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АУЫЛ ТЫНЫСЫ

Көлік ішінен түскен еңгезердей 
жігіт ағасы бізге аңқылдай 
амандасып, «Биыл көлтабанды 
шабындыққа су жақсы жай-
ылды. Шөп бітік шықса, мал 
тоқ болады», - деп, Бағадат 
Апахановқа ризашылық білдірді. 
Олай деуінің жөні бар, облыстық 
су шаруашылығы кәсіпорнының 
Шідерті учаскесінің басшы-
сы Бағадат Ибрагимұлы  – 
көлтабанды шабындықтарға 
су жіберуді реттейтін адам. 
Ал алғыс білдіруші Ақшидегі 
«Достық» шаруа қожалығының 
иесі Алексей Кицульдің баласы 
Иван Кицуль екен. Қазақ ауы-
лында өсіп, тамырын тереңге 
жайған ол қазақша мүдірмей 
сөйлеп, аракідік қалжыңдасып 
алып, суға қармақ салды. «Ан-
да-санда ермек қыламын. Әнде 
қызық, әнде азық», - дейді Иван 
қармағын балық қапқан са-
йын көңілі тасып. Біз молдаван 
жігітпен қоштасып, Төртүйге 
жеткізетін қатқыл табанды жолға 
түстік.

- Мына жолды жұрт «Исаев 
грейдері» деп атайды. Сол кісі 
облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болып қызмет 
істегенде салдырыпты. Әсіресе, 
қыс ішінде қатынауға қолайлы, -  
дейді Бағадат аға осы төңіректің 
тарихына қанығып қалғанын 
білдіріп. 

Әрине, Бағадат аға Төртүйге 
сіңісіп кететіндей мерзім бо-
лыпты. Бұрынғы «Екібастұз» 
кеңшарының №5 мал 
бордақылау фермасының 
орнында шаруа қожалығын 
ұйымдастырғалы он бес жылдан 
аса уақыт өте шығыпты.

- Ол кезде Екібастұз 
қаласындағы «Ремстрой» кәсіп-
орнының қожайынымын. Кәсіби 
құрылысшы емеспін бе, жұмыс 
ауқымы көп, күндіз-түні тыным 

таппай шапқылап жүрген шақ. 
Бір жолы Екібастұз ауылдық 
округінің сол кездегі әкімі Ерлан 
Қабылтаев жолығып, Төртүйде 
шаруа қожалығын ашу туралы 
әңгіме қозғады. «Сіздің қаржы-
лай да, материалдық-техника-
лық та мүмкіндігіңіз мол. Тұра-
лап тұрған ауыл шаруашылы-
ғына қаржы құйсаңыз, қайта-
рымы болады. Ауылға да 
септігіңіз тиер еді», - деген Ер-
лан бауырымның сөзі түрткі бо-
лып, мал өсіруге бел будым. 

Негізгі жұмысы қалада болған-
дықтан, даладағы жұмысқа ие 
болатын икемді адам іздейді. 
Сөйтіп, өзі бұрыннан білетін 
Егінбай Шмановты шаруа 
қожалығының басқарушысы етіп 
тағайындайды. Қолына буда-бу-
да ақша ұстатып, қой сатып алу 
үшін Семей жаққа жібереді. Осы-
лайша, жаңа шаруашылықтың 
іргесі қаланып, малға қоса, 
ауыл шаруашылығы техникасы 
сатып алынып, жұмыскерлер 
үшін қос пәтерлі үй, монша са-
лынады. Электр желісі тарты-
лып, ауыз су мәселесі шешіледі.  
Алғашқы бетте шаруа қожалығы 
егіншілікпен, көкөніс өсірумен 
де шұғылданады. «Бұл өңірде 
картоп мол өнім береді. Оны 
сақтау үшін көкөніс қоймасын да 
салған едік. Алайда кейінгі жыл-
дары мал шаруашылығын ғана 
кәсіп ететін болдым. Өйткені 
екі жарыла жұмыс жүргізуге күш 
жетпейді. Науқандық жұмыстар 
қат-қабат келетіні қиындық 
туғызды», - деп ағынан жарылды 
әңгіме арасында Бағадат аға.

Айтпақшы, он шақты жыл бол-
ды, шаруа қожалығы жұмысына 
ол өзі ие болып жүр. Иелегінде 
шабындық және жайылымдық 
жер жеткілікті. Қожалықтың  
Былқылдақ деп аталатын жа-
йылымы – қазіргі уақытта ауыл 

 Екібастұз ауылдық округіндегі «АБИ» шаруа
қожалығының тыныс-тіршілігімен танысу мақсатын-
дағы сапарымыз төңіректегі масаты кілемдей 
құлпырған шабындық, Шідерті өзенінің бойын 
көмкерген шоқ-шоқ тал-шілік, қарасу-көлшіктерді 
жер шола сүзіп, табиғатты тамашалаудан басталды. 
Ақши мен Мыңтомар ауылдарын бөліп тұрған суар-
малы канал суы ақкөбік болып буырқанып  лықси 
ағып жатыр. Көпір үстінде шаруа қожалығы 
басшысы Бағадат ағамен әңгімелесіп тұрған 
сәтте жанымызға жеңіл көлік келіп тоқтады. 

Бағадат ағаның 
белесі

халқы малының өрісі. Тумысы-
нан пейілі кең Бағадат ағаның 
әңгімесінен көңілге түйгенім 
– ол үшін ауыл жұртымен тіл 
табыса білу, сыйластықта өмір 
сүру маңызды. Және іскер аза-
мат мұны іс-әрекетімен сан 
мәрте дәлелдеп те жүр. Ана 
бір жылы бұрынғы асхана-
ны клуб үйіне айналдыруға 
көмектесіпті. Ауылда өтетін 
мәдени-спорттық шараларға 
шама-шарқынша демеушілік 
жасайды. Осы орайда жергілікті 
мектептің шаруашылық меңге-
рушісі Ерсайын Мәденов: 
«Бағадат Ибрагимұлынан 
көрген жақсылық көп. Қыс 
ішінде қар күреуге техникамен 
қарайласады. Ақкөңіл азамат 
ауыл адамдарының өтінішін 
де елеусіз қалдырмайды», 
- деп, ризашылық білдірді. 
Ерсайынның сөзі ойыма бір 
оқиғаны түсірді.

«АБИ» шаруа қожалығы 
аяғына енді-енді қаз-қаз 
басқан жылдар еді. Күзгі 
жиын-терімнен кейін көңілі 
жайланған ауылдықтар ауыл 
шаруашылығы еңбеккерлері 
күнін атап өтеді емес пе. 
Сол жолы Бағадат Апаханов 
мерекені ерекше ұйымдастырып, 
мәні қожырап кеткен дәстүрді 
қайта құлпыртты. Парасатты 
азамат шаруа қожалығындағы 
мерекелік шараға Екібастұз 
қаласынан Социалистік Еңбек 
Ері Қали Қаленовті арнайы ал-
дырды. Қали ақсақал – зама-
нында «Екібастұз» кеңшарында 
жылқышы болып құрмет пен 
абыройға бөленген адам. 
Жиылған қауым алдында 
Бағадат аға қарт жылқышыға 
шапан кигізіп, ақшалай сыйлық 
жасады. Қаладан шақырылған 
өнерпаздар ән-жырдан шашу 
шашып, дастархан басында 
бас қосқан ауылдың өзге де 
ардагерлері мәз-мейрам болды. 
Өзіне көрсетілген құрметке разы 
болған Қали қария сонда көңілі 
толқып, «Өркенің өссін, өрісің 
толсын!» - деп Бағадат ағаға ба-
тасын берген еді.    

Биылғы қыстақтан қысылмай 
шыққан шаруа қожалығы алдағы 
пішен дайындау науқанына 
әзірлікке кірісіпті. Қожалық 
ауласында қаз-қатар тұрған 
бірнеше трактор қасында меха-
низатор жігіттер жүр. Бір трактор 
моторының бөлшектерін жаңа-
лап жатқан Асылбек Тұяқов 
пен дәнекерлеуші Ерғанат 
Ажығұловтың қайратты азамат-
тар екені іс-әрекеттерінен көрініп 
тұр.

- Шаруашылықта 5 адам 
жұмыс істейді. Әрқайсысы – өз 
ісінің маманы, - деген Бағадат 
аға олармен әзіл-қалжың ара-
ластыра сөйлесіп, шаруа қамын 
да ұмытпай, нақты тапсырма 
беріп жатты.

Айтпақшы, былтырғы жылы 
шаруа қожалығы 400 тонна са-
лалы мал азығын әзірлепті. 

Соның ішінде 250 тонна пішен 
шаруашылықтың ішкі мұқтажына 
пайдаланылып, артылғаны өңір-
дегі өзге ауылдарға сатылған.

Қыстаудағы тіршілікке көз 
қанықтырған соң жайлауға бағыт 
алдық. Шаруашылық малшы-
сы Серік Абылғазин Ақтөбе деп 
аталатын жайлауда отыр екен. 
Кеңес заманында әйгілі шопан 
Бекмұрат Бөлтенов жайлаған 
бұл жер малға шұрайлы. 
Жазғытұры болса да, сиыр-
құнажындардың өлі жүні түсіп, 
түгі жылтырап қалыпты. Сүтке 
тойған қызыл қасқа бұзаулар 
ойнақтап жүр. Шаруашылық 
қожайыны ендігі уақытта мал 
тұқымын асылдандыруға көңіл 
бөлетінін айтып отыр. 

- Бүгінгі күні мал өсіру тиімді. 
Оның үстіне, мемлекет қолдауы 
да жылдан-жылға жақсаруда. 
Өз басым «Сыбаға» сияқты 
бағдарламалардың пайдасын 
көрдім, - дейді моторлы құдық 
басындағы әңгіме үстінде 
Бағадат аға көңілі толып.

«АБИ» шаруа қожалығы 
жылқы да өсіреді. Жылқышы 
Ермек Сейсенбаев қылқұйрық-
тыдан шашау шығармай адал 
еңбегімен табыс тауып жүр екен.

Төртүй ауылының тумасы 
тәрізді болып кеткен Бағадат 
Апахановтың келешекке құрған 
жоспары көп. Шаруашылықты 
әуелдегідей көп салалы ету-
ге әбден болады. Тек ол 
үшін қосымша жұмыс күші 
қажет. Осы төңіректегі әңгіме 

Екібастұз ауылдық округі әкімі 
Жанат Ибраев екеуі арасында 
өрбігеніне куә болдық. Ауыл 
әкімінің Тай ауылына еліміздің 
оңтүстігінен бірнеше отбасыны 
көшіріп алу ойы бар екен. Мұны 
естіген Бағадат аға:

- Мал бағатын адамдар 
табылып жатса, мен де өз 
шаруашылығыма бір-екі от-
басыны қоныстандырар едім. 
Екі пәтерлі үй дайын тұр. 
Тұрмыстық жағдайларын түзеп 
жіберуге көмектесемін, - деп 
әкімді құлаққағыс етті.

Түйіндей айтқанда, «АБИ» 
шаруа қожалығы – Екібастұз 
ауылдық округіндегі мықты 
шаруашылықтың бірі. Әрі 
оның экономикалық қуатының 
уақыт алға озған сайын нығая 
берері де кәміл. Жас жігіт 
шағынан қырықтың қырқасына 
шыққанша Павлодар облысы-
на құрылыстың білгірі болып 
танылған Бағадат Апахановтың 
кейін ауыл шаруашылығына 
бет бұрып, алпыстан асқан кез-
де жаңа биіктен көрінуі – сирек 
жайт. Десек те таңғаларлық 
ештеңе жоқ тәрізді, ата кәсіпке 
икемділік әр қазақтың қанында 
бар қасиет емес пе. Қайратты 
азамат Бағадат Апахановтың 
бойында осындай қасиет бар 
екеніне шүбә жоқ.

Ж. ЖӘЛЕЛҰЛЫ, 
Төртүй ауылы.
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