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ауыл дық елді мекен бар. 
Жобаны орындаушы арнайы 
топ осы ауылдардың ішінен 
даму потенциалы жоғары 
және орташа деңгейдегі 103-
ін таңдап алды. Бұл – қалған 
127 елді мекен дамымай 
қалады деген сөз емес. Олар 
да өз кезегінде бағдарламалар 
арқылы жаңару кезеңіне аяқ 
басады.

– Ауылды қазақтың қара-
шаңы рағы санаймыз. Десе де, 
бүгінде қаланы бетке алып, 
орталықтарға қоныс ауда рып 
жатқандар аз емес. Бұл – не-
гізінен ауылдарды дамы туда 
жұртшылықтың елге ықы  ла-
сын аударудан туған жоба. 
Неге қаладағылар ауылға кө-
шіп, елдегі кәсіпті жан дан дыр-
масқа?!

Былтыр 27 ақпанда «Nur Otan» партиясының кезекті 
ХVІІІ съезі өткен еді. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы жиында 
ауылды түлетудің алғышартын айтып, елді мекендердің еңсесін 
тіктеу бағытындағы тапсырмалардың тиянақты орындалуы 
керегін жіті назарда ұстауды қадап айтты. «Ауыл – ел бесігі» 
бірегей жобасы да осы съезде өмірге келген еді. Бұл бастамада 
ауылдағы әлеуметтік ортаны жақсарту, әлеуметтік және 
инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту алдыңғы орында 
тұрды. Айта кетейік, 2019-2021 жылдарға арналған бұл жобаның 
аясындағы ауқымды істерге қазынадан 90 млрд теңге бөлінді. 
Өткен жылдың өзінде өңірде бірнеше ауыл осы жоба аясында 
жаңа кейіпке енді.

Газетіміздің 
өткен санында 
хабарлағанымыздай, 
облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова жұмыс 
сапарымен Жаңақорған 
ауданында болды. Өңір 
басшысы алдымен 
Төменарық ауылында 
салынатын аурухана 
құрылысының 
жұмысымен танысты.

1973 жылы салынған ескі 
аурухананың сыйымдылығы 10 
орындық. 25-тен астам қызметкері 
бар ауруханаға жаңа ғимарат қажет. 
Ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы аурухана құрылысын 
жылдам жүргізуге ықпал етуін 
сұрады. Ал Төменарықтан бой 
көтеретін жаңа аурухана 15 төсекке 
лайықталған.

– Өздеріңізге белгілі, Төмен-
арық – аудандағы үш тіректі елді 
ме кеннің бірі. Бұл ауылдың жан- 
жағында алты елді мекен бар. 10 
мыңнан аса халық осы сіздер көріп 
тұрған аурухана қызметіне жү-
гінеді. Ғимаратта кәріз, су жүйесі 
қарастырылмаған, жылу жүйесі 
де ескі. Қазір ең қажеттісі де осы 
аурухананың салынуы, – дей ді 
Жаңа қорған ауданаралық ауру-
ха на сының бас дәрігері Яхия 
Шорабаев.

Облыс басшысы «Батыс Еуропа-
Батыс Қытай» автожолының бо-
йын да салынып жатқан, ем дік 
қасиеті бар балшықпен ем алу-
шыларға арналған «Орда-Сы-
ғанақ» ЖШС-ның шипажай құры-

лысымен танысты. Абдрасил 
Ибрагимов құрылтайшылық ететін 
шипажайдың жалпы құны 906 млн 
теңге. Нысанның 381,8 млн теңгесін 
«Байқоңыр» СПК қаржыландырса, 
қалған 525 млн теңге кәсіпкердің өз 
қаражатынан болмақ. Ғимараттың 
құрылыс жұмыстары 2017 
жылдың көктемінде басталған, 
биыл аяқталады деп жоспарланып 
отыр. 60 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылатын болады.

Аудан әкімдігінде облыс 
әкімінің төрағалығымен ауданның 
әлеуметтік-экономикалық да муы-
на арналған мәжіліс өтті. 

– Ауданның әлеуметтік-эко-
но микалық жағдайы және алдағы 
уақытта атқарылатын жұмыс тар-
мен танысу үшін аудан активі-

мен кездесіп отырмын.  Жалпы 4 
айдың қорытындысымен аудан-
да өнеркәсіп өндірісі 1,3%, 
оның ішінде өңдеуші өнеркәсіп 
8,5% артқан. Сондай-ақ, ауыл 
шаруашылығында да 4,3% өсім 
байқалады. Дегенмен, есепті 
кезеңде инвестиция көлемі 76,4%, 
құрылыс жұмыстары  36,8%, 
тұрғын үй құрылысы 98,6% және 
бөлшек сауда айналымы 80,6% 
төмендеген, – деді облыс басшысы.

Жиын соңында өңір басшысы 
жергілікті билік тұрғындар үшін 
әрдайым ашық болуы қажеттігін 
ескертті. 

– Бұл – өзгермейтін қағида. 
Ел экономикасын дамытудағы 
қабыл данған шаралар мақсатты 
және нәтижелі болуы керек, – деді 
облыс әкімі.

Жаңақорған кентіндегі 600 
орындық мектеп құрылысы да 
назардан тыс қалмады. Іргелі 
білім ордасы 3 қабатты етіп 
тұрғызылады, ойын алаңдары 
мен автотұрақ, қосымша алғашқы 
әскери даярлық алаңы да бар. 
Облыс басшысы құрылысты 
сапалы жүргізіп, жыл соңына дейін 
пайдалануға беруді тапсырды. 

Байкенже ауылдық округіндегі 
барлау, өндіру, уран шикізатын 
қайта өңдеуге бағытталған 
«Байкен-U» ЖШС-ның кәсіпорны 
да қаперге алынды. Жылына 1600 
тоннадан астам кен өндіретін 
өндіріс орнында 500-ге жуық жұ-
мысшы бар. 

ЖАҢАҚОРҒАН:
БІРҚАТАР САЛАЛАРДА 
БЕЛСЕНДІЛІК ҚАЖЕТ

– Соңғы тәулікте 15 
дерек тіркелді. Оның алтауы 
медицина қызметкерін скри-
нингтеу барысында, екеуі 
«Д» есепте тұрған науқасты 
скри нингтеуден, біреуі 
фильтр кабинетінен анық тал-
са, және алтауы індет жұқ-
тыр ғандармен байла ныста 
бол ғандар. Қазіргі таң да нау-
қастардың жағдайы бір қа лып-
ты, емдерін  алуда,– деді ол.

Сондай-ақ, індет жұқтыр-

ғандармен байланыста бол  -
ған 4298 азамат анық тал-
ды. Оның 2387-сі жақын 
қарым-қатынаста, 1911-і 
жа   на ма байланыста бол ған. 
Бұдан бөлек, инфек ция лық 
стационарда 82 адам ем алу -
да. Оның 26-сы каран тин-
дік госпитальда, 31-і про  -
ви зорлық стационарда. Ал 
214 азамат карантиндік ба-
қылауда.

«СБ» ақпарат.

АТАҚОНЫС 
ТАҒДЫРЫ 
АЗАМАТЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ

Бір тәулікте
15 дерек тіркелді

Жұма күні аймақта індет жұқтырғандар саны 
340-қа жетті. Ал сауығып шыққандар саны – 233. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Жақсылық Әбдусаметов 
мәлімдеді.

Ақмола
облысына барды

Мемлекет басшысы Ақмола об-
лысы, Целиноград ауданына жұмыс 
сапарымен барды. Президент сапары 
«Hevel Kazakhstan» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігіне қарасты күн 
электр станциясының жұмысымен 
танысудан басталды. 
Аталған нысан биыл пайдалануға берілді. 

Қуаттылығы 100 МВт болатын электр 
станцияның құрылысына 30 миллиард теңгеге 
жуық инвестиция салынған. Станция жылына 
148 миллион киловатт/сағат электр қуатын 
өндіреді. 

Президент «Ен-Дала» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің ауыл шаруашылығы 
алқабын аралап көрді. Сондай-ақ, керамикалық 
тас пен кірпіш өндіретін «Astana Ceramic» 
жа   уап кершілігі шектеулі серіктестігінің жұ-
мысымен танысты.

Ресей елшісімен 
кездесті

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының Төрағасы Мәулен Әшімбаев Ресей 
Федерациясының Қазақстандағы Төтенше 
және Өкілетті Елшісі Алексей Бородавкинмен 
кездесті.
Дипломат Сенат Төрағасын Палата басшысы 

лауазымына сайлануымен құттықтап, алдағы 
қызметіне табыс тіледі. Кездесу барысында екі 
елдің мемлекет басшылары арасында қол жеткен 
уағдаластықтарды жүзеге асыру аясындағы 
бағыттар сөз болды. Атап айтқанда, сауда-
экономикалық, өңіраралық және шекаралық 
ынтымақтастық мәселелері талқыланды.

Сондай-ақ, тараптар мемлекеттер арасындағы 
екіжақты және көпжақты парламентаралық 
ынтымақтастықты одан әрі күшейту қажеттігіне 
назар аударды.
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ӘЛЕУМЕТ 
ТЫНЫСЫ
ӘРКЕЗ НАЗАРДА

Кеше облыстық мәслихаттың 
кезекті 45-сессиясы өтті. Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова онда өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық даму 
барысын баяндады. 

– Мамыр айының екінші онкүндігінен бастап 
Аралдан Жаңақорғанға дейінгі барлық ауданда, 
Байқоңыр қаласында болып, тұрғындардың 
хал-ахуалын білдім. Арал ауданындағы 
Көкарал бөгетінің, САРАТС жобасының 
екінші фазасының проблемасымен таныстым. 
Көкаралға қатысты жобалық-сметалық құжат 
дайындауға қаражат бөлінді. Жоба дайын 
болғасын құрылысы басталады. САРАТС-тың 
келесі кезеңі бойынша да жұмыс атқарылады, – 
деді облыс басшысы. 

Президент тапсырмасына сәйкес 13 мыңнан 
астам халқы бар Сексеуіл кентіндегі мектеп 
тапшылығы жыл аяғына таман жойылмақ. 
Мұндағы 3 білім ошағы теміржолдың бір 
жағында орналасқан. Сол себепті екінші бетінде 
тұратын 360 оқушы шойын жолды кесіп өтуге 
мәжбүр. Білім және ғылым министрлігі қолдаған 
ұсыныс аясында құрылысшылар іске кірісті. 

Қазалыдағы «Әлсейіт» көпірінде жүргізілуі 
тиіс қосымша жұмыс тамыз айына дейін толық 
тәмамдалмақ. Жаңа жыл алдында ашылған 
өткел Сырдария өзенінің арғы бетіндегі 13 елді 
мекен тұрғындарының көптен күткен тілеуі 
болатын. «Жұмыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы аясында Қармақшы ауданында 
елді мекендерді абаттандыру, көшелерді 
жарықтандыру, әлеуметтік нысандарды қайта 
жаңғырту шаралары атқарылып жатыр. Бұл 
800-ге жуық жергілікті халықты еңбекпен 
қамтуға мүмкіндік береді. Жол картасы аясында 
Жалағаштағы ескі емхана ғимараты балабақша 
ретінде қайта жаңғыртылады. Сырдария 
ауданында 18 пәтерлі екі тұрғын үй салынуда. 
Ал Шиеліде кәсіпкерлікті жандандыруға 
қолайлы жағдай жасалған. 

– Осылайша 40-тан астам елді мекенді 
аралап көріп, 100-ге жуық нысанның тыныс-
тіршілігімен таныстым. Ең бастысы, қала 
және аудан әкімдері өндіріс, өнеркәсіп 
орындарының жұмысын жүйелеп, мемлекеттік 
бағдарламаларды сапалы орындау, экономиканы 
қалпына келтіру бағытында ауқымды шаралар 
атқаруы тиіс, – деді облыс әкімі. 

Сессияда агроөнеркәсіп кешенін дамыту, 
баспана кезегіндегі санаттар тізбесін айқындау, 
қоршаған ортаны қорғау және табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалану жайы сөз болды. 
Тұрақты комиссия отырысында талқыланған 
мәселелер бойынша шешім қабылданды. 

Құрылыста
қарқын бәсеңдемейді

Абай өлеңдерінің
тегі мен түрі

Әкемнің әңгімесі Үміт еткен
көзімнің ңұры – балам...
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ПІКІР-ПАЙЫМ

ТАҒАЙЫНДАУ

SAIASAT

Мемлекет басшысы өз сөзінде  әр 
оқушыға казір елімізде 1 мың доллардан 
кем мөлшерде қаржы бөлінетініне 
айрықша назар аударып, бұл қаржы 
көлемі алдыңғы қатардағы шет елдерде 
10-14 мың доллар ша ма сында екенін 
де ашық айтты. Осы орайда еліміздегі 
жоғары оқу орын дарының бәсекеге 
қабілеттілігін арт тыру міндетін алға 
тартқан Президент, білім гранттарының 
орташа құнын 340-420 мың теңгеден 1 
миллион теңгеге дейін көбейту туралы 
шешім қабылданғанын атап өтті. Демек, 
мемлекеттік грант құны 3 есеге артып, 
сол арқылы  оқытушылардың жа-
лақысын кезең-кезеңмен арттырып, уни-
верситеттердің материалдық база сын 
нығайтуға да басымдық беріліп отыр.

Кеңес отырысында айтылғандай, 
ауыл мектептерінде бір мұғалімнің 
өзі 3-4 пәннен дәріс беруі, әрине, 
өкінішті жағдай. Қазақы үрдіс пен 
ұлттық тәрбиенің көзі ауыл мектептері 
екенінде дау бола қоймас. Сондықтан, 
ауыл мектебінің мәртебесін көтеру – 
ұлт өнегесі мен мәртебесін көтеру деп 
түсінген абзал. Өйткені, үлкен өмірге 
енді араласқан жастың кейде қоғамнан 
өз орнын таба алмай жататыны – сол 
мектепте көре алмаған тәрбиенің 
кемшіндігінен болар деп ойлаймын.

Грант құнын арттыру – уақыты 
келген маңызды іс. Өйткені «Не 
ексең, соны орасың» деген сөз бар. Біз 
Батыстың үрдісін қабылдадық. Бірақ, 
оның түбірін ескермей жатырмыз. 
Қазір «ғылым магистрі» мен «РһD  
докторы» ғылыми атақтары үшін 
ғылымға бет бұрған жастар ұмтылуда. 
Өкінішке орай, магистратура мен 
докторантураға қабылданған үміткердің 
ғылыми жобаларды өзінің тақырыбы 
бойынша орындауға арнайы қаржы 
бөлінбеуі жастардың алғашқы ғылыми 
талпынысына кедергі болып отырғанын 
айтар едім. Осыдан соң гуманитарлық 

мамандықтарды есеп те мегенде, әсіресе 
бұл техни ка лық мамандықтарға қатысты 
зерт теулер көпшілігінде  толыққанды 
жүр гізіл мейді, яғни, ізденуші 
алдыңғылар ат қарған зерттеулерді 
талдап, со лар дың төңірегінен алыстап 
кете алмайды. 

Ғылыми жұмыстарды атқаруға 
грант бөлу ережесінің жақсы да, 
көлеңкелі де тұстары баршылық. 
Осыдан болар, мемлекеттің қаржысы  
шашыраңқылыққа түсіп жатады. Біз 
жеке ғалымдардың жоғары қабілеті 
мен ерекшеліктерін ескеруге қарсы 
емеспіз. Дегенмен, бүгінгі күні біраз 
ғылыми-зерттеу институттарының 
қар жылық жағдайы қанағаттанарлық 
емес. Сондықтан, ғылымға грант 
бөлгенде мемлекеттік реттеуді де іске 
қосқан дұрыс болатын сияқты. Осы 
орайда өңірлік үлкен білім мен ғылым 
ордаларындағы ғылыми әлеуетті 
барынша тиімді пайдалануға көңіл бөлу 
керек. Өңірлік университеттер  арнайы 
ғылыми қаржыландыруды күтіп отыр. 
Солай болғанда, ең алдымен, аймақ 
экономикасы нығаяды, өңірлік ғылым 
өркендейді, сол іргелі оқу орнында 
мамандар даярлау сапасы күрт өседі.

Президенттің қойып отырған 
талабына сай болашақта әрбір ғы-
лыми жұмыстың нақты әлеуметтік-
экономикалық, өн   діріс тік және 
техникалық қайта рымы болуы қажет. 
Сондай-ақ, медико-биологиялық зерт-
теулер, агро өндірістік ғылым, “жасыл” 
тех нология, жасанды интеллект, энер-
готиім ділік сияқты салаларға көбірек 
мән беріліп, қаржылай қолдау қажет тігі 
тапсырылды. 

Серікбай  ҚОШҚАРОВ,
Қорқыт Ата атындағы 

мемлекеттік университетінің 
профессоры, техника 

ғылымдарының докторы.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
БАСПАСӨЗ 
ХАТШЫСЫ

Қызылорда облысы 
әкімінің баспасөз хат-
шысы қызметіне Омаров 
Бақытжан Бауыржанұлы 
тағайындалды.

Омаров Бақытжан 1987 жылы 
туған. Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетін 
«халықаралық қатынастар» және 
«журналистика» мамандықтары 
бойынша бітірген. Еңбек жолын 
2008 жылы «Қазақстан» РТРК» 
АҚ АСБД тілшілер бөлімінің 
редакторы ретінде бастаған. 
2009-2018 жылдар аралығында 
«Қазақ стан» РТРК» АҚ АСБД 
аудар машылар бөлімінің редактор-
аудар машысы, тілшілер бөлімінің 
аға тілшісі, Анкара қаласындағы 
«ТРТ» теле радиокорпорациясының 
жаңа лықтар жүргізушісі, тілшілер 
қо сынының (аймақтар) Анкара 
қала сындағы тілшісі жауапты 
қызметтерін атқарған.

2018 жылдан бастап осы 
кезге дейін «Хабар24» арнасы 
жаңалықтар бөлімінің Бас редак-
торы қызметін атқарып келді.

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының Конституциялық 
Заңының 10-бабының 3-тармағына 
сәйкес Қызылорда облыс тық 
мәсли хаты облыстық сайлау комис-
сиясының құрамынан шы ғып 
қалған мүшелердің орнына сайлау 
өтетіндігін хабарлайды.

Жоғарыда аталған Консти-
туция лық Заңның талаптарына 
сәйкес әрбір саяси партия тиісті 
сайлау комиссиясының құрамына 
бір кандидатура ұсынуға құқылы. 
Облыстық сайлау комиссиясының 
құрамында «Nur Otan» партиясы, 
«Ауыл» халықтық-демократиялық 
патриоттық партиясы, Қазақстан 
коммунистік халық партиясы, 
Қазақстанның «Ақ жол» демо кра-
тиялық партиясы, «Бірлік» саяси 
партияларынан мүшелер бол-
ғандықтан, олардан басқа саяси 
партиялардан немесе өзге де 
қоғамдық бірлестіктерден және 
жоғары тұрған сайлау комис-
сиясынан ұсыныстар қабылданады. 

Саяси партия сайлау ко мис-
сиясының құрамына осы саяси 
партияның мүшелері болып табыл-
майтын кандидатураларды ұсынуға 
құқылы.

Саяси партиялар, өзге қо-
ғамдық бірлестіктер, олардың құ-
ры лымдық бөлімшелері және қа-
лыптастырылушы комиссияға 
қа тысты жоғары тұрған сайлау 
комиссиясы 2020 жылғы 01 мау-
сымнан бастап 16 маусымға дейін 
мәслихатқа келесі құ жаттарды 
тапсырады:

1) белгіленген нысан бойын ша 
сайлау комиссиясының құра мы -
на кандидатуралар тура лы элек-
трондық және қағаз фор  маттағы 
мәліметтер;

2) сайлау комиссиясының құра -
мына кандидаттарды ұсыну туралы 
саяси партияның, қоғамдық бiр-
лестiктiң немесе олардың филиал-
дарының (өкiлдiк терiнiң) шешiмi, 

жоғары тұрған сайлау комис сия-
сының шешiмiнен үзiндi көшiрме;

3) саяси партияны, қоғамдық 
бірлестікті немесе олардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу 
туралы  құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау 
комис сиясының жұмысына қа-
тысуға келісім беру туралы белгі-
ленген нысан бойынша өтініштері.

Сайлау комиссиясының құра-
мына кандидатуралар туралы 
мәліметтердің нысандары, сайлау 
ко миссиясының жұмысына қа-
тысуға келісімі туралы кан ди   дат-
тардың өтініштері облыс  тық мәсли-
хаттың maslikhat.e-kyzylorda.gov.kz 
сайтында орналастырылған. 

Сайлау комиссиясының құра-
мына ұсынылатын адам Сайлау 
туралы Конс титуциялық заңның 
талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Мәслихатқа қағаз форматта 
ұсынылатын барлық құжаттарға 
қол қойылуы, мөр басылуы және 
орындалған күні, орындаушының 
тегі, аты-жөні және оның телефон 
нөмірі көрсетілген орындаушы 
туралы белгіні қамтуы тиіс.

Сайлау комиссиясының құрамы 
бойынша ұсыныстарды қабылдау 
2020 жылғы 01 маусым мен 16 
маусым аралығында дүйсенбі-
жұма күндері 09:00-19:00 сағат 
аралығында жүргізіледі, үзіліс 
сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін. 
Белгіленген мерзімнен кейін түскен 
құжаттар қаралмайды. 

Мәслихаттың орналасқан 
жері: Қызылорда қаласы,  Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, 1 үй.

Жауапты адам – Махамбетов 
Ерлан Әнуарбекұлы, каб. № 229, 
қалааралық телефон коды (87242), 
қызметтік 60-54-01, ұялы телефоны: 
87775700505, факс нөмірі: 605401, 
электрондық пошта мекенжайы: 
kyz_oblmaslikhat@mail.kz.

Қызылорда облыстық 
мәслихаты.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
облыстық сайлау комиссиясының 

құрамына толықтырулар енгізу туралы 
ХАБАРЫ

Осы орайда Үкіметке биылдан 
бастап дәрігерлердің еңбекақысын 
кезең-кезеңмен арттыруды тапсырды.  
“2010 жылдан бері денсаулық сақтау 
саласы мен экстенсивті тиімділіктің 
кейбір бағыттары  оңтайландырылды.  
Нәтижесінде 1000-ға жуық жұқпалы 
ауруларға арналған орын қысқарды. 
Биологиялық қауіп-қатерлерді ескере 
отырып, Үкімет белгілі бір бағыттар 
бойынша денсаулық сақтау жүйесіндегі 
рұқсат етілген артықшылық мәселесін 
қайта  қарастыруы   қажет” деді Мем-
лекет басшысы.  Бұл мәселенің  Үкімет 
деңгейінде көтерілгендігі дұрыс болды 
деп есептейміз. Дәрігер болу үшін ма-
мандық таңдаушы 9 жыл уақытын сарп 
етеді. Одан қалды, азаматтардың ден-
саулығына бірінші жауапты тұлға боп 
саналады. 

Дәрігерлер тапшылығының өзекті 
болып отырғандығы да жасырын емес. 
Әсіресе, анестезиолог, реаниматолог, 
гинеколог мамандардың тапшылығы 
үнемі сезіледі. Қазіргі уақытта балалар 
дәрігерінің қат мамандыққа айналып 
бара жатқандығы да алаңдатады. 

Сонымен қатар Президент айт-
қан, санитарлық дәрігерлердің, эпиде-
миологтардың қысқартылуы сала жұ-
мы сына кедергі келтіргендігін сезіп 
отырмыз.  Медицина – тұтас ғылым. 
Оның бір жерін қысқартып, екінші 
бір жерінен кесуге мүлде болмайды. 
Олай болған күнде ғылымның айналыс 
ырғағының бұзылатындығын және 
оның зардаптары тікелей халықтың ден-
саулығына әсер ететіндігін байқаймыз. 
Осы орайда   Президент Үкіметке 
ауыл дық жерлердегі денсаулық сақтау 
ісінің тиімді үлгісін жасау шара ла-
рының орындалуын, санитарлық-эпиде-
миологиялық қызметті күшейтуді және 
институционалдандыруды қатаң ба-
қылауға алуды, сондай-ақ, елді дәрі-
дәрмектермен және медициналық жаб-
дықтармен қамтамасыз ету мәселесін 
шешуді тапсырды.

Халықтың 60-70 проценті ауылдық 
жерлерде тұрады. Олардың күнделікті 
медициналық көмекке қолжетімділігін 
қам тамасыз ету, профилактикалық 
са уық тыру шараларынан өткізілуі 
өзекті. Тұрғындар заманауи медици-
на лық нысандардан көмек алуға тал-
пына ды. Бұл тұрғыда біздің облыста 
соңғы 5 жылда денсаулық сақтау 
саласы нысандары 67 процентке дейін 
жаңаланғаны қуантады.

Менің депутаттық міндетте ме ле-
рім нің ішінде де ауыл халқының меди-
циналық қолжетімділікке жетуі үшін 
жағдай туғызу мәселесі қарастырылған. 

Өткен жылдары Жаңақорған ауданы 
“Өзгент”, “Түгіскен” елді мекендерінде 
дәрігерлік амбулаториялар ашылса, 
биылғы жылы да бірнеше жоспарымыз 
бар. Президент тапсырмасы елдің 
денсаулығын қорғау кезек күттірмейтін 
мәселе екендігін білдіреді. Біз халықпен 
бірге денсаулық сақтау саласының 
қарқынды дамуына үлес қосуымыз 
қажет. 

Денсаулықтың ең басты кепілі 
– спорт. Біз спортты, соның ішінде 
қоғамдық спортты қаншалықты дамыт-
сақ, халық денсаулығы соншалықты 
арта бермек. Осы бағытта, ауылдық 
жерлерде жекеменшік-әріптестік негі-
зінде денешынықтыру-сауықтыру ке-
шендерін көптеп салу қолға алынып 
отыр. Өткен жылдардың өзінде облыс 
бойынша 16 спорттық нысан пайда-
лануға берілсе, 10 жоба бойынша жұ-
мыстар жүргізіліп жатыр. Бұл, өз кезе-
гінде ауыл халқының қоғамдық спорт қа 
түбегейлі бет бұратындығын көрсетеді. 

Тұрғындар денсаулығын қорғауда 
өзім басқаратын көпбейінді облыстық 
аурухана қызметкерлері де күні-түні 
аянбай еңбек етуде. Дәрігерлеріміз тек 
аурухана ішінде ғана еңбек етпейді. Олар 
жыл көлемінде ауылдық елді мекендерге 
шығып, аудан орталықтарында тәжіри-
белік оталар жасайды. Жергілікті 
дәрігерлерге мастер-класстар өткізеді. 

“Еріктілер жылына” орай арнайы 
іс-шара жоспары бекітіліп, әр ай сайын 
аудандарға дәрігерлер бригадалары 
шы ғарылуда. Олар елді мекен тұрғын-
дарына түрлі кеңестер берумен қатар, 
көрсетілімділік оталарын жасайды. 
Өткен жылы Қазалы ауданында ашылған 
теріасты емдеу орталығына жиі барып, 
солтүстік аудандардағы жүрек-қан 
тамырлары ауруларына оталар жасайды. 
Бұл өз кезегінде, тұрғындардың дер 
уағында медициналық көмек алуына 
жағдай туғызады. 

Мемлекет басшысының Ұлт тық 
қоғамдық сенім кеңесінің отыры сын-
да денсаулық сақтау саласы қызмет-
керлерінің еңбекақысын көтеру, 
ма ман дықтың беделі мен дәрігерлер құ-
қығының қорғалмауына қатысты түйт-
кілді қозғап, дәрігер қауымын қолдауы, 
әлеуметтік мәселеге назар аударуы 
осы салада еңбек етіп, халықтың 
денсаулығын нығайту үшін тер төгіп 
жүрген мамандарды серпілтіп тастады.

Нұриддин ӘМИТОВ, 
облыстық көпбейінді аурухана

бас дәрігері,
 облыстық 

мәслихат депутаты.

МЕДИЦИНА 
МАМАНДАРЫНА 
СЕРПІН БЕРДІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің отырысында коронавирус 
пандемиясының бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау жүйесі үшін 
ауыр сынақ болғанын атап өтіп, бұл жағдайдың  Қазақстанда 
кәсіби дәрігерлердің тапшы екенін байқатқанын, сондай-ақ, 
бұған еңбекақының аздығы, мамандықтың беделді болмауы, 
дәрігерлер құқының қорғалмауы себеп болып отырғанын 
айтты.

БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ 
ҚОЛДАУ КҮТЕДІ

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ғылым мен білім мәселесі 
турасында сөз қозғап, ғылымға қамқорлық жасау туралы 
пайымдары сала мамандарының баршасының көңілінен 
шыққаны анық.

Мұнан соң облыс әкімі Жаңарық 
елді мекенінде болып, «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» негізінде 
ауылдық клубта жүріп жатқан 
күрделі жөндеу жұмыстарын көрді. 
Салынғанына 30 жылдан астам уақыт  
болған ғимарат 150 келушіге арналған. 
Бұған қосымша Аққорған ауылдық 
огругінде орналасқан 300 орындық 
клуб та дәл осы бағдарлама негізінде 
күрделі жөндеуден өтеді. Клуб үйінен 
кейін осы ауылдағы №167 мектеп те 
назарға алынды. Айта  кету керек, 
биыл ауданда аталған бағдарлама 
аясын да алты мектеп қайта жөндеуден 
өткізілмек.

Сапар барысында Өзгент ауы-
лына барған өңір басшысы №224 
мектепте болып, жөндеу жұмыс-
тарымен танысты. Сонымен қатар 
ау дандағы балалардың жаз ғы дем-
алысын ұйымдастыру шара ларын 
да пысықтады. Аталған елді ме-
кенде орналасқан лагерь 2016 
жылы салынған. Мұнда 8 маусым 
бо йынша 160 баланы тынықтыру 
жоспарланыпты.

– Ауданда 1 мен 10 сынып 
аралығындағы оқушы саны – 16690. 
Оның ішінде атаулы көмек алатын 
лагерь жасындағылар 940 оқушыны 
құрайды. Бұдан бөлек, міндетті оқу 
қорынан көмек алатын отбасыдан 
1160 бала бар. Бірінші кезекте, осы 
айтылған санаттағы балаларды сыртқы 
лагерьлермен қамтамасыз ету жос-
парланған. Бұл мақсатта бюджет тен 
21 млн теңгеден астам қаржы қаралды, 
– дейді аудандық білім бөлімінің 
басшысы Болат Ибрагимов.

Мұнан кейін облыс басшысы 
Жаңақорған кентіндегі мемлекеттік-
жекешелік әріптестік аясында 
салынған спорт кешендерінің мә се -
лесімен танысты. Ауданда мем ле-
кеттік-жекешелік әріп тестік аясында 
2018-2019 жыл дар аралығында 4 
нысан пайда лануға берілген. Оның 
екеуі дене шынықтыру-сауықтыру 
кешені және екеуі дәрігерлік 
амбулатория. Сондай-ақ, биыл 10-нан 
астам нысан ел игілігіне беріледі деп 
жоспарлануда.

Облыс әкімі аудандағы аграрлы-
техникалық колледжде болды. 
Мұнда да «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» негізінде күрделі 

ЖАҢАҚОРҒАН:
БІРҚАТАР САЛАЛАРДА 
БЕЛСЕНДІЛІК ҚАЖЕТ

Кездесу сағат 15.00-де оnline 
режимінде өтеді:

- ҚР Президенті жанындағы Орта лық 
коммуникациялар қызметі мен Министрлік 
Facebook және YouTube-те трансляциялау.

Құрметті қазақстандықтар, өз сұрақ-
тарыңыз бен ұсыныстарыңызды Ми-
нистрге келесі байланыс арналары арқылы 
жібере аласыздар:

- “Ашық диалог” порталындағы 
Министрдің блогы (https://dialog.egov.kz/
blogs/2293760/welcome);

- Министрліктің ресми сайтында 
онлайн-қабылдау бөлмесінің “сұрақ-
жауап” (https://www.gov.kz/memleket/enti-
ties/mti/virtual-reception/1?lang=ru);

- электрондық мекенжайы: ask@mti.
gov.kz;

- сондай-ақ Министрліктің Face-
book-тегі ресми парақшасына хабарласу 
арқылы.

Бұл ретте, “Есептік кездесу үшін” 
деген белгіні қою қажеттігіне наз-
арларыңызды аударамыз. Бұл сұрақтарға 

Министр тікелей эфирде жауап береді.
Сұрақтарыңызды өңдеу үшін әрі олар 

бойынша сапалы және дұрыс ақпарат 
даярлау үшін уақыт қажет болуына 
байланысты сұрақтарыңызды 10 маусымға 
дейін жіберуді ұсынамыз.

Анықтама үшін телефон: 74 98 97, 8 
701 701 01 34. 

Қызылорда облысы бойынша 
анықтама телефоны:

27 87 21, 27 82 44.

Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановтың есеп беру үшін
халықпен кездесуі 17 маусымда өтеді

Жаңақорғанға сапарының соңында жеті ауданды аралап, 40-тан 
астам елді мекен мен 100-ден аса әртүрлі кәсіптік нысандарда болған 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова БАҚ өкілдеріне қысқаша сұхбат 
берді.

– Ең бірінші мәселе – «Жұмыспен қамтудың жол картасы» негізінде  
жұмыстарды толыққанды жүзеге асыру. Осы жылы аталған бағдарлама 
бойынша 37 млрд теңге ақша бөлініп отыр. Оған 296 түрлі нысанның, 
оның ішінде, әлеуметтік-мәдени, абаттандыру жұмыстары, коммуналдық 
шаруашылық және инженерлік-инфрақұрылым тетіктерінің мәселелері 
шешілетін болады. Жалпы 24 жаңа құрылыс салу жоспарланды, 29 нысан 
жаңартылатын болса, 41 ғимарат күрделі жөндеуден өтеді. Бүгінде мердігер 
компаниялармен келісім-шарт жасалып, олардың 50 проценттен астамы 
жұмысқа кірісіп кетті, – деді облыс басшысы.

Сондай-ақ алда тұрған үш өндірістік нысанды іске қосу басты міндет 
болып отырғанын жеткізді. Олар – Қызылорда қаласындағы шыны зауыты, 
Қармақшы ауданындағы жылына мың жарым тонна ет өндіретін құс 
фабрикасы және Аралдағы балық өндіру мен қайық жасау зауыты. 

Барлық ауданда да мәселе жоқ емесін ашып айтқан облыс басшысы 
олардың кезең-кезеңімен шешілетінін жеткізді.

– Кешегі төтенше жағдайдан кейін халық өз тіршілігіне оралды.  Бірақ, 
пандемияға байланысты карантиндік шектеулерді қатаң сақтауымыз қажет. 
Сондай-ақ Үкімет тарапынан беріліп отырған бағдарламаларды уақытылы 
және тиімді орындайтын болсақ, ел экономикасын толыққанды қайта қалпына 
келтіруге үлкен мүмкіндігіміз бар, – деп қорытындылады облыс әкімі.

жөндеу жүріп жатыр. 2012 жылы 
Жаңақорған аграрлы-техникалық 
колледжі болып қайта құрылған білім 
мекемесі 14 мамандық бойынша 
дәріс береді. Облыс басшысына 
аудан әкімі Сұлтан Мақашов аталған 
колледждегі күрделі жөндеу жұмысы 
мен аудандағы «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» және «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламаларының жүзеге асырылуы 
туралы баяндады. Аудан бойынша 
қос бағдарлама арқылы 30 жобаға 
қомақты қаржы бөлініп, жергілікті 
тұрғындарды көптеп жұмысқа тарту 
мәселесі оңынан шешіліп отыр. Облыс 
әкімі аудан басшысына мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы жүзеге 
асатын жобалар мен күрделі жөндеу 
жұмыстарын уақытылы әрі сапалы 
жүргізу қажеттігін ескертті.

Сондай-ақ облыс әкімі Жаңа-
қорған кентіндегі құрылысы жаңа-
дан салынатын 300 орындық мек-
тептің іргетасын қалауға қатысты. 
«ҚазҚұрылыс Сервис» ЖШС  жүр-
гізетін мектеп құрылысы келесі жылы 
пайдалануға беріледі. Құры лыстың 

жалпы жоба-сметалық құны 700 млн 
теңгеден асады.

Ақүйік ауылындағы балабақша 
жұмысымен танысқан облыс бас-
шысы аталған елді мекенді газ-
дандыру мәселесін де назардан тыс 
қалдырмады. Айта кетсек, ауылдағы 
№7 «Қызғалдақ» балабақшасының 
ғимараты қазіргі таңда тозығы жетіп, 
апаттық жағдайда тұр. Жалпы құны 
442 млн теңге болатын 90 орындық 
жаңа типтік балабақша құрылысының 
жоба-сметалық құжаттары 2018 
жылы мемлекеттік сараптамадан 
өткізілген. Аймақ басшысы аталған 
балабақшаның құрылысын жаңа оқу 
жылына дейін аяқтап, тұрғындар 
игілігіне беруді жүктеді.

Облыс әкімі Жаңақорған ауда-
нындағы жұмыс сапарының екінші 
күнінде «СКЗ-U» ЖШС-ның күкірт 
қышқылын шығаратын зауытына 
барып, жұмысын көрді. Кәсіпорынның 
негізгі қызметі – жылына 500 тонна 
күкірт қышқылынан бөлек, 18,5 МВт 
электр қуатын өндіру. Зауытта 300-ге 
жуық жұмысшы бар. 

Бағдарламаларды тиімді іске асыру 
бағытымызды айқындайды
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Мамандардың айтуынша, кәсіп
орын шығындарына мемлекет тара
пынан субсидия қаралмаған. Олар 
тұтынушылар төлейтін төлемдер 
бойынша өтеледі. Мекеме күнделікті 
тіршілігінде көптеген шығын жұм
сауға мәжбүр. Мамандар жалақысы, 
зейнетақы жарнасы, міндетті салық 
төлемі бар. Сондайақ, ғимараттарды 
күтіп ұстау, ауызсуды өңдеу, құбыр
ларды алмастыру, су мен кәріз 
желілеріндегі құдықтардың ұрлан
ған қақпағын жаңалау, жерасты 
суын тарту насостарын сатып алу, 
жөндеу шығындары бар. Кәсіп
орындағы арнайы техни калардың, 
автокөліктердің жанар майы, қосалқы 
бөлшектеріне жұм са латын, қызмет 
көрсету бары  сында қолданылатын 
электр қуа тымен жұмыс жасайтын 
барлық қондырғының электр энер
гиясына шығыны сол тұтынушылар 
тарапынан түскен төлемақы негізінде 
өтеледі. 

– Бұл орайда көпшілік тарапынан 
түсінбеушілік кездеседі. Біз әр 
кезде өз жұмысымызды сапалы 
атқаруға тырысамыз. Дегенмен, 
мекеме көрсеткен қызмет түрлеріне 
тұтынушылар уақытылы төлем жасаса 
деген өтінішіміз бар. Өйткені, қаржы 
мәселесі көп түйткіл туындатып 
жатады. Тұтынушылардың 2025 
процентке жуығы ғана қызмет ақысын 
дер уақытында төлеп отырады. Бұл 
мекеменің қалыпты жұмыс жасауына 
жетпейді. Соның салдарынан 
кәсіпорында жалақыны бірекі айға 
кешіктіріліп беру жағдайы кездесті, 
–  деді «Қызылорда су жүйесі» КММ 
директоры Марат Жәмиев.

Кәсіпорын басшысы жазда 
су қысымының төмендеп кетуін 
былайша түсіндіріп берді. Қазір 
облыс орталығында 74 мыңнан астам 
абонент бар. Қыскөктем айларында 
жергілікті тұрғындар тәулігіне 35
40 мың текше метр су пайдаланды. 
Бүгінде оның көлемі 86 мың текше 
метрге дейін жетті. Себебі белгілі. 
Қалада ирригация жүйесінің дұрыс 
болмауына байланысты тұрғындар 
есік алдындағы бақшасын суаруға 
ауызсуды пайдалануға мәжбүр. 

Кейде жаз айларында оның көлемі 
100 мың текше метрден асып кетеді. 
Сондықтан су қысымының төмендеп 
кету жағдайы кездесіп жатады. 

– Төлемақымен есептесуде 
зейнеткерлер мен бюджеттік сала 
қызметкерлері жауапкершілік таны
тады. Ал көпшілік тарапынан мұндай 
белсенділік байқала бермейді. Бұл 
бағытта тұрғындарға түсіндірме 
жұмыстарын жүргізуге көңіл 
бөлеміз. Әйтсе де, мамандар көптеген 
проблемаға кездеседі. Тұрғындардың 
көбісі күндіз жұмыста болады. Соның 
салдарынан бірыңғай төлем құжаты 
келгенде «бұл дұрыс есептелмеген» 
деген шағымын білдіріп жатады, – 
деді кәсіпорын басшысы.   

Қандай қиын жағдайда да мекеме 
тұрғындарға тұрақты су беруді 
тоқтатқан емес. Тек төлемақы мәсе
лесінде тиянақтылық керек.

Мамандардың айтуынша, былтыр
ғы жылдың алғашқы айларында 
кәсіпорында жұмысшыларға жалақы 
45 айға дейін кешіктіріліп берілді. 
Тіпті, салық төлемдерін төлеуде 
де кідіріс болды. Одан кейінгі 
уақытта кәсіпорын тарапынан бұл 
бағытта бірқатар жұмыс атқарылды. 
Тұрғындардың есептесуіне тиісті 
мүмкіндіктер жасалды. 

– Заңды және жеке тұлғалар үшін 
мекеменің және «Энергосервис» 
кассасынан, терминалдар арқылы 
төлеуіне қолайлы жағдай бар. Көп
шілік инспекторларға қолмақол 
төлемейді. Пломба тегін орнатылатын 
болды. Ауызсу бағасы да арзандады. 
Жыл басында ол 61,19 теңгені құраса, 
қазір 45,61 теңгені шамалайды. Ал 
кәріз жүйесі бойынша ол бұрын 60,56 
теңгені маңайласа, бүгінде ол 48,82 
теңгені құрайды. Өткен жылдың 
қорытындысымен кәсіпорынның 
жалақыға қарызы болған жоқ. Барлық 
қызметкердің еңбек демалысы, 
жалақысы және өзге де алашақтары 
толық төленді. Бұл мамандардың 
тұрақтануына, сапалы қызмет жасауға 
оң ықпалын тигізді. Сондықтан 
кәсіпорынның қалыпты жұмыс 
жасауына тұрғындардың түсіністік 
танытуын сұраймыз, – деді М.Жәмиев.

ЖОБА

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ 
ОРГАНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 
ШЫҒАРУЫНЫҢ ШАРТТАРЫН, КӨЛЕМІН ЖӘНЕ 
НЫСАНАЛЫ МАҚСАТЫН АЙҚЫНДАУ ТУРАЛЫ

СУДЫҢ ДА СҰРАУЫ 
БАР ЕМЕС ПЕ?

Облыс орталығының тұрғындары «Қызылорда су жүйесі» 
мекемесінің қызметін пайдаланады. Ұзақ жылдан бері 
халыққа қызмет көрсетіп келе жатқан кәсіпорын әрдайым 
сапалы жұмыс жасауға көңіл бөледі. Десе де, олардың алдын-
да бірқатар проблемалар бар. Мәселен, тұтынушылар қызмет 
ақысын уақытылы төлемейді. Бұл мекеменің қалыпты жұмыс 
ырғағына кедергі келтіреді. 

Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы».

Біз былтыр бастадық. Өткен 
жылы 1917 млн теңге бөлінді. 
Рес публикалық бюджеттің 
бүйірін түртіп, жергілікті 
бюд  жет қарап отырған жоқ. 
Оның 1719,0 млн теңгесі рес
пуб  ликадан бөлінсе, 198,0 
млн теңгесі жергілікті қаржы 
қаза нынан шықты. Жоба ая
сында барлық ауылды жаңар
туға болады. Тіпті, тіректі елді 
мекендер арқылы жанындағы 
елді мекендердің де жай
күйін жақсарту мақсаты бар. 
Бірақ, нысанаға алған елді ме
кеннің бір ғана жолын жөндеп 
қоя салмай, ол жерде қандай 
мәселе бар, соның бәрін ше
шуге атсалысамыз. Өйткені, 
жоба аясында жұмыс істелген 
ауылға біршама жылға дейін 
қайта айналып соқпауымыз 
керек, – дейді облыстық эко
но мика және бюджеттік жос
парлау басқармасы басшы
сының орынбасары Алмагүл 
Нұрасылова.

Қанатқақты жоба былтыр 

іске қосылғанда алғашқы ны
санаға Жосалы және Жалағаш 
кенті алынған. Қос ауданда 31 
инвестициялық жоба жүзеге 
асырылды. Жосалыдағы 18 
жобаның ішінде білім, мәдениет 
салаларымен қатар, көшелерді 
жөндеу жұмыстары да бар. 
Ал жалағаштықтар осындай 
13 жобаның игілігін көруде. 
Елге серпін берген жобаның 
жанжақты мүмкіндіктері бар. 
Мәселен, өткен жылы осы 
бастаманың арқасында 54 
уақытша жұмыс орны ашылды.

– Сөз басында айтып өттім. 
Жергілікті әкімдіктер де қарап 
отырған жоқ. Игі шараны 
пайда ланып, аймақтардың 
жаңа күйге енуіне барынша 
күш салып отыр. Былтыр осы 
екі ауданда өз бюджеттерінен 
3 мектепке жөндеу жұмыстары 
жүргізілсе, 11 көшеге жарық 
жүргізіліп, орташа жөндеуден 
өтті. Сонымен қатар, 4 кө
ше нің сумен жабдықтау 
жүйе сі қайта жаңғыртылды. 
Спорт алаңдары салынып, 

12 бейнекамера орнатылды. 
Жеке меншік пен мемлекет 
арасындағы әріптестіктің де 
мол пайдасы тиіп, Жосалы 
кентінде 2 балабақша осы бағ
дарламаның байыпты жал
ғасына айналды, – дейді 
Алмагүл Рахманбердіқызы.

«Ауыл – ел бесігі» жобасы 
кәсіпкерлік саласының өр кен
деуіне де жол ашады. Жосалы, 
Жалағаш кенттерінде 899 млн 
теңгенің 239 инвестициялық 
жобасы қолға алынды. Бүгінде 
іске қосылған нысандарда  171 
тұрақты, 256 уақытша жұмыс 
орны ашылған. 

АУЫЛ ӘКІМДЕРІ 
АЯНЫП 
ҚАЛМАУЫ КЕРЕК
Жобаның екінші жылына 

аяқ бастық. Ел Президенті 
ҚасымЖомарт Тоқаев Жол
дауында Үкіметке «Ауыл – ел 
бесігі» жобасының қар жы 
сын тағы да 90 млрд тең ге ге 

ұлғайтуды тапсырды. Жаңар
ған ауыл үшін жасампаз істерді 
жүйелі атқаруда бұл қаржының 
талай жыл тастүйін болған 
мәселелерді шешуде септігі зор 
екеніне көзіміз жете бастады. 
Өйткені, былтырғы жұмыстың 
нәтижесін ел көріп отыр. Ал 
жоба бойынша биыл 5251,0 
млн теңге бөлінсе, оның 4636,0 
млн теңгесі республикалық 
бюджеттен, ал қалған 615,0 
млн теңгесі жергілікті бюджет 
қаржысынан қаралды. Демек, 
биылғы жұмыс та бәсең
демейді. 2020 жылға 8 елді 
мекен таңдалынып, оларда 52 
жоба жүзеге асырылмақ.

– Жаңақорған кенті мен 
Бекарыстан би ауылында 
ауызсумен қамтамасыз ету 
жұмыстары қолға алынды. 
Жалағаш кентінде балалар әуез 
мектебінің, Жақсықылышта 
білім ошағының құрылысы бар. 
Бекарыстан би, Ақмая, Ақсуат, 
Шалқия елді мекендерінде 
төрт мектепке күрделі жөндеу 
жүргізілмек. Жақсықылышта 
денешынықтырусауықтыру 

кешенінің құрылысы да осы 
жобаның аясында. Шал қия
дағы ауылдық клуб, Бек
арыстан биден 8, Ақжарма 
мен Ақмаядан бірбірден көше 
мәселесі шешілмек. Жалпы, 
елді мекен ішіндегі көшелерді 
жөндеуге 32 жоба мақұлданған, 
– дейді А.Нұрасылова.

Бұл елді мекендердегі 68 
мың халық осы жобаның ша
ра патын сезінбек. Барлығы 
138 жұмыс орны ашылса, оның 
21і тұрақты. Яғни, алдымен 
ауыл дағы ахуал қалыпқа келсе, 
екіншіден жұрттың екі қолына 
бір күрек табылып, еңбектің 
игі лігін көреді. Биылғы жұмыс 
кө лемі осындай. Ал 2021 жылы 
қандай жұмыс атқарылмақ? 
Ма мандар осы бағытта ауыл
дарды сараптап, тізім жасақтау 
үстінде.

– Мәселен, ауыл әкімі 
бізге ұсынысында жалғыз жол 
туралы немесе басқа жалғыз 
ны санды айта алмайды. Біз 
бір ғана жоба үшін ауыл
дарға бармаймыз. Ондағы 
бар лық мәселені сыйдыра 

білуіміз керек. Бір сөзбен 
айтқанда, белгілі бір ауылда 
жасалатын жұмыс тиянақты 
әрі көпжылдық мүддеге сай 
болғаны жөн, – дейді басқарма 
басшысының орынбасары. 

Бір кездері ауылдардың 
ахуалы көңіл құлазытып жат
қанда көп адам атақоныстан 
алыс тады. Алайда, «Ауылдан 
адам көшкені мен, адамнан 
ауыл көшпейді». Ауылдағы 
мә селелерді шешу арқылы 
елдің игілігін қайта жаңғырту 
– қазіргі үлкен мақсаттың бірі. 

Бір ғана мысал, қала ірге
сіндегі Ж.Маханбетов ауы
лын дағы білім ошағы талай 
жыл дан бері жөндеу кезегін 
кү тіп жүрген. Келген жоба 
бұл мектептің де маңдайын 
жарқыратты. Аталған нысанда 
қазір күрделі жөндеу жүргізіліп 
жатыр. Одан бөлек, оннан 
аса көше де жаңа қалыпқа 
ене бастады. Мұның бәрі ел 
мәртебесін өсіріп, мерейін 
көтеруде бұл жобаның артық
шылығын көрсетеді.

АТАҚОНЫС ТАҒДЫРЫ АЗАМАТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ

«Экономиканы тұрақтандыру жөнін
дегі одан арғы шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң 2020 жыл
ғы 16 наурыздағы № 287 Жарлығын 
iске асыру жөнiндегi шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 
жылғы 20 наурыздағы № 126 қаулысына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы жергілікті ат
қарушы органының ішкі нарықта айна
лысқа жіберуі үшін мемлекеттік бағалы 
қағаздар шығаруының мынадай шарт
тары, көлемі және нысаналы мақсаты 
айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды 

шығару жылы – 2020 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – Тұрғын 

үйкоммуналдық дамудың 20202025 
жылдарға арналған «Нұрлы жер» мем
лекеттік бағдарламасы аясын да «Шаңырақ» 
пилоттық жо басы бо йын ша кредиттік 
тұрғын үй құры лысын қаржыландыру үшін 
ішкі нарық та айналысқа жіберуге арналған 
облыс тардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары шығаратын 
мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемі – 1 000 000 000 (бір миллиард) 
теңгеден артық емес;

3) нысаналы мақсаты – төтенше жағ
дайдың қолданылуы кезеңінде Тұрғын 
үйкоммуналдық дамудың 20202025 
жылдарға арналған «Нұрлы жер» мем
лекеттік бағдарламасы аясында «Шаңы
рақ» пилоттық жобасы бойынша кредиттік 
тұрғын үй құрылысын қар жыландыру.

2. «Қызылорда облысының қаржы бас
қармасы» мемлекеттік мекемесі  заң намада 
белгіленген тәртіппен осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабыл дасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Ш.Тілешевке жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі
 Г.ӘБДІҚАЛЫҚОВА.

– Арнұр Әлібекұлы, карантиндік 
шектеулер алына бастаған 
уақытта құрылыс жұмыстарына 
рұқсат берілгені белгілі. Өткен 
жылы жоспарланған жұмыс 
толықтай жүзеге асырыла ма? 

– Уақыт еншісіндегі жағдайларға 
байланысты құрылыстың қарқыны 
бәсеңдемейді. Жыл басында 
бекітілген жоспарлар кестеге сай 
жүргізіледі. Өткен жылы басқарма 
арқылы  25 әлеуметтік нысанның 
құрылысы жүргізіліп, 10 нысан 
пайдалануға берілсе, “Нұрлы 
жер” мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 49 тұрғын үйдің құрылысы 
жүргізіліп, 43 көпқабатты тұрғын 
үй пайдалануға берілді. Жыл 
қорытындысымен облыс бойынша 
761,3 мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға беріліп, жоспар 108,8%
ке артығымен  орындалды.  Жаңа 
тұрғын үй аумақтары 519,4 шақырым 
инженерлікинфрақұрылым желілер
мен қамтамасыз етілді.

2020 жылы барлық құрылыс 
жұмыстарына 30,9 млрд теңге 
бөлінген.  Бұл қаржының 10,5 
млрд теңгесі республикалық, 20,4 
млрд теңгесі облыстық бюджеттен 
бөлінгенін айта кету керек. Алғашқы 
4 айдың қорытындысымен 3,7 млрд 
теңге қаржыны игеру жоспарланып, 
ол толығымен орындалды. Басқарма 
ар қылы биыл 30 әлеуметтік нысан 
ның құрылысын жүргізу жоспарлан
ған. Оның ішінде 13 нысанның 
құрылысы 2019 жылдан өтпелі 
және 17сі жаңа нысан. Бұлардың 
арасында республикалық бюджеттен 
қаржыландырылып отырған 100 
төсектік Жалағаш аудандық ауру
ханасы, “Жұмыспен қамту” жол 
картасы аясында қаржыландырылып 
отырған Сексеуіл кентіндегі 300 
орындық мектеп құрылысы, Әйтеке 
би кентіндегі 600 орындық мәдениет 
үйі секілді ірі әлеуметтік нысандар 
бар екенін атап өткім келеді. Жыл 
соңына дейін барлығы 22 нысанның 
құрылысын аяқтап, пайдалануға 
беру жоспарланып отыр.

– Бұл, әрине, өте жақсы, 
ал осы нысандардың сапасына 
қаншалықты мән берілуде?

– Құрылыстағы ең басты 
талап, әрине, сапа. Құрылыс ны
сан  дарының сапасы мен сәні 
үйлесім табуы тиіс. Бұл бағытта 
ба қылау құрылымдарымен ұдайы  
бірлесе жұмыс  жүргізіп келеміз. 
Техникалыққадағалау қызметі 
үнемі құрылыс барысын қадағалап 
отырады. Олар нысанға тапсырыс 
беру шінің тікелей өкілі болып 
табылады. Нысан құрылысының 
жобаға сәйкес жүргізілуі авторлық 
қадағалау арқылы ұдайы тексерілуде. 

Облыс әкімі аудандарға жасаған 
жұмыс сапарында құрылыс нысан
дарында болғанда, олардың сапасына  
айрықша назар аудару керектігін 
баса айтты. Бұл орайда қадағалау 
күшейе беретін болады.

– Құрылыста сақтық шара
лары өте маңызды. Енді оған 
карантиндік жағдайды қоссаңыз, 
бақылау тіпті босаңсымауы керек.

– Дұрыс айтасыз. Қызылорда 

облысының бас санитарлық 
дәрігерінің 2020 жылғы 11 сәуірдегі 
«Облыс тұрғындары арасында 
қауіпсіздік шараларын күшейту 
туралы» 2020 жылғы 07 сәуірдегі 
№7 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» №8 
қаулысының 6) тармағына сәйкес 
Қызылорда облысының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бас
қармасы арқылы жүргізіліп жатқан 
құрылыс нысандары 2020 жылдың 
12 сәуірі 00:00 сағаттан бастап тоқ
татылып, 2020 жылдың 29 сәуірінен 
бастап құрылысты жалғастыруға 
рұқсат берілді. Қазіргі уақытта 
нысандардың құрылысы толықтай 
жүргізілуде. Барлығында міндетті 
түрде күшейтілген санитарлық
дезин фекциялық шаралар және мін
детті түрде техникалық қауіпсіздік 
шаралары қолданылады. Әрбір 
жұмысшы сақтық ережелерімен 
таныс тырылып, қолдарын қояды. 
Құрылыс жұмыстарының қауіптілігі 
жоғары деңгейде саналатын 
нысандарда жұмысшылар міндетті 
түрде арнайы киімдермен, қауіпсіздік 
белдіктермен, каскалармен қамта
масыз етілген.

– Соңғы жылдары облыста 
тұрғын үй құрылысының көрсет
кіштері көңіл қуантып жүр.  Бұл 
үрдіс биыл да жалғасын таба ма?

– Иә, ол рас, соңғы жылдары 
Сыр елі қарқынды құрылыс алаңына 
айналды. Зәулім үйлер,  шағын 
аудандардың көбеюі тұрғын үй 
кезегінің көбесін сөгіп, жаңа серпін 
әкелді. Тіпті, жыл он екі ай бойы 
сырбойылықтардың қоныс тойына 
куә болып та жүрміз. Ал, бұл екпіннің 
елге тұрмыстық түлеу ғана емес, 
үлкен сәулет салтанатын әкелгенін 
де айтуға тиіспіз. Биылғы жылы 
да мыңдаған жерлестеріміз жаңа 
баспанаға қол жеткізетін болады.

Атап айтқанда, «Нұрлы жер» 
тұрғын үй құрылысы мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 2020 жылы 
тұрғын үй құрылысы мен инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылым 
желілерін дамытуға мемлекеттік 
бюджет есебінен барлығы 15,6 млрд 
теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде 
республикалық бюджеттен бөлінгені 
– 7,7 млрд, облыстық бюджеттен 
бөлінгені – 7,9 млрд теңге.

Осы жылы облыс бойынша 
барлық қаржыландыру көздерінен 
1186 пәтерлі 81 көппәтерлі тұрғын 
үйдің құрылысы жүргізіліп, оның 
ішінде 969 пәтерлі 74 тұрғын үйді 
пайдалануға беру жоспарланған. 
Сатып алу құқығынсыз жалға 
берілетін тұрғын үйлердің құры
лысына 7,2 млрд теңге (РБ – 5,3 
млрд теңге, ОБ – 1,9 млрд теңге) 
бөлініп, бұл қаржыға 815 пәтерлі 20 
тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. 
Оның ішінде 725 пәтерлік 15 үй 
облыс орталығында бой көтерсе, 
90 пәтерлік 5 үй Шиелі ауданында 
салынады. Жыл соңына сатып алу 
құқығынсыз жалға берілетін 698 
пәтерлі 15 тұрғын үйді пайдалануға 
беру жоспарланып отыр.

Ал несиелік тұрғын үйлер 
бойынша барлығы 215 пәтерді құ

райтын 57 тұрғын үйдің құрылысын 
салу жоспарлануда. Оның 100 
пәтерлік 2 үйі Қызылорда қаласының 
еншісінде болса, Арал мен Қазалы 
аудандарының әрқайсысында  40 
пәтерлік 10 үйдің құрылысы жүреді. 
Сондайақ  Жалағаш ауданында 10 
пәтерлік 10 үй, Шиелі ауданында 
25 пәтерлік  25 үй салынады. Жыл 
соңына аудандарда құрылысы 
жүргізілетін 55 тұрғын үй (115 пәтер) 
пайдалануға беріледі.

Жеке құрылыс салушылар 
есебінен барлығы 156 пәтерді 
құрайтын 4 көпқабатты тұрғын үй 
құрылысы салынады. Сонымен 
қатар, «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жаңа тұрғын 
аумақтарға жеткізілетін инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылым 
(ИКИ) құрылысы бойынша 15 
жобаны іске асыруға 4,6 млрд теңге 
(РБ – 2,4 млрд теңге, ОБ – 2,2 млрд 
теңге) бөлінді.

Бұл жобалардың 11і Қызылорда 
қаласына тиесілі болса Арал 
ауданында – 1, Сырдария ауданында 
– 2, Шиелі ауданында 1 жоба жүзеге 
асырылады.

2020 жылдың 3 айында 
облыс бойынша жалпы ауданы 
128985 шаршы метр болатын 927 
тұрғын үй пайдалануға берілді. 
Пайдалануға қабылданған тұрғын 
үйлердің барлығы жеке тұрғын үй 
салушылардың қаржысы есебінен. 
Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда жалпы ауданы 
102,3%ке артқандығын көрсетті. 

– Жақында Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаев «51020» 
жаңа тұрғын үй бағдарламасының 
іске қосылатынын мәлімдеген 
болатын. Аталған бағдарламаның 
жүзеге асуы қалай болмақ?

– Қазіргі уақытта жобаның 
шарттары талқылануда. “51020” 
пилоттық жобасы аясында баспананы 
“Нұрлы жер” бағдарламасы арқы
лы салынған жаңа тұрғын үй 
кешендерінен немесе жеке құрылыс 
салушылардан да сатып алуға болады. 
“51020” пилоттық жобасына тұрғын 
үйге мұқтаж ретінде жергілікті 
атқарушы органдарда есепте тұрған 
азаматтар қатыса алады. Пилоттық 
жоба аясындағы несиелендіруге 
3,1 күнкөріс минимумына (101271 
теңге) дейінгі табысқа ие баспанасыз 
отбасылар қатыса алады (2020 жылы 
күнкөрістің ең төменгі деңгейі 32668 
теңгені құрайды).

“51020” пилоттық жобасы – 
“Нұрлы жер” бағдарламасының жаңа 
бағыты. Бұл тұрғын үй сатып алу үшін 
азаматтарды несиелендірудің тө
мен дегідей тетіктерін қарастырады.  
Несие мөлшерлемесі – 5%, бастапқы 
жарна – 10%, несиелендіру мерзімі 
20 жылға дейін. Бұл жоба сөз жоқ, 
халықтың әлеуметтік аз қамтамасыз 
етілген топтарының тұрғын үйге 
қолжетімділігін арттыруға үлкен 
мүмкіндік береді.

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

“Сыр бойы”.

ҚҰРЫЛЫСТА
ҚАРҚЫН БӘСЕҢДЕМЕЙДІ

Қазір күрделі кезеңді өткерудеміз. Қауіпті індетке байланысты 
жарияланған төтенше жағдай мен карантиндік шаралар күнделікті 
өмірімізге елеулі өзгерістер енгізді. Жоспарланған жұмыстарды, 
түрлі іс-шараларды кейінге қалдыруға мәжбүр болдық.  Дағдарыс 
жағдайында, жоспарланып қойған көптеген бағдарламаларды қайта 
қарау, бюджеттің кірісі мен шығысын реттеу қажеттілігі туындауда. 
Үкімет дағдарыс кезеңінде бюджетті нақтылаудың ерекше тәртібін 
бекітті. Дегенмен, экономиканың өмірлік маңызды салалары басты 
назарда болатыны анық. Осы орайда экономиканың қозғаушы 
күштерінің бірі – құрылыс саласындағы ахуал қандай деген сұрақ 
туатыны заңды. 

Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы 
Арнұр Нұрмағанбетовпен болған әңгімеде бірқатар 
сұрақтарға жауап іздеп, алдағы басым бағыттар бо-
йынша пікірлескен едік. 

EKONOMIKASb
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TARIH

Қарт тарихтың 
қатпарына қарасақ, 
қаралы қазақ түрлі 
басқыншылықты 
бастан өткеріп, 
небір тауқыметті 
артта қалдырған. 
Соның бірі – 
ХХ ғасырдың 
басында талайды 
сарсаңға салып, 
қасірет шектірген 
ашаршылық пен 
саяси қуғын-сүргін. 

Ұлттық 
қауіпсіздік 
комитетінің 
құрметті ардагері, 
отставкадағы 
полковник Әмірхан 
Бәкірұлымен 
солақай саясат 
құрбандарын 
еске алу күні 
қарсаңында 
әңгімелесіп, 
ақтаңдақтар 
ақиқатын 
зерделеудегі 
еңбегіне тоқталдық.

– Қызмет бабымен сіздің 
репрессияға ұшырағандарды 
жаппай ақтау ісіне ара
ласқаныңызды білеміз. Ол 
қалай жүрді?

– Репрессия құрбандарын 
ақтау науқаны Горбачев би
лікке келгеннен кейін бас
талды. Ол кезде ұлттық 
қауіп сіздік комитетінің об
лыс тық басқармасында аға 
тергеушімін, комиссия төр
ағасы болып бекітілдім. 
Архив құжаттарымен танысу 
кезінде мені қуғынсүргінге 
ұшырағандардың көптігі 
таң ғалдырды. Зиялы қауым 
өкіл дерінен бөлек, жауапқа 
тар тылғандардың шамамен 
40 проценті – жазусызудан 
хабары жоқ шаруалар. Басым 
бөлігі атылған немесе Сібірге 
жер аударылған. Бірбірінің 
үстінен арызшағымды қар
ша боратқаны байқалады. 
«Социалистік Қазақстан» 
газетін басқарған жерлесіміз 
Жүсіпбек Арыстанов: «Редак
тор болған кезімде арыз
шағым көп келетін. Іріктеп 
біренсаранын жариялаймыз, 
қалғанын жасырып қаламыз» 
деп жазыпты. 

Біз материалды жинақтап, 
прокуратураға жіберуіміз 
керек. Содан репрессияның 
ауқым дылығын білдіртпес 
үшін қолға түскен құжаттарды 
рет тілігін бұзып өткізуге тура 
келді. Комитет халықтың 
нара зылығын туғызбау, ты
ныш тыққа іріткі түсірмеу 
жағына мән берді. Қуғын
сүр гін көргендерді ақтау ісі 
туралы халықты ұдайы ақ
параттандырып отырдық. 

– Сонымен, статистика 
қалай түзілді?

– Ашаршылық пен қуғын
сүргін жылдары Кеңес ода
ғы бойынша «контр рево
люциялық қылмысы» үшін 
3778254 адам қамалып, 
оның 786098і ату жазасына 
кесілді. «Отанына опасыздық 
жасағандарға» арналған ла
герь лерде 1317195 адам 
бол  ды. Олар  дың 830491
і – орыс, 181905і – украин, 
44785і – беларусь, 17121і 
– қазақ. Тек 19371938 жыл
дары Қазақстанда 103 мың 
адам қамауға алынып, оның 
25 мыңы атылды. Біздің 
өңірден де талай адам солақай 
саясаттан жапа шекті. Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті облыстық 
департаментінің мұражайында 
2543 қылмыстық іс сақталып 
келді. Кейін ішкі істер де
партаментінің мұражайына 
өткізілді. Олар бойынша 
4234 адам жауапқа тартылып, 
526 адамға ауыр үкім шы
ға рылды. Бұл тізімде 2043 
қазақ, 1620 орыс, 260 кәріс, 
сонымен қатар неміс, поляк, 
еврейлер бар. Ақтаңдақтарды 
ақтау басталғанда зорлық
зомбылыққа ұшырағандардың 
ағайынтуыстары марқұм
дардың жерленген орындарын 
тауып беруді талап етті. 

– Таба алдыңыздар ма? 
– Аласапыран уақытта ең 

ауыр үкімді орындағандарды 
іздестіріп көрдік. Алдымен 
19301940 жылдары облыс
тық басқармада жұ мыс 
істеген ОГПУНКВД қыз
меткерлерінің тізімі алынды. 
Ату жазасын жүзеге асырған 
«А» бөліміндегі 16 адамның 
жеке істері тергелді. Құжатта 
фамилия мен қауіпсіздік 
органдарынан шығарылған 
уақыты ғана көрсетілгендіктен 

мекенжайды анықтау мүм
кін болған жоқ. Жалғыз 
Гончарова деген әйелді 
тауып, жауап алдық. Ол «А» 
бөлімінде хатшылық қызмет 
ат қарғанын растады. Бірақ 
ату шараларына қатыспаған. 
19601961 жылдары Қазақ 
ССР мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінің өкілдері тек
серіліп, тергеу кезіндегі заң
сыздықтары үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылуы 
тиіс болған. Алайда, 
рақымшылық жасау туралы 
заңға байланысты істер 
қысқартылып, барлығы дерлік 
Ресейге қоныс аударған. 

– Жендеттер үкімді 
қалай орындаған?

– Тәртіпке сәйкес жазалау 
мен жерлеу туралы бұйрық 
құпия түрде жүргізілген. Оған 
дәлел боларлық құжаттардың 
бірін сөзбесөз келтірейін: 
«Подписка. 1941 год, август, 1. 
Я, нижеподписавшийся шофер 
УНКГБ по КзылОрдинской 
области Безноско В.А. вы дал 
настоящую подписку началь
нику 2 отделения УНКГБ 
сержанту г.б. Хранину в 
том, что об известном мне 
факте исполнения приговора 
в отно шении осужденного к 
расстрелу Колмыкова никому 
и не при каких обстаятельствах 
не разглашу. Я предупрежден, 
что в случае нарушения нас
тоящей подписки несу ответ
ственность в уголовном поряд
ке. К сему (қолы). 1.08.41 г».

Қауіпсіздік органдарынан 
табылған кейбір құжаттан 
ату жазасы қалай жүзеге асы
рылғанын байқауға болады. 
Соның бірінде: «Акт 1930 года, 
мая 15го дня, гор. КзылОрда. 
Мы, нижеподписавшиеся – 
старший уполномоченный 
3го отделения Набатов, упол
номоченный 1го отде ления 
Ришт и о/упол номоченный 
того же отде ления Маркениц, 
в при сутствии прокурора по 
КзылОрдинскому округу 
Бахтыбергенова, составили 
настоящий акт в том, что 
на основании выписки из 
протокола заседания Тройки 
при ПП ОГПУ по Казахстану 
от 24 апреля 1930 года, по 
делу №258 – Максина Р.К., 
Павлычева И.Е., Овчинникова 
М.М., Павлычева Ф.М. и 
Ильчева П.М., о применени к 
ним высшей меры социальной 
защиты – расстрела. Приговор 
сего 13 мая в 3 часа ночи 
местного времени привели 
в исполонение посредством 
расстрела в 6 километрах 
юговосточнее гор. Кзыл
Орда, трупы закрыты в 
общей могиле, на глубину 
2х2 метра. Приговор привели 
в исполнение...» Әрі қарай 
актіге қол қойған ОГПУ 
қызметкерлерінің атыжөні 
жазылған. 

– Марқұмдар облыс орта
лығының «Арай» шағын ау

данындағы мемориалды 
кешен маңында жерленген 
кө рінеді. Бұл қалай 
анықталды? 

– Облыстық «Ленин 
жолы» (қазіргі «Сыр бойы») 
га зе тінің тілшісі, журналист 
Мырқы Исаев тарихи әділет
тілікті қалпына келтіру, то
талитаризм құрбандарын ес
те қалдыруға айтарлықтай 
үлес қосты. Жаппай саяси 
қуғынсүргін құрбандарына 
арналған екітомдық «Аза» 
ес телік кітабына жазықсыз 
жа заланғандар туралы мақа
лалары енді. 19411945 жыл
дары соғыста қаза тап қан, 
хабарсыз кеткен жауын
гер лерді дәріптеген төрт
том дық «Боздақтар» кіта
бы  ның бас редакторы 
бол  ды. Тоқсаныншы жыл
дары ағамыздың баста масы  
мен ату жазасына ке сіл   ген 
дердің жерленген ор нын 
із дестіру басталды. Қауіп 
сіздік органдарының қыз
мет  кер леріне ауыр жаза 
Қарауылтөбе қыстағы, қала
дағы Куйбышев көшесінің 
бойы, МАИ және Тасбөгет 
кентінің маңайындағы аумақта 
орындалғанын жеткізді. Дә
лел ретінде Сырдария ау
дандық «Жаңадария» га
зе тіндегі «Қырық молдаға 
түскен құрық», Тереңөзек 
ау дан дық «Еңбек туы» 
газе  тіндегі «Алтын тіс ар
қылы танылған өлік» ма
қа  ла  ларын ұсынды. 1995 
жылы 9 қарашада жергілікті 
«Сейхун» телеарнасынан қала 
шетіндегі сусымалы шеге
құмның арасынан бірнеше 
адам сүйегі табылғаны туралы 
бейнесюжет көрсетілді. Бұл 
жерді жұрт «Сабалаққұм» 
атап кеткен екен. 

– Жылда 31 мамырда 
митинг өтетін орын ғой?

– Иә, сол. Ертеңіне қалалық 
«Ақмешіт апталығы» газетінде 
осы тақырыпта көлемді ма
териал жарияланды. Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің бас
қарма бастығы, полковник 
Нұрахмет Ералиев облыс 
прокурорына аталған дерекке 
байланысты қылмыстық іс 
қозғау жөнінде хат жолдады. 
Іс қозғалып, сотмедицина 
сараптамасы жүргізілді. 
Нәтижесінде саяси қуғын
сүргін құрбандарының жаппай 
жерленген орны айқындалды. 
«Сабалаққұмда» ескерткіш 
орнатылып, жыл сайын еске 
алу шарасы өткізілетін болды. 

– Енді ашаршылық 
тақырыбына ауыссақ. Ға
сырлар бойы мал бағып, 
даланы еркін жайлаған қазақ 
оған қалай тап болды?

– Кеңес өкіметінің билігі 
қазақтың байларын ғана 
малынан айырып қоймай, 
статистиканы толтыру үшін 
кедейлерге де тиіскен. Екі
үш қойы бар адамнан оны 
қырқып, жүнін өткізуді 

талап еткен. Ал қыс болса 
қыр астында. Сталиндік 
саясаттың сыры – малынан 
айыру арқылы қазақты қыру. 
Бірақ әлі күнге дейін мұның 
голодомор геноциді екені 
туралы ғылыми һәм тарихи 
тұжырым жасалған жоқ. 

Ұлттың көзін құртудың 
түрлі амалы бар. Сталиннің 
тұсында кеңес өкіметі 
экономиканы әлсірету арқылы 
әдейі осындай қадамға барды. 
Ауыр өнеркәсіпті дамыту үшін 
колхоз ұйымдастыру керек 
болды. Большевиктер кеңес 
өкіметін күшейтуді мақсат 
тұтқанмен адам шығынына 
бас ауыртқан жоқ. 

– Әңгімеміздің әлқисса
сында сіз жауапқа тар
тылғандардың 40 проценті 
шаруалар екенін айттыңыз. 
Олардың қарсылық әрекеті 
қандай сипатта еді?

– Өткен ғасырдың 30шы 
жылдары негізінен шаруалар 
жауапқа тартылған. Жазда 
жайлауға, қыста қыстауға 
көшіп үйреніп қалған қазақты 
ресми Мәскеу отырықшы 
ұлтқа айналдырғысы келді. 
Үш жылға жос парланған 
ұжым  дастыру жоспарын Қа
зақ стан бір жылда аяқтау 
үшін жанталасты. Ресей 10 
про центке орындағанда, 
бізде ол 64 процентке жетті. 
Бірақ шаруалар талапқа 
бағын ғысы келген жоқ. Қар
сылық танытты. Өз басым 
мұны көтеріліс деп есеп те
меймін. Шаруалар небәрі қа
лыпты өмірді жал ғастыру 
үшін қорғанды. Сөйте тұра, 
олар «банда» қатарына жат
қызылып, Қылмыстық кодекс 
аясында аяусыз жазаланды. 

19291931 жылдары қа
зақ жерінде 2 мыңға жуық 
халық толқуы өткен. Бір
қатары асқына келе Кеңес 
өкіметіне қарсы қарулы кө
теріліске ұласқан. Мұның 
негізгі себептері – ауыл 
шаруа шылығын күштеп 
ұжым дастыру, орташаларды, 
кейде тіпті кедейлерді де 
кулактар қатарына қосып, 
малмүлкінен айыру, дінге 
тыйым салу. Әсіресе, Қы
зылорда, Маңғыстау, Ақ
төбе өңірлерінде халық 
ұжымдастыруды құпта май
тынын білдіріп, көптеп бас 
көтерді. Біздегі Қарақұм, 
Қызылқұм, Асандар көтері
лістері кеңес өкіметінің аван
тюристік шараларына қар
сылық түрінде өрбіді. Бірақ 
бұлар «антикеңестік» деп 
бағаланған жоқ. 

– Шаруалар сонда нақақ
таннақақ сотталды ғой...

– Кеңестік әміршілдік 
жүйеге қарсы қарулы қақ
тығыстардың бірі – Қарақұм 
көтерілісі. Құрамында Қазақ 
орталық атқару комитеті 
төрағасының орынбасары 
Әліби Жангелдин, жазушылар 
Сәкен Сейфуллин, Ғабит 
Мүсірепов, тағы басқалар бар 
мемлекеттік комиссия Қара
құмға келген. Ақса қал дарды 
жинап, келіссөздер жүргізген. 
Қаружарақты тап сыруға 
көндірген. Сөйтіп, біртіндеп 
бейбіт өмірге орала бастағанда 
ОГПУ үкіметтік комиссияның 
шешімін күтпей, көптеген 
адамды «жиналыс өткіземіз» 
деген желеумен Аралға 
жинаған. Сорақысы сол, 
олардың арасында қақтығысқа 
қатыспағандар да бар. Кейін 
бір вагонға тиеп, Алматыға 
апарып, жайратып салған. 

Аралдың Бөген ауылында 
бір ақсақалды «халық жауы» 
деп ату жазасына кескен. 
Айыптау үкімдерінде бірнеше 
адамның өліміне қатысы бары 
келтірілген. Бірақ ол әлгілердің 
кім екенін де білмеген. 
Не үшін сотталғанын өзі 
түсінбеген. Жауап түгел орыс 
тілінде алынған, аудармашы 
болмаған. Малдың соңында 
жүрген қазақ оны қайдан 
ұқсын?! Ендігі бір қылмыстық 
істе айыпталушы соңына қол 
қойып, тұсына араб тілінде 
жазба қалдырыпты. Тіл білетін 
маманға көрсетсем, бұл оның 
«менің кінәм жоқ» дегені екен. 

– Сталиндік саясаттың 
дәл қазақтай азабын тарт
қан ұлт жоқ сияқты...

– Қазақтан бөлек, 
украиндар да репрессия 
зардабын көп тартты. Кеңес 
өкіметіне Украинаның еті, 
біздің егініміз керек болды. 

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы».

Өткізілетін шаралар атау
лы датаның мазмұнын ашып, 
маңыздылығын на сихаттауға ба
ғытталады. Ісшаралар жер  гілікті 
телеарналар мен әлеуметтік же
лілерде онлайн форматта ұйым
дастырылады. Гүл шоғын қою 
рәсімдері карантиндік және сани
тарлық талаптарға сай өткізіледі. 

«Тарихтан тағылым – өткенге 
тағзым» атты көрме өтеді. «Қазақ 
зиялылары және зұлмат жылдар» 
ат ты зиялы қауым өкілдері мен 
тарихшылардың кезде суі онлайн 
форматта жүр гі зіледі. Сонымен 
қатар «Нәу бет жылдар – халық 
қасіреті!» атты виртуалды 
тарихиқұжаттық көрме ұйым
дастырылады. 

«Сыр Шаңырағы» YouTube 
каналында Рахымжан Отар
баевтың «Нарком Жүргенов» 
спектаклі қойылып, «Байтұр
сынов оқулары» онлайн ша
ра сына жалғасады. Атаулы 
күнге арналған шаралар қала 
әкімдігінің  «Қызылорда ар

насы» және «Мәдениет мәйегі 
– Қызылорда» атты YouTube 
каналында көрсетіледі. «Сыр 
Шаңырағы» YouTube каналында 
«Елімай», «Тәуелсіздік мұ рат
тары» атты облыстық жыр шы
термешілердің кон церті, «Сыр 
Бірлігі» әлеуметтік каналынан  
тарих шы лардың, этномәдени бір
лестік өкілдерінің танымдық ой
пікірлері айтылған бейне ролик 
беріледі. Балаларға ар налған «Біз 
– бейбіт елдің ұланымыз!»  атты 
қашықтан сурет салу байқауы 
өтеді. Сонымен қатар «QYZYL
ORDA» телеарнасынан «Жер
ұйық», «Алашорда», «Нәу бет», 
«Сөнбесін от алауы», «Біз өмір 
сүреміз» деректі және көркем 
фильмдер көрсетілмек. 

Саяси қуғынсүргін  және 
ашаршылық құрбандарын еске 
алу күніне арналған барлық 
шаралар әлеуметтік желілер мен 
интернет ре сурстарында #31 ma
myr  #Ótkenǵetagzym #Tarihtaǵy
lymy хэштегтерімен өтеді.

Төтенше жағдай кезінде 
облыста 30 техникалық жә
не кәсіптік білім беру ұйымы 
қашықтан оқуға көш ті. Жүр
гізілген мони торинг нә ти жесінде 
11 жеке және 1 мем лекеттік кол
ледж де қа шық тан оқыту плат
фор ма ла ры болмаған. 293 білім 
беру ұйымы мен 6 жеке мек
тептің қашықтан оқытуға да
йындығы Ұлттық білім беру 
деректер қоры мен «Күнделік» 
электрондық порталы  арқылы 
сараланды.  

Еңбек демалысына шыға
тын педагогтардың еңбекақы
сын уақытылы төлеу мәсе
лесі бақылауда. Биыл ҰБТ 
өтініштерін онлайн қа былдады. 
6101 мектеп бітіру шінің 5173
і тестілеуге қа тысады. ҰБТ 20 
маусым мен 5 шілде аралығында 
өтеді. Министрдің бұйрығымен 
20202021 жылдарға арналған 
мамандықтар бөлінісінде 
мемлекеттік білім беру тап

сырысы бекітілді. Жоғары білімі 
бар кадрларды даяр лауға 53864 
грант бөлінді. Осы жылдан бастап 
грант конкурсы орыс, қазақ тобы 
деп бөлінбейтін болды. Тесті леу 
қорытындысымен серти фикат 
электронды беріледі. 

Брифингте департамент бас
шысы білім саласында са паны 
қамтамасыз ету және білім беру 
ұйымдарын бақылау бойынша 
нор ма тив тік құқықтық ак тілерді 
же тіл діру бағытында атқа рыл ған 
жұмыстарды баян дады. «Педагог 
мәрте бесі  туралы» Заңды жүзе
ге асы руда енгізілген өзгеріс
терге тоқ талды. Сонымен бірге, 
педагог кадрларды аттес тат тау 
бағытында да бір қатар өзгерістер 
енгізілген. Мәселен, мектеп 
ұстаздары, колледж басшылары 
мен мұғалімдері, мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдарының 
педагогтары, әдістемелік кабинет 
әдіскерлері де Ұлттық біліктілік 
тестілеуден өтеді. 

Енді мемлекеттік әкім
шілік лауазымға жарияланған 
конкурстарға үміткерлер үй
ден шықпайақ қатысады. Құ 
жаттарды электрондық пошта 
арқылы тапсырады. Әң  гімелесу 
қашықтан бейне  байланыс құра
лымен жүр  гізіледі. Құжаттар  
толық ұсы  нылмайды. Өтініш, 
дип лом мен қызметтік тізім нің 
көшірмелері болса жеткілікті. 

Өзге құжаттарды комис
сияның оң шешімін алған кан
дидат ғана тапсырады. Әрбір 
кәмелет жасқа толған, әрекетке 
қабілетті азамат әңгімелесуге 
бақылаушы бола алады. Бұрын 
қайта тестілеуге бір ай берілетін, 
енді 15 күннен кейін қатысуға 
мүмкіндік бар. 

Сонымен қатар агенттік 
бастамасымен «Үздік мем
лекеттік қызметші» және 
«Үздік ауыл әкімі» рес пуб
ликалық конкурсы өтеді.  «Үздік 
мемлекеттік қыз мет ші» байқауы 
дәстүрге айналған. Байқау екі 
кезеңнен тұрады. Дистан циялық 
форматта ұйымдастырылады. 
Оған еңбек өтілі 1 жылдан асқан, 
әкімшілік, тәртіптік жазалары 
жоқ қызметкер қатысады. 

«Рухани жаңғыру» бағ
дарламасы аясында алғаш 
рет  «Үздік ауыл әкімі» рес 
публикалық байқауы ұйым дас
тырылуда. Байқау екі деңгейден 
тұрады. Нәти желері  ал дағы  
қыркүйек айында анық талады. 

ІС-ШАРАЛАР 
ОНЛАЙН ӨТЕДІ

Биыл саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 
құрбандарын еске алу күні онлайн форматта өтеді. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі 
брифингте облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы Мира Қазбекова мәлімдеді.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық білім саласында сапаны 
қамтамасыз ету департаментінің басшысы 
Ғалия Дәулетова алдағы атқарылатын жұмыстар 
мен білім саласындағы өзекті мәселелер туралы 
айтып берді. 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің облыс бойынша департамент  басшысы 
Жасұлан Шынтасов мемлекеттік қызметке орналасу 
ережелеріне енгізілген өзгерістер мен «Үздік 
мемлекеттік қызметші» және «Үздік ауыл әкімі» 
республикалық байқауы туралы айтып берді.

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

ЭЛЕКТРОНДЫ 
СЕРТИФИКАТ БЕРІЛЕДІ
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НӘУБЕТ

«Қой үстіне бозторғай жұ
мырт қа латамын» деген ке
шегі Кеңес өкіметі қазақ еліне 
көптеген нәубет әкелгені 
белгілі болғанмен еліміз өз 
алдына дербес мемлекет 
ретінде даму жолына түскенше 
мұны айта алмағанымыз да, 
айтқызбағаны да шындық. 
Қазір құжаттарды салысты
ра қарасақ, қазақ елі 1950 
жылдардың екінші жартысы
на дейін дүрбелең жылдар
ды, аштық пен қуғынсүргін, 
соғыс қиындығын көрген 
екен. 19411945 жылдардағы 
соғысқа дейін қазақ елі  1916 
жылдан 1933 жылға дейін 
созылған аштықты, 1917
1918 жылдардың отжалынды 
күндерін, 19181921 жыл
дар аралы ғындағы Аза
мат соғысын, 1925 жылдан 
1939 жылға дейін созылған 
«Қызыл қудалау» мен 1927
1928 жылдардағы кәмпеске 
сұмдығын, 19281931 жыл
дар аралығындағы шаруалар 
көтерілісін, кеңес өкіметінің 
сорақы саясатына, қорлығы 
мен зомбылығына төзбеген 
елдің жаппай шет елдер
ге қоныс аударуы қасіреті 
мен 19361938 жылдар ара
лығындағы «Қызыл террор» 
зұлматын бастан өткеріпті. 
Мұның себептерін іздесек, 
барлық сүрлеу ұлтшылдыққа, 
қазақ елін отар ретінде қараған 
жымысқы саясатқа келіп 
тірелері анық. Сондықтан біз 
19281931 жылдардағы шаруа
лар көтерілісінің себептеріне 
қазіргі Қызылорда облысы тер
риториясына қатысты талдау 
жасағанды жөн санадық.

Көптеген еңбектерде Кеңес 
өкіме тінің алғашқы жылда
ры туралы атүсті баян етіледі, 
оның себептерінің бірі – сол 
тұста қазақ елі, қазақ ұлты 
көрген азап пен мехнатты 
ашық көрсетпеу, жасыру ғой 
деп ойлаймыз. Осыдан келіп, 
19171919 жылдарға қатысты 
коммунистер рөлі, большевик
тер партиясының әділдігі тура
лы жалған ақпарат пайда бола
ды. Сондықтан біз бұл туралы 
жайттарды анық, ашық баян 
етуді мақсат тұттық. Мәселен, 
сол тұста Перовск совдепі 
қазақ кедейлерінің жағдайын 
ойлады, қамқоры болды де
ген әңгіме жалған екені анық. 
Бұлай деп айтуымызға дерек
тер жеткілікті. Дәйектерге 
жүгінсек, большевиктердің өзі 
орыс ұлтшылдығының туын 
биік ұста ғанын байқаймыз. 
Ақмешіт совдепі билігін 
қолында ұстаушылардың бірі 
большевик В.Е.Агапов ту
ралы да бірге болғандар мен 
көзкөргендердің, қару лас
тарының өздері де түрліше 
баға береді. Сол жылдарда 
«жлобиндіктер» деп атала
тын Перовскіде орналасқан, 
тек қана Гержодқа бағынатын 
арнайы полктің солдаттары 
жергі лікті халыққа білгенін 
істеп көп зор лық жасаған. 
Солдаттардың басы натындығы 
соншалық, олар қала лық 
милиционерлердің өзін адам 
санатына алмаған. Перовск 
совдепіне 1918 жылы 20 
қарашада қалалық милиция ко
миссары Эрфурттың жолдаған 
хатында Жлобин  полкі  қызыл  
әскерлерінің бір взвод бо
лып қаланың  әр  жерінде 
тонаушылықпен айналысқаны, 
мал базарында 8 қазақ пен 1 ми
лиционерге шабуыл жасағаны,  
олардың  қазақтардан  3900 сом 
тонап алғаны, бір жлобиндіктің 
қауын сатып тұрған қазақты 
наганмен атқаны және т.с.с 
деректер бар. Түркістан өлке
сіндегі саясат туралы: «Қыр
ғыздарды  тонау «кеңес» 
фир масының атымен жүрді, 
осындай жағдайда түркіс
тандық кеңес үкіметі мұсылман 
жарлыжақыбайларына қар сы 
күрес жүргізді, оларды өз де
ріне жат және жау санайды, 
осы күресте европалық ұлт 
өкілдерін өздеріне одақтас 
етіп алып отыр. Сонымен бір
ге, орыс кулактарын, патша 
шенеуніктерін, тіпті бас бұзар 
поптарды қосып ал ған...» деп 
көрсетеді. Мұны Қазан төң
керісіне қатысқан боль ше
виктердің бірі, оқиғалардың 
куәгері Георгий Сафаровтың 
өзі осылай жазып отыр. Де
мек ел орыс ұлтшылдығының 

 зардабын тартқан деп 
қорытынды жаса уымызға бо
лады.

Жазықсыз қамау, кінәсіз 
атуда шек болмаған. 19181920 
жылдары Перовск абақтысына 
қамалғандар саны туралы бір 
деректерде 266 адам делінсе, 
бірінде басқаша көрсетіледі. 
Ал С.Жүсіп болса 339 адам 
деп көрсетеді. Біз де соңғы 
пікір дұрыс деген ойдамыз. 
Қамалғандар тізімін қарасақ, 
олардың басым көпшілігі 
қазақтар не мұсылмандар 
еке нін көреміз. Сейдалы Ла
пин мен Әлиасқар Лапинге 
«Кеңес үкіметіне қарсы зи
янды үгітнасихат жүргізді» 
деген айып тағылса (С.Лапин, 
Ә.Лапин және 9 адам кейін 
жазықсыз атылып кетеді), 
«ұрылар шайқасы» («Воров
ская шайка») деген желеумен 
қамалған Зарқұм Қуанышбаев, 
Қойшыбай Маркеев, Жарты
бай Қожақұлов, Сейдахмет 
Зарқұмов, Қырықбай Биімбаев, 
Тобырбай Досанов, Бижүсіп 
Силдаев, Үмбет Түкішбаев, 
Жүсіпахмет Зарқұмов жаламен 
тұтқындалып, кейін атылып 
кетеді.  Бұл – Сыр бойындағы 
сол дүрбелең жылдардың шын
дығы болатын.  

Қазан төңкерісіне дейін 
де, одан кейін де ел ішіндегі 
алауыздық шарықтады, мұны 
орыс билігі әдейі ушықтырып 
отырды. Көптеген тари
хи зерттеулерде айтылмай
тын жайт – 1916 жылы да 
елде аштық болды. Перовск 
уезінде жазықсыз мыңдаған 
адам жапа шегіп, әулет болып 
оққа ұшты. Аштыққа ұрынған 
елдің бірекі жылда көтеріліп 
кете қоюы да сирек кездеседі. 
Олай болса біз әңгіме етіп 
отырған кезеңде Перовск уезі 
халқы да, Сыр бойындағы ел 
де ашжалаңаш болды деп 
қорытынды жасауымыз ке
рек. Оның үстіне кеңестік 
азықтүлік дайындау отряд
тары елдің соңғы талшығына 
дейін қалдырмай тартып алып 
отырған. Пікірімізді нақты 
деректермен дәйектей оты
ралық. Б.Өсербаев, М.Когут, 
Т.Пан кова құрастырған «Со
вет үкіметі үшін күрес» атты 
кітапшада «...Орынбор
да Дутовтың үстемдік етіп 
тұруына байланысты Түркістан 
өл кесіне азықтүлік жеткізу 
тоқтап қалды. Перовскіде 
аштық басталды... Сонымен 
бірге екі мың түйеден кер
уен ұйымдастырылып, астық 
алып келу үшін Атбасарға 
жөнелтілді...» деген мәліметті 
И.А.Усовтың естелігінен 
кез дестіреміз. Ал осы тұста 
өткен кеңестердің ІV съезінде 
аштыққа ұшыраған мұсылман 
жұрты туралы бір ауыз да 
сөз айтылмаған. Деректерге 
жүгінсек, аштық сол кездегі 
Түркістан республикасының 
барлық аймағын, Перовск 
мен Арал, Ақтөбе аралығын 
шарпыған тәрізді. Түркістан 
республикасы әскерире волю
циялық кеңесінің төрағасы 
Казаковтың барлық облыс, 
уезд, болыс, қала совдептеріне 
аштыққа қарсы шұғыл шара 
көру туралы телеграм
ма беруінен де көп жайтты 
байқаймыз. Елден астық тар
тып алынды. Ал орыс ұлты 
өкілдеріне келсек Н.Сафаров 
орыс переселендерінің Ақпан 
төңкерісінен бастап қыс тақ
тарға, ауылдарға қожа лық 
ете бастағанын, қазақтардың 
дүниесін өз қалтасына қол 
салғандай тартып ала беретінін, 
олардан бәрін күшпен тартып 
алуға болады деген пікір сана
ларына сіңіп кеткенін де ашық 
жазады. Сол кезеңде Перовск, 
Қазалы уездерінде де, жалпы 
Қазақ елі бойынша есепте
генде қазақтар 95 процентті, 
ал европалықтар 5 процентті 
құрайтын. Сонымен қатар, 

европалықтар (орыстар) көбіне 
әскери, пошта, темір жол, теле
граф және т.с.с мекемелерде 
қызмет етті. Тәртіп бойын
ша оларға азықтүлік беріліп 
отыратын. Бұл да тауқыметті 
тек қазақтар ғана көргенін 
дәйектей түседі.

Шалқар, Арал теңізі маңы 
мен Жаңақорған төңірегіне 
дейінгі аралықта еркін ғұмыр 

кешкен қалың елдің 19181920 
жылдары үдере көшіп, бірі 
Өзбекстан мен Ауғанстанға, 
кейбірі Ресей мен Орталық 
Қазақстанға, енді бірі құс 
ұшпас жапан дала, қалың 
құмға қашуы сол кезеңнің 
картинасы екені ақиқат. 
Мыңдаған қазақ жол азабын 
көтере алмай өлсе, көбісі ше
карашылар оғына ұшты. Соны
мен қатар, ел жұқпалы індетке 
тап болады. 1918 жылдың ма
мырынан басталған холера 
мен сүзек індеті уезд халқын 
ойсыратып өтті. Мәселен, Шу
хард деген уездік комиссардың 
Перовск совдепіне 1918 
жылы 15 маусымда жазған 
хатында Тартоғайда індеттен 
қырылғандар жайлы хабар
ды тексергендігі, мүрделердің 
екі сағаттан ұзатылмай терең 
қазылған орларға көміліп 
жатқандығы, бір рет қана алты 
күн бойы көмілмей қалған 
мүрде анықталып, кінәлілер 
жазаланғаны туралы баян 
етілген. Облыстық мұрағат 
қорындағы  1918 жылдың 27 
наурызында жасалған N11 
тізімге назар аударар болсақ, 
Кеңтүп болысының бай де
ген адамдарының тізімі жа
салып, оларға салық мөлшері 
белгіленгенін, бұл тізімде де 
тек қазақтар атыжөнін ғана 
көреміз. 1919 жылы болыстық 
кеңестердің сайлауын өткізу 
кезінде елге шыққан сайлау 
өткізушілер орыс ұлтынан 
болғанын, олардың кейбірінің 
қасына қазақтар қосылғанын 
құжаттар көрсетуде. Бұл – 
сол кездегі орысшыл биліктің 
қазаққа сенбегенін көрсетеді. 
Сонымен қатар осы уәкілдер 
қазақ ауылдарында адам қал
мағанының да куәсі болған. 
Мәселен, Перовскіден шыққан 
Макар Зимин (қасында Мұса 
Тәжбенов бар) уаткомға 
 баянхат жолдап, Қостам болы
сында әр ауыл да 34 адам ғана 
қалғанын, сайлау өткізудің 
мүмкін еместігін  жеткізеді. 
Бұл да біздің жоғарыдағы 
пікі рімізді тиянақтап, кеңес 
өкіметін арқа тұтқан орыс ұлт
шылдығының өсуін, жер гілікті 
халыққа зәбір көр сетуін, елдің 
олармен кү ресін көрсетеді. 

1919 жылы 45 үйден 
құрылған майда жер өңдеу 
серіктестіктері (ТОЗ) 1927
1928 жылдары артельдер
ге біріге бас тады. 19201925 
жылдар бүкіл ел сияқты Сыр 
бойы аймағын мекен етушілер 
үшін де оңайға соққан жоқ. 
Ресейдегі аштық, соғыс зар
даптары Сыр еліне де өз 
зардаптарын тигізді. 1920 
жылдан бастап Қазақстанда 
жаппай жүргізілген астыққа 
мемлекеттік монополия 
мен салғырт салу ісінен 
біз әңгімелеп отырған ау
дан да тыс қалған жоқ. Осы 
жылдың басында енгізілген 
салғырт (ет салымы) әдісі 
мал шаруашылығына да бү
йідей тиді. Егін өсіретін 
шаруашылықтардан астық тү
гелге жуық тәркіленіп алынды. 
Астық комитеттеріне бұған 
қатысты жасырын нұсқау 
түсіп, ел соңғы дәніне дейін 
мемлекетке өткізуге мәжбүр 
болды. Ел арасында қылмыс 
көбейді. Бір ғана Қараөзек бо
лысына қатысты 1926 жылғы 
құжаттарда «...Болыстық ат
қару комитетінің тергеу бө
ліміне өткен жылдан осы 
уақытқа дейін 275 қылмыстық 
іс және басқалары келіп түсті, 
оның 10ы халық сотына, 8і 
халық тергеушісіне, 11і уездік 
қалалық милицияға жіберілді. 
Болыстық милициядағы 246 
істің 6ы қалыңмал, 14і тө
белес жөнінде, қалған  226ы 
қылмыстық істер...» деп 
көрсетеді. Деректерден сол 
кездегі қылмыстық істердің 
басым көпшілігі ұрлық, мал 
ұрлығы болғанын көреміз. 

1920 жылдардың соңы да 

елге оңай соқпады, 1927 жыл
дан бастап қазақ ауылы баяғы 
1922 жылдардың кебін қайта 
киді. Астық жинаушы өкілдер 
елге ойран салды, ойына 
келгенін істеді. Астық дайын
дау науқанының асқынғаны 
сондай, тіпті ақылға сыймай
тын жайттарға да жол берілді. 
Тіпті егін екпейтін, тек таза 

малмен күн көріп отырғандарға 
да салынды. Мәліметтерге 
жүгінсек, ұжымдастырудың 
бас кезінде қулыққа барған 
кеңес өкіметінің 1929 жыл
дан кейін ұжымдастыруды 
күштеп жүргізе бастағанын да 
байқаймыз.

Ел басындағы ауыртпалық, 
аштық азаматтарды ашындыр
май қойған жоқ. Бірақ, олар әлі 
де «адамзат баласын тең етемін, 
рахат өмірге жеткіземін» де
ген Кеңес өкіметінен үмітті 
болатын. Бұл кезеңнің айтулы 
оқиғаларының бірі – байлар
ды  тәркілеу (кәмпескелеу) 
бол ды десек, бұл қазақ 
халқы үшін өлшеусіз қасірет 
әкелді.  Мәскеудің нұсқауына 
сай байшонжарларды тап 
ретінде жою мақсатында бай 
шаруашылықтарын тәркілеу 
декретін жүзеге асыру үшін 
БК(б)П Қызылорда округтік 
комитетінің 1928 жылғы 
19 тамыздағы шешімімен 
құрамында 24 адамы бар 
округтік комиссия құрылды. 
Жергілікті жерлерге өкілеттік 
беріл ген адамдардың келуімен 
барлық аудандарда аудандық 
комиссиялар құрылып, үгіт 
науқанын жүргізуге 100ден 
астам өкіл қатыстырылды.

Қазақстан үкіметі мү
йізді ірі қараға (сиырға) ай
нал дырғанда 400 бас малы 
бар қазақ байлары тәркілеуге 
жатады деп белгілегенмен, 
Қызылорда округі бойынша 
анықталған 56 байдың 12
нің малы 400ден аз болып 
шықты. Тәркілеу барысын
да 34 байдың малының саны 
үкімет белгілеген мөлшерден 
төмен болды. Бұл тәркіленген 
шаруашылықтардың 60 про
центтен астамы орта шару
алар болғанын көрсетеді. 
Тәркі ленген малды бөлу со
рақы лықпен жүргізіліп жат
ты. Алдымен малды жинау 
пунк тіне айдап әкеліп, жемсіз, 
сусыз қамап қойды. Малды 
артельдерге бөліп, оларды 
межелі жеріне  жеткізем де
генше көпшілігі жол бойын
да қырылды. Округ бойынша 
10632 бас мал кедейлер мен 
батырақтарға бөлінсе, олардың 
101і БКП(б), 55і БЛКЖО, 847
і Қосшы одағының мүшелері 
еді. Ал 116ы жұмысшы, 770
і ұйымдаспаған халық тобы 
өкілдері болатын. Байлардың 
малына иелік жасағандардың 
қатарында жайылымдық жері 
мен жемшөбі жоқ, малды 
асырапбағуға жағдайы жоқ 
тақыр кедейлер де көп бол
ды. Бұл өлкедегі мал санының 
кемуіне, елдің күйзелуіне 
әкеп соқтырды. Тәркіленген 
бай мүліктері арасынан киіз 
үйлер мәдениағарту меке
ме леріне, кілемдер мен киіз
дері қызыл  отаулар мен шай
ханаларға, үйлері мектептер 
мен медпункт терге, ауыл
шаруашылық құралжаб дық
тары Қосшылар одағына, 
жемшөп пен қыстаулары 
батырақтарға, артельдер мен 
ұжымшарларға бе рілді. Қа
зақстанда деревнялар мен 
ауылдарға ауыл шаруашылығы 
өнім дерін дайындау жөнінде 
барынша қатаң нұсқау алып, 
өздеріне ерекше құқықтар 
берілген 812 уәкіл аттанды. 

1929 жылы олар 15 мың адам
ды, ал 1930 жылы 16,3 мың 
адамды қамауға алды. 

Мұндай жаппай жазалау 
шаралары жергілікті жерлер
де жағдайды шиеленістіре 
түсті. Қазақ ауылы өзінше 
қарсыласып жатты. Мал мен 
мүліктерін сату, қалалар мен 
құрылыс алаңдарына, басқа 

аудандар мен округтерге, тіпті, 
шетелдерге қоныс аудару етек 
алды. Өз мүлкі мен отбасын 
қорғау мақсатында өкімет ор
гандарына қарсылық білдіру, 
шаруалар көтерілістері бой 
көрсете бастады. Ел күшпен 
ұжымдасты, тәркіленген мал
дың көбі қырылып қалды. 
Алайда, жоғарыда атап өтке
ні  міздей, өкімет тарапы
нан болған қысым, тәркілеу 
кезіндегі сорақалық, астық 
жинауға қатысты жөнсіздік 
пен зорлық елдің жаппай 
көтеріліске шығуына әкеп 
соқтырды. Мәселен, ауыл 
еңбек шілерінің ал ғашқы 
ұйым  дасқан көтерілістері 
Қазақстанда 1929 жылы бас
талды.  Осы жылдың кү
зінде Сырдария округі Бос
тандық ауданының Ұзын, 
Піскем, Жаңақырғыз қыс
тақ  тарында бас көтеріп, 
Қазақстан құрамындағы Қа
ра  қал пақстанның  Тақ та кө пір, 
Қоңырат аудандарында да 
толқулар болды. Мұндай жайт 
Ақтөбе округінің Табын, Ойыл 
аудандарында, Гурьев (қазіргі 
Атырау) облысының бірқатар 
аудандарында да болып, 
1929 жылғы қараша айында  
Қостанай округі Батпаққара 
ауданының бірқатар ауылдары 
көтеріліске шықты. Батпақ
қарадағы көтеріліс дүмпуі 
Нау рызым, Жетіқара, Торғай 
және т.б. аудандарға жетеді. 
Жержерде көтерілістер шыға 
бастайды. Оны басуға Кеңес 
өкіметі Қостанайдан, Ақтө
беден, Торғайдан, Троиц кіден, 
Ақмоладан мұздай қару ланған 
әскер шығарады да, адамдар
ды  аяусыз қырып, көтерілісті 
басады. Бұл партиялық
чекистік сараптауда «ұлтшыл 
эле менттердің жауыздық 
әре кеттері» деп бағаланады. 
Батпаққара ісі бойынша 530 
адам қылмыстық жауапқа 
тартылып, оның 115і ОГПУ 
«үштігінің» шешімімен аты
лады. 1930 жылдың қысы 
мен көктемінде кез келген 
толқу мен бас көтерулер аяу
сыз басып тасталып отырды. 
Соған қарамастан наразылық 
күшейе түсті де, бүкіл елдік 
бүліншілікке айналып кету 
қаупі туды. БКП (б) Қазөлком 
Бюросының 1930 жылғы 2 
қаңтардағы қаулысына сәйкес 
Қарақалпақ, Бостандық, Бат
паққара аудандарындағы шар
уалар көтерілісі «бандиттік, 
басмашылық көрініс» деп 
бағаланды.

Енді кеңес өкіметінің 
әлгіндей сая сатынан кейін 
көтеріліске дінбасылары, 
ишан, ахун, имамдар да араласа  
 бас  тады. Бас көтерулер бүкіл 
қазақ даласын, көршілес қыр
ғыз, қарақалпақ елін де қам
тыды. Оны басуға Қызыл армия 
бө лімдері жіберілді, соғысқа 
айналып кету қаупі туды. 
Біздің өңірде Арал, Қазалы, 
Қар мақшы, Тереңөзек аудан
дарында да болды. Қазақстан 
тарихының 4томында бы
лай делінеді: «1930 жылдың 
ақпаннаурыз айларында кө
теріліс Сырдария округінің 
Созақ, Сарысу, Шаян аудан
дарында, Ақтөбе округінің 
Ырғыз, Шалқар аудандарында, 
Қостанай округінің Науры
зым, Торғай аудандарында, 

Алматы округінің БүйенАқсу, 
Бөрібаев, Лепсі (сәуірде 
Балқаш, Шоқпар) ауданда
рында, Қызылорда округінің 
Қазалы, Қармақшы, Тереңөзек, 
Арал аудандарында, Семей 
округінің Көкпекті, Зайсан ау
дандарында, Өскемен округінің 
Шеменойха, Бұқтырма, Қа
тонқарағай аудандарында 
халық наразылығын білдірді. 
Көтеріліс басқа аудандарды 
да қамтыды. Шын мәнінде 
республиканың бүкіл аумағы 
Азамат соғысы қарсаңында 
тұрды. 

Көтерілістерді басу ке
зін  де Қызыл әскерлерден де 
шығын аз болған жоқ, бірақ 
масқара фак тілерде кездесті. 
Негі зінен Ақтөбе, Қызылорда 
өңіріне Ор қаласынан ар
найы жіберілген 8атты 
әскер дивизиясы мен ОГПУ 
әскер лері жұмылдырылды. 
Құлқа мыстағы со ғыста 36 
көтерілісші өлтірілді. Олар
дың бір бөлігі тұтқынға алы
нып, қалғандары Қа рақұмға 
қашты. 8атты әскер диви
зиясы бөлімшелері Сидель
ников пен ОГПУ уәкілі Ря
занцев қолбасшылық еткен 
отряд Садыртам алқабында 
наразы топты оқпен кө міп, 
нәтижесінде 200 адам өлді. 
Қазақстанның басқа өңір
лерінде де ашынған халық жан 
аяған жоқ. Бірақ, Қызыл әскер 
мен ОГПУ отрядтары оларды 
аяусыз басып, қырып жіберді. 
1930 жылдың ақпаннаурыз 
айларында жағдай Қазалы, 
Қармақшы, Тереңөзек, Аламе
сек аудандарында шиеленісті, 
ол жерлерде халықтың жап
пай Қарақұмға көшуі тіркелді. 
Қарақұм көтерілісі де қызыл 
әскер күшімен басылды, ол 
туралы 8атты әскер дивизия
сы ерекше бөлімінің бастығы 
А.Бармас: «Қырып тастадық, 
мәйітті санап болмайды» деп 
жазды. 

Сыр бойында да көтері
лістің күш ала түсуіне Кеңес 
өкіметінің дінге қатысты 
саясаты да біршама әсер 
етті. Мәселен, Қалжан ахун 
мешітінің және т.б. көптеген 
мешітмедреселердің мал қо
раға айналуы, ел Тапал ахун 
атандырған – Нұрмұхаммед 
Қадырұлы және т.б. көптеген 
діни оқымыстылардың, мол
далардың ұсталып, қамалуы, 
қуғындалуы, атылуы елдің 
ашуызасын туғызғаны анық. 
Бұл көтерілістердің бар
лығы әскер күшімен басыл
ды. Жоғарыда біз көрсетіп 
отырған деректер 19291931 
жылдарда Сыр бойында 
болған толқу, көтерілістердің 
бір күнде өмірге келмегенін, 
жылдар бойы жинақтала келіп, 
осы жылдары бұрқ еткенін 
көрсетеді. Жақында Сыр бой
ында Асандар көтерілісінің 
80 жылдығы атап өтілді. 
Бұл шарада кезінде  Қазалы, 
Арал, Қармақшы ауданда
рын қамтыған шаруалар 
көтерілісінің елдің кеңес 
өкіметі саясатына қарсы 
жылдар бойы жинақталған 
қарсылығының шыңы ретінде 
аталды.

Ойымызды қорыта тү
йіндей айтар болсақ, Сыр 
бо йындағы 19251931 жыл
дар аралығындағы толқулар, 
бас көтерулер, жекелеген 
қарсылықтар, көтерілістердің 
барлығы кеңестік саясатқа ел 
қарсылығының көрінісі екені 
анық. Бұлардың себебі ретінде: 
Орысшыл биліктің қазаққа 
жасаған ұлтшылдық қысымы, 
елдің бір емес, бірнеше рет 
аштыққа ұшырауын айтамыз.

Кеңес үкіметінің шаруа
лар ас тығын, малын тартып 
алуы, күш пен, зорлықпен 
ұжымдастыру, қазақ елін дегі 
кәмпеске жағдайды ушық тыра 
түсті. 

Жазықсыз қудалау, қамау, 
ату, дінге, діни адамдарға 
қарсы жасалған зорлықшыл 
саясат, қазақ азаматының 
құ қықтары қорғалмауы, ел 
ішіндегі ауру мен індет те 
қарсылыққа себеп болды.

Жоғарыда баян етілген 
жайттардан көріп отырға
ны мыздай, 1916 жылдан 
1936 жылға дейін қазақтың 
көрмегені жоқ. Ал одан кейінгі 
19371940 жылдардағы қызыл 
репрессия, 19411945 жылғы 
соғыс, 19461956 жылдар 
аралығындағы қуғын, әйтеуір 
барлық зұлматты бастан ке
шіре отырып, кейінгі ұрпақ 
үшін ғұмыр кешкен атабаба 
әрекетіне риза боласың, ерлі
гіне, елдігіне тағзым етесің.

 
Алдажар ӘБІЛОВ, 

филология 
ғылымдарының кандидаты, 
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі.

Қазақ елі көгін тәуелсіздік таңы 
арайландырғанына да отыз жылға жуықтады. Бұған 
дейін ел басынан небір оқиғалар өтпеді десеңші, 
қазақты тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен аман 
қалды деп айтуға толық негіз бар екені белгілі. 
Соған қарамастан, қаншама қиын тұстарды басынан 
өткерген халық қай кезеңде болмасын елдік, ерлік 
дәстүрінен тайған емес, ұлттық рухын, намысын 
биік ұстады.

РЕПРЕССИЯ 
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
СЫР БОЙЫ
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Абай лирикасы – ақынның мол 
мұрасы, халқына қалдырып кеткен 
асыл қазынасы. Қоғам ілгерілеп, за-
ман озған сайын ұлы ақын лирикасы-
на қайта айналып соғып, жаңаша зер-
делеп отыру қазақ әдебиеттануының 
қасиетті борышы десек, артық 
айтқандық болмас. Абай өлеңдері, 
олардың тақырыптық, мазмұндық 
ерекшеліктері мен жанрлық сипаты ту-
ралы аз айтылып, аз жазылып жүрген 
жоқ, әрине. 

Осындай ғылыми-зерттеу еңбек-
тердің, мақалалардың бірі және үздік 
үлгісі – М.Әуезовтің «Абайдың лири-
касы» деп аталатын көлемді мақаласы. 
Ғалым бұл мақаласында ақын 
өлеңдерінің жазылу жыл да рының 
хронологиялық тәртібін сақтай оты-
рып, терең тексереді, ақын өлеңдерінен 
асып, жалпы қазақ поэзиясының тео-
риясы мен тарихы үшін өте құнды ой-
пікірлерін айтады. Біздің мақаламызда 
Абай өлеңдерінің ішінде өзінің бітім-
болмысы жағынан оқшауырақ тұрған 
екі өлең: «Асқа, тойға баратұғын» 
және «Бір сұлу қыз тұрыпты, хан 
қолында» жайында, осылардың 
тегі мен түріне қатысты өзіндік 
теориялық тұжырымдарымыз айты-
лады. Бір қызықтысы, ұлы Мұхаңның 
жоғарыда аталған мақаласында 
«Асқа, тойға баратұғын» жайлы еш 
нәрсе айтылмаған. Ал, «Бір сұлу қыз 
тұрыпты, хан қолында» туралы әр кез-
де әртүрлі пікірлер айтылып, жазылып 
жүргені әдебиетсүйер қауымға белгілі 
жайт. Бұларға қосымша мақаламызда 
толғау стилінде жазылған өлеңдердің 
Абай шығармашылығындағы өзіндік 
орны, жазба әдебиеттегі лирикалық 
жанрлық түрлердің түзілу процесіндегі 
атқарған ролі жайында да айтатын ой-
пікірлеріміз бар.

Сонымен «Асқа, тойға баратұғын» 
деп аталатын өлең он шумақтан 
тұрады. Өлеңнің тақырыбы XIX 
ғасырдағы қазақ қоғамына типтік жағ-
дай болып саналатын барымта-сырым-
та, әріректегі тарихи тақырып десек, 
жоңғар шапқыншылығының оқи ға-
сы. Өлеңнің алғашқы шу мақ тарында 
«асқа, тойға бара тұғын, жас жігіттің» 
жайы, оның жауға аттанғаны, «жауға 
сойқан салғалы кеткен жігіттің алғалы 
жүрген қалыңдығының қала бергені» 
жайлы жырланады. Өлең тақырыбы 
«құшып сүюге күйеуіне ынтызар», 
«көйлегін ақтан тіккіштеп, күні-түні 
демін алмай жүрген» қалыңдық жа-
йын айтумен ашыла түседі. Одан әрі 
өлеңде жас батырдың «жаудан өлді ар 
үшін» делініп, жаугершілікте өлгені 
жайлы, бұны естіген қалыңдықтың да 
«ақ көйлегін бітіріп, кебінім деп киді, 
өлді» делініп, жас өмірін аяулы да арлы 
өлімге қиғаны жайында баяндалған. 
Өлеңдегі ғашықтар трагедиясын ақын: 

– Қол жетпеген некені, 
Сүйіп кеткен жан екен. 
Көзің неге жетеді 
Қосылмақ онда бар ма екен? 
Шыны ғашық жар болса. 
Неге өлдім деп налымас, 
Онда екеуі кез келсе, 
Бірін-бірі танымас, – деп аяқтайды. 
Өлең мазмұнындағы ға шық тар 

трагедиясы ар қы лы ақын сүйіс пен-
шілік сезім нің тазалығы, махаб бат 
тұрақ тылығын, сүйіскен, серт тескен 
жастардың беріктігін жыр лаумен 
үлкен ой аңғартып, «шын ғашық 
жарлардың, неге өлдім деп налы май-
тын дығын» айтып, адамдық асыл 
сезімді идея етіп көтереді. 

Түрлі себептермен бастары 
қосылмаған ғашықтар жайы поэзия-
мызда Абайдан бұрын да, кейін де 
айтылған, айтыла бермек те. Біздің бұл 
жерде айтпағымыз өлеңнің тақырыбы 
не көтерген мәселесі жайлы емес, 
оның жанрлық сипаты яки тектік 
табиғаты, түрі туралы болып отыр. 
Біріншіден, өлеңде оқиға не сюжет бар. 
Бұл оқиға не сюжет эпикалық немесе 
драмалық шығармалардағыдай емес, 
лирикалық шығарманың жанрлық 
мүмкіншілігіне негізделген, оқиғаның 
барынша ықшамдалған, шағындалған 
түрі, оқиғаның өзі емес көзі, ізі, сілемі 
тәріздес. Өлеңдегі жас батыр мен 
қалыңдықтың жайы, ғашықтар траге-
диясы шұғыл баяндалғандықтан оқиға 
бүге-шүгесіне дейін толық айтылмай-
ды, сол себепті де оқырман жас батыр 
мен қалыңдықтың кімдер екендігін, 
оқиғаның қай жерде, қай кезде 
болғандығынан толық хабардар бола 
алмайды. Бұларды білу лирикалық 
поэзияның теориясында оқырман үшін 
шарт та емес.

Осы айтқандарымызбен «Асқа, 
тойға баратұғынды» қазіргі қазақ 
лирикалық поэзиясында оқиғалы не-
месе сюжетті деп аталып жүрген 

өлеңдердің профессионалды жазба 
әдебиеттегі алғашқы үлгілерінің бірі 
болғандығын қорытындылаймыз. 
Демек, қазіргі қазақ поэзиясындағы 
ақындарымыздың шығар ма шы лы-
ғында көп кездесетін, әдебиет өмірінде 
өзіндік көр кем мазмұнды – түр яки 
жанрлық түр болып әлдеқашан 
қалыптасып үлгірген, бас ты белгісі, 
жанрлық сипаты өлең мазмұнындағы 
эпостық элементтен: шағын, ықшам 
оқиғаның шұғыл (экспрессивті) 
түрде баяндалуынан, өлең дегі ақын-
нан, лирикалық кейіп керден тыс 
объективті кейіпкерлердің сұхбат, 
әңгі месімен айқындалатын сю жетті не 
оқиғалы өлеңдердің жазба әдебиеттегі 
өмір тарихы Абайдың «Асқа, тойға 
баратұғынынан» басталды.

Бұл жерде оқиғалы өлең дердің қазақ 
поэзиясында ертеден қоныс тебуінің 
табиғи құбылыс екендігін естен 
шығармаған орынды. Қазақ ли рикалық 
поэзиясының маз мұнында эпостық по-
эзия элементтерінің кездесуі жалпы 
поэзиямыздың табиғаты мен тарихы-
на, тегі мен түріне қайшы келмейді. 
Бұған бір жағынан халқымыз ба-
сынан өткерген қоғамдық жағдай, 
саяси-әлеуметтік, тарихи-тұрмыстық 
жайттар да себеп болды. Ақын-
жыраулар, жыршылар тыңдарманын 
жалық тырмаудың амалы ретінде 
өлең-толғауларында, дас тандарында 
қызықты оқиғаларды әртүрлі қыры-
нан баяндап, суреттеп, бейнелеп 
отырғандығы шындық. Ұзақ дастан-
дарды, жырларды таңды таңға ұрып 
тыңдаудың құпиясы онда ғы қызықты, 
шытырман оқиғалармен байланысты. 
«Ақылы мен білімінің күші аузына 
түскен» ата-бабамыздың баспа, жазу 
мәдениеті кенжелеу болғандықтан 
әдеби шығармалар ауызша айтылып, 
таралып отырды. Осы жерде айта 
кетуіміз керек, қазақ әдебиеттануында 
оқи ғалы өлеңдердің жазба әдебие-
тіміздегі тарихын кеңес дәуі ріндегі 
әдебиеттің алғашқы дәуірінен бастау 
дұрыс деген жаңсақ пікір қалыптасты. 
«С.Сейфуллиннің твор чес тво сында 
баллада үлгі сінде сюжетті өлең жазу 
(«Қаш қынның аулында») дәстүрі 
туа бастады деген сияқты әдебиет 
шындығынан алыс, тым ұш қары 
пікірлердің жаңалық біткеннің бәрін 
жаңа заман, қоғамдық өзгерістерге 
телитін компартиялық идео логияның 
ықпалымен ай тылған. Ол кезде халық 
әде биетінің ұлт тық дәстүрі, сипаты 
деген мәселелердің өкінішке орай 
кейінге ысырылғандығын да атап ай-
туымыз әділетсіздік болмас.

Екіншіден, оқиғалы немесе сюжетті 
өлеңдердің Абай шығармашылығынан 
орын алуы да әбден орынды. Өйткені, 
Абай алдындағы XV-ХVІІI ғасырлар 
арасын қамтитын толғау үлгілі поэзия-
мызда әдебиеттің дамуын дәлелдейтін 
тақырыптық, жанрлық, стильдік, 
көркемдік өсулер, олардың жан-жақты 
жетілуі мен терең тамырлауы айқын 
байқалды. Абайдың «Асқа, тойға 
баратұғыны» халықтық әдебиеттің, 
толғау өлеңдердің дәстүрінде дүниеге 
келді. 

Осыған ұқсас тағы бір өлең бар, ол – 
«Бір сұлу қыз тұрыпты, хан қолында». 
Он екі шумақтан тұратын бұл өлеңнің 
де идеялық мазмұны оқиғамен бай-
ланысты ашылады. Ғылыми-зерттеу 

еңбектерінде кейде поэма аталып 
жүрген «Бір сұлу қыз тұрыпты, хан 
қолынданы» қазақ әдебиеттануында 
бірінші рет А.Нұрқатов баллада деп 
атады. Ұлы Мұқаң «Абайдың лири-
касында», «Бұл жерде Абай қазақ 
әйелінің еріксіздік, күндік күйін арнау-
лы тақырып етіп қолға алады. Өлеңнің 
алғашқы екі шумағын аңыздай бір 
тақырыпқа арнайды:

– Етімді шал сипаған 
құрт жесін деп, 

Жартастан қыз құлапты 
терең суға, – 

деп аяқтайтын жолдар шалға тигісі 
келмеген жас сұлудың трагедия сын 
қысқа баллада тәрізді баян етеді» деп 
жазды. Ол «Бір сұлу қыз тұрыпты, хан 
қолынданы», көріп отырғанымыздай, 
баллада тәрізді деді. Біз бұл жерде 
Абайдың алдындағы толғау үлгілі поэ-
зиямызда оқиғаға құрылған лирикалық, 
лиро-эпикалық шығармалардың 
болғандығын ұмыт пауға тиіс піз. 
Мәселен, Дулат ақын ның «Еспембет» 
дастаны «қазақ топырағында көне 
тақырыпты алып, ойдан сюжет құрап, 
поэма дәстүрінде әдеби шығарма 
туғызудың үлгісі еді. Осы дастан тура-
лы академик Қ.Жұмалиев «Поэманың 
идеялық мазмұны «Еспембеттей ер 
қайда, ер күтетін ел қайда» делінетін 
екі-ақ жолға сыйдырылған» десе, «Бір 
сұлу қыз тұрыпты, хан қолында» да 
сондай, өлең түйіні –

«Етімді шал сипаған 
құрт жесін деп.

Жартастан қыз құлады терең суға», 
делінетін екі-ақ жолмен шешілген. Бұл 
ұқсастықты кездейсоқтық дей алмасақ 
керек. Әрине, Абайдың жоғарыда 
аталған екі өлеңді жазған тұста орыс 
әдебиетінің дәстүрімен толығынан 
таныс екендігін, егер қаласа Еуропа 
әдебиетінің дәстүрінде баллада жазуға 
да мол мүм кін шілігінің болғандығын 
білеміз. Біздіңше, Абай мұндай 
мақсат ұстанбаған. Өлеңдер халықтық 
поэзиямыздың дәс түрінде дүниеге 
келіп, қа зіргі қазақ поэзиясындағы 
оқиғалы өлеңдердің көш басшысы 
болды. Осындай сипатты өлеңдердің 
өзін дік өзге шілігі бар көркем маз-
мұнды, түр яки жанрлық түр болып 
қалыптасып үлгеріп, даму белестеріне 
қарай бет алғандығын дәлелдейді. 
Тектік сипаты өзгеше, түрімен ерекше 
осы екі өлең де ұлы ақынның сыншыл 
да шыншыл реализмін тайға таңба 
басқандай анық танытып тұр. 

Ендігі бір мәселе – Абай шығар ма-
шылығында көп ұшы  расатын толғау 
дәстүрлі өлеңдер жайында. Егер 
біз ұлы ақынның осы аталған және 
осыларға ұқсас толғау стиліндегі басқа 
өлеңдерінің мазмұн-мағынасына, 
бітім-болмысына, тектік табиғаты мен 
түріне тереңірек көз жіберсек қазақ 
лирикалық поэзиясы үшін аса маңызды 
екі жайтты бөліп атаған болар едік. 
Біріншіден бұндай сипатты өлеңдер 
ескінің жалғасы, жаңаның басы болу 
міндетін мүлтіксіз атқара отырып, 
қазақ поэзиясындағы лирикалық жанр-
лар проблематикасын шешуге атса-
лысты. Жанрлар поэтикасын байыта, 
биіктете отырып, жазба әдебиеттегі 
ли ри калық поэзияның жанрлық 
түрлерін қалыптастырды. Жанр лардың 
мазмұндық-фор ма лық сипатын сақтай 
отырып, ауыз әдебиетінен жазба 

әдебиетке ауысуы – барлық халықтар 
әдебиетіне тән заңдылық. Олай болса, 
Абайдың толғау стилінде жазылған 
өлеңдерінің негізінде бүгінгі қазақ 
жазба әдебиетіндегі толғау, арнау, 
жоқтау және лири калық кейіпкердің 
өлең персонажындағы затқа не бейнеге 
қарым-қатынасына, көңіл күйінің си-
патына қарай арнаудың ішкі жанрлық 
түр лері мадақ, сынақ өлеңдері жазба 
әдебиеттен өз орнын алды. Күні бүгінгі 
лирикалық поэзиямыздағы толғау, 
арнау, жоқтаулар жазба әдебиеттегі 
өмірін Абай шығармашылығынан 
бас тай отырып, лириканың басқа 
жанрлық түрлерімен бір лікте дамудың 
даңғыл жолына түскен. Әдебиеттің та-
рихи сипатымен қоса ұлттық сипатын 
да белгілей отыра, қазіргі әдебиеттің 
тыныс-тіршілігін, беталыс-бағдарын 
анықтайтындай дүниелерге айналған. 

Бүгінгі лирикалық поэзия мыз дың 
ұлттық жанрлық түрлері – толғау, ар-
нау, жоқ тау лардың басқа лири калық 
жанрлардан ерек ше ленетін сапалық, 
мазмұндық айыр машылықтары 
жоқ емес. Егер лирикалық по-
эзия де ректі, дерексіз болып бө-
лінсе, жоға рыда аталған жанр лық 
түрлер деректілігімен ерекшеленеді. 
Мұндай жанр үлгілерінің көпшілігі 
деректі болғандықтан, өлең персона-
жында адам бейнесі, зат не табиғат 
құбылыстары болады. Өлең деректі 
болғандықтан да өлеңнің бейне-
леу тәсілі сол деректі сипаттау, су-
реттеу, мінездеу түрінде келеді. 
Әсіресе, арнау, жоқтау жанрларын-
да лирикалық кейіпкердің өлең пер-
сонажына қарым-қатынасына қа-
рай әртүрлі сипаттағы лирикалық 
образдар жасалады. Бұл өлеңдер өз 
мазмұнындағы нысанасын, дерегін 
сипаттау, суреттеу, мінездеумен 
басталғандықтан, композициялық-
құрылымдық жағынан да ерекшелене 
түседі. Өлеңдердің дүниеге келуінде 
I жақ емес ІІ жақ көбірек қызмет 
атқарады. Тікелей объектіні (нысана-
ны) не деректі суреттеу ден, сипаттау-
дан, мінездеуден мұндай өлеңдердің 
эпикалық сипаты басымдау көрінуі 
әбден мүмкін. Бірақ бейнелеу тәсілінің 
қай түрі болмасын субъектінің, яғни, 
лирикалық кейіпкердің ырқымен 
жүреді. Өлең сипатын лирикалық 
кейіпкердің объектіге қарым-қатынасы 
анықтайтын бол ған дықтан толғау, 
арнау, жоқтау жанрларының кез кел-
ген үлгісі лирикалық бояуының қою-
лығымен айрықшаланады.

Екіншіден, Абай шығар ма шылы-
ғындағы арнау, жоқтау жанрларын-
да жазба әдебиетімізде бірінші рет 
лирикалық поэзияда адам бейнесін 
жасау мәселесі толы ғымен жүзеге 
асты. Лирикалық поэзияда адам бей-
несін жасаудың жалпы қазақ әдебиеті 
үшін туу емес, қалыптасу, сөйтіп 
дамуға бет алу кезеңінің Абай шығар-
машылығына дөп келуі бір жағынан 
заңды да. Қалай болғанда да, бұл 
құбылыстың әдебиет дамуындағы аса 
маңыздылығын атап айтпасқа болмай-
ды. Әдеби бейненің жазба лирикалық 
поэзияда жасалуының жүзеге асуы 
әлем әдебиеттерінің тәжірибесіне 
сүйенсек, ұлттық әдебиеттің есей-
ген кезеңіне тура келеді. Бұл – Абай 
тұсында әдебиеттің есейіп, бірыңғай 
даму жолына түскендігінің тағы бір 

дәлелі. Бұған мысал ретінде 
Абайдың «Дүтбайға» өлеңін 

алсақ, өлең: «Жылуы жоқ 
бойының, жылмиғаны неткені»  

делініп, Дүтбайға мінездеме жа-
саудан басталады. Ақын одан әрі 
Дүтбайдың екіжүзділігін «Мұңды 
жылмаң пішінін, кезек киіп, ел жиып» 
жүргендігін айтумен дәлелдейді. Ал-
дамшы тұрақсыздығын «дөң айналмай 
ант атты, бүксіп, бықсып ар жағы» 
деп те шенейді. Өлеңде бұдан әрі 
«Бүгін жалын, ертең шоқ, сөзі мен өзі 
бөлінген» дүтбайлық мінездердің, қо-
ғамдық типтердің көбейіп кеткендігі 
«Қулық емес, бұл бір дерт, тұрлауы 
жоқ құбылып» делініп сыналады. 
Көріп отырғанымыздай, арнау өлеңнің 
объектісінде – Дүтбай. Ақын Дүтбай 
бейнесі арқылы өз кезіндегі қоғамдық 
шындықтың бетін ашып, заманына 
сай түлкі болып жүрген дүтбайлардың 
екіжүзділігін әшкерелейді. Осы стиль-
де «Көжекбайға», «Күлембайға», т.б 
өлеңдерінің жазылуы лирикалық поэ-
зияда типтік бейне жасалғандығына да 
толық дәлел бола алады. Лирикалық 
образды даралап жасаудың үлгісіндегі 
арнау өлең – «Кешегі Оспан ағасы». 
Бұл өлеңде де ақын жанрдың 
мүмкіншілігіне қарай, арнаудың си-
патына сәй кес Оспанға мінездеме 
береді, бейнесін жасайды. Өлең: 
«Кешегі Оспан ағасы, кісінің ма-
лын жемепті» деп бас  талып, одан әрі 
Оспанның «қуаты артық, ойы кең» не-
месе «досына – дәл жаз, жауға – аяз» 
болғандығын, «ала қолсыз мырза», 
«адалдық үшін алысқандығы» айты-
лып жырланады. Қысқа өлеңнің өзінен-
ақ Оспанның тірлігінде қандай адам 
болғандығынан ақын шеберлігінің 
арқасында толығынан хабар аламыз. 
Ақынның жасаған Дүтбайы, Оспаны 
және басқа әдеби бейнелері арқылы 
жалаң мінездеу мен сипаттауды 
ғана емес, адамның жан дүниесінің 
қалтарыстарын, ішкі сезім күйлері, 
психологиялық жайларын терең ашып 
көрсетудің үлгісін танимыз.

Ұлы ақынның толғау стилінде 
жазылған бір топ өлеңдері қазақ 
әдебиетінің, қазақтың лирикалық 
поэзия сының Абайдың тұсында 
кәсібилене түсіп, дамудың даңғыл 
жолына бет алғанын айқын көрсетеді. 
Ұлы Мұқаң «Абайдың лирикасында»: 
«1889 жылы, жоғарыда санауымыз 
бойынша, Абайдың тоқтаған тағы бір 
тақырыбы бар. Ол – бұдан бұрын да 
ақын шығармаларында бізге таныс 
болған көңіл лирикасы. Өз ойымен 
халық мұңын қоса мұңдап ойшылдық, 
сыршылдық үлгіде туындаған терең 
толғаулары. Бұл қатарға қосылатындар 
атақты «Сегіз аяқ», сонан соң «Ішім 
өлген, сыртым сау», «Қажымас дос 
халықта жоқ», т.б. өлеңдер» – дейді.

Демек, қазіргі әдебиет тануда 
«медитативті» делініп жүрген бір топ 
өлеңдердің де қазақ поэзиясында Абай 
шығармаларынан басталғанын көріп 
отырмыз. Қазіргі орыс поэзиясын зерт-
теген профессор П.Н.Поспелов орыс 
лирикалық поэзиясын бес түрге бөліп 
қарастырған. Осы бес түрдің ішінде 
лирикалық поэзияның қасиет-қадірін 
ерекше танытатын «медитативная» 
лирика деп дәлелдейді. Ақындардың 
өз жан сырын ұлт үніне қосып, халық 
мұңымен мұңдасатын бұл ерек-
ше түр де қазақ өлеңінде ұлы Абай 
шығармаларынан басталғандығын 
қорытын ды лаймыз. Абайдың «мені» 
арқылы қазақ халқының басындағы 
барша жағдайлар, зәру мәселелер ХІХ 
ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ қоға-
мының саяси-әлеуметтік, тарихи сыр-
сипатымен терең астар ластырылып 
берілген. В.Белинскийдің «ұлы ақын 
өзі туралы айтса, жалпы халық ту-
ралы айтқаны» дегені ұлы Абайдың 
осы саладағы, яғни «медитативті» 
өлеңдеріне арналып айтылғандай.

Қорытындылай айтсақ, Абай 
шығар машылығында ли рикалық поэ-
зияның тарихы мен теориясы үшін 
аса маңызды категориялардың бірі – 
лирикалық бейне жасау жазба әдебиет 
талаптарына толығынан сәйкес келетін 
күйде жүзеге асты. Абай өнернамасы 
халқымыздың ауыз әдебиетінің жаз-
ба әдебиетке ұласу жолындағы алтын 
көпірі болды десек, оның әрбір өлеңі 
өтпелі кезеңдегі әдеби шығарманың 
міндетін мүлтіксіз атқарып, қазақ 
өлеңінің тарихынан өздерінің қадау-
қадау орындарын иеленді.

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университеті

«Қорқыттану және өлке тарихы» 
ҒЗИ директоры.

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ 
ТЕГІ мен ТҮРІ

Сон дықтан Абайды жаңа 
Қа зақстанның бренді ретінде 
әлем жұртшылығына кеңінен 
таныстыру қажет» деп ақын 
мерейтойына ерекше басымдық 

берді. Қазақ қоғамы ақынның 
мол мұрасын терең танып, 
зерделеп, келер ұрпаққа кеңінен  
насихаттауы қажет. 

Ақын мұрасы ‒ халықтың 

рухани қазынасы, тәлім-тәр-
бие өзегі. Оның  «Жасымда  
ғылым  бар  деп  ескермедiм», 
«Интернатта оқып жүр», 
«Ғылым таппай  мақтанба», 

«Әсем  паз болма әрнеге» өлең-
дері жастарды  оқуға,  өнерге, 
білім-ғылымға ша қырып, өмiрді 
босқа өткiзбей еңбек етiп, бiлiм  
алуға насихаттайды. Ғылымды 
жас кезден бастап үйреніп, 
білудің қажеттігіне ерекше назар 
аударады.  «Тегінде адам баласы 
адам баласынан ақыл, ғылым, ар, 
мінез деген нәрселермен озады. 
Одан басқа нәрсемен оздым ғой 
демектің бәрі де ақымақшылдық» 
де ген Абайдың ой-пікіріне зер 

салсақ, жастарды оқу-бі лімге 
шақыру қазір де өзекті, тіпті қай 
уақытта да маңызы мен мәнін 
жоғалтпайтынына көзіміз жетеді.

Абай – қазақ әдебиетіндегі ұлы 
тұлға, маңдайалды ақын екені, 
таңдаулы туындылары дүниежүзі 
поэзиясының озық үлгілерімен 
деңгейлес ту ғаны анық. Сондықтан 
санғасырлық бай поэзиясы, ел 
қамын жырлаған жырау, жыршы 
ақындары бар қазақ әдебиетінде 
Абай орнының ерекше болуы 

тегін емес. Бұл орайда Мағжан 
Жұмабаевтың «Шын хакім, сөзің 
асыл баға жетпес, бір сөзің мың 
жыл жүрсе дәмі кетпес» деген 
өлең жолдары ойға оралады. Қазақ 
деген ұлан-байтақ жері, ұлттық 
салт-дәстүрі бай халықтың дара 
тұлға Абайды тануы ‒ басты 
парыз.

Гүлшат УНГАРБАЕВА,
Қорқыт ата атындағы

ҚМУ-дың 
аға оқытушысы.

Ақын мұрасы – халық қазынасы
Биыл қазақтың дара ақыны Абай Құнанбайұлының туға нына – 175 жыл. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» тақы рыбындағы мақаласында: «Өр кениетті елдер қазақтың болмыс-
бітімін, мәдениеті мен әдебиетін, рухани өресін әлемдік деңгейдегі біртуар 
перзенттерінің дәрежесімен, танымалдылығымен баға лай тынын ұмытпайық. 



Әкемізді мақтан тұтып, төсіне
түрлі марапаттауларын тағынып,
ауылдағы Жеңіс мерекесіне шық
қанындақасынанбіреліқалмаушы
едік. Қазір еске түсірсем, сол
шақыртулардыңөзінеәкемтартын
шақтап,әзербаратын.

1939жылыбасталғанкеңесфин
соғысына  Пірмағанбет Түгелбаев
запастағыатқыштарсапындааттан
ды.

Көретінжарығыболар, ол елге
аман оралды. Әйтпесе, орман
ды, батпақты фин жерінде кеңес
әскерібірнешежүзмыңадамынан
айырылды, хабарсыз кеткендері,
суыққа үсіп өлгендері қаншама?!
Келесі жылы басталған Отан
соғысыоныңқолынақайтақаруал
ғызды. Алғашқылардың қатарында
армияға алынып, 57атқыштар
полкінің құрамында соғысқа кірді.
Мәскеу түбіндегі шайқастарға
қатысты.

Полк Балашиха  ауданында
ұрыстар жүргізді. 1941 жылғы
7 қарашада жерасты тунелімен
Қызыл алаңға шығып, салтанатты
парадқа қатысқан екен. Сол кезде
биік мінберде тұрған И.Сталинді
тымжақыннанкөрген.

–Соғыстаәрсолдатқабіртілім
қаранан,махорка,бірстаканспирт
беретін, – деп еске алатын кейін
майдангер.Біз,мұсылмандартемекі
шекпейміз, арақ ішпейміз, оларды
нанға айырбастайтынбыз. Соғыс
арасындағы үзілістерде темекі
шегетіндер бірыңғай отыратын,
ал біз темекі мен арақтың иісінен
қашып,бөлекотыратынедік.Осын
дай үзілістердің бірінде бомба
түскеншұңқырдабудақтатыптемекі
тартыпотырғанкеңессолдаттарын
төбеден байқап қалған жау әскері
автоматпен қырып салғаны бар.
Олардан бөлек отырып, ажалдан
аманқалғанмұсылмансолдаттары
накөзқарасбасқашаболатын.Олай
болатын да жөні бар, орталары
нан бір мұсылман оққа ұшса, «ой,
бауырымдап»,бірінбіріқұшақтап,
көрісетін,–депайтыпотыратын.

Соғыс деген қандай қиын, еке
уара бір мылтық ұстаған кеңес
әскерібірдешегініп,ендібірдеалға
ұмтылатын.Оларбосатқанаумақты
артыншажауәскеріқайтабасыпала
тын. Екі жаққа алмакезек ауысқан
аймақ тұрғындары не істерлерін
білмей, делсал күй кешетін еді.
Жау әскері болса да аямайды,
ойға келген қастығын істейді. Ал
кеңес жағы«сендержауғақызмет
еттіңдер»депсенімсіздікбілдіреді.
Небір қиянкескі ұрыстарды бас
тарынан өткерді, неміс солдатта
рымен қолмақол айқасқа түскен
кездерідекездесті.

1942 жылдың  қыркүйегінде
Пірмағанбет аяғынан жарала
нып, жау қолына түсті. Өзге

тұтқындармен бірге Польшаға
жіберілді.  Тағдыры болар, жылқы
өсіретін поляктің қарамағында бо
лып, соның жылқыларына қарады.
Поляк жақсы адам болып шықты.
Бұғаноңкөзбенқарады,жылқының
сүтінішіп,етінтұтынуғатаршылық
жасамады. Қымыз ішіп өскен
қазақтың баласы емес пе?! Сау
мал ішіп, жылқы етін жеп, ауру
сырқаудан аман қалды. Уақыт
өте келе қожайынмен әңгімелесу
барысында ол өзінің қазақ деген
халыққақайранқалатынынжасыр
мады.

Ол кісінің бұл әңгімесін
естігенде Пірмағанбеттің жүрегін
қуаныш пен мақтаныш кернегені
рас. Сонау Мәскеуді қорғаған
кезінде Бауыржан Момышұлымен
кездескенін, оның өздерін жеңіске
жігерлендіргенін қалай ұмытсын.
Жалынды жастың сөзін жадын
да жаттап, ертеңгі жеңіске деген
сенімін жоғалтпай келе жатқанын
бұлполякқақалай айтады,оныөз
жүрегінде сақтады. Ақырында сол
сенімі ақталды, тұтқыннан кеңес
әскерлеріполякжерінтазартқанда,
яғни1945жылыбосады.

Соғыс біткеннен кейін елге
оралып, теміржолдағы жұмысын
қайта жалғастырды. Тынышкүл
есімді қарапайымжанменшаңырақ
құрып,алпысжастанасқандаДари
ха,Сағындық,Серікбай,Қалдыгүл,
СәрсенкүлжәнеКенжегүлаттыұл
қыздыболған.Алғашқынемерелерін
көріп, олардың  қызықтарына  куә
болды.Оныңартындақалғанұрпағы
бұл күнде  тамырын кеңге жайған
бәйтеректей өсіпөркендеп келеді.
Бір Сағындық пен Серікбайдың
өзіненғанақаншаманемерешөбере
мен шөпшек тарап отыр. «Адам
ұрпағымен мың жасайды» деген
осы.

Жұмагүл  ОРАЛБАЕВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының  мүшесі.

Әкемнің жүрегі қан жылап отырып 
айтқан соғыс жайлы естеліктері әлі 
жадымда. 18 жасында осынау қырғынға 
қатысып, қарша бораған оқ пен оттың 
ортасынан аман оралғандардың бірі – 
асыл әкем Зікірия Панабеков еді.

Ол 1926 жылы
Сырдария ауда
нының Ақарық
ауылында өмірге
келген. Атам Па
набек те, әжем
Қалует те диқан
шылықты кәсіп
еткен екен. Қар
шадайынан ата
анасының қолқа
наты болған әкем
қарындасы Мәрзия
апамыздың да тәр
биесінбірсәтестен
шығармай, бар
ауыртпалықты өзі
көтерген. Таңның
атысы, күннің ба
тысы үлкендерден
біреліқалыспайтер
төккен.

1944жылдыңқарашаайындаоләскергешақыры
лады.Семей қаласында 3 ай дайындықтан өтіп, осы
жерде соғыс өнеріне машықтанған. Ақпан айында
өзі қатарлас жауынгерлермен бірге Польша шека
расында алғашқы шайқасқа араласқан. Бұдан кейін
Белоруссиядажасақталған№125дивизияқұрамында
Одерөзеніненөтуоперациясынақатысқан.«Әсіресе,
Виттенбург қаласы үшін болған көше соғысы есіме
түссе, әлі күнге дейін денем түршігеді», – деп еске
алушы еді. Осы шайқаста көрсеткен ерлігі үшін
ұсынылған «Ерлігі үшін» медалі әкемді жарты
ғасырдан кейін тапты. Соғысты Берлинде аяқтап,
Жеңіс күнін 1945 жылы 2 мамыр күні осы қалада
қарсыалған.

Бұдан кейін Германияның қираған шаруа
шылығын қалпына келтіруге атсалысқан. Елге 5
жыл7айдегендеаманесеноралып,колхозтірлігіне
араласқан.Олкездетехникажоқ,күніне2030сотық
бидайды қолмен орған екен. Кейін Ташкент темір
жолына қарасты Қызылорда темір жол бөлімшесіне
бас кондуктор болып жұмысқа орналасады. Жолау
шылар пойызына ауысады. Темір жол бойында
жұмыс ауыр әрі жауапты. Бұдан кейін вагондарды
бірбіріне құраушыболды.Осыжерде30жылбойы
адалеңбекетіп,1981жылызейнеткешығады.Еңбек
демалысынашыққаннанкейіноблысорталығындағы
мамандандырылған күзет бөліміне қарауыл болып
орналасады.Мұндада11жылжұмысжасады.

Әкешімөтеқарапайымөмірсүрді.Әділетсіздікпен
өктемдікке жаны қас, мақтаншақтық пен байлыққа
ұмтылуға әрекет жасап көрмеген, жан дүниесі таза,
адалкісіболды.

Орденмедальдің үлкенкішісі жоқ десек те, 18
жасында от кешкен сарбаздың кеудесінде І және ІІ
дәрежелі«Отансоғысы»ордендерімен«Ерлігіүшін»,
«ГеоргийЖуков»жәнедебейбітөмірдеалғанбасқа
дакөптегенмедаліжарқырайтын.

«Менүшінеңбастынаграда–Құдайдыңбергенұл
қыздары мен олардан өрбіген немерешөберелерім»
дейтін.АнамОрынкүл13ұлқыздүниегеәкелгенБа
тыранаеді.

Бүгіндеекеуідедүниеденөтті.Тағдыртауқыметі,
соғыс қасіреті күшжігерін мұқалта алмаған асыл
жандардыңұрпағыболғанымдымақтантұтамын.

Роза ПАНАБЕКОВА.

Күндердің бір күнінде:
«Балам, бері келші, сен біліп
жүретінбірәңгімеайтайын,сол
есіңде болсын» деп әңгімесін
бастады.

Әкем 1924 жылдың қаңтар
айында пролетариат көсемі
В.И.Ленин қайтыс болған
жылы туған екен. Туған күні
паспортындажазылмағанеді.

Әкемнің атасы (әкесінің
әкесі)Бәшенорташаруаболған
екен. Бәшеннен үш бала туа
ды. Оның үлкені менің атам
Орынбай – әкемнің әкесі, інісі
Әбдуәли және кенже інісі
Әбжәли көкем аудандағы
астық қабылдау орталығында
қамбашы болып еңбек етті.
1966 жылы сал ауруынан
қайтыс болды. Бүкіл аудан
халқы«жақсыадам»деушіеді.
1929жылы арғы атамБәшенді
бай деп ұстап, тәркілеп, өзін
Қызылордадағы түрмеге
қамағанекен.Олкісітүрмеден
шықпастан қайтыс болып кет
кен.

Алатамныңінісі–Әбдуәли
– Қармақшыда білім бөлімінің
басшысы, әрі орыс мектебінің
директоры болып тұрған

жеріненТемірбекЖүргеновтің
(осының алдында ғана
Т.Жүргенов қызыл вагонмен
келіп,екеуіекікүнбіргеболған
екен) құйыршығы деп ұстап,
солкүйіхабарсыз.

19321933 жылдардағы аш
тықта Ташкент қаласында жан
сақтадықдейдіәкем.Солкезде
89жасарбаласыанасыиірген
жіпті базарға апарып сатып,
ақшасынананаладыекен.

Елге 1940 жылы оралып,
Қызылордадағыпедагогикалық
училищеге оқуға түседі. Бұл
кезде қылышынан қан тамған
кеңес үкіметінің қаһарынан
қорыққан туған ағасы өзінің
фамилиясын Бәшеннің әкесі
Мәтібайғаауыстырады,аләкем
солфамилиядақалабереді.

Педагогикалық училищені
бітірген 1942 жылы әкем өзі
сұранып, майдан даласына
ұмтылады. Бірақ, дәл сол кез
де оқыған, сауатты жандар
қажет болып (ол кезде сауат
ты жандардың көбісін 1937
1940шы жылдары жазалап
тастаған болатын) Наманган
қаласындағы жаяу әскерлер
училищесіне жібереді. Мұнда

ол бір жарым айдай болған
кезде артынан домалақ арыз
келеді: «Байдың баласы,
халық жауының інісі» деген.
Наманганнан оны майданға
емес, Семейдегі жаяу әскер
училищесіне жібереді. Мұнда
дасолоқиғаалдынаншығады.
Кейіннен осының бәрін үкімет
емес қой, сонда кім жасап
жүр?»дегенімде:«Ойбаламай,
күнде үйден шәй ішіп жүрген
туыстарым ғой, оған ренжуге
болмайды»,дейтін.

Семейдегі әскери учили
щенің басшысы полковник
Красиков:

– Башенов, енді бұл нәрсе
сенің соңыңнан қалмайды, ер
терек аттестациялан, сені май
данғажіберейік,–дейді.

Сонымен  1942  жылы
жаздыңсоңындамайдандаласы
натопетеқалды.3Украинмай
даны 7мехколонна құрамында
майдан шебіне келісімен не
сан жеңістер мен жеңілістерді
бастан өткізеді. Оның ішіндегі

ең бастысы –Яссы –Кишинев
операциясы еді. Бүкіл Молда
вия жерін басып өтіп, Венгрия
жерін, одан Чехославакияны
жауданазатетугеқатысады.

1944 жылдың қара күзінде
Чехославакияның Брно қала
сының түбінде ауыр жарақат
алып, госпитальға түседі. Гос
питальдан шыққан соң, 1945
жылдың көктемінен 1946жыл
дың күзіне дейін Будапешт
қаласындағы Одақтастық ко
мендатурада қызмет етеді. Ко
мендатурадатөртвзводболған.
Американ, ағылшын, фран
цуз және советтік взводтар.
Таза достық пен бірлікте өмір
сүріпті.

1946 жылы күзде елге
оралған ол Жолдыбике деген
қарындастыболғанынестиді.

Оралысыменпедагогикалық
қызметке кірісіп кетеді. Об
лыстық, аудандық білім
бөлімдерінде инспектор, аудан
мектептерінде директордың
оқуісі жөніндегі орынбасары
қызметтерін атқарады. Осы
кызметтерді атқара жүріп,
Қызылордадағы Н.Гоголь
атындағы педагогикалық инс
титуттыңорыстіліфакультетін
бітіреді. 1952 жылы мектепке
директор етіп тағайындауүшін
коммунистік партия қатарына
қабылдайды.

– Аудандық ұйымының
хатшысы өмірді жақсы түсі
нетін, жақсы мен жаман ара
сын ажырата алатын тәрбиелі
өмірлікпринциптердіайқындай
алатын адам еді, – дейді әкем.
– Сонымен аудандық пар
тия ұйымының бюросына
кіріп кеттік. Бюро мүшелері

түгелдейменіңпартияқатарына
қабылдануыма бірауыздан қар
сы болды. Оның себебі де ай
тылды «Байдың баласы, халық
жауыныңінісі».Үндемейойла
нып хатшы кенеттен бюро мү
шелерінесұраққойды:

–1924жылыкімніңүкіметі
еді?

–Әрине,Советүкіметі.
– Ендеше бұл бала қалай

жаудың баласы болады, Совет
үкіметініңбаласыемеспе?

–?..
– Осы отырғандарыңның

қайсысы бес жыл соғысып
келді?

–?..
Сөйтсем бюро мүшелерінің

бірдебірісоғысқабармапты.
– Ендеше, мен бұл жігітті

Совет Одағы коммунистік
партиясы қатарына қабыл
дансындепқолымдыкөтеремін
деген хатшының артынан
бәрі бірдей мені қолдап, қол
көтерді,депәңгімесінәріқарай
жалғастырды.

Әкемніңекі«Отансоғысы»,
тағы басқа 12 ордені, «Буда
пештті азат еткені үшін», тағы
дабасқабесалтымедаліболды.
Ордендерін мерекелерде ғана
тағатын. Басқа уақытта жар
қыратып таққандарын көрген
емен.

1984 жылы еңбек дема

лысынашыққан ол 1998жылы
жарықдүниеменқоштасты.

Анам2018жылы90жасын
дадүниеденөтті.

Мен қолыма қалам алғанда
әкемнің жүріп өткен жолын
тізбелейін деген жоқпын. Ол
– миллиондаған өзі сияқты
жандардың ішінде кішкене
жаңқа тәрізді елі үшін, жері
үшін,болашақүшіншайқасқан
жандардың бірі.  Расында
жеңіс оңай келген жоқ. Бүкіл
Қазақстан бойынша бір жарым
миллиондай адам осы жеңісті
жақындатуүшінкүресті,жанда
рынқиды.

Бұл жеңіс – біздің әке
леріміздің, атабабаларымыз
дың қаны мен тері арқылы
келді. Оны Отанды сүюге, сол
арқылыжасұрпақтыелді,жерді
сүюге, патриоттық тәрбиеге
жетелейтін ұлы іс ретінде
қарастыраотырып,болашақтың
жастардың қолында екенін,
оларға еліміздіңҰлы ел болып
қалыптасуы өз қолдарында
екендігін сезінуіне себеп болса
екендептілеймін.Әрбіржастың
жүрегіОтаным,елім,жерімдеп
соғып тұрса, мемлекетіміздің
әлем сыйлайтын, зор елдердің
қатарынанкөрінетініне сенімім
зор.

Шегебай БАШЕНОВ,
 ардагер ұстаз.

Әкемнің әңгімесі
Менің әкем Башенов Тұр сынбек бүкіл саналы 

ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған жан. Екінші 
баласы менің өзім жетпіске иек артып отырмын. Өзі 
көп әңгіме айта бермейтін еді.  Әсіресе соғыс туралы 
сұрағанымда, «балам, қайтесің, Алла амандық бер сін, 
сол соғысты Құдай енді қайталатпасын, бетін ау
лақ қылсын, сендердің он дай қияметті көрмеулерің 
үшін, бақытты өмір сүрулерің үшін соғыстық 
қой. Алла енді сендерге жарқын болашақ бер сін, 
аспандарың ашық бол сын» деуші еді. 

Мұхтарбай 
Оразалиев жастайынан 
білімғылымға құштар 
болған,  бір неше тілді 
меңгерген.  Арманы 
асқақ бозбала 1937 
жылы Қызылорда 
қала сындағы  почта 
қызметкерлерін даяр
лайтын училищеге 
оқуға түсіп, почта 
қызметкері және 
жүргізуші мамандығын 
алып шықты.

1939 жылы Кеңес әскерінің
қатарына алынып, Украинаның
Донецк қаласында әскери
борышынөтеді.Елгеқайтаршақта
соғыс өрті тұтанып, майданға
алынады.

1941 жылы неміс басқын
шыларының қолына тұтқынға
түседі. Варшаваның шетіндегі
казармаға қамалады. Тұтқында
Кеңес әскерінің солдаттары да
болады. Олар бірігіп казармадан
қашып шығуға бірнеше рет
талпынады. Алғашқыда ұсталып
қалып,жоспарларыжүзегеаспады.
1941жылдың қыркүйегінде неміс
генералдарымен бірге Мұстафа
Шоқай казармаға келеді. Сол
кісінің «Бауырлар, шыдаңдар,
құтқарамын» деген бір ауыз сөзі
сарбаздардыжігерлендірді.

Жас жауынгерлер тұтқыннан
құтылуды көздеді. Бірінші қадам
дары сәтсіз аяқталғаннан кейін,
бұл жолы батыл әрекет етті.
Олардыңқашуынаполяккеліншек
көмектесті. Кір жаятын сым,
қайшы, тапаншамен қаруланып,
өз араларында жоспар құрып,
ыңғайлы сәтті күтеді. Бір күні
немістер отырыс ұйымдастырып,
көңіл көтереді. Сарбаздарға
керегі де осы сәт еді. Казармадан
қашып шығып, бой тасалап
үлгереді. Күндіз демалып, тек
түнде ғана жүріп, Кеңес әскеріне
қосылады. Қаруластары оларды
тамақтандырып, киім береді.
Кінәлілерді батальонымен соғыс
майданына қосып жібереді.
Кейіннен аттарын ақтап, Кеңес
әскеріретіндеқанмайдандаерлік
көрсетеді.1945жылы14қаңтарда
Вислаөзенініңжағасындажаудың
қарулы шебін бұзу барысында,
жауған оққа қарамастан оқ
дәрі тасып, шабуылдың үздіксіз
жүруіне  септігін тигізген Мұх
тарбайды«Ерлігіүшін»медалімен
марапатталады.

ҚанмайданғаағасыТоқтарбай
да қатысқан.Олжайындажауын
герсоғыстажүргендебіледі.Ағасы
ауыл ішінде қызметжасапжүріп,
1942 жылы соғысқа алынған
екен.  Бауырын іздегенімен хабар
үзіп қалады. Кезекті ұрыста
Жаңақорған ауданының Кеңес

колхозынан солдатЫсқақ Абдра
машовты кездестіреді. Бауыры
Тоқтарбай жайлы сұрастырып,
мекенжайын алып, хат жазады.
Ол кісіден ең соңғы рет хат
Польшаның Белосток қаласынан
келген. Содан кейін хабарошар
болмады.

Мұхтарбай   соғыста  жарала
нады. Бірақ жазылғаннан
кейін қайта қатарға қосылады.
Польшаны, Румынияны, Вен
грияны, Чехославакияны азат
етуге қатысып, ерен ерлік
көрсетті. Қанқұйлы соғысты
Берлинде аяқтайды. Мұхтарбай
Оразалиевтың ерлігі ескерусіз
қалған емес. Кеудесіне «Қызыл
Жұлдыз»орденінтақты.

Жауынгер елге оралғаннан
кейін «жараландым, соғыстан
қайттым» деместен қоғамдық
жұмысқа білек сыбана кірісіп,
елдің дамуына өз үлесін қосты.
Еңбекпен есейген қария өмірінің
соңына дейін пошта саласында
абыройлы қызмет атқарды.
Сәулеш Дүржановамен шаңырақ
көтеріп, 7 перзент сүйді, немере
иіскеп бақытқа бөленді. Жары
Сәулешұзақжылұстаздыққызмет
атқарып, зейнетке шыққан. Бар
өмірін бала оқытып,жас ұрпақты
тәрбиелеуге арнап, оқуағарту
ісінің үздігі атанған. Өнегелі
отбасы жастарға үлгі болды. Ұл
қыздарына тәлімді тәрбие беріп,
құттыорындарынақондырды.

Жеңіс жауынгері қашанда
«Соғысендіболмасын.Аспанымыз
ашық, елімізде бейбітшілік
болғай» деп отырады екен. Ол
өзінің бар жігерін, күшін жауды
жеңуге жұмсады. Сондықтан
майдангер үшін ел тыныштығы
бәріненқымбат.

Бүгінде батырдың ұрпақтары
атаданмұраболғанжақсы істерді
жалғастырып жүр. От кешіп,
бейбіт заманның орнауына үлес
қосқан жауынгердің есімі ұрпақ
жадындамәңгісақталарыанық.

ЖЕҢІС
СОЛДАТЫ

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

ЖАУЫНГЕР
ЖОЛЫ

Екі майданның 
сарбазы

– Әкем соғыс жайлы көп айтуды қаламайтын, – деп 
еске алады Сағындық Түгелбаев. – Баламыз ғой, неміс
фашист басқын шы ларын біздің ауылдағы соғыстан 
қайтқан солдаттар ғана жеңгендей көретінбіз.
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Сыр медиа» жауапкершілігі шектеулі

серіктестігінің мүліктерін кейіннен сатып алу
құқығынсызсенімгерлікбасқаруғаберубойынша
ашық тендер өтетіні туралы хабарлайды. Ашық
тендер 2020 жылғы 15 маусымда Қызылорда 
қаласының уақытымен сағат 15.00-де Қызыл
ордақаласы,БейбарысСұлтанкөшесі,4Амекен
жайындағы «Сыр медиа»ЖШС әкімшілік ғима
ратының3қабат,328кабинетіндеөтеді.

Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік
басқаруға берілетін мүліктің баланстық құны – 
291 384 403,28 теңге.Кепілдікжарнамөлшері3%
– 8 741 532,1 теңге. 

Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік
басқаруғаберукезіндесыйақыныңшектімөлшері
таза пайданың50%і болып табылады.Ең төмен
сыйақы мөлшерін ұсынған қатысушы тендер
жеңімпазыболыптанылады.

Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенім-
герлік басқаруға берілетін мүліктер тізімін, 
тендердің шарт талаптарын, тендерлік қаты-
сушыға қойылатын талаптарды, тендерді 
өткізу тәртібін, тендерге қатысуға өтінімі 
нысанын және өзге де ақпараттарды syr-media.
kzсайтыныңхабарламабөлігіненсілтемеарқылы
немесе Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан
көшесі,4Амекенжайындағы«Сырмедиа»ЖШС

әкімшілікғимаратының№214кабинетіненалуға
болады.

Кепілдік жарна «Сыр медиа» ЖШС шо
тына енгізіледі: БСН 100740005115, ЖСК
KZ406017201000001443, БСК HSBKKZKX,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (банк қызметтері
үшін төлемдер кепілдік жарнаның мөлшеріне
кірмейді).

Құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 30

мамыр–15маусымсағат14.00гедейін,күнделікті
сағат9.00ден18.30ғадейіндемалыссыз,үзіліссіз
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы,
Қызылордақаласы,БейбарысСұлтанкөшесі,4А
индекс:120018, «Сыр медиа» ЖШС әкімшілік
ғимаратының№214кабинетіндежүргізіледі.

Қатысушылар, бұқаралық ақпарат құралдары
және олардың өкілдері өтінімдер бойынша
тендерлік құжаттар салынған конверттердің

ашылуына қатыса алады. Бұқаралық ақпарат
құралдары өкілдерінің тендер комиссиясының
отырысына қатысуға арналған сенімхаттары
болуытиіс.

Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты 
мына байланыс нөмірі арқылы алуға болады  
(87242) 40-11-10 (ішкі 1051) ұялы байланыс 
нөмірі +77782346786, электронды пошта:  
syr_media@bk.ru
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1 МАУСЫМ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ

Жан дүниең жасыл жай
лауда жүргендей, терең 
тыныс тайсыз. Әлгінде ғана 
әлсіздік танытқаныңызға 
ұя лып, ер теңгі күнге деген 
сеніміңіз арта түседі. Осынау 

бақытты басыңа үйіптөге 
салған нендей құдірет? Ол – 
баланың тәтті қылығы, бал 
тілі, риясыз күлкісі...

Әлемдегі ең ескі халық
аралық мерекелердің бірі –  

Балаларды қорғау күнін атап 
өту шешімі 1925 жылы Же
невада балалар мәселелеріне 
арналған Дүниежүзілік кон
ференцияда қабылданған. 
Содан бері бұл күні кішкен
тайларымызға күн  дегі ден 
ерекше көңіл бө луді дәс
түрге айналдырған едік. 
Биылғы балалар мере
кесі ерекше жағдайға өт
келі тұр. Бұл – әрине, ең 
бірінші балғындарымыздың 
қауіп  сіз дігі үшін қажетті 
шара. Әлемді пандемия 

жайлағанда елімізде, ең ал
дымен, балаларды қорғау 
үшін балабақшалар мен 
мек  тептердің жұмысы тоқ
татылып, оқушылар ерте рек 
демалысқа жіберілді. Төр
тінші тоқсан қашықтан оқу 
форматында өтті. 

Мемлекет соңғы жылдары 
көпбалалы, тұрмысы төмен 
отбасыларды әлеуметтік қол
даудың тетіктерін жетіл дірді. 
Мұның барлығы – баланың 
шынайы бақыты, шат көңілі, 
кемел келешегі үшін.

Үміт еткен көзімнің 
нұры – балам...

Баланың тәтті қылығы, бал тілі, риясыз күлкісі...
Тіршілік сүреңсіз тартса, бір сәт балғын бөбектің 
жанына отырып, олардың айтқандарына құлақ 
түріңізші... Армандауды ұмы тып қалсаңыз, 
тіршілікте ұсақ-түйектің өзі қаншалықты маңызды 
екенін есіңізге тү сіреді. 

Бұған дейін хабарлаға
ны мыздай, «Сыр бойы» 
газетінің 90 жылдығы аясын
да жас журналистер арасында 
Қалқабай Әбенов атындағы 
«Тоқсан жыл дың толғауы» 
атты байқау жарияланды. 
Елімізде төтенше жағдай 
жарияланып, карантиндік 
шектеулер енгізілуіне бай
ла нысты байқауды өткізу 
уақыты кейінге шегерілген 
болатын. Осы орайда мате
риалдар 20 маусымға дейін 
қабыл данатынын ескер те міз. 
Қорытындысы «Бай  ланыс 
және ақпарат қыз мет кер ле
рінің күні» қар са ңында жари
яланады. 

Төменде байқау шарт
тары мен ережелерін назар ла
рыңызға ұсынамыз.

Жалпы ереже
1. Байқау облыстық дең

гейде ұйымдастырылады.
2. Байқаудың   үйлес  тіру

шісі және ұйымдастырушысы 
«Сыр медиа» ЖШС.

Байқаудың мақсаты:
3. Жас журналистер шы

ғар  ма шылығының дамуына 
қол дау көрсету.

4. Мемлекеттік тілдің қол
да нылу аясын кеңейту.

Байқауды ұйымдастыру 
және оған қатысушыларға 
қойы латын талаптар:

5. Байқауды ұйымдас
тырып, өткізу мақсатында 
«Сыр медиа» ЖШС жанынан 
Ұйым дастыру комиссиясы 
құрылады.

6. Байқауға облыстық 
«Сыр бойы» газетінің қоғам
дағы ролі, ғасырға жуық 
уақытта өңірдің рухани
мәдени дамуына қосқан үлесі, 
онда көтерілген маңызды 
мәселелер, талдау, зерттеу 
тұрғысындағы еңбектер, жал
пы, басылымның ұстанған 
бағыты мен жетістіктері тура
лы да тақырыптар жібе рі леді. 
Сондайақ, басылымда еңбек 
еткен қаламгерлер туралы тың 
деректер не гізінде жазылған 
дүниелер қабылданады.

7. Байқауға бұрынсоңды 
жарияланбаған материалдар 
жіберіледі.

8. Байқауға жасы 35ке 
дейінгі бұқаралық ақпарат 
құралдарында жұмыс істей тін 
тілшілер мен тәуелсіз қалам
герлер қатыса алады.

9. Байқау материалдары 

тиісті баспа және ақпарат 
құралдары жетекшілерінің 
ұсынысы бойынша қа был
данады.

10. Байқауға әрбір қаты
сушы 2 не 3 материалын 
әрқайсысы 3 парақтан аспай
тын көлемде ұсына алады. 
А4 форматында, Times New 
Rоman қарпімен, 14 мөлшерде, 
1,0 аралықта терілуі керек. 
Байқау материал дарын са
раптау барысында тақы
рыптың өзектілігі және 
маңызы, мазмұнның ашы
лу тереңдігі, шынайылығы, 
жанрлық шарттарға сәй
кес тігі, жаңа әдістерді қол
данысқа енгізе білуі, тілі және 
стилінің ұғынықтылығы, 
зерт теу әдістерін енгізе білу 
ерекшелігі, ұтымды қолдана 
білуі есепке алынады.

11. Байқауға қатысушылар 
Ұйымдастыру комиссиясына 
(Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі, 4 А, байланыс 
телефоны: 8 (7242) 400217, 
мынадай құжаттарды қоса 
жібереді.

1) Төмендегі деректер 
көрсе тілген өтініш: автор ту
ралы мағлұматтар/туған жері, 
күні, айы, жылы;

 жұмыс немесе оқу орны, 
қызметі, тұрғылықты мекен
жайы, байланыс құралдары 
және 3х4 суреті.

2) байқау материалының 
қағаз нұсқасы.

12. Байқауға жіберілген 
мате риалдар авторларға 
қайтарыл майды.

13. Байқауға ұсынылған 
ма те риалдарды қазылар ал
қасы ба ғалайды.

Байқауды өткізу және 
қорытындысын шығару 
тәртібі:

14. Байқау үш кезеңнен 
тұрады.

1) Байқауға қатысу шы 
лардан материалдарды қа
былдау;

2) Материалдарды сарап
тау және жеңімпаздарды 
анықтау;

3) Байқау жеңімпаздарын 
марапаттау.

15. Байқау жеңімпаздары 
Қалқабай Әбеновтің ұрпақ
тары атынан арнайы сый лық
тармен марапатталады.

Ұйымдастыру 
комиссиясы.

Байқау

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 
ұжымы "Химиялық зерттеулер және технологиялар" институтының 
директоры, химия ғылымдарының кандидаты, профессор Аппазов 
Нұрбол Орынбасарұлына апасы 

Аппазова Ляззат Орынбасарқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Зерттеушілер Сығанақ 
982 жылдары салынған, ол 
ежелденақ қыпшақтар мен 
қаңлылардың тұрағы еді дейді 
және оған «Қыпшақтардың 
гаваны» деп ат береді. Ал, 
қаланың атауына келсек, «ол 
әуелде Сунақ деп аталды, 
кейін Сығанақ болды» деген 
тұжырым жасалады. 

Қойнауында көміліп 
жатқан жауһарларымен адам 
жанына жарық шашқан бұл 
киелі мекеннің қорымға 
айналған орнын Махмуд 
Қашқаридан бері қарай зерт
теп білгісі келгендердің 
қарасы көп. ХІХ ғасыр 
оқымыстылары, архелог 
П.И.Лерх, шығыстанушы 
В.Каллаур, француз Ж.А.Кас
танье Сығанақтың сырын 
ашуға құмарланған. Олар осы 
жерден тапқан олжаларын 
тышқанша тасып, елдеріне 
әкетіп отырған. Не тапқан 
дейсіз бе? 

Сығанақ қолөнері дамыған 
қала болған. Бұл жерден 
қазып алынған құмыралардың 
шикізаты, өрнегі, қалыбы 
ескі заманның өмір сүру 
дәстүрін апанық айтып 
тұрған куәлар. Ол кезде 
қазіргі қымбат хрусталь, фар
фор бұйымдар орнына осы 
құмыра ыдыстар сыйлыққа 
берілетін болған. Соны
мен бірге Сығанақта күміс 
ақшалар жасалған. Бұл – қазақ 
даласында алғаш жасалған 
ақшалар. Ол теңгелерде Ер
зен, Мүбәрак секілді Сығанақ 
патшаларының аты қашалған 
екен. 

Ерзен 25 жыл патшалық 
құрған дәуірде Сығанақ өсіп, 
өркен жайыпты.

Қазақ елі  Ақ  орда  мемле
кеті болып тұрғанда Сығанақ 
астана атанған. Осының өзіақ 
халқымыздың ұлы санасын 
зерттеуге жетерлік жәдігер 
емес пе?

Рухани жаңғыру жолы
на түскен ұрпақ Сығанақты 
оның осы атауынан бастап 
зерттепзерделесе игі. Бұлай 
деуіміздің бір себебі – тағы 
да сол зерттеушілердің 
ұшқары пікірі. Олардың ай
туында Х ғасырда Сығанақ 
қаласы «Дінсіздер ордасы» 
деп аталыпты. Осындай да 
қаланың аты бола ма? Біздің 
бабаларымыздың күллі сал
ты мен дәстүрі, өмір сүру 
болмысы әу бастан мұсыл
маншылыққа құрылған. Бү
гінгі тақырыбымыз бұл жай
ында емес, әйтпесе осы арнада 
асыптасып сөз айтуға бола
ды. 

Ал, енді «сунақ» пен 
«сығанақ» сөзінің төркініне 
назар салып көрсек, бұл 
екеуі бір сөз. «Сунна», 
қазақша айтқанда «сүннет», 
ол – шариғат заң да рының 
қай наркөзі. Міне, қыпшақ 
даласындағы сәу летті қаланың 
аты қайдан шыққан? «Сунақ»  
– сүннетке ерушілер. Егер, 
қазақтың тіл заңдылығына 
салсақ, «сунақ» сөзінің келе

келе «сығанаққа» айналғанын 
түсіну үшін академиялық 
білімнің қажеті шамалы.

Кеңес өкіметінің комму
нистік идеологиясы осы 
Сыға нақ секілді асыл мұрала
рымызды қалыңырақ көміліп 
қалса екен деп тіледі десек, 
сонымыз жала бола қоймас. 
Себебі сол заманда Көккесене, 
Жүніс әулие секілді қаншама 
сәулетті мазарлар құлатылды. 
Қазалыдағы Бегім ана, Сара
ман қожа сияқты ескерткіштер 
жартылай опырып, оны 
зерттемек, жөндемек былай 
тұрсын, қасиеттеп барған 
мұсылманның басын төрден 
есікке сүйреді емес пе?

Аталарымыздың ғасырлар 
бойы аңсаған таңы атты! 
Тәуелсіз ел болдық. Өшкенді 
жағып, өлгенді тірілтуге 
бағытталған «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасын 
өмірге келді. Мұның заңды 
жалғасы болған Рухани жаң
ғыру жолын тағы бар.

Бүгінде біздің өңірімізге 
ат ізін самаған ғалымдар мен 
археологтар аз. Бұдан бірнеше 
жыл бұрын өзіміздің облыс 
көлемінде реставраторлар, му
зей қызметкерлері топтасқан 
ғылымиәдістемелік кеңес 
құрылған еді. Олардың ты
нымсыз жұмыстарының нәти
жесінде 2017 жылы Қорқыт 
ата мұралары ЮНЕСКО
ның халықаралық мәдени 
мұралар алдын ала тізіміне 
енгізілді. Сонымен бірге осы 
тізімге Сығанақ, Жанкент, 
Бәбіш мола, Кескенкүйік, 
Шірік Рабат, Жент, Балан
ды қалашықтары, Жетіасар 
мәдениетінің ес керт кіштері, 
Сауысқандық пет роглифі се
кілді тоғыз ескерт кіштің аты 
қосылды. 

Осы қазынажәдігер
ле рі  міздің аталарымыздан 
қал  ған қасиетті аманат еке
нін ешқашан жадымыздан 
шығармауымыз керек, бізге.

«Болған талай қалалар да, 
халық та,

Уақыт көмді бәрін жерлеп 
табытқа.

Талай хандар, болған талай 
тайпамыз,

Енді соның ізін тауып 
байқаңыз...» – деп жазыпты 
бұдан мың жыл бұрын өмір 
сүрген Жүсіп Баласағұн. 

Міне, сол Жүсіп баба мыз
дың айтқан өсиеті тәуелсіз 
Қазақстанның тұсында іске 
асырылып жатыр. Осыған 
құлшына кірісетін білімді ба
ла лардың өз арамыздан шық
қанына не жетсін?!

Баласын сот бол, әкім бол 
дегенге көбірек бейімдейтін 
қазекеме ғалым бол дегенді де 
айтатын заман туды. Өйткені, 
асыл мұраларымызды ар
шып, қадемізге жарататын 
ұрпақ тәрбиелемесек, дәлі
рек айтсақ, арамыздан ар
хеологтар мен зерттеушілер 
шықпаса, көңіліміз өскенмен 
көзіміз ашылмайды. Мәңгілік 
ел болудың бір жолы – сол, 
қазынамызға еге болу.

Сығанақ 
туралы сыр

Қазақ даласының 
төсіндегі кемелденген, 

гүлденген, салтанаты 
асқан Сығанақ қаласын 

XIII ғасырдың басында 
Шыңғыс ұрпағы жосылған қол 

бастаған Жошы басып-жаншып, 
халқын қырғынға ұшыратты. 

Себебі Сығанақтың ержүрек тұрғындары 
басқыншыларға аз қолмен қарсы қорғанысқа 
шыққан болатын. Сығанақ үшін болған шайқас 
жүз мыңдаған жауынгерді шейіт қылды. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы».Sb

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира 

Кыстаубаевна 1991 жылдың 24 желтоқсанында қайтыс болған азамат 
Керимбаев Бердактың атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. 
Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Мұратбаев көшесі 2 Г (орталық ЦОН), тел.:  
8 702 777 27 22.

Қазақстан  Республикасы Кө
лік және коммуника ция минис тр
лігінің 2012 жылғы 7 маусымдағы 
№315 бұйры ғы мен бекітілген Қа
зақстан Республикасының жал пы 
пай да ланымдағы рес пуб ликалық 
ма  ңызы бар автомобиль жолда
рында автокөлік құрал дары ның 
қоз ғалысын ұйымдас тыру кезінде 
жеке білікке түсетін жүктемесі 8 
тоннадан артық автокөлік құрал-
дарының қозғалысына Қы-
зылорда облысы бойынша 1 мау-
сымнан 31 тамызға дейін, ауаның 
температурасы 25 градус 0С жо-
ғары болған кезде сағат 10.00-
ден 22.00-ге дейін жаз мезгілінің 
күндізгі және кешкі уақытында шек-
теу енгізіледі.

Жаз мезгілінде: 
1) халықаралық келісім дерге 

сәйкес жүктердің және жолау шы
лардың халық ара лық тасымалдарын 
жүзеге асыратын;

2) төтенше жағдайларды жою 
және алдын алу жөніндегі ісша ра
ларды жүзеге асыратын;

3) тез бұзылатын азықтүлік терді 
тасымалдауды жү зеге асыратын;

4) жолаушылар мен багаж тасы
малын жүзеге асыратын;

5) өте қауіпті жүктерді тасымал
дауды жүзеге асыратын;

6) мердігер ұйымдарға рекон
струкциялау жұмыстарын жүргізу 
үшін берілген учаскелердегі жол
құрылыс жұмыстарын жүзеге асы
ратын;

7) қарулы күштері, басқа әс
кери күштер және әскери қалып
тастыру және әскери тасымал-
дауларды жүзеге асыратын 
ав то  көлік құралдарына шектеу-
лер қолданылмайды.

Қызылорда облысы бойынша
көліктік бақылау 

инспекциясы.

Кәсіпкерлер мен жүк 
тасымалдаушылар назарына!

Солардың бірі – 
музей қорында сақталған 
дутар аспабы. Оны XV 
ғасырда малшылар 
арасында пайда болған 
деседі. Ішегі бұрын 
малдың ішегінен жа
салса, кейін жі бек
тен тағылған. Жалпы, 

дутар аспабы Орта 
және Оңтүстік Азия 

елдерінде кеңінен таралған. 
Бұл ішекті аспапты қазақта 
домбыра, алтай халықтарында 
топшур, ұйғыр және түркімен 
халықтарында дутар деп атайды. 

Дутар – шертіп, қағып ой
налатын екі ішекті музы ка лық 
аспап. Бұл аспап екі түрлі әдіспен 
яғни, тұтас ағаштан ойылып және 
құралып жасалады. Құрылымына 
ке летін болсақ, дутардың мойны 
жіңішкелеу, ұзын болады. 
Дыбыс шыға ратын саңлауы 
біреу емес бір нешеу. Сондықтан 
оның  дыбыстық  қатары ау
қымды, олар хроматикалық жү
йе мен  орналасқан. Дутарды 
сол қол саусақтарымен пернені  
басып, ал оң қолмен қағып, 
саусақтармен шертіп тартады. 

Домбыра  аспабына қарағанда 
дутардың  өзіндік  орындау 
ерекшеліктері бар. Музыкалық 
тілмен айтатын болсақ, унисон, 
кварта, квинта, октава бұрауына 
да келтіріле  береді.  

Айта кетейік, бұл дутар 
аспабы – Шиелі өңірінде дү
ниеге келген әншікомпозитор 
Әлмырза Ноғайбаевқа тиесілі. 
Бір қызығы,  аспапты Әлмырза 
ағамыз  Түрк менстанға барған 
сапарынан ала келген.  Дутар 
оған 1989 жылы Ашхабад 
қала сында Орта Азия және 
Қазақстан республикалары өнер 
паздарының қатысуымен ұйым
дастырылған халық ара лық әндер 
фестивалінде өнер көрсеткені 
үшін сыйға берілген. Бұған 
дәлел  – дутардағы осы дан 31 
жыл бұрын жазылған қолтаңба. 
Бұл аспапты музей қорына 
2002 жылдың 26 қыр күйегі күні 
музейдің ғылыми қызметкері 
Ұлсара  Нұртаева жинақтап 
өткізген. 

Гүлжанар ОРАЗАЛИЕВА,
облыстық тарихи-өлкетану 

музейінің ғылыми қызметкері.

Әлмырзаның 
дутары

Бүгінде ұмыт болған  халық аспаптарын 
қайта жаңғыртып, олардың кең түрде 
насихатталуына мол мүмкіндік туып отыр.


