеге
асырылуда. Нақтырақ айтсақ, дөңге-
лек жөндеу қызметін іске қосып отыр-
ған Қазбек Әлібекұлы ауылдастары-
ның алғысын алып жүр. Бұл қызмет
түрі әсіресе көлігі бар жандарға көп
қуаныш сыйлады.

Мирас Мұратқалиев Сарбиеде
учаскелік полиция инспекторы қыз-
метін атқарады. 2012-2016 жылдары
Құдайберген Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универ-
ситетінің құқықтану мамандығы бой-
ынша тәмамдаған. Оқуын бітіре са-
лысымен тырнақалды еңбек жолын
Сарбиеден бастаған оның қызмет
етіп жатқанына биыл төрт жыл бо-
лыпты. Жанұялы болсада шалғай-
дағы ауылға барып, қоғам тынышты-
ғын күзетіп келеді. Өзіне артылған
мол жауапкершілікті кіршіксіз атқару-
ды қызметі ғана емес, азаматтық
парызы санайды. Мирасты қазір сар-
биеліктер жақсы таниды. Оның ай-
туынша соңғы жылдарда мал ұрлығы,
қоғамдық орындарда құқық бұзушы-
лықтар орын алмаған. Жаста болса
халықпен тығыз қызмет етіп жатқан
аға лейтенант заң аясында өзіне
жүктелген міндетті адал атқарып
жүр.

руа-жайымен танысып қайттық.
Қазіргі таңда мал азығын дайындау
науқанында қызу жұмыстанып жат-
қан сәтіне куә болдық.

P.S. ОСЫЛАЙША АТАЛҒАН ОКРУГТІ АРАЛАҒАН САПАРЫМЫЗДА САРБИЕЛІКТЕРДІҢ БІРЛЕСІП, ТІЛ ТАБЫСА ІСТЕГЕН ТҰЩЫМДЫ ТІРЛІКТЕРІНЕ
КУӘ БОЛДЫҚ. ЕНДЕШЕ ОКРУГ ӘКІМІМЕН БІРГЕ АУЫЗБІРЛІГІ БІР АУЫЛДАСТАРДЫҢ АЛДАҒЫ ИГІ ІСТЕРІНЕ АҚ ЖОЛ ТІЛЕЙМІЗ. БІЗ САРБИЕ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ ТҰРМЫС-ТІРШІЛІГІ ЖАЙЫНДА ОСЫДАН БІРЕР ЖЫЛ БҰРЫН ЖАЗҒАН ЕДІК. БҰЛ ЖОЛЫ САРБИЕНІҢ АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛЫП
ЖАТҚАН, ҚАРАСАҢ КӨҢІЛ ТОЛТЫРАР МАРДЫМДЫ ЖҰМЫСТАРЫ ЖӨНІНДЕ ҚАЛАМ ТЕРБЕП ОТЫРМЫЗ.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Сарбие-Ойыл.

БИЫЛ САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 50 ЖЫЛ ТОЛДЫ. ЖАРТЫ ҒАСЫ-
РҒА ТАЯУ УАҚЫТ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҢ ДАМУ КӨРСЕТКІШІН ӨТКЕН ДӘУІРМЕН
САЛЫСТЫРУҒА КЕЛМЕЙДІ. ӨЙТКЕНІ ЖАҢАРУМЕН ЖАҢҒЫРУДЫҢ КӨШІНЕ ІЛЕСКЕН
АУЫЛДЫҢ КЕЛБЕТІ ЖЫЛ САНАП КӨРКЕЙІП КЕЛЕДІ. БІР АДАМНЫҢ ҒҰМЫРЫНДАЙ
УАҚЫТ ІШІНДЕ АУЫЛ САН-МӘРТЕ ТҮЛЕДІ. ӨРІСІ МАЛҒА, ЕЛ ІШІ ЖАНҒА ТОЛДЫ. ЖУЫР-
ДА ҒАНА САРБИЕНІҢ 50 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫ АУЫЛ ЖАСТАРЫНЫҢ ДЕМЕУШІЛІГІ-
МЕН 35 ЖАСТАН ЖОҒАРЫ АЗАМАТТАР АРАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ФУТБОЛДАН АУДАНДЫҚ
ТУРНИРМЕН ҰШТАСТЫ. 5 КОМАНДА ҚАТЫСҚАН ТУРНИР АУЫЛДЫҢ АТЫН ҰЛЫҚТАП,
МӘРТЕБЕСІН АСҚАҚТА ТА ТҮСКЕНДЕЙ ӘСЕРДЕ ҚАЛДЫРДЫ.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш
кәсіподақ ұйымы  аудандық мәдениет үйінің әдіскері

 Бисенғалиева Жаңылдыққа
інісінің

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы  мәдениет саласының ардагері Абдрахманов Жауынбайға

қызы Айжанның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы  Қарасу ауылдық кітапханасының кітапханашысы

Ізбасарова Тілекгүлге
әкесінің

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы  Ақкемер ауылдық кітапханасының кітапханасышысы

Жолшарова Ләззатқа
інісінің

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

ҚұттықтауҚұттықтау

Деніңе саулық, отбасыңа
бірлік-береке, толағай табыс,
қызметте өрлей беруіңді
тілейміз! Бақытың бүтін,
ғұмырың берекелі болсын!

Қаратал ауылының тұрғыны
Избасов Адилбек Жансерікұлын 12 тамызда

31 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз!

Игі тілекпен: Ата-анасы, бауырлары, жары және қызы Фариза.

Мақалалар топтамасы Сарбие селолық округі әкімдігімен бірлесе отырып дайындалды.


