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Пәкістан мен Үндістан билігі Сауд 
Арабиясының шетелдік дипломаттарға 
қажылық маусымы кезінде құрылыс 
кранының құлауынан және жаншы-
лып өлген 1100 фото-суреттерін бергенін 
мәлімдеді.

Сауд Арабиясының денсаулық сақтау 
министрлігінің ресми мәліметіне сәйкес 
107 қажы кранның астынада қалып, ал 
769 адам жаншылып өлген. Бұл жайын-
да OnIslam.net ақпарат көзі хабар тарат-
ты. Мысырдың уақыптар ісі жөніндегі 
министрлігінің дерегіне қарағанда, 
осы елдің 55 азаматы қысылып өлген, 
26 қажысы королдік емханасында жа-
тыр, ал 120 қажы хабар-ошарсыз кет-
кендер қатарында. Ал Түркия билігі 
3 азаматының қажылық кезінде көз 
жұмғанын мәлімдеді. Нигерияның 54 
қажысы бақилық болып, 61 қажысы 

жарақат алған. Бангладештің қажылық 
істері жөніндегі агенттіктің дерегі бой-
ынша осы елден қасиетті сапарға 
аттанғандардан 18 қажы қаза тау-
ып, 90 қажы хабар-ошарсыз кеткен. 
Пәкістанған келсек, Мина жазығындағы 
жаншылып өлген пәкістандық қажылар 
қарасы 42 адамды құрайды; 33 адам 
жарақат алған; 63 адам хабар-ошарсыз 
кеткен. Жуырда қажылық кезіндегі 
қайғылы жағдайға Сауд Арабиясының 
билігін айыптаған Ираннан 136 қажы 
көз жұмса, 340 қажы хабар-ошарсыз 
кеткендер санатында. Үндістаннан 35 
мұсылман қаза тапқан. Камерун – 14, 
Чад – 11, Алжир – 8, Сенегал – 5, Тан-
зания - 5 қажысын жер қойнына тап-
сырды. Танзанияның 50 қажысы хабар-
ошарсыз кетті.  

АЖ-ақпарат

«Туған жерге 
тағзым»

ҚАЛА КҮНІ 
ТОЙЛАНДЫ

29 қыркүйек күні Қызылордада 
еңбек күніне орай «Ата кәсіп-алтын 
мұра» атты екінші еңбекшілер фо-
румы өтті. Аталған форумға еңбек 
сабақтастығын жалғастырушы 
дәрігерлер әулетінің өкілдері,  
білім беру саласының майталман-
дары, 600-ден астам еңбек өтілі 
бар теміржолшылар әулеттері, 
ауыл шаруашылығы саласында 
жемісті еңбек етіп жүрген барлығы 
12 еңбекшілер әулеті қатысып, 
Қызылорда облысы әкімінің алғыс 
хатымен марапатталды.

Биылғы жылдың  ерекшелігі - 
форумға Сыр елінің мақтаныштары 
балықшылар әулеті, ата бабамыздың 
кәсібін жалғастырушы малшылар 

әулеті, рухани құндылықты наси-
хаттаушы кітапханашылар әулеті 
қатысты. Олардың ішінде темір жол 
саласы бойынша 744 жыл еңбек өтілі 
бар Байсағұловтар әулеті,  600 жылға 
жуық темір жол саласында аян-
бай еңбек етіп келген  жалағаштық 
Бадрақовтар әулеті де бар. Сондай-
ақ, қармақшылық Жұматаевтар 
әулетінде 18 адам білім саласында 
жемісті еңбек етуде. Олардың жалпы 
еңбек өтілі 530  жылды құрайды.

Салтанатты шарада облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қарапайым 
еңбек адамын құрметтеудің 
маңызына тоқталып, жиылғандарды 
Еңбек күні мерекесімен құттықтады.

- Осындай өз кәсібін атадан балаға 

мирас ете білген, бір саланың дамуы-
на отбасы болып үлес қосып жүрген 
азаматтарды мадақтап, марапаттап, 
көпшілікке үлгі қылуымыз қажет. 
Бұл жастардың болашақта мамандық 
таңдауына да, өз ісіне құрметпен 
қарауына да зор үлес қосары сөзсіз. 
Болашақта осы әулеттердің қатарына 
жаңа мамандық иегерлері, програм-
мистер, сот саласының өкілдері, 
құрылысшылар, мұнайшылар 
қосылады деген ойдамын. Сіз бен 
біздің еңбегіміз еліміздің бәсекеге 
қабілетті 30 елдің қатарына енуін 
қамтамасыз етуге қосқан үлес болуы 
керек, - деді аймақ басшысы.

Еңбекшілер әулетінің өкілдері 
де өздеріне көрсетілген құрметке 

ризашылықтарын білдірді.
- Біздің әулетімізде денсаулық 

сақтау саласында 19 жан еңбек ету-
де, сондай-ақ 2 студент болашақ 
дәрігер атанбақ. Қазіргі күні об-
лыста денсаулық сақтау сала-
сын дамыту мақсатында біраз 
жұмыстар атқарылуда. Биыл 4 ем-
хана пайдалануға берілсе, алдағы 
уақытта тағы 2 емхананың құрылысы 
аяқталмақ, - деген дәрігер Шынтас 
Зетов аянбай еңбек ету үшін барлық 
жағдай жасалып отырғандығын 
жеткізді. Форум жергілікті 
өнерпаздардың ән-шашуымен қоры-
тындыланды.

АЖ-ақпарат.

АТА КӘСІП - 
АЛТЫН МҰРА

ҚАНША ҚАЖЫ ҚАЗА ТАПТЫ?
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«Отанның орны - жүректе»

М.Әлімбаев

«Туған жерге 
тағзым»

Әр адамның туған жері 
өзіне ыстық. Ешқандай 
алып күш туған жерге де-
ген сүйіспеншілігіңнен ажы-
рата алмайды. Өзінің туған 
жерінен жырақ кетсе де, елінің 
атын алыс-жақын шет елдер-
де асқақтатып жүрген жандар 
баршылық. Білім, мәдениет, 
кәсіпкерлік, спорт салала-
рында өз биігін бағындырған 
жерлестердің басын туған жер-
де қосу мақсатында облыстық 
ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен «Туған 
жерге тағзым» атты 
сырбойылықтардың кездесуі 
болып өтті. Қазақ елінің ба-
рынша қарыштап дамуы-
на, тәуелсіз еліміздің өсіп-
өркендеуіне үлес қосып 
жатырған азаматтар аз емес. 
Олардың ішінде Қызылорда 
облысының да түлектері бар. 
Сыр саңлақтары қай сала-
да болмасын көшбасшылық 
танытып, бабалар еңбегін 
ардақтаумен ерекшеленіп 
жүр. Осы орайда, «Туған жер-
ге тағзым» атты сырбойылық 
іскер, елге сыйлы азаматтардың 
кездесуін ұйымдастыру 
дәстүрге айналып келеді. 
Әрине, мақсаты  айқын бұл 
шараның Қызылорда өңірі 
мен Қазақ елін дамытуға бірге 
атсалысуға үндеу екендігі 
дау  сыз. Сонымен қатар, Сыр 

өңірінен шыққан, елге кеңінен 
танылған тұлғалардың жет-
кен жетістіктерін аймақ жас-
тарына үлгі ету, оларды туған 
жеріне қолдау көрсетуге 
шақыру да - аталмыш шараның 
басты мақсаттарының бірі. 

Айтулы шараға елімізге 
танымал Мұрат Әбенов, Уа-
лихан Бишімбаев, Мәди Ма-
натбек, Гүлмира Дайраба-
ева, Алмас Алматов, Елена 
Әбдіхалықова, Болат Байма-
ханов, Жеткерген Әнесұлы 
секілді Сыр топырағынан 
түлеген бірқатар тұлғалар 
қатысты.

Кездесу барысында алғаш 
сөз алған аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаев: «Алаш 
елі танымал тұлғаларға кен-
де емес. Елдің өркендеуіне 
Сыр тумалары да үлес қосып 
келеді. Бүгінгі кездесуге сая-
саткерлер, өнер қайраткерлері, 
дәрігерлер мен мұғалімдер 
келіп отыр. Баршаңызды Сыр 
өңірі әрдайым құшақ жая 
қарсы алуға дайын», - деді. 
Одан соң сөз кезегі Мемле-
кет және қоғам қайраткері, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің де-
путаты Уалихан Бишімбаевқа 
берілді. У.Бишімбаев өзінің 
өмір жолы осы жерден 
басталғанын айтып, туған 
жеріне деген құрметі әрқашан 
ерекше екендігін жеткізді.

 Туған жері үшін тыным-
сыз етіп жүрген жандардың 
бірі - ҚР Еңбек Ері, «Абзал 
және К» ТС-нің жетекшісі Аб-
зал Ералиев. Жиын барысын-
да атқарылған жұмыстардың 
нәтижесімен бөліскен 
кәсіпкер, алдағы уақытта да 
өңірдің өркендеуіне көмегін 
аямайтындығын тілге тиек 
етті.  

Ал, М.Әбенов «Серпін» 
бағдарламасы аясындағы 
жұмыстарға тоқталды. «Қазір 
қай салада болмасын Сыр 
елінің саңлақтары бар. Мен 
«Серпін» бағдарламасымен 
білім алып жатқан 
жастардың кіші отаны яғни, 
туған жерлері үшін еңбек 
ететіндіктеріне сенімдімін. 
Жерлестерімнің жігерлілігі 
мені қатты қуантады», - деді 
М.Абдуламитұлы. 

«Қызылордада білім са-
ласында аз жұмыс жасалған 
жоқ.  Тіпті, Ресейдің 
маңдайалды оқу орындарымен 
келісім жасалып, жүздеген 
қызылордалық өрендер көрші 
мемлекетте білім алуда. Соны-
мен қатар, облыс әкімінің ар-
найы гранты тағайындалды. 
Жалпы, ҰБТ қорытындысы 
бойынша бесінші сатыдан 
көріндік», - деді облыс әкімі 
Қ.Көшербаев.

Өз кезегінде аймақ басшы-

сы бүгінде аймақ халқының 
әлеуметтік жағдайының артып 
келе жатқандығын айтып өтті. 
Сыр елі даму қарқыны бойын-
ша республикада екінші орын-
да. Осы жетістіктің барлығын 
қызылордалық азаматтардың 
біріге, жұмыла жасаған игі 
істері деуге негіз бар.

Облысымызда медицина 
саласында да ілгерілеу анық 
байқалады. Олай дейтініміз, 
аймақтағы ақ халаттылар 
отандық мамандармен үнемі 
тәжірибе алмасу үстінде. 
Жиын барысында А.Сығанов 
атындағы Ұлттық ғылыми 
хирургиялық орталығының ди-
ректоры Жеткерген Әнесұлы, 

«Қазақ медициналық үздіксіз 
білім беру университеті» 
АҚ басқарма төрағасы 
Ғалымжан Асылбекұлы сын-
ды қазақ медицинасының да-
муына үлес қосып жүрген 
жерлестеріміз сөз алып, Сыр 
еліне қолдан келгенше көмек 
көрсететіндіктерін айтты. 
Сондай-ақ, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қызметкері, 
ақын, әнші – сазгер Еле-
на Әбдіхалықова рухани 
байлыққа басты назар ауда-
ру керектігін айтып, осыдан 
22 жыл бұрын жазылған «Сыр 
елім» әнін орындап берді. 

Рыскелді ЖАХМАН.

Республикалық тари-
хи-мәдени экспедицияны 
республикалық «Ұлт тағ-
дыры» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы, саясаттанушы 
Дос Көшім бастап келді. 
Облыстық тарихи және 
мәдени ескерткіштерді қорғау 
жөніндегі мекеменің ғылыми 
қызметкерлері және археологі 
мамандар, БАҚ өкілдерінен 
құралған топ көшбасын 
әуелі Сығанақ қаласының 
ежелгі қонысына бұрды. 
Кезінде қазақ халқының ба-
сын құраған, Сыр бойының 
мәдени, қолөнер, сауда 
орталығы атанған, Ұлы Жібек 
керуені бойында жатқан, он 
бес мұнаралы қорғаны болған 

қаланың орнына 2003 жылдан 
бастап археологиялық қазба 
жұмыстары жүріп жатыр.

Жалпы аумағы 20 гектардай 
жерді алып жатқан Сығанақ 
қаласының бас қақпасы 
саналған шығыс қақпасының 
құрылысымен танысып, 15 
адамның бас сүйегі табылған 
сағананың құмнан аршылып, 
қайта қалпына келтірілген 
шынайы көрінісінен мол әсер 
алған топ мүшелері қала ор-
нынан табылған күйдірілген 
қыштан жасалған тұрмыстық 
бұйымдарды тамашалады.

Жиналғандарға тарихи 
қала жөнінде мол мағлұмат 
беріп, жекелеген детальдарға 
дейін терең түсінік бере алған 

ХҚТУ-дың ғылыми зерттеу 
орталығы аға қызметкері Ма-
ралбек Амантұров одан әрі 
тарихи қаланың XI ғасырда 
Қыпшақ мемлекеті , XIV 
ғасырдан бастап Ақ Орданың 
астанасы болғанға дейінгі 
кезеңдеріне қысқаша шолу 
жасап өтті.

Күн өткен сайын құпиясы 
ашылып, орта ғасырдағы мәні 
мен мәртебесіне қауышқан 
қасиетті қала орнынан мол 
құндылықтарға қаныққан зи-
ялы топты бұл күні аудандық 
ішкі саясат бөлімі басшысы 
Ә.Төлегенов бастап жүрді.

АЖ-ақпарат.

 «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНДА
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«Достықпен ұсынылған қол ұзарады»

М.Әлімбаев

Өткен аптада «Қала күні» 
мерекесі тойланды. Мереке-
ге орай облыс орталығында 
көптеген іс-шаралар өтті. 
Айталық, «Сыр сүлейлері» ал-
леясында «Шұбат-қымыз» 
фестивалі ұйымдастырылды. 
Шара барысында Қызылорда 
қаласына қарасты барлық 
кент, ауылдық округтер және 
облысымздың барлық ау-
дандарынан ұлттық сусын-
дарымыз шұбат пен қымыз 
өнімдері халыққа ұсынылды. 
Қаз-қатар тігілген қараша 
үйлер мен ақ шатырлар-
да көрмелер орналастыры-
лып, ұлттық дәстүрлеріміз 
насихатталып, әр аудан өз 
өнімдерін көпшілікке ұсынса, 
қазақтың дәстүріне сай 
жас келіндер қонақтарға 
шұбат, қымыз, бауырсақтар 
үлестірді. Шара барысын-
да спорттық ойындардан жа-
рыстар ұйымдастырылып, 
500-ге жуық жастарымыз 
«Қара жорға» биін билеп, 
ұлттық тұрмыс-тіршілігімздің 
бейнесін сомдайтын арнайы 
жасаулармен әрленген жылқы 
және түйелердің керуені 
жүріп өтті. Салтанатты шара-
да облыс әкімі Қ.Көшербаев 
сөз сөйлеп, «Шұбат-қымыз» 
фестивалін ұйымдастырудағы 
басты мақсат қазақ халқының 
көнеден бері ұстанған салт-
дәстүрі мен ырымдарына сай 
- ақ мол болсын, берекелі 
тірлігіміз игілікті істермен 
жалғаса берсін деген ниет 
дей келе, қала халқын 
мерекелерімен құттықтады. 
Келесі кезекте облыс әкімі 
қайта жаңғыртудан өткен 
С.Торайғыров көшесінің ашы-
лу салтанатына және темір 
жол вокзалының аумағында 
орналасқан аллеяға тал егу 
рәсіміне қатысты.

Сондай-ақ, Жаппасбай ба-
тыр көшесі бойынан 2 тұрғын 
үй пайдалануға беріліп, 
барлығы 120 отбасы баспа-
налы болды. Қоныс иелерін 
облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев құттықтап, жаңа 
пәтер кілттерін салтанатты 
түрде табыс етті. 

- Елбасының әлеуметтік 
саланы ерекше қолдауының 
арқасында тұрғын үй құрылысы 
Қызылорда облысында жоғары 
қарқынмен жүзеге асыры-
лып келеді. Айта кетейік, 
биыл Қызылорда облысын-
да құрылыс көлемі былтырғы 
жылмен салыстырғанда 3,5 
есеге өссе, облыс орталығы 
Қызылорда қаласында 8 есе-
ге артып отыр. Жыл соңына 
дейін Қызылорда қаласында 
2406 пәтер кілті табыста-
лып, 43 көпқабатты тұрғын 
үй салынбақ. Дәл мұндай 
көрсеткіш Қызылорданың 
тарихында болған емес. 

Бүгін міне, Қасиетті Құрбан 
айт мерекесінде, қала күні 
мерекесі аясында сіздер үшін 
қуанышты жағдай - еңсесі биік, 
жаңадан іргетасы қаланған 
үйде қоныс тойын тойлап жат-
сыздар. Қуаныштарыңыз құтты 
болсын! Құрбан айттарыңыз 
қабыл болсын,- деді аймақ 
басшысы. 

Мереке күні баспаналы бо-
лып, пәтер кілтін алғандардың 
арасында Ұлы Отан 
соғысының ардагері, көп ба-
лалы және аз қамтылған отба-
сылар мен мүмкіндігі шектеулі 
жандар да бар.

Қала күні мерекесіне 
орай алғаш рет қауын-
қарбыз фестивалі өтті. Қала 
тұрғындары мен қонақтары 
үшін қауын-қарбыздан 
жасалған тағамдардан дастар-
хан жайылды. Фестивальді 
аймақ басшысы Қ.Көшербаев 
тамашалады.

Елімізде қауын-қарбыз 
өндірісі жөнінен Сыр өңірі 
алдыңғы қатарда келеді. 
Қазіргі уақытта дария 
бойындағы диқандар жыл 
сайын 15 мың гектарға жуық 
бақша дақылдарын егеді. 
Олардың арасында қауынның 
қара күләбі, әміре, әңгелек 
сияқты сорттары үлкен 
сұранысқа ие. 

Биыл қала күні мерекесі 
кең көлемде аталып өтілуде. 
Қауын-қарбыз, кондитерлік 
өнімдер және балалар 
шығармашылығы фестивалі, 
жас ақындар мүшәйрасы, ауыл 
шаруашылық жәрмеңкесі, 
спорттық сайыстар 
ұйымдастырылып, әлеуметтік 
нысандар пайдалануға 
берілді. Фестивальде аймақ 
басшысы Қ.Көшербаев 
қ ы з ы л о р д а л ы қ т а р д ы 
мерекелерімен құттықтады.

Бүгінгі қауын-қарбыз 
фестивалі ала жаздай егіс да-
ласында тынбай бел бүккен 
ағайынның еңбек мерекесі. 
Айта кетейік, соңғы бір ай 
бойы қала тұрғындарын ар-
зан бағалы өнімдермен 
қамтамасыз ету мақсатында 
әр жексенбі сайын 
ауылшаруашылық өнімдерінің 
жәрмеңкесі ұйымдастырылды. 

Фестиваль ұлттық ойын-
дармен жалғасты. Арқан 
тарту, асық ату, гір көтеру, 
қол күресте мықтылар 
анықталды. Сондай-ақ, «Ба-
лалар әлеміне» саяхат» бала-
лар ойыншықтарының жыл-
жымалы шеруі өтті. Қала 
күні эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен өтетін гала-
концертпен қоры тындыланды.

АЖ-ақпарат.

ҚАЛА КҮНІ ТОЙЛАНДЫ
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«Елдің қамын ойлаған ерте есейер»
М.Әлімбаев

ТАРИХ
Бүгінгі Қызылорда облы-

сының Қармақшы ауданында 
19 ғасырдың бірінші жарты-
сында Марал Құрманұлы де-
ген атақты ишан өмір сүрген. 
Қазақ халқының патшалық 
Ресейге бодан болған 
уақытын өз көзімен көрген 
ол қолынан келгенінше 
елдің бірлігін сақтап, ке-
лер ұрпақтың болашағын 
ойлап орыс ұлықтарының 
бодандық саясатына 
қарсы әрекеттер жасаған. 
Тіпті жергілікті генерал-
губернатордан Ақ патшаның 
алдына баруына рұқсат 
алып, тек хат тасушының 
бейғамдығының кесірінен ол 
сапарын іске асырудың сәті 
түспеген. Марал ишанның 
сағанасы Қармақшыдан 
12 шақырымдай жер-
де орналасқан. 

Ма рал ишан 1780 жылы 
қазіргі Қостанай өңірі, Семио-
зер ауданына қарасты Обаған 
өзенінің, Құсмұрын маңында 
дүниеге келген. Шыққан тегін 
қазіргі күндері Орта жүздің 
керей руы деп көрсетіледі. Ма-
рал әкесінен 9 жасында жетім 
қалып, 13 жасында анасымен 
Ақмешіт маңына жер ауып 
келген. Кейбір деректерде оны 
туыстары сарт саудагерлер-
ге сатып жіберген делінеді. 
Сол аңыз-әңгімелерде ол 
аян көріп, онда Жам тауын-
да тұратын Жалаңаяқ ишан 
бала Маралға «Маған оқуға 
кел, балам» – деп шақырып 
алып, өзінің үңгір-мешітінде 
оқытқан деп баяндалады. 
Марал қалпе атанып еліне 
оралған соң атастырып қойған 
қалыңдығы Меңлібикеге 
үйленіп, бірінші ұлының атын 
өзінің сүйікті ұстазының мол-
да азан шақырып қойған 
есімі – Қалмұхаммед деп 
қояды. Өсе келе ол әке-шешесі 
еркелетіп атайтын Қалқай 
есімімен елге ішінде аты 
шығып Қалқай ишан ата-
нып кеткен. Қалмұхаммед 
әкесі салып кеткен сара жолға 
түсіп, дін жолында терең 
білім, оның бастаған ісін 
әрі жалғастырады. Қайтыс 
болғанында оның сүйегі 
Марал ишан жатқан ескі 
қорымның ішіне қойылып, 
үстіне ерекше үлгідегі 
еңселі сағана тұрғызылады.    
Қазақстан тәуелсіздік 
алғаннан соң Марал ишан 
туған елімен қайта қауышты. 
2005 жылы Қызылорда 
қаласында оның 225 жылдық, 
2010 жылы 230 жылдық ме-

рейтойы өткізілді. Жыл-
да туған жерінде оған ар-
нап ас беріледі. Аталған 
іс-шараларға еліміздің түпкір-
түпкірінен көптеген азаматтар 
келіп қатысады. 2010 жылдың 
29-30 қазанында Қызылорда 
қаласында жергілікті Қорқыт-
Ата атындағы университетте 
Марал ишан Құрманұлының 
230 жылдық мерейтойы-
на арналған «Сыр еліндегі 
діни-ағартушылық ой-сана» 
тақырыбында республикалық 
ғылыми-теориялық конфе-
ренция өтіп арнайы жинақ 
жарыққа шықты. Марал ишан 
туралы деректерді алғаш жи-
нап елге жария еткен Сәден 
Нұртайұлы деген азамат бола-
тын. Мұнда келтірілген аңыз-
әңгімелердің көбісі сол кісінің 
жиған-тергендерінен алы-
нып, басқа да зерттеушілердің 
ізденіс еңбектерімен бір-
шама толықтырылған.

МАРАЛ ИШАННЫҢ 
ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕРГЕ 

ШӘКІРТ БОЛУЫ 

1-нұсқасы

Марал Арқадағы ауыл 
мешітінен оқып, сопы болған. 
Он сегіз жасқа келген оған 
періштелер аян береді. «Жам 
тауына бар. Сені Жалаңаяқ 
әулие күтіп отыр» дейді. Марал 
көнбеген соң, періштелер тағы 
мазалайды. Бірақ бала жігіт үн 
қатпай, жүре береді. Үшінші 
аянда: «Бүгін – соңғы күнің. Бір 
шешімге кел» дейді. 

Марал шешесіне: 
– Мен кететін болдым. 

Жалаңаяқ әулие шақырып жа-
тыр, – деп хабарлайды. 

Байғұс анасы баласын қимай 
жылай береді. Алшымбай мен 
Құлшымбайға да білдірмей, 
ақырында ол Маралмен бірге 
жолға шығады.

Қырық күндік тамақпен, бо-
талы түйемен беті ауған жаққа 
аттанады. Отыз жетінші күн де-
генде жайылып жүрген малға 
кезігеді. Санына жетпес түйе, 
сиыр, қой түлігінен көз тұнады. 
Кездескен малшылардан жөн 
сұрасады. Олар: 

– Мына қыруар малдың иесі 
жаппас Құланбай қажы, – дейді.

– Оны қайдан табуға болар 
екен?

– Анау екі тауды көрдіңдер 
ме? Бірінде енші алып 
шыққан баласының отауы бар. 
Екіншісінде қажының өзі, әйелі, 
қызы тұрады, дейді малшылар.

Құланбайға Марал 
сәлем бере барады. Бірнеше 
күн паналауға рұқсат ала-
ды. Үшінші тәулікте сыртқа 
шыққан қажының бәйбішесі 
бір ғажайыпқа тап болады. Ма-
рал тіккен шатырда от жанып 
тұрады. Жақындаса – одан әрі 
жарқырай түседі. Әйел бұл ке-
ремет құбылысты қажыға ха-
барлайды. Құланбай да тегін 
емес-ті. «Мына жігіт әулие екен. 
Аруақ қонған» дейді ол. Қызын 
Маралға атастырып, ойын-
тойын өткізеді. Құдағиына жеке 
үй тіккізіп береді. 

Маралды қайынатасы Жам 
тауына аттандырып салады. 
Жас әулие қырық қадам шыққан 
соң көзден ғайып болып кетеді. 
Жалаңаяқ та «Маралым келе 
жатыр!» деп мазасызданып 
отыр екен. Он бес күн ішінде 
таспиығын ұстанған жігіт Жам 
тауына барып жетеді. Жалаңаяқ 
әулиенің таңдаулы шәкірті бола-

ды. Діни ғылыммен қаруланып 
орасан зор табысқа жетеді. 
Оның кереметтігі жұрттың бәрін 
таңдандыра түседі.

Бір күні Жалаңаяқ маңдай 
алды шәкіртін шақырып алып:

– Балам, осы оқығаның 
жетеді. Сені тағат таппай анаң 
күтіп отыр. Еліңе қайт, – дейді.

Марал ұстазын қимайды. 
Үш рет аттанып, үш рет қайтып 
келген екен. Жалаңаяқ сүйікті 
шәкіртіне қырық мың қосын 
аруағын жайнамазымен беріп, 
тағы да аттандырып жібереді. 
Үстіне жеті асық қосады. Оның 
жетінші қасиеті екен. Жеті адам 
Маралға қоса ереді.

Оның серіктеріне дариядан 
өткел бермейді. Төрт адам кесе-
көлденең тұрып алады. Сонда 
Марал өз есегінің аяқ астынан 
екі уыс топырақ алып, өзенге 
шашып жібереді де, «Көздеріңді 
жұмыңдар!» деп жолдаста-
рына әмір береді. Жетеуі де 
есегіне мініп дарияның арғы 
бетіне өте шығады. Өткел бер-
меген төрт күзетші ханға ха-
бар жеткізеді. Әмірші өзінің 
қырық жендетін жібереді. Олар 
Маралға тіл тигізіп, балағаттай 
бастайды. Жас әулие әлгілерге 
кебісін лақтырып жібереді. 
Сонда аналар тас болып қатып 
қалады. Хан енді әскерін 
жіберуге мәжбүр болады. Сон-
да Марал арамзаларға қарсы 
екінші кебісін жұмсап жібереді. 
Бәрі де сеспей қатады. Хан бұл 
ғажайыпты жүз елу жастағы 
молдаға баяндап беріп, ақыл 
сұрайды. Қария «Үш сандық 
бар, соның үшіншісі киелі. 
Ішінде керемет кілт сақтаулы» 
дейді. Қария аталған сандықты 
тауып ішін жұмбақ кілтпен 
ашып беріпті. Маралдың рухы 

екі жүз жыл бұрын пайда болып, 
сақтаулы тұрған екен. Қарияның 
ақыл-кеңесімен хан жас әулиеге 
жалбарынып тағзым етеді. Міне, 
осыдан кейін пенделерінің 
бәріне жан бітіп, тіріледі.      

Қалқай ишанның шөпшегі 
Абдолла Омаровтың 

 бабасы Марал ишанның 
туған жері Қайранкөлде 

тұратын
 Дүйсекеев Әлжан деген 

қариядан естіген әңгімесі

***
2-нұсқасы

Марал әкесінен тоғыз жа-
сында жетім қалады. Он үш жа-
сында анасымен бірге Ақмешіт 
маңына келеді. Негізгі мақсаты 
– білім іздеу болады. Оған 
қаржысы жоқ, жоқшылықтың 
зардабын шегеді.

Ақмешіт маңайындағы 

Құланбай ишанның үйіне 
қонады. Түнде ишан далаға 
шықса бала түнеп жатқан 
үйдің сықырлауық есігінен 
көзіне сәуле шалынады. Бажай-
лап қараса, шешесінің қасында 
ұйықтап жатқан баланың кіндігі 
үстінде тіп-тік болып түсіп 
тұрған жарық сәулені көреді. 
Оның тегін бала емес екендігін 
іші сезеді.

Ишан да көзі қарақты 
кісі болса керек. Оның пірі – 
Жалаңаяқ ишан екен. Өзіне 
жетерлік байлығы да бар 
болған адам. Марал сол үйдің 
жалшылығында болып, ма-
лын бағып жүре береді. Байдың 
малы ұры-қарыдан, ит-құстан 
аман болады. Өлім-жітім тыйы-
лып, мал басы көбейе бастайды. 
Үй-ішіне береке кіреді.

Бір күні Құланбай түнектегі 
қойды көре кетейінші деп 
бұрылса, қараңғы түнде қой 
ортасындағы алаңдағы жарықты 
көреді. «Бұл не қылған шам?» 
деп таңырқап келіп қараса, 
екі қолын екі жаққа жіберіп, 
шалқасынан түсіп, қаннен 
қаперсіз ұйықтап жатқан қойшы 
бала – Маралды, оның үстіне 
аспаннан түсіп тұрған сәулені 
көреді. Малдар да маужырап, 
бей-жай тыныш қалыпта.

Баланың қасиетіне анық көзі 
жеткен ишан ертеңіне бозқасқа 
шалып, анасымен екеуін шәйі 
көрпе үстіне отырғызып, дастар-
хан басында мәслихат айтады.

– Балам, қызым Меңлібикені 
саған қосып, сені қияметтік бала 
еткім кеп отыр. Қаласаң, пірім 
Жалаңаяқ ишанға оқытайын. 
Болмаса осы малыңды бағып, 
үйде жүре бересің, – дейді. 

Анасы бұл ұсынысты 

МАРАЛ ИШАН ТУРАЛЫ АҢЫЗ-ӘҢГІМЕЛЕРДЕГІ 
ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕР БЕЙНЕСІ

Жалаңаяқ Әздер әулие кесенесі
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«Жақсының ескерткіші - жақсылығы»
М.Әлімбаев

бек қабылдап, ишанның 
қамқорлығына тәнті болады. 
Ол кісіге алғыс сезімін жау-
дырады. Әйтсе де, осы арада 
қысылыңқырап отырған Марал, 
бір әңгіменің ұштығын айтады. 
Түсінде оған Жалаңаяқ ишан 
аян бергенін, «Маған оқуға кел, 
балам!» дегінін, осылай қарай 
сапар шеккенін, бірақ оқуға 
баруға қаржысы болмай, осы 
араға кідіру себебін баян етеді.

Ақыры қызын Маралға 
атастырып, әзірге білім алу 
үшін оның жолына бөгет бол-
май, болашақ күйеу баласын 
Жалаңаяқ ишанның тұрған 
жеріне аттандырады.  

Қазіргі Өзбек 
Республикасының Қаттақорған 
қаласынан батысқа қарай 70, ал 
Бұхар қаласының шығысында 
50 шақырым жердегі, екі 
қаланың ортасындағы Жам 
тауының үңгіріндегі мешіт-
медресенің ғұламасы, атақты 
әулие Жалаңаяқ ишанның 
қарауында 100 шәкірт-қалпесі 
оқиды екен, жүз бірінші  бо-
лып Марал қабылданады. Сол 
қалпелердің ішіндегі ең зерегі 
Маралға ұстазының ықыласы 
бөлек болған. 

***
3-нұсқасы

Кезінде Қыдыр атаны үш 
рет көрген Марал ишанның он 
екі-он үш шамасындағы кезі 
болса керек. Жетім бала Ма-
рал сол кездегі Арғын руының 
дәулетті байы Мыса-Шегенге 
жалданып қой-ешкісін бағып, 
отымен кіріп, күлімен шығып 
жүреді. Бір таңқаларлығы, өзге 
байлардың малдарын тал түсте 
қасқыр тартып кетіп жатқанда, 
Маралдың бағып жүрген ұсақ 
жандықтарына ештеңе де жола-
май, дін аман жүреді. Баланың 
тегін еместігін Мыса-Шеген де 
сезетін болса керек. Бір күні бай 
сапардан оралып келсе, ас үй 
жаппаның көлеңкесінде қойын 
жайып діңкелеген бала Марал 
шыбын-шіркейдің астында бүк 
түсіп бұратылып жатыр екен. 

– Мына бала бұл жер-
де неғып жатыр? Үйге кіргізіп 
тамақ бермедіңдер ме? – деген 
байға адуын бәйбішесі: 

– Сен-ақ кім көрінген жал-
шыларды жарылқап жүреді 
екенсің. Менің үйіме кіріп тамақ 
ішетіндей кім еді бұл. Тамағын  
итаяққа құйғанмын, керек бол-
са содан ішсін, –дейді түлен 
түрткендей бұрқылдап. 

Мына сөзді естіген Ма-
рал қатты назаланады. Бір күні 
түнде ғайыптан қария түсіне 
еніп «Балам-ай, қатты қапа 
болдың-ау. Тілек тілеші, ба-
тамды берейін» дейді. «Маған 
осы Мыса-Шегеннің әулетін 
бағындырып берсең жетеді» 
дейді бала. «Балам, басқа тілегің 
жоқ па?» деп әлгі қарт үш рет 
сұрағанда Марал «жоқ» деп жа-
уап беріпті. Содан әлгі аян бер-

ген ақсақалды кісі бала Маралға 
өңінде келіп, аса таяғын ұстатып 
тұрып «Енді Жам тауындағы 
Жалаңаяқ ишаннан дәріс ал!» 
деп жөн айтады. 

Қолында асасы, үсті-басы 
алба-жұлба жетім бала сол Жам 
тауына дейін жаяу жалпылап екі 
жыл сапар шеккен екен, Отыз 
тоғыз қалпеге дәріс беріп жүрген 
Жалаңаяқ ишан, қырқыншы етіп 
шәкірттікке ешкім ді де алмай 
жүреді екен. «Бұл орынның егесі 
бар. Бір мүсәпір екі жылдан бері 
жете алмай, жолда келе жатыр. 
Соның тілегін тілеп отырмын» 
дейді екен көріпкел әулие.  

«Қасиетті 
Марал ишан (225 жыл)», 

құрастырушы Әніс 
Жақыпұлы ӨТЕУЛІ, 

Қызылорда қаласы, 2005.

МАРАЛДЫҢ ҚҰРАН 
КІТАПТЫ ТАБУЫ

1-нұсқасы
Қолында асасы, үсті-басы 

алба-жұлба жетім бала сол 
Жам тауына дейін жаяу жал-
пылап екі жыл сапар шеккен 
екен. Отыз тоғыз қалпеге дәріс 
беріп жүрген Жалаңаяқ ишан, 
қырқыншы ғып шәкірттікке 
ешкімді де ала қоймайды. «Бұл 
орынның егесі бар.  Бір мүсәпір 
екі жылдан бері маған жете ал-
май, жолда келе жатыр. Соның 
тілегін тілеп отырмын» дейді 
екен көріпкел әулие. 

Арып-ашып Марал баба 
Кәттеқорғандағы Жалаңаяқ 
ишанға келген күні оны бір топ 
қалпелермен суға түсіп келіңдер 
деп өзенге жібереді. Содан 
қырық шәкірт улап-шулап суға 
шомылып, жейде-дамбалдарын 
жуып, кептіріп, киініп мешітке 
келеді де отыз тоғыз қалпе 
күндегі әдетімен зып етіп мешіт 
ішіне кіріп кетеді. Сол кезде 
Марал табалдырықтан аттамай 
тұрып қалыпты. 

– Не болды? – дегендей 
сұраулы көз тастаған ұстазына: 

– Тақсыр, мына та-
балдырықтың астында құран 
көмулі жатыр. Соны аттай ал-
май тұрғаным, – дейді шәкірт 
Марал.

Қазып қараса табалдырық 
астынан бір бума құран 
кітаптары шығыпты. 

«Қасиетті Марал ишан 
(225 жыл)», 

құрастырушы Әніс 
Жақыпұлы ӨТЕУЛІ, 

Қызылорда қаласы, 2005 ж 
***

2-нұсқасы
Шәкірттерінің сезгіштік 

қасиетін сынамақ болған 
Жалаңаяқ әулие оларды түгел 
далаға шығарып жібереді де, 
есіктің табалдырығының асты-
на Құран Кәрімді көміп қояды. 
Балаларды «кіріңдер» деп 
қайта шақырады. Барлығы 
ішке кіргенде, Марал ғана арғы 
босағада тұрып қалады. 

– Сен неге кірмейсің? – деп 
қабақ шытады ишан.

– Тақсыр, мен қалай кіремін, 
мына жерде Құран жатыр ғой, 
оны аттап қалай өтемін, – деген 
екен.

Осы медреседе Марал жеті 
жыл оқып діни шариғатпен бірге 
қосымша тасбибтік (дәрігерлік) 
мамандықты да меңгереді. Оқу 
аяқталған соң шәкірттерін еліне 
қайтарған Жалаңаяқ ишан Ма-
ралды тағы да үш жыл жанын-
да қалдырып білімін тереңдете 
түседі. 

Оқуын тәмәмдаған Марал 
Ақмешітке келіп, Меңлібикемен 
қосылады. Кейіннен атасы-
нан рұқсат алып, Ақмешіттен 
Қызылжарға қайтады. Осы жолы 
Марал баба Сыр еліне қайтып 
оралуға, осы арада халықпен 
бірге болуға уәде береді.

Сәден НҰРТАЕВ, «Ма-
рал баба» // Ислам әлемі. 2004. 

3-саны

ЖАС МАРАЛДЫҢ ЕРЛІГІ

Бала Маралға түсінде 
аян беріп, Бұқараның Жам 
тауындағы Кәттеқорғанды ме-
кендеген әруақты Жалаңаяқ 
ишан өзінен дәріс алуға 
шақырады. Содан Құланбайдан 
«Ата, маған бір құдай жар бол-
сын, алдым ашық» деп бата-
сын алып, Бұқараға аттана-
ды. Жалаңаяқ ишаннан дәріс 
алып жатқан жүз бір қалпенің 
ішіндегі ең зерегі Марал болып-
ты. Ұстазының осы шәкіртіне 
деген ықыласы да зор екен. 
Мұны сезінетін қалпелер Ма-
ралды күндеуге кіріседі. Бір 
күні Жалаңаяқ ишан қалпелерін 
шұғыл жинайды да: 

– Қорғанға көк киімді 
қаптаған жау жақындап қалды, 
қайсысың басшы болып жаудың 
бетін қайтаруға барасың, – деп 
сұраулы көз тастайды. 

Бәрі де жер шұқып қалғанда 
Марал қалпе:

– Тақсыр, маған батаңызды 
беріңіз, мен бір өзім-ақ сол 
дұшпандардың бетін Алланың 
рахымына сүйеніп, қайтарып 
көрер едім, – деп ұстазына 
құлдық ұрып, жылап жіберген 
екен. 

– Алла-тағаланың құрметті 
құлдарын тапсырдым, 
Пайғамбардан шапағат болсын, 
– деп ишан батасын беріпті. 

Содан Марал жалғыз өзі 
жауға аттаныпты. Бір уақытта 
Жалаңаяқ ишан қалпелерін 
ертіп қорғанның төбесіне 
шығып қараса, қолдарында бір-
бір күрзісі бар қарақұрым жау 
қаптап келіп қалған екен. Сол 
кезде Марал зікір салып, жалғыз 
өзі жауға қарсы шапқанда екі 
қолынан от жарқылдап, жан-
жаққа шарпылып, жаулар бет-
бетімен қаша жөнелген көрінеді. 
Мұны көздерімен көрген 
шәкірттеріне Жалаңаяқ ишан:

– Сендер Маралдың 
әулиешілігін көре алмай 
күндедіңдер. Бұл қасиетті 
оған мен емес, бүкіл ғаламды 
жаратқан Алла-тағала берді. 
Енді бұған не дейсіңдер? – де-
генде қалпелер жылап, бас 
шәкірт Маралдың аяғына 
жығылыпты.

МАРАЛДЫҢ ЕМ 
ЖАСАУЫ

Қысы-жазы жалаңаяқ 
жүретін Жалаңаяқ ишанның бір 
күні аяғына жара шығып, онысы 
құрттап, дерті дендей бастайды. 

         – Осыдан бір айлық жер-
де Пәтен деген қазақы қоңыр 
қой бар. Ертең таңертеңнен 
қалмай сол қойдың құйрығы 
мына жараға тартылса, маған 
сол ем. Әйтпесе қауіп, кәні 
қайсың барасың? – деп қырық 
қалпесіне қарайды. 

Сонда бала Марал үнсіз 
тұрған топтан суырылып 
шығып: 

– Тақсыр, мені жіберіңіз, 
– деп батасын алып, бәрін де 
ұстазы айтқандай ғып орындай-
ды. 

Қойдың құйрығын әкеп 
тартқалы жатқанда, жарадағы 
быжынаған құрттарды көріп 
қалпелер теріс айналыпты. 
Ал бала Марал болса науқас 
ұстазына деген сүйіспеншілік 
сезімі жанашырлыққа ұштасып, 
жиіркенбей қызмет жа-
сай береді. Құжынаған құрт 
жабысқан құйрықты қолына 
алған Жалаңаяқ ишан:

– Қойдың пірі – Шопан ата. 
Сол пейіштен келген мал рәсуа 
болып жерге тасталмасын. Кәні, 
қылғыта қойыңдар, – дегенде 
өзге қалпелер тұра қашып, Ма-
рал шімірікпей асап жіберген 
көрінеді. 

Сөйтсе мұның бәрі Жалаңаяқ 
ишанның Маралды сынақтан 
өткізіп жүргені екен де, ал құрт 
деп жүргені кейін үш жүзге пір 
болған Марал ишанның бойы-
на көшкен қырық мың әруақтың 
иелері екен ғой. 

Айтпақшы, баяғы итаяқтан 
ас құйған байдың адуын 
бәйбішесіне көп ұзамай шалық 
тиіп жынданып кәдімгідей ит бо-
лып үретін болыпты. Арғынның 
байы Мыса-Шеген Жам тауынан 
ишан боп оралған Маралдың 
аяғына жығылып, тоғыз нар құн 
төлеп, кешірім сұрапты.

«Қасиетті Марал ишан 
(225 жыл)», 

құрастырушы Әніс 
Жақыпұлы ӨТЕУЛІ, 

Қызылорда қаласы, 2005 
жыл

МАРАЛДЫҢ ЖАУАБЫ

Жалаңаяқ ишанның мешітіне 
айналадағы халық бірі малын, 
екінші біреулері қаржысын 
беріп, келіп-кетіп жатады екен. 
Ишан не келсе шәкірттеріне 
жұмсаған. Бірде үш күн бойы 
ешнәрсе түспепті, мешітке 
келуші болмапты.

Маралдың қалтасында 
үш тиын ақшасы қалған екен. 
Соның күн сайын бір тиынын 
жұмсап екі күлше нан алып, 
бірін ұстазына беріп, бірін өзі 
жепті. Күнде осылай жасайды. 
Үшінші күні ұстазы сұрапты:

– Марал, осы сенің 
халқыңның аты қандай? – деп.

– Қазақ деген халықпыз, – 
дейді Марал.

– Ондай халықты естігенім 
жоқ еді, қырғыз дегенді ғана 
білуші едім, – депті. 

Кейін тарихнама кітап-
тарынан ба, әлде мұ сыл ман 
саяхатшыларының қолжаз-
баларынан ба оқып көрген 
Жалаңаяқ ишан Маралға:

– Сахарада көшір жүретін 
халқы бар. Қазақ деген ұлыс 
болады. Өзі ауан, оқымаған 
халық. Бірақ, дастарханы ашық, 
аңқылдаған, қонақжай. Барын 
қонағының алдына қояды. Сол 
ақ пейілімен, алың-алың, келің-
келіңмен пейішке барады деп 
жазған екен, – депті.

Сәден НҰРТАЕВ, 
«Марал баба» // Ислам 

әлемі. 2004. 3-саны

Жинастырған
Ералы ОСПАНОВ, 
жазушы-этнограф.

(Жалғасы бар)

Марал ишан кесенесі
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ТАРИХ

«Талапсыз талант - тұл»
М.Әлімбаев

«Әкесі үшін баласы, баласы үшін 
әкесі жауапты емес» деген адамгершілік 
қағидасын 1937 жылдың нәубеті бел-
ден бір-ақ басты. Тіпті жау екеш жаудың 
өзі әйел менен бала көрсе, қылышын 
қынға салса, бұл нәубетте бір тамшы 
да аяушылық болған жоқ еді. «Халық 
жауы» деген ұғымды ғана білетін ол са-
ясат, тіпті аяғы ауыр әйелдің де ішін 
жаруға дайын болды. Арыстарымыз-
ды атқан соң, артында қалған жарын 
азаптау үшін Арқаның сайын даласын 
азапты түрмеге айналдырып, АЛЖИР 
деп атағанын білеміз. Сол АЛЖИР-де 
Тұрар Рысқұловтың жары Әзиза анамыз, 
Бейімбет Майлиннің жары Күнжамал 
апамыз, Санжар Асфендияровтың 
жары, Темірбек Жүргеновтің жары 
Дәмеш анамыз, жалпы, қаншама Алаш 
арыстарының үйіндегі айдай аналары-
мыз азапқа салынған еді. 

АЛЖИР ресми түрде 1937 жылы 
желтоқсанда ашылыпты. Жақсылықтан 
гөрі зұлматтың жетуі оп-оңай болса ке-
рек, небары бір айдан кейін, яғни 1938-
дің қақаған қаңтар айында ол жер-
ге Қазақстанның, қала берді Кеңес 
Одағына қарасты Белоруссия, Кав-
каз елдері, Орталық Азия елдерінің 
түкпір-түкпірінен вагондарға толты-
ра тиеп әкелінген әйелдер саны 1500-
ден асып жығылған. Солайша 1937 
мен Сталин қайтыс болған 1953 жылға 
дейін осы бір азап лагеріне 18 мыңнан 
аса әйел қамалған екен. Қазақтың 
«біреу өлмей, біреуге күн жоқ» деген 
сөзі дәл осы жағдайға айтылғандай, 
себебі Сталиннің бақилық болуымен 
осы лагерьдегілер өздері қош айты-
са бастаған жарық дүниеге қайта кел-
ген. Яғни сол 1953 жылы АЛЖИР жа-
былып, енді қайтып сол азапты түрмеге 
әйел баласын қамамау үшін темір тор-
лар арнайы бұйрықпен қиратылыпты. 
Бірақ сол кездің тарихын ұрпақ жадын-
да сақтап қалу үшін АЛЖИР түрмесінің 
орнына мұражай жасақталған болатын.

АНА – ТІПТІ АЛЖИРДЕ ДЕ 
АНА... немесе тұтқын әйелдер немен 

айналысты? 
Алғашқы жылы тұтқындардың 

ашық аяз бен аптап ыстықта паналай-
тын жері болмаған, сонда да мойымаған 
әйелдер қамыс орып, саз илеп, одан са-
ман кірпіш құйып, өз түрмелерін өздері 
салып алған. Суықтан, аштықтан, ең ба-
стысы, моральдық жағынан шыдамаған 
көп әйел көз жұмған, жаны қалса да, 
біршамасы ақылынан алжасса керек. 
Тегінде адам баласы аштыққа да, суыққа 
да шыдайды, ең қиыны – ертеңгі күннің 
көмескі, болашақтың бұлыңғыр тартуы, 
яғни бақыттың барлығы кешегі күнде 
қалып, бүгін отағасы бала-шағаның 
қайда жүргенін де білмеуден өткен 
бақытсыздық жоқ болса керек. 

1939 жылдан бастап лагерь-
де фермалар ашылып, егін егу, мал 
шаруашылығы жүргізіле бастай-
ды. Негізі, АЛЖИР тұтқындарының 
ішінде оқымағаны кемде-кем болған, 
тіпті барлығы дерлік интеллигенция 

өкілдері болды. Әрқайсысы сақа ма-
ман, қандай шаруашылықтың бол-
сын ісін дөңгелетіп әкетуге білімі мен 
әлеуеті жететін. Сондай-ақ лагерь-
де тігін ісі жүргізілді, ондай идеяны 
ұсынған әйелдердің өзі болса керек. 
Себебі сол тұста, яғни ХХ ғасырдың ба-
сында қолынан іс тігу келмейтін әйел 
заты аз болған. Тіпті ұсынысты ауыз-
ша жасамай, әр әйел өз қолынан келетін 
бұйымын тігіп, түрменің қапасының 
өзін жәрмеңкеге ұластырып жіберген. 
Сондықтан әйелдер қауымының бұл 
ұсынысы лагерь басқармасынан қолдау 
тауып, тігін фабрикасына арнап үлкен 
ғимарат та салынады. Солайша Ғабеңнің 
сөзімен айтқанда, «өмір себетін» әйелдер 
қауымы темір тордың ар жағында от-
ырып, өлі-тірісінің хабарын білмейтін 
күйеулерін ойлап күңіреніп жата бер-
мей, белді буып, өздерін сол лагерьге 
жапты демей, жеңіл өнеркәсіп бар ма, 
ауыл шаруашылығы бар ма, қолынан 
келгеннің барлығын жасап, елге пайда 
әкелуді ойлады. 

Кейін соғыс басталған жылдары 
сол істерінің пайдасы тиіп, майданға 
азық-түлік, жылы киімге дейін жіберуге 
бірден-бір жәрдемші осы тұтқын әйелдер 
болғаны тарихтан мәлім.

«ГУЛАГ балалары»
Солақай саясат әйелдің аяғының 

ауырлығына да қарап аяуды білмеген. 
Со¬лай қаншама бала жарық дүниеге 
келмей жатып, құрсақта темір тордың 
дәмін татқан. Өзі ауыр еңбекпен ай-
налысып, өзі баласын емізсе де, ана-
лар ешқашан соны ауырсынбаған, қайта 
олар үшін ең қиыны – омырауындағы ба-
ласын тартып алып, балалар үйіне алып 
кету еді. Баласының үш жасқа толған 
күнінен өткен қасірет болмады десек, 
артық айтпайтын шығармыз, себебі үш 
жасқа толған күні ботадай боздатып, 
құлындай шыңғыртып ана мен бала-
ны екі жаққа айырған, ешкімнің көз жа-
сына қарамаған... Тіпті баласын қайда 
алып кеткенін айту былай тұрсын, Кеңес 
өкіметінің түкпір-түкпіріндегі балалар 
үйіне алып кетіп отырған, сондағы сая-
сат – ана баласын, сондай-ақ бір анадан 
туған бауырлар бірін-бірі таба алмасын 
деген ой. Өкінішке қарай, Қазақстан бой-
ынша түрмеде туған, түрмеде аналары-
мен болған балалар саны қанша болғаны 
жайлы нақты дерек жоқ болса керек, 
тіпті АЛЖИР мұражайының өзінде де. 
Алайда жалпы Қазақстандағы лагерь-
лерде (оған Долинка, Семей лагерьлері 
де кіреді) барлығы 1507 бала дүниеге 
келсе керек. 

Өзі сотталған балалар болды деген-
ге сенесіз бе? Соның бір ғана мысалын 
айтсақ, Николай Булка есімді бала 15 
жасында лагерьге айдалған. Сондағы 
жазығы – мектепте үзіліс кезінде 
құрдастарымен ойнап жүріп, оқыста 
М.И.Калининнің портретін жыртып 
алған. Сол үшін әлгі оқушыны 58-бап-
пен «халық жауы» деп түрмеге қамапты. 

Болат ЖҮНІСБЕКОВ, саяси 
қуғын-сүргін және тоталитаризм 

құрбандарының «Алжир» мемориал-
ды мұражай кешенінің директоры: 

– Алжирде 62 ұлт өкілдері тұтқында 
болған. Кеңестер Одағының түкпір-
түкпірінен, сонау Латвия, Литва, Украи-
на, Белоруссия, Балтық жағалауы елдері, 
Қырымнан, жалпы, 20 мыңнан астам 
әйел заты осы түрмені 10 жылдай мекен 
қылған. Соның ішінде 8 мың әйел ла-
герь алғаш ашылғаннан соңғы жабылған 
күніне дейін лагерь қамауында болған. 
Сондай-ақ түрме ішінде 1000-нан астам 
әртіс, ал жалпы КАРЛАГ жүйесінде 100-
ден астам суретші отырған. Қылқаламды 
тіпті түрмеде де серік қылған 
суретшілердің сол кезде салған суреттері 
бүгінде тарихи құнды жәдігерге айна-
лып, біз оны мұражай қабырғаларын 
безендіруге қолдандық.

Алданған үміт немесе «Тастар 
қыспағындағы қайың»

Әйел менен ана атаулының көз жасы-
мен жуылып, қарғысын естіген түрменің 
темір торлары мен тас қабырғалары 
бүгінде қиратылған. Әрине, адам 
атаулыға өлім мен өкініш, өзекті өртер 
өксік арқалатқан түрменің жермен-
жексен болғаны дұрыс та шығар, алай-
да бүгінгі ұрпақтың сол бір тарихи сәтте 
аналарымыздың қандай азапты бастан 
өткергенін бір сәт те болса сезінуі үшін, 
бәлкім, ол түрмелер мұражай ретінде 
сақталғаны да дұрыс па еді. Осы жағын 
мұражай директорынан сұрағанымызда, 
ол кісі биыл не келесі жылдан ба-
стап барактың кейбір кездерін көзбен 
көрсететін, мәселен, «Тартып алынған 
балалар» секілді композициялық ма-
кеттер жасалатындығын айтты. КАР-
ЛАГ жүйесінде дүниеге келген 1500 
баланың қасіретін көз алдымызға 
келтіріп, бүгінгі бейбіт күннің бағасын 
білу үшін ондай игі шараның маңызы 
зор. Өткен күннен қалған жәдігерлердің 
ең құндысы деп мұражай қызметкерлері 
сол тұста әлі балалар үйіне әкетпей 

тұрған балалардың қолымен илен-
ген наннан жасалған ойыншықтарды 
айтты. Әр жерде манекенге кигізілген 
әйелдердің әдемі көйлектерін көріп, 
олар жайлы сұрағанымызда мынадай 
деректерге қанықтық: әлгі көйлектер 
әйелдердің лагерьге киіп келген киімдері 
екен, бірақ «өзі түрмеге келе жатып олар 
неге соншалық жасана киінген?» деген 
сұрақ тууы заңды ғой, сөйтсек, арыс-
тай азаматтардың жарларын жендеттер 
үйден «күйеулеріңмен кездесті¬реміз» 
деп алдап әкеткен екен. Сондықтан 
олар барын киініп, әшекейлерін 
тағынып, жарқырай шықса керек. Ал 
нәтижесінде бірден қамауға алып, азап 
вагондарына тиеп, қиыр шетте жатқан 
аязы адам төзгісіз далаға, АЛЖИР-дің 
тұтқындарына айналдырған. Айтпақшы, 
дәл сол азапты шақтың құнды жәдігері – 
осы вагондардың бірі қазір мұражай ау-
ласында тұр. Бүгінгідей купеге бөлініп, 
бар жағдайы қайдан жасалсын, «халық 
жауының» әйелдерін қазіргі тауар та-
ситын вагондарға 100-200-ден тиеп, 
ашқұрсақ күйде жеткізген. 

Сол сәттен қалған бір белгіні 
іздеген жан болса, лагерь маңында 
кезінде тұтқын әйелдердің өз қолымен 
отырғызған ағаштары қалыпты. 
Сондай-ақ мұражайынан кірген бет-
те екі жақ қабырғаны тұтас компози-
циялар құрайды. Соның ішінде лагерь-
де отырғандардың бірі Борхман атты 
суретші әйелдің «Тастар қыспағындағы 
қайың» атты картинасы көзге ерек-
ше түседі. Табиғатта ең сұлу ағаш са-
налатын қайыңның қыспаққа ұшырап, 
соның кесірінен қисық өсуінің өзі сол 
кезеңдегі сұлу да нәзік жаратылыс иесі – 
әйелдердің тағдырын тап басқанына дау 
жоқ.

«Алаш айнасы».

АЛАШ АРЫСТАРЫНЫҢ ӘЙЕЛДЕРІН 
АЗАПТАҒАН АЛЖИР ТҮРМЕСІ
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ҚҰҚЫҚ

«Шабытты еңбек шаршатпайды»
М.Әлімбаев

Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Бас ассамблеясының 1990 
жылғы 14 желтоқсандағы 
кезекті отырысында 1 қазан 
– Дүниежүзілік қарттар күні 
деп белгіленгеннен бері 
елімізде жыл сайын осы 
күн кеңінен аталып өтіліп, 
қарияларымызға құрмет 
көрсетіліп келеді. 

Айтулы күнге орай, 
бүгін қызылордалық поли-
цейлер салтанатты іс-шара 
өткізді. Салтанатты іс-шараға 
ішкі істер органдарының 
ардагерлері, департамент және 
басқарма басшылары мен жеке 
құрам түгел қатысты.

«Қос тойың  қабат болсын» 
деген қазақ халқы. «Қарттар 
күні» мерекесімен қатар 
ішкі істер органдарының 
ардагерлері Бержанов Ма-
ханбет Бержанұлы мен 
Сақтағанов Дәуітбай 90 жасқа 
және Мустафаев Майлыбай 80 
жасқа толу мерей тойлары да 
тура келіп отыр.    

Өмірдің талай белестерінен  
табысты өтіп, бүгінде алып 
бәйтеректей бір әулеттің 
ақылшы тірегі, ұжымның 
арқа сүйер ардагерлерін сөз 
бастап  Қызылорда ОІІД 
бастығы полиция полковнигі 

Ж.Сүлейменов құттықтады. 
«Бүгін, еңбектеріңіздің 

зейнетін көріп отырған шақта 
да Сіздер ұрпақтарыңызға 
игілік пен ізгіліктің, 
парасаттың үлгісін таныту-
дан жалыққан емессіздер. Осы 
атаулы мереке қарсаңында 
Ішкі істер органдарының 
ардагерлері Бержанов Ма-
ханбет, Сақтағанов Дәуітбай 
және Мустафаев Майлыбай 
ағаларымыздың мерей тойла-
ры қатар келіп отыр. Осыған 
орай, барлық қарттарымыз 
бен мерей той иелерін 
бүгінгі ұрпақ үшін жасаған 
бар жақсылықтарыңызға 
алғысымды білдіре отырып, 
өмірлік күш-қуаттарыңыз 
ұзағынан болсын!» - деп 
құттықтады департамент 
бастығы Ж.Сүлейменов. 

Шара барысында 
Қызылорда облысы ішкі істер 
органдарының зейнеткерлерін 
марапаттау туралы департа-
мент бастығының бұйрығына 
сәйкес, ОІІД-нің «Құрмет гра-
мотасымен» Бержанов Махам-
бет Бержанұлы, Мұстафаев 
Майлыбай, Сақтағанов 
Дәуітбай, Байтұқаев Пірімбет, 
Оразымбетов Шалқар, Михее-
ва Нина Ивановна және Ибра-

ев Темірхан марапатталып, 30-
дан аса ардагер «Алғыс хат-
пен»  марапатталды. 

Сонымен қатар, Қызылорда 
ОІІД жанындағы Арда-
герлер кеңесінің төрағасы 
М.Пейсов құттықтау сөз 
сөйлеп, қарттарды ұлықтауға 
бағытталған  болашақтағы 
жоспарларымен бөліссе, ішкі 
істер органдарының ардагері, 
Журналистер Одағының 
мүшесі Қазыбек Әшірбекұлы  
мерей той иелеріне жыр 
шумақтарын арнады. 

Салтанатты іс-шара 
мерекелік концертке ұласып, 
ардагерлер назарына мерей 
той иелеріне арналған бейне-
роликтер ұсынылды. 

Қазақстанның өсіп-
өркендеуіне, еліміздің 
бейбітшілік, тыныш өмір 
кешуіне өз үлестерін қосқан, 
еңбектің зейнетін көріп 
отырған шақта әр ұрпаққа 
игілік пен ізгіліктің, пайым-
парасаттың үлгісін танытқан 
ардагерлер өз кезегінде іс-
шараны ұйымдастырушыларға 
алғыстарын білдірді. 

Қызылорда ОІІД 
баспасөз қызметі 

Қоғамдық орындарда заттарды өзгеше тәсілмен сатып 
алу, сату, айырбастау немесе иемдену мақсатында кәсіпкерлік 
субъектісі болып табылмайтын адам жасаған, сондай-ақ бал 
ашу, қайыршылық, сексуалдық сипатта қызметтер көрсету не 
өзге қызметтер көрсетуді күштеп таңу мақсатында тиісу, яғни 
мазалап өтініш білдіру деректерін анықтау, құқықтық ықпал 
ету, іс-шараларға мемлекеттік органдармен үкіметтік емес 
ұйымдарды, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін 
кеңінен тарту арқылы тұрғындарға үгіт-насихат шараларын 
жүргізу мақсатында ағымдағы жылдың қыркүйек айының 
7-17 күндері аралығында облыс көлемінде «Қайыршы» жедел 
профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

Жедел профилактикалық іс-шараның қорытындысымен об-
лыс көлемінде қайыршылықпен айналысып жүрген 302 адам 
анықталып, әкімшілік хаттама толтырылды.        

Атап айтқанда, ҚР ӘҚБтК-нің 449-бабының 1-бөлігімен 
291 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылса, оның ішінде 
қайыршылық жасағаны үшін 214, сексуалдық сипатта қызмет 
көрсеткені үшін 15, жеке көлікпен тасымалдау қызметі үшін 
17 (темір жол вокзалы және оған іргелес аумақтарда-2, авто-
вокзал және оған іргелес аумақтарда-15), сату, сатып алу, зат-
тарды айырбастағаны үшін 36, өзге де қызметтер үшін 9 адам  
әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сондай-ақ, қоғамдық орында тиісу бойынша бір жыл ішінде 
қайталап жасағандары үшін яғни, ҚР ӘҚБтК-нің 449-бабының 
2-бөлігіне сәйкес,                           8 азаматқа, оның ішінде 
қайыршылық жасағаны үшін 4, сексуалдық сипатта қызмет 
көрсеткені үшін 4 хаттама толтырылып, мамандандырылған 
әкімшілік сотқа жолданды.

Шара барысында ішкі істер органдарының қызметкерлерімен 
барлығы  1 млн. 441 мың 905 теңге айыппұл салынды.

Қызылорда ОІІД Баспасөз қызметі.

ҚАРТТАРҒА ҚҰРМЕТ 
КӨРСЕТІЛДІ

302 ҚАЙЫРШЫ ҰСТАЛДЫ

Ағымдағы жылдың 21-
23 қыркүйек аралығында 
Қызылорда облысы аумағында 
«STOP трафик» жедел-
профилактикалық іс-шарасы 
жүргізілуде. Аталған шараның 
басты мақсаты – адам саудасы-
на байланысты қылмыстарды 
ашу, ескерту, жолын кесу және 
еңбегін қанау мақсатымен 
адамдарды ұрлау және 
бас бостандығынан айыру 
саласындағы қылмыстарды 
анықтау болып табылады.        

Шара барысында Қызылорда 
ОІІД қызметкелерімен ҚР ҚК-нің 
309-бабы, яғни жезөкшелiкпен 
айналысуға арналған 
притондарұйымдастыру немесе 

оларды ұстау және жеңгетайлық 
дерегі бойынша 3 қылмыс дерегі 
анықталды.          

Сонымен қатар, жедел-
профилактикалық іс-
шаралар жүргізу барысында 
4 жезөкшелікпен айналысып 
жүрген жеңіл жүрісті тұлғалар 
анықталды.      

Айта кетерлік 
жайт, департаменттің 
Ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы күрес басқармасының 
қызметкерлерімен жыл басы-
нан адам саудасына қатысты 18  
қылмыс дерегі ашылды.  

Қызылорда ОІІД баспасөз 
қызметі. 

АДАМ САУДАСЫ: 18 қылмыс
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СПОРТ

Атақты бразилиялық футболшы, әлемнің екі 
дүркін чемпионы Роналдо Қытайда 30 футбол 
мектебін ашуды жоспарлап отыр.

Бұл туралы Синьхуа агенттігіне берген сұхбат 
берген футболшының өзі мәлімдеді.

«ҚХР-да іскерлік факторларды есептеме-
генде футбол мектептерін ашуға себеп болып 
отырған жағдай – ол футбол жанкүйерлері мен 
ойыншылардың көп болуы. Қытай билігі және 

қоғамдық ұйым да спорттың дәл осы түрін 
дамытуға қолдан келгенін жасап жатыр, – деді 
футболшы.

Аты аңызға айналған белгілі шабуылшы өзінің 
әдіс-тәсілдері Қытайдағы жас спортшылардың 
футболдағы жағдайын жақсарта түсетіндігіне 
сенімді.

 
Бетті дайындаған: Рыскелді ЖАХМАН

НЕЙМАРҒА НЕ 
КӨРІНГЕН?

Бразилиялық сот осы елдің танымал футболшысы Неймардың 
48 млн. доллар активін бұғаттап тастады. Оған $16 млн. салықтан 
жалтарды деген айып тағылды, деп жазады Би-би-си.

Судьяның айтуынша Неймар 2013 жылы өзінің жарнамалық 
келісімдер мен Барселона футбол клубынан түсірген пайдасының 
тек 8 пайызын жариялаған. Футболшының қорғаушылары әзірше 
бұған қарсы пікір айтудан бас тартып отыр. Бұған қоса футболшыға 
алаяқтық жасады деген айып тағылып отыр. Жазда Испания соты 
оған қарсы шағымды қабылдаған болатын.

Неймарды алу үшін Барселона 2013 жылы 57 млн еуро төлеген 
еді. Алайда, соттың пайымынша, ойыншы үшін төленген сома 
бұдан әлдеқайда көп болған.

Неймарды басқа командаға ауыстырғанда түсетін пайданың 
(трансферлік құн) 40 пайызын алуға құқығы бар бразилиялық ком-
пания да оларды кем дегенде 1 млн еуроға алдап кеткенін айтқан.

Тергеушілер болса Неймар үшін сол жолы 57 млн емес, 83,3 млн 
еуро төленген деп санайды.

700-ШІ ЖЕҢІС!
 
Американың теннисшісі Винус Уильямс Қытайдың Ухань 

қаласындағы WTA Wuhan Open жарысының екінші айналымындағы 
ойында неміс спортшысы Юлия Гергесті жеңді.

Кездесу Уильямстың пайдасына 6:4, 6:3 есебімен аяқталды.
Уильямс үшін бұл оның мансабындағы 700-ші жеңісі болды, деп 

атап өтілген Теннистен әйелдер қауымдастығының (WTA) сайтын-
да. Ол мұндай жетістікке жете алған оныншы теннисші әйел атан-
ды.

Уханьдағы жарыстың жүлде қоры 2 млн 212,250 мың АҚШ дол-
ларын құрап отыр.

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЖЕҢІС 
ТҰҒЫРЫНДА

Бокстан Польшада өткен турнирде 
қазақстандық қыздар төрт медаль ұтып алды. 
Ерік Алғабек жетекшілік ететін Қазақстанның 
жасөспірімдер және жастар құрамасы Польшаның 
Гливице қаласында өткен бокстан халықаралық 
турнирінде қарсыластарынан едәуір басым түсті, 
деп хабарлайды Қазақстан бокс федерациясының 
баспасөз қызметі.

Бұл жолы Қазақстанның намысын 
жасөспірімдер қатарындағы Арайлым Бекділдә, 
жастар құрамасындағы Меруерт Қонысбай, Аида 
Әбікеева, Аида Оңдаш және Алтын Мұқышбекова 
қорғады.

Нәтижесінде ақтық сайыста венгрлік 
қарсыласына дес бермеген  жерлесіміз Аида 
Оңдаш турнир чемпионы атағына ие болды. 
Ал, алматылық Меруерт Қонысбай шведтік 
боксшыға ұпай жіберіп, екінші орынды иеленді. 
Қола жүлдеге Аида Әбікенова мен Арайлым 
Бекділдә ие болды.

Республикалық «Көкпар 
федерациясының» Алма-
ты қалалық филиалы Ал-
маты қаласындағы №17 
жасөспірімдер спорт мектебінен 
көкпар бөлімін ашты.

Бұл туралы ҚР Ұлттық спорт 
түрлері қауымдастығының 
баспасөз қызметінен хабарлады.

Мектеп директоры Аманжол 
Қазымбетов көкпар бөлімінің 
нәтижелі жұмыс істеуіне 
қажетті барлық жағдайды ту-
дырып отыр. Мектептің ішінен 
жаттығу жасайтын, жататын 
орын бөлді. Ат құлағында ой-

найтын, көкпарға икемі бар 
алғашқы сегіз баланы бөлімге 
қабылдады.

Алдағы уақытта №17 
жасөпірімдер мектебінің көкпар 
бөлімі Алматы қаласындағы 
Б.Момышұлы атындағы 
әскери мектептің өрендерімен 
толықтырылып отырылатын 
болады. Ол туралы екі мектеп 
арасында меморандумға қол 
қойылды.

№17 мектептің көкпар 
бөлімін атпен, ер-тоқым, арнайы 
киім, аттардың жем-шөбімен 
«Көкпар федерациясының» Ал-

маты қалалық филиалының 
директоры, меценат Данияр 
Дәукей қамтамасыз етуде.

Бұл бөлімді ашуға Ал-
маты қалалық спорт және 
дене шынықтыру істері 
басқармасы, Туризм және 
спорт академиясының басшы-
сы Қайрат Закрьянов, және 
екі мектеп басшылары Аман-
жол Қазымбет пен Жарлепесов 
Сәбит көп еңбек сіңірді. Жаңа 
құрылған топ «Б.Момышұлы 
атындағы көкпар командасы» 
деп аталды.

КӨКПАРҒА БӨЛІНГЕН КӨҢІЛ

РОНАЛДО ҚЫТАЙДА СПОРТ 
МЕКТЕПТЕРІН АШПАҚ


