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9 ТАМЫЗ – ҚҰРЫЛЫСШЫ КҮНІ

10 ТАМЫЗ – АБАЙ КҮНІ

«...Абайды қалай дәріптесек 
те жарасады. Оның ғибратты 
ғұмыры мен шынайы шығар
машылығы – қазақ халқына ғана 
емес, жаһан жұртына үлгіөнеге. 
Абайдың адам мен қоғам, білім 
мен ғылым, дін мен дәстүр, 
табиғат пен қоршаған орта, мем
лекет пен билік, тіл мен қарым
қатынас туралы айтқан ой
тұжырымдары ғасырлар өтсе де 
маңызын жоғалтпайды. Өйткені 
ақынның мұрасы – бүкіл адамзат 
баласының рухани азығы. Қазақ 
елі барда Абай есімі асқақтай 
береді. Оның асыл сөздерін руха
ни байлығымыз ретінде жоғары 
ұстасақ, туған еліміздің әлем 
алдындағы абыройы арта берері 
сөзсіз», – деген еді Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев, 
«Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласында.

Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығы аясында құрылған ар
найы мемлекеттік комиссияның 
бекіткен жоспарына сәйкес 
«ЖидебайБөрілі» мемлекеттік 

тарихимәдени және әдеби
мемориалдық қорықмузейін 
кешенді жаңғырту, ел астанасы 
– НұрСұлтан қаласында Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық ме
рейтойына арналған халықаралық 
ғылымипрактикалық конферен
ция өткізу, Абай Құнан байұлының 
еңбектерін кең таралған негізгі 
шет тілдеріне аудару сияқты 
маңызды мәселелер бойынша 
қажетті шаралар қабылданған. 
Айта кетейік, осы шаралар 
қатарында Қазақстан Жазушы
лар одағы басқармасы тарапынан 
ақынның туған күні – 10 тамыз
ды «Абай күні»  деген атаумен 
мемлекеттік мерекелер тізіміне 
енгізу ұсынылған болатын. Жу
ырда ғана осы ұсыныс оң шешімін 
тауып, Қазақстан Респуб ликасы 
Үкіметінің Қаулысымен 10 тамыз 
Абай күні болып мемлекеттік 
мерекелер санатына енді. Бұл – 
әрине, ең алдымен ұлы ақынға де
ген құрмет десек, сонымен бірге, 
ұлт әдебиетіне деген ізгі ниеттің 
бір көрінісі. 

Күнтізбеде Абай күні бар
Қазақстан Республи ка сының Прези денті Қасым-

Жомарт Тоқаев өткен жылдың мамыр айында қазақтың 
Бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерей-
тойын мемлекеттік деңгейде атап өту туралы Жарлыққа 
қол қойған еді. Онда ақын мерейтойын Біріккен 
Ұлттардың Білім, ғылым және мәдениет мәселелері 
жөніндегі ұйымы (ЮНЕСКО) мен Халықаралық түркі 
мәдениеті ұйымы (ТҮРКСОЙ) аясында мерекелеу 
мәселесі айтылған. 
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Әрбір іс 
тиянақтылықты 
талап етеді

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың 
төрағалығымен өткен аппа-
рат мәжілісіне Қызылорда 
қаласы мен барлық аудан 
әкімдері, басқарма басшыла-
ры қатысты. Күн тәртібінде 6 
мәселе қаралып,  атқарылып 
жатқан жұмыстар баяндал-
ды деп хабарлайды облыс 
әкімінің баспасөз қызметі.

Өңір басшысы алдымен аймақтың 
әлеу меттікэкономикалық даму көр
сет кіш теріне тоқталды. Жыл басы
нан басталған пандемия салдарынан 
экономикалық өсім қарқыны төмен
дегенін айтқан әкім халықтың әл
ауқатын жақсарту бағытындағы жұмыс
тарды жандандыру қажеттігін сөз етті. 
Сонымен қатар облыста «Қарапайым 
заттар экономикасы» бағдарламасының 
орындалуы, индустрияландыру, ин
вестиция тарту, шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту және бюджетті 
игерудің маңыздылығын да ерекше атап 
өтті. Мәселен, «Қарапайым заттар эко
номикасы» бағдарламасы аясында биыл 
жалпы сомасы 6,7 млрд теңгеге 104 жоба 
қабыданып, оның 48і мақұлданды. 

Отырыста коронавирус індетімен 
күрес бойынша облыста атқарылып 
жатқан кешенді шаралар да талқыға 
түсті. Облыс әкімінің орынбасары 
Н.Байқадамов індеттің алдын алу 
бағытындағы жұмыстарды баяндады.

Пандемияның алдын алуға бағыт
талған кешенді шаралардың нәти
жесінде соңғы күндері тұрғындар ара
сындағы аурушаңдық біршама азайып, 
жедел жәрдем шақыртушылардың 
қатары да сиреген. Мәселен, маусым ай
ында орташа шақырту саны 1422 болса, 
шілде айында 1312ге азайған. 5 тамыз 
күнгі шақырту саны 916ны құраған. 
Бұл жалпы шақыртулардың 35,6 про
цент азайғанын көрсетеді.

Қазіргі таңда облыстың барлық ем
деу мекемелерінде бірінші типтегі ко
стюмдер, қорғаныс құралдары, қажетті 
бекітілген 26 түрлі дәрідәрмектің бір 
айлық қоры қалыптасты. Сонымен 
қатар, облыстық жедел жәрдем стан
сасы базасын нығайту мақсатында 
40 санитарлық авто көлікке келісім
шартқа оты рып, осы жылдың қыр
күйекқазан айларында келу жос пар
ланған.

– Құрметті құрылыс сала сының 
қызметкерлері мен ардагерлері! 
Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен 
шын жү рек тен құттықтаймын. 
Ай ма ғымыздың өсіпөркен деуіне, 
жаңаша серпін беретін құрылыс 
индустриясын дамытуда үлкен 
үлес қосып келесіздер. Өздеріңізге 
белгілі, «Нұрлы жол», «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламалары 
табысты жүзеге асырылуда, – деді 
облыс әкімі.  

Соңғы жылдары Сыр өңірі 
қарқынды құрылыс алаңына ай
налды. Биыл облыста «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 1406 пәтерді құрайтын 87 
тұрғын үйдің құрылысы басталды. 
Бұл тұрғын үйлер жеке компани

ялар есебінен жүргізілуде. Жыл 
соңына дейін 698 отбасы сатып 
алу құқығынсыз жалға берілетін 
тұрғын үйлермен қамтамасыз 
етіледі. Ал, 115 отбасына 
кредиттік тұрғын үй табысталатын 
болса, жеке компаниялар есебінен 
156  пәтерлік 4 тұрғын үй ел 
игілігіне берілмек. Сонымен қатар 
мемлекеттік бағдарламалар аясын
да жыл аяғына дейін 969 пәтерлі 
74 көпқабатты үй пайдалануға 
беріледі деп жоспарлануда. 

«Бақытты отбасы» бағ
дарламасы бойынша әлеу меттік 
аз қамтылған отбасыларын 
тұрғын үймен қамтуға биылғы 
жылы республикалық бюджет
тен 3,1 млрд қаржы бөлінген. 

2020 жылдың қоры тындысымен 
барлығы 391,5 мың шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілсе, 
45,3 ша қырым жерге инженерлік
ин фра құрылымдық желілері жүр
гізіледі. 

Облыс әкімі карантин уақы
тында да өңірде құрылыс жұмыс
тары тоқтамағанын айт ты. 
Өз кезегінде сала ар да герлері 
Құралбай  Базарбаев пен Манар
бек Еспенбетов өңірдегі құрылыс 
саласының қарқыны жайында 
айта келе, әріптестерін кәсіби ме
рекемен құттықтады.

Жиында мерекеге орай бір
қатар құрылыс мекеме ле рінің 
басшылары облыс әкімінің алғыс 
хатымен марапатталды. Олардың 
қатарында «ПромстройсервисЕ» 
ЖШС, «Астана Сервис ЛТД» 
ЖШС, «Авангард ПГС» ЖШС, 
«Интегрострой» ЖШС және 
«Стандарт Строй Сервис ЛТД» 
ЖШС құрылыс мекемесі бар.

Сала үздіктеріне марапат

Жалағаш ауданының тұр ғыны, 
жеке кәсіпкер, «Бірлік Агро» ша
руа қожалығының төрағасы Мұрат 
Елеусінов – іскер азаматтардың 
бірі. Ол кәсібін өрістетіп, өндіріс 
аясын ұлғайту мақсатында Ақсу 
ауылдық округінің автомобиль 
жолы бойынан жалпы құны 30 
млн теңгені құрайтын күріш ақтау 

және құрама жем өндіру цехының 
құрылыс жұмыстарын бастады.

Мемлекеттік қолдау шаралары 
ретінде ауылдық округ аумағынан 
цехқа көлемі 3 гектар жер табы
сталды. Ал құрылыс жұмыстары 
кәсіпкердің өз қаражатына жүр гі
зіледі.

Күріш ақтау цехы биылғы 
жылдың қазан айында аяқталып, 
тәулігіне 10 тонна күріш салы
сын ақтайды деп күтілуде. Жоба 
толығымен жүзеге асқаннан 
кейін ауыл азаматтары тұрақты 
жұмыспен қам тамасыз етіледі.

«СБ» ақпарат

Күріш ақтау цехы іске қосылады

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Сенаторларды 
мәслихат 
депутаттары сайлайды

Биыл 22 әлеуметтік 
нысан пайдалануға 
беріледі

Ахметжан Есімовті 
қабылдады

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев «Самұрық-Қазына» 
ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімовті 
қабылдады.

Кездесу барысында Мемлекет басшысына 
«СамұрықҚазына» ұлттық әлауқат қорының» 
пандемиямен күрес кезіндегі қызметі жайында 
баяндалды.

Ахметжан Есімов қордың биылғы наурыз 
айында дәрігерлерге, полиция және әлеуметтік 
сала қызметкерлері үшін 6 миллион бетперде 
алуға қаржы бөлгенін айтты.

«СамұрықҚазына» қорының басқарма 
төрағасы Президентке компанияның Денсаулық 
сақтау министрлігімен бірлесе атқарған 
жұмыстары туралы мәлімет берді. Бірлескен 
ісәрекеттің нәтижесінде қор қаржысына 100 
жедел жәрдем көлігі, 1000 оттегі концентрато
ры, 50 өкпені жасанды желдету аппараты, 1000 
пульстік оксиметр және 3000 вирусқа қарсы 
«Авифарир» дәрісі сатып алынған.

Ахметжан Есімов Мемлекет басшысы
на Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тап
сырмасына сәйкес қордың НұрСұлтан және 
Алматы қалаларында салынатын жұқпалы 
аурулардың алдын алу және бақылау бойынша 
емханалардың құрылысына қаржы бөлетінін 
жеткізді.

Қор төрағасы Президентке Ресеймен 
бірлесіп қолға алынған коронавирусқа қарсы 
вакцина өндіру жоспары жайында айтты.

Кездесуде «СамұрықҚазына» қорына 
қарасты компаниялардың қазіргі жағдайы 
да талқыланды. Ахметжан Есімов биыл 
Үкіметке 120 миллиард теңге көлемінде ди
виденд төленетінін, мұның 2017 жылмен 
салыстырғанда он есе көп екенін айтты. Бұған 
дейін «СамұрықҚазына» Ұлттық қорға 50 
миллиард теңге қаржыны мерзімінен бұрын 
аударған болатын.

Қорғаныс министрі 
есеп берді

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қорғаныс министрі Нұрлан 
Ермекбаевты қабылдады.

Қорғаныс министрі Мемлекет басшысы – 
Жоғарғы Бас қолбасшыға қарулы күштердің 
әскери және жедел даярлығы, Қазақстан 
армия сын дамыту туралы есеп берді.

Нұрлан Ермекбаев ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа COVID19 індетіне шалдыққан 
азаматтарды қабылдауға арналған әскери 
медициналық госпитальдің жұмысы туралы 
баяндады. Сондайақ ол әскери қызметшілер 
республиканың 10 қаласында дезинфекциялау 
жұмыстарын жүргізгені және қазақстандық 
әскери дәрігерлердің елімізге келген ресейлік 
әріптестерімен бірлесіп әрекет етіп жатқаны 
жайында айтты.

Қорғаныс министрі Қарулы күштердің 
құрылысы және дамуы тұжырымдамасын 
әзірлеу туралы да атап өтті.

ҚасымЖомарт Тоқаев қазақстандық әс
керді дамытуды жоспарлау кезінде мем
лекеттің қаржыэкономикалық мүмкіндіктерін 
ескеру қажет екеніне баса назар аударды.

Қорғаныс министрі Тұжырымдаманы 
әзірлеудің бірінші кезеңінде бюджет 
қаржысын үнемдеу мақсатында ұйымдық
штаттық құрылымды, әскери бөлімшелердің 
саны мен әскери инфрақұрылым нысандарын 
оңтайландыруға, оқдәрілерді және әскери 
техниканы тиімді пайдалануға басымдық 
берілетінін жеткізді.

Нұрлан Ермекбаев ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа әскери міндеттілерді жедел әскерге 
шақыру науқанының аяқталуы туралы ақпарат 
берді.

Мемлекет басшысы қайта қаруландыру 
жұмыстарын жоспарлы жүргізуге, 
әскерді жаңғыртуға, оның ішінде, әскери 
комиссариаттардың қызметін автоматтанды
ру және цифрландыру қажеттігін атап өтті. 
Президенттің пікірінше, әскери тәртіпті және 
жемқорлыққа қарсы күресті нығайтуға баса 
мән беру керек.

Бас қолбасшы Бейрут портындағы жары
лыс салдарынан зардап шеккен адамдарға 
медициналық көмек көрсету үшін Ливанға 
әскери медицина қызметкерлерін жөнелту 
мәселесін пысықтауды тапсырды.

Бейбіт өмірге және соғыс жағдайына 
бейімделген техникалық қызметтер мен 
әскери құрылымдардың техногендік және 
табиғи сипаттағы төтенше жағдайларды 
жоюға, сондайақ, биологиялық және 
химиялық қауіппен күреске жұмылдырылу 
ықтималдығын ескере отырып, олардың 
тұрақты түрде әскери дайындықтан өтіп тұруы 
қажет екені айтылды. 

Реаниматолог

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
«Құрылысшы күні» кәсіби мерекесіне орай сала 
қызметкерлері мен ардагерлерін қабылдады.  
Мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Адал еңбек 
һәм шеберлік
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ҚАБЫЛДАУ

САПАРБРИФИНГ

Айталық, биыл об
лыстағы 293 мектепте 
168 мыңнан аса оқушы 
білім алады деп күтілуде. 
Оның ішінде 1сыныпқа 
18 789 бала қа былданады. 
Өңірдегі оқу шылардың 
83%і, яғни 163 491 
оқушы бірінші тоқсанды 
қашықтан оқумен бастай
ды. Ал, аудан орталығынан 
шалғай орналасқан және 
шағын жинақталған 50 мек
тепте 4986 оқушы барлық 
санитарлық талаптарға сай 
штаттық режимде оқитын 
болады. 

Облыс басшысы қа
шықтан оқыту кезінде 
мектеп оқу шылары мен 
ұстаздарды элек тронды құ
рылғылармен қам тамасыз 
ету мәселесі ше шімін тап
қанын атап өтті. 

– Жаңа оқу жылы қар
саңында оқушылардың 
ком  пьютер, планшет, 
ноут бук, смартфондар
мен қам  тылуына талдау 

жа са лып, жетіспейтін құ
рал дар бірінші кезекте, 
мектеп балансындағы тех
никаларды беру арқылы, 
екінші, жергілікті жерде 
демеушілердің қолдауымен 
шешімін тауып отыр. 
Бүгінгі күні республикалық 
бюджет есебінен 22 
мыңнан аса компьютерлік 
техниканы сатып алуға 
3,5 млрд теңге қаржы 
бөлінуде. Сонымен бірге, 
жергілікті бюджет есебінен 
2635 планшет алуға 176 
млн теңге бөлінуде, – деді 
облыс әкімі.

Оқу жылының алғашқы 
тоқсаны қашықтан оқыту 
форматында өтуіне бай
ланысты  оқушылармен 
қа тар ұстаздарға да элек
тронды құрылғылар та
бысталатын болады. Аса 
қажеттілігіне қарай, мек
теп балансындағы ком
пьютерлерден бөлек, 306 
педагогқа ноутбук беріледі.

Биылғы оқу жылында 

мектеп құрылыстары да 
қарқынды жүруде. Облыс 
әкімі бұл мәселеге де ар
найы тоқталды. 

Нақты айтар болсақ, 
қазіргі таңда өңірде 8 
мектептің құрылысы жүр
гізілуде. Осы жылы Қызыл
орда қала сынан және 
Жалағаш ауданынан 2 мек
теп ғимараты пайдалануға 
берілмек. Сон дайақ, 4 
мектептің құры лысы жүр

іп жатыр. Оның ішінде 
Қы зылорда қаласынан 600 
орындық, Арал ауданы, 
Сексеуіл кентіндегі 300 
орындық мектептердің 
құры лысы жыл соңында 
аяқталады деп жоспарла
нып отыр.

Өңір басшысы жур
налистер тарапынан қо
йылған сауалдарға жауап 
берді. Онда оқушылардың 

оқулықтармен қамтамасыз 
етілуі,   бастауыш сынып
тарды оқыту форматы, 
мектептерде балалардың 
қауіпсіздігі, яғни, бейне
камералар орнату, балалар 
әжетханасын мектеп ішіне 
кіргізу жайында бірқатар 
мәселелер айтылды.

– Бала қауіпсіздігін 
сақтауға барлығымыз мін
деттіміз. Бұл мақсатта мек
тептерге жаңа талаптарға 
сай сапалы бейнекамера
лар орнату үшін облыстық 
бюджеттен 250 млн теңге 
қаржы бөлінді. Бүгінгі 
таңда бейнекамералар 
70 мектепке орнатылды. 
Әрине, бұл бірден ше
шілетін мәселе емес, әрі 
көп қаражатты қажет 
етеді. Сондықтан бұл 
жұмыстар кезеңкезеңімен 
жалғасын табады. Соны
мен бірге, бүгінде балалар 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін салааралық ар
найы ісшара жоспары 
бекітілді. Бұл атааналар
мен, оқушылармен тығыз 
байланыса отырып, жүйелі 
жұмыс жүргізуге жол аша
ды, – деді облыс әкімі.

Жиын соңында аймақ 
бас шысы қазіргі пандемия 
жағ дайында балалардың 
қауіп сіздігі үшін атаана
ларды үй жағдайында 
сақтық шараларына барын
ша мән беруге шақырды.

Жаңа оқу жылына 
жан-жақты әзірлік

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
БАҚ өкілдеріне арнап жаңа оқу жылына 
дайындық шаралары бойынша баспасөз 
конференциясын өткізді. Аймақ басшысы 
өңірдегі білім беру мекемелерінің оқу 
жылына дайындығы мен қашықтан оқыту 
форматына қатысты қолға алынып отырған 
шаралар жөнінде баяндады.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Қазалы ауданында «Жұ мыспен қамтудың 
жол картасы» бағдарламасымен құны 3 млрд 
11 млн 89 мың теңге болатын 42 жоба іске 
асырылып жатқаны көпшілікке жақсы мәлім. 
Мұрат Бақтиярұлына  аталған бағдарлама бо
йынша атқарылып жатқан жұмыстарды ау
дан әкімінің орынбасары Әліби Әбиев пен 
аудандық мәслихат хатшысы Күнтілес Назым
беков таныстырды. 

Сапар барысында Сенат депутаты ақиық 
ақын С.Сейфуллин атындағы №165, Жанқожа 
батыр атындағы №70 мектеп, «Ақбота» бала
бақ шасы, Қазалы қала сындағы №17 мектеп, 
Ғ.Мұ ратбаев ауы лындағы «Бал дәурен» бала
бақшасының ғима раттарына жүргізіліп жатқан 
құрылыс жұмыстарын, Әйтеке би кентіндегі 
қайта жаңғыртудан өтіп жатқан М.Ғабдуллин 
көшесін, Ғ.Мұратбаев ауылын газдандыру ба
рысын  көріп, өз бағасын берді.

– Қызылорда облысындағы іргелі аудан – 
Қазалыға бағдарлама арқылы қомақты қаржы 
бөлінген. Негізгі мақсат – жол, мектеп, ауруха
на, емхана, мәдениет үйлерін ағымдағы және 
күрделі жөндеу, аулалар мен елді мекендерді 
абаттандыру сияқты жұмыстарды іске асыра 
отырып, жаңа жұмыс орындарын ашу. Мемле
кет тарапынан қолдау болған соң атқарылатын 
жұмыстардың сапасы жақсы болуы қажет. Ау
дан басшылары үнемі бақылау жүргізіп отыра
тынын білдім, – деді Мұрат Бақтиярұлы.

Сенатор келесі аялдаған нысан кенттегі 
темірбетон зауыты болды. Пікірлесуде  меке
ме басшысы Сәбит Өтегенов зауыт өндіретін 
темірбетон өнімдеріне сұраныс жоғары 
екенін айтты.

Мұрат Бақтиярұлы мұнан кейін Арал ау
данында болды. Арал қаласындағы №2 шағын 
ауданы аумағынан бір қабатты 4 пәтерлі 10 
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Сенат 
депутаты құрылыс басында болып, қарқынды 
жүргізіліп жатқан жұмыстарды көзбен 
көрді. Аталған жобаның қаржысы «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкімен» келісімшарт 
негізінде облыстық бюджет есебінен бөлініп 
отыр, яғни, жаңа баспанаға осы банк арқылы 
кезекте тұрған салымшылар қол жеткізе ала
ды.   

Сенатор  Абай көшесін абат тандыру және 
қала көше лерінде жүргізіліп жатқан орта
ша жол жөндеу барысына қанықты. Осы 
жылы қаладағы 33 көше орташа жөндеуден 
өткізіледі.

Мұнан соң күрделі жөн деуден өтіп жатқан 
«Арал индустриалдытехникалық» және 
«Арал көпсалалы» кол ледж деріндегі жұмыс 
назарға алынды. 

Күрделі жөндеу барысында аталған білім 
беру нысандары заман талабына сәйкес 
жаңартылып, білім алушылар үшін қолайлы 
жағдай жасалмақшы. Жауапты мамандар мен 
колледж директорларына құрылыс сапасының 
басты назарда болуы қажеттігі айтылды. 

Ауданның индустриалды аймағында 
«Qazaq Camel» ЖШСның түйе сүтін өңдеп, 
одан құрғақ сүт өндіретін цехтың құрылыс 
алаңында болған Мұрат Бақтиярұлы мұндағы 
еңбек ырғағына қызығушылық танытты. Жы
лына 130 тоннадан астам түйе сүтінен құрғақ 
қоспалар өндіруге қауқарлы цехтағы құрылыс 
жұмыстары жыл соңында аяқталады деген 
жос пар бар. 

Архив ғимаратындағы  күр делі жөндеу 
және құрылысы аяқталған аудандық сот ғи
маратының аумағын абаттандыру жұмыс
тарымен танысып,  бірқатар құрылыс ны
санын аралаған ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Мұрат Бақтиярұлы: «Мемлекет та
рапынан ауқымды қаржы бөлініп, маңызы зор 
нысандарда құрылыс қарқынды жүргізілуде. 
Бұл бағдарлама негізінде жергілікті жердің 
тұрғындары жұмыспен қам тылып отыр. 
Сондайақ, ғима раттар да жаңаша кейіпке 
енеді. Жүргізіліп жатқан жұ мыстарға сәттілік 
тілеймін, барлығы оңынан болсын» – деп 
тілектестігін жеткізді.

Сондайақ сенатор аудандық мәслихаттың 
сессиясына қатысты.

Қазалы, 
Арал аудандары

Солтүстік 
аудандарда 
болды

ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Мұрат Бақтиярұлы 
облыстың солтүстік аудандарында 
жұмыс сапарымен болды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Жиында облыс әкімі жаңа 
оқу жылындағы сақтық  шара
ларын да назарға алды. Облыс 
бойынша алдағы 20202021 
оқу жылында 293 мектепте 168 
488 оқушы оқиды деп күтілуде. 
Оның ішінде 1 сыныпқа 18 789 
бала қабылданбақ. 

Жаңа оқу жылының 1ші 
тоқсанында бастауыш сынып
тар күшейтілген санитарлық 
талаптарды сақтай отырып, 
білім ордаларында оқыса, 
оқушылардың басым бөлігі 
қашықтан оқыту тәсілімен 
білімін жалғастырмақ. 

Өңір басшысы барлық 

аудан әкімдеріне жаңа оқу 
жылына білім ордаларын 
жөндеуден өткізіп, пайда
лануға мерзімінде беріп, 
қашықтан білім беруді сапалы 
ұйымдастыруды тапсырды. 
Бұдан бөлек «Мектепке жол» 
республикалық акциясы аясын
да әлеуметтік аз қамтамасыз 
етілген отбасылардағы бала
ларды қажетті электронды 
құрылғылармен және интер
нетпен қамтамасыз ету үшін 
жергілікті кәсіпкерлерді ба
рынша демеушілікке тарту 
мүмкіндіктерін қарастыру 
қажеттігін де жеткізді.

Жұмыспен қамту жол 

картасының орындалуы да – күн 
тәртібіндегі негізгі мәселенің 
бірі. Бағдарлама арқылы ай
мақта 274 жобаның құрылыс
монтаж жұмыстары басталып, 
8127 адам жұмысқа тартылған. 
«Еңбек» бағдарламасы аясында 
өңірде осы жылы 12607 жаңа 
жұмыс орнын құру жоспар
ланса, бүгінгі күнге дейін 8167 
жаңа жұмыс орны ашылған. 

 Бұл жайында аймақ басшы
сы тапсырылған жұмыстарды 
мерзімінде аяқтау басты меже 
екендігін алға тартты. Соны
мен қатар, осы бағдарлама 
негізінде жұмыспен қам
тылған тұрғындардың уақы

тылы жалақы алуын да естен 
шығармау керектігін баса 
айтты. «Мердігерлер жұмыс
шыларға жалақыны уақы
тылы төлеп, әлеуметтік төлем
дерін кешіктірмей аударуы 
тиіс», – деді өңір басшысы. 
Сонымен бірге облыстық 
индустриялықинновациялық 
даму басқармасымен бірлесіп, 
мемлекеттік сатып алу ба
рысында отандық тауар өн
діру шілерден тауарлар мен 
қызметтерді сатып алуды 90 
пайыз деңгейінде қамтамасыз 
етуді тапсырды. 

Аппарат мәжілісіндегі 
соңғы тақырып жылу беру 

мау сымына дайындық жұмыс
тарына арналды. Облыс әкімі 
өңірдегі барлық әлеуметтік 
нысандар қысқы уақытқа 100% 
дайын болу керектігін баса айт
ты. 

«Коронавирус пандемия
сы құрылыс саласына да 
кері әсерін тигізгені сөзсіз. 
Құрылыс жұмыстары уақытша 
тоқтатылып, жоспардан 
ауыт қулар орын алды. Де
генмен, жұмыстардың қар
қынын күшейтіп, жос пардағы 
нысандардың құры лысын мер
зімінде, сапалы аяқтауымыз 
қажет», – деді Г.Әбдіқалықова. 

Бұл мақсатта Қызылорда 

қаласы мен Қазалы ауданының 
әкімдері  орталықтандырылған 
жылу жүйесіне қосылған 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
ағымдағы және күрделі жөндеу 
жұмыстарын қазан айының 
1не дейін аяқтауы тиіс. 

Жиын соңында жергілікті 
атқарушы органдарға көмір 
бағасының тұрақтылығын 
қамтамасыз ету мәселесі де на
зардан тыс қалмауын, қатты 
отын тапшылығын болдырмау 
мақсатында осы кезден бастап 
кәсіпкерлермен келісім жаса
сып, отын қорын жасақтап қою 
керектігін ескертті.

М.СНАДИНҚЫЗЫ

Әрбір іс тиянақтылықты талап етеді

1-бет

C.Нұрымбетов аймақ бас
шысына әлеуметтік маңызы 
бар негізгі азықтүлік тауар
ларының бағалары мен тұ
рақ тандыру қоры арқылы 
атқа рылған жұмыс жөнінде 
баяндады.

Бүгінгі күні облыста 19 
түрлі әлеуметтік маңызы бар 
азықтүлік өнімдерінің 8 812,6 
тонна қоры бар. Яғни, халыққа 
қажетті қарақұмық жармасы, 
тауық жұмыртқасы, бидай 
ұны, картоп, сиыр еті секілді 
өнімдердің мол қоры бар. 
Оның ішінде тұрақтандыру 
қорын дағы өнімдер 2665,3 
тоннаны құрайды. Аймақтағы 
әлеуметтік маңызы бар азық
түлік өнімдерінің бағасы рес
пуб ликаның өзге өңірлерімен 
салыстырғанда 1,2 процентке 
төмен.

Сонымен қатар, тұрақ
тандыру қорының әріптестері 
«Ажар» сауда үйі мен «Данчо» 
жеке кәсіпкері арқылы 378,3 
тонна әлеуметтік маңызы 
бар өнім қорлары қалып тас
тырылып, облыс тұрғын да
рына ұсынылады. 

Өзге де сауда орындарын
да 5769 тонна әлеуметтік өнім 
көлемі бар.

Осы жылдың шілде айы
ның басынан Қызылорда 
қала сының ірі сауда орында
рында әлеу меттік бұрыштар 
ашылып, тұрақтандыру қо
рының өнім дерін бел гіленген 
бағада сату жұмыс тары жүр
гізілді.

«Алтын Қамба» АӨК» 
ЖШС тарапынан Қызылорда 
қаласы әкімдігі ұсынған 9 
ірі сауда үйлеріне, «Small», 
«Magnum», «Сұлтан», 
«АльАсад», «Қызыл орда», 
«Сыбаға», «Мирас», «Ажар», 
«Ақниет» әлеуметтік бұрыш

тар ашуға тұрақтандыру 
қорының өнімдерін белгі
ленген бағада сату ұсынылып, 
нәти жесінде 6 сауда орны, 
оның ішінде, «Мирас», «Аль
Асад», «Анвар», «Ажар», 
«Қызылорда Оптомаркет», 
«Ақниет» әлеу меттік бұрыш 
ашуға және тұрақтандыру 
қорының өнім дерін сатуға 
келісім берді. 

Облыста осы жылдың 
мамыр айынан бастап С1 
санаттағы, яғни, күнделікті 
қолданыстағы тауық жұ
мыртқасының 10 дана сына 
90 күн мерзімге шекті рұқсат 
етілген 284 теңге мөлшерде 
бөлшек сауда бағасы бел
гіленді.

Сондайақ, өңірде қара
құмық жармасының бағасы 
тұрақ тал ма уына  байланыс ты, 
тиісті талап тарға сәйкес шекті 
рұқсат етілген 313 теңге 
мөлшерде бағасы бекітілуде.

Облыс әкімі басқарма 
басшысына тұрақтандыру 
қоры арқылы әлеуметтік 
маңызы бар негізгі азық
түлік тауарларының баға
ларын тұрақтандыруды, 
әлеу  меттік дүкен дер мен әріп
тес тердің сауда орын дарында 
қалыптастырылған әлеу меттік 
қатарларды күзгі өнімге дейін 
ерте пісетін көкөніс өнім
дерімен қамтамасыз етуді тап
сырды.

Алдағы 20202021 жылғы 
қысқы маусымаралық кезеңге 
осы бастан азықтүлік қорын 
қалыптастыру бойынша ша
ралар қабылдауды міндеттеді. 
Сонымен қатар, облыс ор
талығында әлеуметтік дү кен
дердің санын көбейту жөнінде 
тапсырма берілді.  

«СБ» ақпарат

Баға және 
тұрақтандыру қоры

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
Сейілбек Нұрымбетовты қабылдады деп хабар-
лайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Қабылдау барысында Ж.Абатов 
Байқоңыр қаласының әлеуметтікэконо
ми калық дамуы жөнінде баяндады. 
Қазіргі таңда Байқоңыр қаласында 77 
299 адам тіркелген, оның ішінде 49 541і 
Қазақстан Республикасының азаматта
ры. 

«Жұмыспен қамтудың 20202021 
жылдарға арналған Жол картасына» 
сәйкес Байқоңыр қаласында, Төретам 
және Ақай елді мекендерінде электр 
желілерін реконструкциялау, көшелерді 
жөндеу және жарық тан дыру, білім беру 
мекемелерін ағым дағы жөндеу бойын
ша жобалар жүзеге асырылуда. Жаңадан 
610 жұмыс орны ашылып, оның 306
сы Байқоңыр қала сының «Халықты 
жұмыспен қамту орталығы» арқылы 
тартылған.

Бүгінгі таңда Байқоңыр қаласында 12 
білім беру ұйымы жұмыс жасайды. Оның 
5і ҚР білім беру стандарты 7і РФ білім 
беру стандарты бойынша. Оқушылардың 
жалпы саны – 9 337. Байқоңыр қаласы 
әкімшілігінің қарамағындағы және 
РФ білім беру стандарттары бойынша 
жұмыс істей тін мектептерде 3 944 оқушы 
оқиды, оның ішінде 1 439ы (36,5%) – ҚР 
азаматтары. Қазақстандық білім беру 
стандарттары бойынша мектептерде 5 
393 оқушы білім алуда.

Қалада эпидемиологиялық жағ
дайдың нашарлауына байланысты 
«Байқоңыр қаласының көпбейінді ау
руханасы» ШЖҚ КМК базасында 120 
төсекорынға арналған провизорлық 
стационар ашылып, 10 өкпені жасанды 
желдету аппаратымен (ӨЖЖ), 34 оттекті 
концентраторлармен, қажетті дәрілік 
заттармен жабдықталған. 

Ақай ауылдық округі, Төретам кенті, 
Байқоңыр қаласының 488 көпбалалы 
және аз қамтылған отбасыларына 
4,4 млн теңге көлемінде азықтүлік 
себеттерін тарату ұйымдастырылды, 
сондайақ «Біргеміз» республикалық 
қорынан Байқоңыр қаласының 704 
тұрғынына 35,2 млн теңге көлемінде 
көмек көрсетілді.

Қазақстан Республикасында тө
тенше жағдай режимінде комму

налдық қызметтерге ақы төлеу бо
йынша халықтың шығыстарын өтеу 
Қағидаларына сәйкес Байқоңыр қала
сында callорталық ашылып, ком му нал
дық қызметтерді өтеуге құқығы бар 2083 
тұрғынның және онымен бірге тұратын 
отбасы мүшелері тізімі жасақталып, 
сәуір, мамыр айларына 62,2 млн теңге 
төленген.

Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес 
«Байқоңыр қаласының             2020 жылға 
арналған әлеуметтікэконо микалық 
дамуының жол картасы» әзірленіп, оны 
ҚР ПремьерМинис трінің орынбасары, 
«Байқоңыр» кешені жөніндегі Қазақстан
Ресей үкімет аралық комис сиясының тең 
төр ағасы Р.В. Скляр бекітті. 

«Жол картасы» әлеуметтікэконо
ми калық дамуға және тұрғындардың 
өмір сүру деңгейін арттыруға, Бай қоңыр 
қаласында тұратын ҚР азаматтарының 
тұрғын үйді жеке ше лендіру мәселесін 
шешуге, Бай қоңыр қаласы әкімшілігінің 
қара ма ғындағы мемлекеттік жалпы 
білім беру ұйымдарында «Қазақстан 
тарихы», «Қазақ тілі» және «Қазақ 
әдебиеті» пәндерін зерделеуді ұйым дас
тыруға, сондайақ Байқоңыр қа ла  сының 
инфрақұрылымын қайта жаңар туға және 
жаңа тұрғын үй салуға бағытталған жо
балар мен бағдар ла малардан қамтылған 
тоғыз түрлі ісшарадан тұрады.

«Байқоңыр қаласын дамытудың ұзақ 
мерзімді бағдарламасын» іске асыру бо
йынша жұмыстар жүргі зі луде, сондайақ 
«Байқоңыр» кешені жөніндегі кезекті 
үкіметаралық комис сия ның күн тәртібіне 
енгізу үшін мәселелер пысықталуда. 

Облыс әкімі нақты тапсырмалар 
жүктеді. Атап айтқанда, коронавирус, 
төсекорындарды көбейту, дәрі дәрі
мек қоры, ИВЛ аппараты, емдеу меке
мелерінің жұмысы, «Байқоңыр» кешені 
бойынша үкіметаралық комис сияның 
кезекті сұрақтарын нақты лауды және 
жұмысқа ұсыныс тарды пысықтау қажет
тігі айтылды. 

Сонымен қатар, әлеуметтік тө лем
дер уақытылы және мерзімінде төленуін, 
жалпыэкономикалық әлеу меттік жағ
дайды бақылауға алу керектігін ескертті. 

Байқоңырдың даму 
бағыты баяндалды

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова ҚР Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасының басшысы Жасұлан Абатовты 
қабылдады.
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– Ләйлә Бегалықызы, алдымен 
жаңа қызметіңізбен құттықтаймыз.

Жасыратыны жоқ, праймериз 
сөзін көпшілік біле бермейді. Бі реу
лер сайлау өткелі жатыр деп қабыл
дауда. Түрлі деңгейдегі депутаттық 
фракцияны қалыптастыру үшін 
қолға алынғалы отырған бұл жа ңа
шылдық еліміздегі өкілетті орган
дардың тыныстіршілігіне жаңа сер
піліс әкеледі деп сенеміз. Деген мен, 
праймериз сөзін түсінікті тілмен  
жет кізіп берсеңіз...

– Расында да, праймеризді көбісі 
біле бермеуі мүмкін. Себебі, бұрын-
соңды біздің партиялық-саяси жүйенің 
тарихында мұндай шара кең көлемде 
өткізілмеген. Түсіндіріп өтейін, алдын 
ала партияішілік іріктеуді праймериз 
деп атайды. Яғни, праймериз арқылы 
ашық бәсекеде мықты көшбасшылар 
анықталады.

Осылайша, сайлаушылардың мүд-
де лерін білдіре алатын, белсенді аза-
маттар, одан әрі партиялық тізімдерге 
енгізу үшін іріктеледі.

– Демек, партияішілік іріктеудің 
міндеті жаңа көшбасшыларды 
анық тау дейсіз  ғой...

– Бізге халық арасынан шығып, 
қоғамда қалыптасқан жағдайды білетін 
және қолынан іс келетін беделді 
азаматтарды партия қатарына тартып, 
елді дамыту мәселелеріне іс жүзінде 
атсалысқаны керек. Сондықтан да 
праймериз «Мықты лидер – мықты 
партия» қағидасын ұстанатын болады. 

Іріктеуде сенімге ие болған ондай 
азаматтар Парламент Мәжілісіне және 
мәслихаттарға депутаттыққа, сон-
дай-ақ, партия филиалдарының орган-
дарына және мемлекеттік органдар-
дағы лауазымдарға ұсыным жасауға 
арналған партиялық тізімге енеді.

Түптеп келгенде, осылайша біз 
депутаттыққа мықты, елге қызмет 
ететін тұлғаларды ұсынамыз.

– Праймериз қалай өткізіледі 
және оған кімдер қатыса алады?

– Партияішілік іріктеу арнайы бе-
кітілген Ережеге сәйкес өткізіледі, 
оны партия сайтынан көріп танысуға 
болады.

Естеріңізде болар, өткен жылы 
праймериз Сырдария ауданында пилот-
тық режимде өткізілді. Бұл бізге біраз 
тәжірибе жинауға мүмкіндік берді.

Ал енді биылғы жылы 17 тамыз 
бен 3 қазан аралығында алғаш рет 
бар лық өңірлерде толыққанды прай-
мериз  өткізу белгіленді. Ол 5 кезең 
бо йынша өткізілмек. Яғни, бірінші 
кезеңі  кандидаттарды ұсыну және 
тіркеу. Екінші – кандидаттарды үгіт-
ке даярлау. Үшінші – үгіт-насихат 
жұмыстары. Төртінші – дауыс беруді 
өткізу. Бесінші – тізімдерді дайындау.

Кандидаттарды ұсыну бастауыш 
партия ұйымының атынан немесе өзін - 
өзі ұсыну жолымен жүзеге асырылады. 
Кандидаттар бір облыс, қала, аудан 
шегінде праймериз өткізудің бекі-
тілген ережесінде көрсетілген талап-
тарға сәйкес ұсыныла алады. Қатысу-
шыларға байланысты айтарым, 
ірік теу партияішілік болғандықтан, 
оған қатысатын азамат міндетті түрде 
пар тия мүшесі болуы қажет. Ал партия 
мүшесі емес кандитаттар тіркеу мерзімі 
аяқ талғанға дейін партияға кіруі тиіс.

Жоғарыда атап өткенімдей, ашық 
әрі әділ бәсекеде партия тарапынан 
өкілетті органдарға үміткер ретінде 
шынымен де іскер, беделді, білімді 
азаматтар іріктеледі деп есептеймін.

– Дұрыс айтасыз, бәсеке болған 
соң барлық үміткерлер өзін жан
жақты көрсетуге талпынады. Осы 
жерде үміткерлердің үгітнасихат 
жұмыстары қалай жүргізіледі?

– Үгіт – насихат жұмыстары күн-
тізбелік жоспарға сәйкес жүргізі-
леді. Кандидаттардың үгіт жұмысы 
және олардың үгіт материалдары 
пар тияның жарғылық және бағдар-
ламалық құжаттарына қайшы кел-
меуі тиіс. Сондай-ақ, үгіт жұмысы 
кандидаттардың дербес қаражаты 
есебінен жүргізіледі. Сол үшін де 
кандидаттар ұйымдастыру комитет-
терінің талаптары бойынша үгіт 
жұмысына жұмсалатын қаражаттың 
сомасы туралы ақпаратты ұсынады.

– Олардың арасында дебат тар 
яғни, пікірталастар ұйымдасты
рылады ғой....

– Иә, ереже бойынша үміткер
лердің барлығы жария пікір са
йыстарға қатысуы міндеттелген. 
Бұл жария пікірсайыс 3 деңгейде 
өт кізіледі. Бірінші  базалық деңгей 
– праймериз барысында, екінші дең
гей – партияның аудандық және 
қалалық филиалдарының конфе
ренцияларында, үшінші – партияның 
облыстық филиалдарының конфе
ренцияларында. 

Праймериз ережесінде кандидаттар-
дың жария пікірсайыстарға қатысу 
тәртібі қарастырылған. Мәселен, ау-
дандық және қалалық мәслихаттарға 
үміткер кандидаттар кем дегенде 1 
рет. Ал, облыстық мәслихаттарға 
үміткер кандидаттар кем дегенде 
2 рет, ҚР Парламенті Мәжілісіне 
үміткер кандидаттар кем дегенде 3 рет 
пікірсайыстарға түседі. 

– Дауыс беру қалай және қанша
лықты ашық жүргізіледі?

– Үміткерлерге дауыс беру партия 
мүшелері арасында жүргізіледі. Пан-
демияға байланысты праймериз өткізу 
ережесіне өзгерістер енгізіліп, дауыс 
беру онлайн-форматта өткізілетін 
болды. Бұл азаматтар денсаулығының 
қауіпсіздігі және ашықтық пен 
қолжетімділікті арттыру үшін жасалған 
нақты қадам деп қабылдауымыз қажет. 
Өздеріңіз білесіздер, біздің өңірде 
интернет желісіне қолжетімділік төмен 
шалғай елді мекендер де бар. Мұндай 
елді мекендерде бастауыш партия 
ұйымдарының базасында  дәстүрлі 
түрдегі дауыс беру жүргізіледі. Осы 
жерде атап өту керек, барлық  дауыс 
беру барысынан фото-бейнежазба 
жүргізуді жоспарлап отырмыз. Сон-
дықтан, праймериз барынша әділ әрі 
ашық өтетіндігіне сенім мол. Негізінен 
праймериздің өткізілуін бақылауды 
Партиялық бақылау комитеті, өңірлік 
және аумақтық партиялық бақылау 
комиссиялары жүзеге асырады. 
Сондай-ақ, үміткерлердің партия мү-
шесі болып табылатын сенімді өкілдері 
де дауыс беру процесіне байқаушы 
ретінде қатыса алады. 

Осы жерде атап өту керек, партия-
ның орталық аппараты шетелдік озық 
тәжірибелерді зерттей келе, тиісті ІТ 
мамандарымен бірлесіп «Электронды 
партия» жобасы аясында «Праймериз» 
ақпараттық жүйесін әзірледі. Ол веб-
портал мен мобильді қосымшадан 
тұрады. Онда жеті базалық қағидат 
басшылыққа алынған.  Атап айтқанда, 
олар қолжетімділік, автономдылық, 
айқындық, сенімділік, легитимділік, 
көп функционалдық және қауіпсіздік 
қағидаттарын қамтиды. Бұлар жүйені 
қолдануға жеңіл етіп, ақпараттық 
қауіпсіздікті, сайлаушының «таңдау 
құпиясын», сырттан араласу мен 
бұр малау тәуекелдерінен қорғауды 
қам тамасыз етеді. Сонымен қатар 
«Праймериз» жүйесі тұрғындармен 
кері байланысты барынша күшейтіп, 
сауалнамаларды жедел жүргізуге, 
түрлі бастамалар мен заң жобаларын 
талқылауға, шалғайдағы елді мекендер 
тұрғындарының пікірлерін тыңдауға 
мүмкіндік береді. Жаңа цифрлық 
мүмкіндіктерді халық та қарқынды 
қолданатын болады.

– Бұл праймериз сайланбалы ор
гандарға ең мықты деген аза мат
тарды анықтап, партиялық тізім ді 
қалыптастыру дедік. Ендеше пар
тиялық тізімде қоғамның түрлі өкіл
дерінің мүдделерін білдіретін бөлініс 
белгіленген бе?

– Елбасы еліміздің сайланбалы ор-
гандарында әйел азаматтардың үле-
сін 30%-ке жеткізуді тапсырды. Бұл 
пар тияішілік іріктеу праймеризде 
ес  ке ріліп отыр. Яғни, партиялық ті-
зім дердің сапалық құрамында әйел 
азаматтардың үлесі кем дегенде 30%, 
сол секілді 35 жасқа дейінгі жастардың 
үлесі 20 процент болуы шарт. 
Көпбалалы аналардың, қандастардың, 
ерекше қажеттіліктері бар азаматтар 
мен басқа да әлеуметтік топтардың 
өкілдері сайлаушылардың өңірлік 
құрылымына сәйкес енгізілмек.

– Жаңа бастамалардың ел 
мүддесіне қызмет жасауын тілейміз. 
Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен 
Дәулет ҚЫРДАН,

«Сыр бойы»

Қазір қоғамда 
«Nur Otan» партиясы 

өткізгелі отырған ішкі 
партиялық іріктеу – 
праймериз мәселесі 

қызу талқыланып 
жатыр. Алайда оның 

мәні мен мазмұнын 
біреу біліп жатса, енді 

біреуге беймәлім мәселе. 
Осы орайда «Nur Otan» 

партиясы облыстық 
филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары 
Ләйлә Төрешовамен 

сұхбаттасқан едік. 

ПРАЙМЕРИЗ – 
ашық бәсекеде мықты 
көшбасшыларды таңдау

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат

ШАҒЫРТАЕВ ИМАМЗАДА ҚУАНЫШБАЙҰЛЫ

- ҚР Президентінің Жолдауынан 
туындаған мемлекеттік бағдарламалар-
дың сапалы жүзеге асыруға атсалысу;

- Ауыл шаруашылығы саласына жаңа 
технологияларды енгізуге жұмыс жасау;

- Аймақ халқының әлеуметтік жағ-
дайын жақсарту мақсатында жаңа жұмыс 
көздерін ашуға жағдай жасау;

- Мемлекеттік жекеменшік әріптестік 
аясында ауылды елді мекендерде қажетті 
әлеуметтік нысандарды салдыру;

- Күріш шаруашылығын дамытуға 
қажетті мүмкіндіктер қарастыру;

- Ауылдардың көркейіп-көгалда нуы-
на, абаттандыруға үлес қосу;

- Аймақтың инвестициялық мүмкін-
діктерін дамыту;

- Жаңа жобалар мен тың бастамаларды 
жүзеге асыруға бағытында аймаққа 
инвесторлар тарту;

- Денсаулық сақтау саласындағы 
ха лыққа тегін дәрігерлік қызметтің не-
ғұрлым көбеюіне, ана мен баланың 
өлімін болдырмауға денсаулығын қорғап, 
сақтауға ықпал ету;

- Ауылішілік жолдарды жөндеуге, 
электр желілерінің кедергісіз жұмыс ат-
қаруына ықпал ету;

- Білім беру, денсаулық сақтау, мә -
дениет саласы қызметкерлердің мәр-
тебесін арттыруға, халыққа көрсетілетін 
тегін медициналық қызметтің сапалы 
болуына ықпал ету;

- «Нұрлы көш» бағдарламасының өз 
шегінде жүргізілуіне де атсалысамын;

- Ауыл шаруашылығы саласындағы 
шаруашылықтарды ірілендіруге күш 
салу;

- Ауыл жастарына өңірді дамытуға 
қажетті мамандықтар бойынша грант 

бөлуге атсалысу;
- Су шаруашылығы саласындағы 

өзекті мәселелерді шешуге басымдық 
беру;

- Елді мекендердің инфрақұрылымын 
дамыту;

- Әлеуметтік осал топтарға бағыт-
талған қолдау шараларын күшейту;

- Қазіргі заман талабына сәйкес ша-
ғын және орта кәсіпті дамыту;

- Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 
бағдарламалар арқылы жергілікті жас-
тарды жаңа кәсіп көздерін ашуға тарту. 

Осы және басқа да ел үшін ең 
қажетті шаруалардың лайықты деңгейде 
жүргізілуіне, халықтың сұранысына сай 
еңбек етуге барымды саламын.

Сенім үдесінен шығып, жерлесте-
рімнің талабын орындау – менің басты 
мақсатым, азаматтық ұстанымым.

ЕЛ СЕНІМІН АҚТАУ – ПАРЫЗ
Шағыртаев Имамзада Қуанышбайұлы Қазақстан Республикасының азаматы, ұлты қазақ.
1969 жылы 25 тамызда Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Таң ауылында дүниеге 

келген.
Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтын инженер-механик мамандығы бо йын-

ша бітірген. 
Еңбек жолында Таң совхозында механик, Жалағаш аудандық «Асар» ассоциациясында 

инженер-механик, Таң ауылдық округінің әкімі қызметтерін атқарған.
2003 жылдан осы уақытқа дейін «Таң ЛТД» ЖШС директоры қызметінде.
Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты.
«ҚР-ның Тәуелсіздігіне 10 жыл», «ҚР-ның Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін» 

медальдарымен, облыс әкімінің «Құрмет» грамотасымен, аудан әкімінің Алғыс хаттарымен 
марапатталған.

«Жомарт жүрек» байқауы бойынша Жалағаш ауданының жеңімпаздары қатарында «Жыл 
меценаты» номинациясына ие болған.

Отбасылы.

БАҒДАРЛАМАСЫ:

ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат Шағыртаев Имамзада Қуанышбайұлының тапсырысымен басылды. Қаржысы республикалық бюджет есебінен төленді.

– Ғалым Қонақбайұлы, сонымен 
облыстан Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутатын 
сайлау бюллетеніне қанша кандидат 
енгізіледі?

– Сайлау бюллетеніне кандидат ре-
тінде тіркелген А.Әлназарова, А.Қай-
рул лаев, М.Сәрсенбаев, И.Шағыртаев 
енгі зіледі. Дауыс беретiн күнге екі 
күн қалғанда кандидатты тiркеу 
туралы шешiмнiң күшін жоюға немесе 
бұған дейiн тiркеуден шығарылған 
кандидатты қалпына келтіруге жол 
берілмейдi. Осыған байланысты 2020 
жылғы 10 тамызға дейін қайсыбір 
кандидатқа қатысты осындай шешім 
шықса немесе депутаттыққа кандидат 
облыстық сайлау комиссиясына бұл 
туралы жазбаша өтiнiш бере отырып, 
өз кандидатурасын алып тастаса, оның 
тегі сайлау бюллетенінен сызылады.

– Дауыс беру үшін қанша сайлау 
бюллетені әзірленеді?

– Облыстық сайлау комиссиясының 
2020 жылғы 3 тамыздағы шешімімен 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлау жө-
нін дегі сайлау бюллетеньдерінің саны 
таң дау шылардың жалпы санынан 1 
процент резервті қоса алғанда 148 деп 
анықталды.

Бюллетеньдерді ҚР Орталық сай-
лау комиссиясы белгілеген қорғалу 
дәрежесін сақтай отырып дайындайды.

Сенат депутаттарын сайлауда дауыс 
беру 2020 жылғы 12 тамызда Қы зыл-
орда қаласы, Жақаев көшесі, 72 ме кен-
жайындағы Қызылорда мемле кет   тік 
уни верситетінің «Студенттер са  райы» 
ғимаратында өткізіледі. Бұл ту ралы 
об лыстық сайлау комиссиясы бас-
пасөз беттері мен интернет сайтында 
жа рия лап, таңдаушыларға шақырулар 
жол даған. Дауыс беруге таңдаушылар 
– мәсли хат тардың депутаттары 
қатысады.

Сенат депутаттарын сайлау таңдау-
шы лардың бiрлескен отырысында 
жүр гiзiледi. Егер бiрлескен отырыс қа 
тиiсiнше облыстың барлық мәслихатта-
рынан, өкiл болатын сайланған депу-
таттар санының елу процентінен 
астамы қатысса, ол заңды әрі өткiзiлген 
бо лып есептеледi.

Таңдаушылардың бiрлескен отыры-
сына облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы мен мүшелерi қатысады. 
Бiр лескен отырыс өткiзiлетiн жерде 
об лыстық сайлау комиссиясы Сенат 
депу татын сайлау жөнiндегi дауыс беру 
пунк тiн ұйымдастырып, таңдаушылар 
дауыс береді.

Сонымен қатар, дауыс беру күні 
дауыс беруге арналған сайлау үйі 
ашылған кез ден бастап және таңдау-
шылардың да уыс тарын санау кезінде 
нәтижелері анық талғанға дейін 
дауыс беру үйінде бір мезгілде әрбір 

канди даттан сенім білдірілген бір-
бір адамнан, қызметтік куәлігі мен 
редакцияның тап сырмасы болған 
кезде әрбір бұқаралық ақпарат құра-
лынан бір-бір өкілден және Қазақстан 
Республикасының әрбір сая си пар-
тия сынан, өзге де қоғамдық бір-
лестік, басқа да коммерциялық емес 
ұйымдардан бір-бір байқаушыдан жә не 
аудармашы бірге жүруге құқылы шет 
мемлекеттер мен халықаралық ұй ым -
дардың байқаушылары қатысуға құ-
қылы.

– Айтқандай, сайлауда шетелдік 
байқаушылар байқау жүргізе ме?

– Сайлау заңнамасына сәйкес 6 
тамызда сағат 18.00-де халықаралық 
бай қау шыларды аккредиттеу аяқталды.

Сыртқы істер министрлігі ҚР Сена-
тына сайлауды байқау үшін шақыру-
хаттар мен тиісті ноталар ТМД, ТМД 
ПАМ, ТМЫК, ТүркПА және ШЫҰ 
ха лықаралық ұйымдарына жіберілген. 
Осы лайша, Қазақстан Республикасы 
Пар ламенті Сенаты депутаттарының 
сайлау науқаны аясында Сыртқы 
істер ми нистр лігінің 2020 жылғы 6 
тамыздағы ұсынысы бойынша ҚР 
ОСК Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңе сінен 5 
байқаушыны аккредиттеді: Әзер-
байжан елшілігінің 2 өкілі және Қыр-
ғызстан, Өзбекстан, Түркия елшілік те-
рінің бір-бірден өкілі.

Сондай-ақ ҚР СІМ жанында аккре-
диттелген шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарының 143 өкілі сайлау туралы 
заңнамаға сәйкес сайлауды халық ара-
лық байқаушылармен тең дәрежеде 
байқау жүргізеді.

– Пандемия жағдайында дауыс 
беру тәртібі қалай ұйымдас тыры
лады?

– Осы сайлауды ұйымдастыру және 
өткізу барысында Орталық сайлау ко-
мис сиясының және Қазақстан Респуб-
ли касы Бас мемлекеттік санитарлық 
дә рігерінің 2020 жылғы 24 шілдедегі 
№16/313 бірлескен қаулысымен бекі-
тіл ген «Қазақстан Республикасы Парла-
менті Сенатының депутаттарын сайлау-
ды өткізу кезінде коронавирустық 
инфек цияның таралуының алдын алу 
жөніндегі ұсынымдар» басшылыққа 
алынады.

Пандемия жағдайында сайлау про-
це сіне қатысушылардың санитарлық 
қауіп сіздігіне айрықша көңіл бөлінген. 
Облыс тық сайлау комиссиясының 
облыстық Бас мемлекетттік сани та-
риялық дәрігерімен бірлескен Сенат 
депутаттарын сайлауды өткізу кезінде 
коронавирустық инфек ция таралуының 
алдын алу алгоритмі қабыл данды.

Үгіт науқанында кандидаттардың 
таң даушылармен онлайн-режимдегі 
кез десулермен қатар тиісті санитарлық-
гигиеналық талаптарды сақтай отырып, 
жүзбе-жүз кездесулері ұйымдас ты-
рылды. Дауыс беру күні дауыс беретін 
үй-жай тиісті талап тарға сай жаб-
дықталып, медицина қызмет керінің 
қатысуы қарас тырылады. Депутат тар-
дың барлығы анти септикалық қорғаныс 
құралдарымен қам тамасыз етіледі.

– Бүгінгі күнге дауыс беру үй
жайының әзірлігі қандай?

– Дауыс беру үй-жайын санитарлық 
талаптарға сай жабдықтау жұмыстары 
жүргізілуде: пердесіз дауыс беру каби-
налары орнатылып, дауыс берудің ал-
дын ала қорытындыларын шығара 
оты рып, таңдаушыларды электрондық 
тір кеуді жүз еге асыруға арналған, Қа-
зақстан Рес публикасы Орталық сайлау 
комис сиясы Интернет-ресурсының 
функ цио налын (ДАҚТЭТ) іске қосу 
бойынша шаралар қолданылуда.

– Биылғы Сенат сайлауында 
дауыс беру кезінде қандай да бір 
ерекшеліктер бар ма?

– 2017 жылы өткізілген сайлау нау-
қанында қолданылған дауыс берудің 
ал дын ала қорытындыларын шығара 
оты рып, таңдаушыларды электрондық 
тіркеуді жүзеге асыруға арналған, Қа-
зақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясы Интернет-ресурсының 
функ  ционалы қайта пайдаланылады. 
Об лыс тық сайлау комиссиясының ше-
шімі мен осы функционалды пайдалану 
мақ сатында дауыс беру үйінде болу 
үшін үш қызметкердің болуына 
рұқсат берілді. Дауыс беруге арналған 
пунктте депутаттар компьютер ар-
қылы электрондық тізімге тіркеледі, 
таңдаушыны қайта тіркеуге ДАҚТЭТ 
функционалы жол бермейді.

Тіркеу нәтижелері Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Сенатының 
депу таттарын сайлауда дауыс берудің 
қоры тындылары ресми шығарылғанға 
дейін ДАҚТЭТ функционалында сақ-
талады. Аумақтық сайлау комиссия-
ларының мү шелері Қазақстан Респуб-
ликасы Пар ламенті Сенатының 
де пу тат тарын сайлау бойынша дауыс-
тар ды санау нәтижелері туралы хатта-
маға қол қойғаннан кейін, комиссия 
төрағасы көрсетілген хатта маны оның 
мәліметтерін ДАҚТЭТ функ  цио  налына 
енгізу үшін дереу пайда ла нушыға 
береді.

– Сенат депутаты болып сайлану 
үшін кандидат қанша дауыс жинауы 
қажет?

– Парламент Сенаты депутаттарын 
сайлау кезінде дауыс беруге қатысқан 
таңдаушылардың елу процентiнен 
аста мының дауысын алған кандидат 
сондай-ақ қайта дауыс беру 
өткізілген жағдайда басқа кандидатқа 
қарағанда дауыс беру ге қатысқан 
таңдаушылардың дауыс саны ның 
көпшiлiгiн алған кандидат сайланған 
деп есептеледі.

Дауыс беруге қатысқан таңдаушы-
лардың кемінде 50 проценттен жоғары 
дауыстарын алған кандидат Қызылорда 
облысынан Сенат депутаты болып сай-
ланған деп саналады.

– Дауыс берудің қорытындысы 
қашан жарияланады?

– Парламент Сенатының депутатта-
рын сайлау қорытындыларын Орталық 
сайлау комиссиясы анықтап, сайлау 
өткі зілген күннен бастап он күннен 
кешік тірмей бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялайды.

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы» 

12 ТАМЫЗ – СЕНАТ САЙЛАУЫ

СЕНАТОРЛАРДЫ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫ САЙЛАЙДЫ

Осыдан екі ай бұрын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығымен  2020 жылдың 12 тамызына  
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатына сайлау 
белгіленді. 

Содан бергі уақытта облыстық сайлау комиссияларында 
Сенат депуттары сайлауын өткізуге дайындық шаралары 
ұйымдастырылды. Бүгінгі сұхбатта жақын күнде өтетін 
саяси шараға қатысты өзімізді толғандырған сауалдарды 
облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ғалым 
Баймырзаевқа  қойған едік.
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Ұлы ақынның 150 жылдық 
мерейтойының ЮНЕСКО та
ра пынан атап өтілуі де абай
та нуға жаңа қарқын, тың ша 
быт бергендей болды. Осы нау 
айтулы мереке қарса ңын  да 
жа  рыққа шыққан елеу лі ең бек 
тердің қатарын да З.Ахме тов
тың «Абай дың ақын дық әле
мі», Ғ.Есімовтің «Ха кім Абай», 
Қ.Мұхамеджа новтың «Абай 
мұ   рагерлері», М.Мыр зах ме тов
тің «Абайтану тарихы», Ж.Ыс
ма ғұловтың «Абай: ақын дық 
та ғылымы» жә не т.б. кітап тар
ды атауға бо лады.

Абай шығармаларын зерттеу 
жұмыстары қилы кезеңдер мен 
қиын асулардан өтіп, талай 
табыстарға жетсе де, ақынның 
төл мұраларын еркін елге тән 
жаңа көзқарас тұрғысынан са
раптап, мәтіндерге кеңестік 
идео логия «күйесінен» толық 
арылтатын дәйекті текстоло гия
лық талдау жүргізу жұмыстары 
біржола аяқталды деп айта ал
маймыз. Шынында да, Абай 
шығармаларына мәтіндік сарап
таулар жүргізу кемелденді деуге 
әлі ертерек. «Таулар алыстаған 
сайын биіктей түседі» демек
ші, жаңа мыңжылдықтар то
ғы сында ақын мұралары дәу
ір өзгерістерімен үндесіп, тың 
мазмұн, соны сипаттарға ие 
болуда. Бұл орайда Абай шы
ғар малары замана талабына 
сай ғылымның түрлі салалары 
бо  йынша зерттеу көзіне ай
на  лып, жаңа қырларымен 
та    ны луы көңіл қуантады. 
Абай    дың дүниетанымы мен 
әлеу    меттік көзқарастары бү
гін гі күн мінберінен зерделе
ніп, қо ғамдық пікір талас
тар     дың азығына айналуда. 
Әсі   ресе, фи лософ ғалымдар 
өз   де  рі нің кеңестік саясаттың 
уы сында кеткен үлесін толты
руға құлшына кірісті. Белгілі 
себептермен уақытында тү
бе гейлі зерттеліп, білікті ға
лым дардан тиісті бағасын 
алып үлгермеген Абай әле
мі  нің ашылмаған сыры әлі 
көп. Кеңестік дәуірдің ға лым
дары Абайдың адами көзқа
растарында орыс зиялыларының 
әсері (Лермонтов, Некрасов, 
Пушкин, Толстой, т.б.) мол 
десе, қазіргі зерттеушілердің 
бір то бы оны «батыстан үй
ренген» (Дрэпер, Гете, Спенсер, 
Байрон) деп, екінші бір тобы «ол 
шығысшыл ақын» (Фердоуси, 
Физули, Жәми, Науаи, т.б.) де
генді айтып жүр. Соңғы кезде 
ақынның діниәлеуметтік фи
лософиясына да біржақты баға 
беріліп, тіпті, үстірт, теріс 
пікірлер де байқалып қалды.

Қысқасы, Абайдың дүние
танымы жөніндегі ғылыми
қоғамдық пікірталас басталып 
та кетті. Тек «Әттең, Әуезов 
болғанда» деген өкінішті тіркес 
ойыңа еріксіз түседі. «Әттең» 
дейтініміз 60шы жылдарға 
дейін Абайды идеалист, діншіл, 
буржуазиялық ойшыл дейтін 
сыңаржақ пікірдің үстем 
болғаны жасырын емес. Осы 
мәселе жайында академик 
С.Қирабаевтың «Идеологиялық 
қыспақ Мұхтар Әуезовтің 
Абай туралы зерттеулеріне де 
белгілі дәрежеде әсер еткені 
оның әр жылдары жазғандарын 
салыстыра қарасаң, анық көзге 
шалынады. Осы жағдайлар 
қазір ұлттық әдебиеттің негізгі 
даму кезеңдерін, Абайдың осы 
процестегі орнын бүгінгі тә
уелсіз елдің мұратмақсаттары 
тұрғысынан байсалды зерттеуді 
қажет етеді», – деген орынды 
да ойлы пікірлері бұл сөзімізді 
растай түседі. М.Әуезовтің өмі
ріндегі осы кезең туралы ұлы 
жазушының замандасы, көр
некті әдебиеттанушы Ә.Қо ңы
ратбаев мынадай естелік ай
тады:

«…Ұзамай Абайдың юби
лейі келіп, онда Сәбит Мұқанов 
Абай философиясы жөнінде 
баяндама жасады. Шынымды 
айтсам, баяндама көңілдегідей 
болмай шықты. Сөз кезегін 

алған Мұқаң мінбеге көтеріліп: 
– Абайдың философиясын 
зерттеу, әрине, жақсы бастама. 
Бірақ, оны журналистік шолу 
емес, теориялық тұрғыда зерт
теген дұрыс болар еді. Абай
дың әдеби мұрасына кел генде 
оның ақындығын баса көр
сет кеніміз жөн. Пушкиннің 
фи лософиясын зерттеп, олжа 
тап қандар орыс халқында көп 
емес. Олар Пушкинді «ұлы 
ақын» деп дәріптейді. Біз де 
осы арнаға түссек қайтеді?», 
– деді. Бұл арада Әуезовтің 
Абай философиясынан саналы 
түрде бас тартып, «құрулы 
қақ паннан» қашқақтайтын се
бе бін де сезетіндейміз. Демек, 
зерттеушілердің Абай филосо
фиясы жайында айқын прин
ципті ұстанымының болмауы 
да түсінікті жайт.

Абайдың дүниетанымы мен 
философиялық көзқарастары 
дегенде ғалымдардың алдымен 
ауызға алып, тілге тиек етері – 
оның 38қара сөзі. Сондықтан 
біз де ақынның аталған еңбе
гінің айналасында ой қозғап, 
пікір білдіргенді жөн көрдік.

Зерттеушілерге мәлім, Мүр
сейіт көшірген Абай қол жаз
балары қанша көп бол ған  мен, 
кейінгі ұрпаққа оның үш нұсқасы 
ғана аман жетті. 1909 жылы 
СанктПетербургта қырым 
татарлары зиялысы Ильяс Бо
ра ганский баспаханасынан 
Кә  кітай мен Тұрағұл (Құнан
баев  тар) шығарған ақын ның 
тұңғыш өлеңдер жинағы мен 
С.Шорманов, Р.Жанды баев кө
шірмелері болмаса, Мүр сейіттің 
осы үш қолжазбасы – Абай 
шы ғармаларының түпнұсқасы 
ре тінде қарастырылатын бір
денбір құнды жәдігер. 1905, 
1907 және 1910 жылдары кө ші
ріл ген бұл нұсқа негізінен үш 
тақырыпты қамтиды:

«Китаб тасдиқ» (218 б) 
«Ки таб Ғақлия» (1965 б), 3) 
«Абай мен оның балаларының 
өлең дері мен поэмалары» (66
188 б). Барлық көлемі – 225 
бет тей. «Китаб тасдиқ» – араб
ша дан аударғанда «Сенім кі та
бы» дегенді білдіреді. Алайда, 
оқырмандар мұндай шы ғар
маны ақынның ешбір жина ғы
нан кезіктіре алмайды. Неге 
десеңіз, Абайдың бұл туын
дысы Мүрсейіттің барлық нұс
қа ларында да жеке атаумен, 
әрі рет саны бойынша алдымен 
жазылған дара һәм өзгеше мәнді 
еңбек екендігіне қарамастан, 
ақын ның толық жинағын құ
рас тырушылар оны 38ші сөз 
есебінде «Китаб ғақлияға», яғ
ни «Ақыл кітабына» (қазіргі 
қара сөздер) қосып жіберген. 

1933 жылы М.Әуезов пен 
І.Жансүгіровтің құрастыруы
мен Абайдың тұңғыш толық 
жи нағы басылған болатын. Ал, 
осы арада «не себепті құ рас
тырушылар «Китаб тас диқ ты» 
жеке тарау етпеген?» дей тін 
заңды сауал туындайды. Біз
діңше, байлар мен дін өкіл
дерін қуғынға түсіріп, мал
жанын тәркілеп жатқан 30шы 
жылдарда діни бағыттағы шы
ғарманы өз атымен жария лау 
– абыройсыз еңбек. Осын дай 
ауыр мезгілде Әуезов «Се нім 
кітабын» қарасөздердің ара 
сына тығуға мәжбүр болған. 
Жоғарыда айтылғандай, кейінгі 
кездерде де зерттеушінің «қара 
сөздерді» қайта қарайтындай 
жағдайы бола қойған жоқ…

«Китаб  тасдиқ» туралы ға
лымдардың біразы пікір біл
дірген. Солардың бірі – про
фессор Б.Кенжебаев: «Бірқатар 
зерттеушілер Абайдың қара 
сөздерін ғылыми трактат деп 
айтпақ болады. Біздіңше, бұл 
қолайсыз. Өйткені, Абайдың 
қара сөздері түгелімен ғылыми 
еңбек емес. Тек, бірнеше сөзі 
ғана ғылыми талдау, ғылыми 
қорытынды. Бұл сөздерді 
Абайдың өзі «тасдих» деп 
атаған» десе, белгілі ғалым 
Х.Сүйіншәлиев қара сөздерді 
алты топқа бөліп, соның екін

шісін «тасдих ретінде ке ле
тін философиялық трактат»  
атай ды. Ал, әдебиетшіғалым 
Қ.Сыдықов отыз сегізінші сөз 
19051907 жылдардағы Мүр
сейіт қолжазбаларында «Китаб 
тасдих» деп аталғанын есімізге 
салады. Қазақ қолжазбалары 
ғылыми сипаттамалардың 4ші 
томы, 26шы бетінде Абай сөз
дерінің ең толық нұсқасы 1910 
жылғы Мүрсейіт көшірмесі 
екендігі ескертіледі. Әйтсе де, 
жоғарыда аталған зерттеу ең
бектерінің көпшілігінде қара 
сөздердің рет саны шатас ты
рылған. Бірсыпыра ғалымдар 
қолжазбадағы «тасдиқ» сөзін 
«тарих» деп қате оқығаны бай
қалады. Анығында 1910 жылғы 
Мүрсейіт көшірмесінің бірінші 
бетінде былай деп жазылған: 

«Китаб тасдиқ» қайырлы 
сағатта бітіп… Дайырбай Қожан 
ұғлына бағышлап жаздым, хиж
раның 1327 йылында, милә
ди 1910 йылында, апрельдің 
20күнініде йазғушы – Мүр
сейіт Бікеұғлы». Яғни, «Китаб 
тасдих» – Абайдың өзі қойған 
атауы. Мұндай мазмұны күр
делі шығармаға Мүрсейіттің өз 
бетінше ат қоюы екіталай нәрсе.

Абайдың қара сөздеріне 
текс тологиялық жұмыс жүргі
зудегі ең бір табысты кезең 
– 1977 жыл. Осы жылы проф. 
Ы.Дүйсенбаевтың алғы сөзі
мен жарыққа шыққан ақын 
шығармаларының екі томдығы 
абайтанушылардың айтарлық
тай жетістігі екені даусыз. 
Еңбекте тұңғыш рет Абай шы
ғармаларының барлық ба сы
лымдары мен Мүрсейіт кө
шірмелері (1905, 1907, 1910) 
тү гел салыстырылып, Абай 
өлең дері мен қара сөздеріне 
едәуір түзетулер мен өзгерістер 
ен гізіледі. Осының нәтижесінде 
ақын мұрасының қайсыбір бұр
маланған тұстары өзінің түп
нұсқа мазмұнына жақындай 
түс ті. Бұл орайда атап өтерлік 
нәрсе, жинақты құрас тырушы
лар басылымды ори ги налға сәй
кестендіріп, көне түркі, шағатай, 
араб, парсы, та тар тілдеріндегі 
сөздерді ба рынша тексеріп, 
оларды бас тап қы қалпында жа
зуды мақ сат тұтқан. Кейінгі 
кезеңде кейбір абайтанушылар 
Абай дың қара сөздеріндегі 
түр кіта тар элементтерін түгел 
алып тастауды ұсынып жүр. 
Сон дықтан ақын мұрасына 
орын сыз өктемдік жасап, әр
кімнің өз қалағанын істеуге жол 
берілмеуі тиіс. Оның үстіне 
Абай мұралары бүкіл адам
затқа, одан қалса күллі түркі 
жұр  тына ортақ аяулы жә діге
ріміз екенін әрдайым естен шы
ғармағанымыз абзал.

Әрине, «Абайдың қара сөз
дерін қалай атағанымыз жөн?» 
деген сауал бүгінгі әдебиет
шілердің алдында тұрған күр
делі мәселе емес. Әйтсе де, ұлы 
ақын шығармалары түбегейлі 
зерттеліп бітпегенін ескерсек, 
«түпнұсқаның аты – түпнұсқа» 
дегеннен басқа айтар уәжіміз 
бар ма? Бұл тұрғыдан келгенде 
ілгергі ғалымдар «Әуезов дәуі
рінің илеуінде» қалса, кейін
гілер уақыт, заман ағымы өз
гер генмен сол баяғы көне 
сүр леуден шыққысы келмейтін 
сы ңайлы.

Рас, қарасөз дегеніміз – 
проза. Бірақ, Абай шығарма
сының аты «қара сөз» немесе 
«проза» емес қой?!

Әрбір шығарманың аты һәм 
атына сай заты болуы – заң
ды құбылыс. Мәселен, ақын 
еңбегінің орыс тіліне «Сөз дер 
кітабы» («Книга слов») деп ау
дарылуы да шығарманың ішкі 
мазмұнына сай сыртқы үй
лесімін тапқан дей аламыз ба? 
Бұған қарағанда шығыс әде
биеті дәстүріндегі «Қорқыт ата 
кітабы», «Құтты білік кіта бы», 
«Хикметтер кітабы», «Ақи
қаттың сыйы» не бол маса, 
«Түрік сөздерінің кітабы» де
ген атаулар Абай талға мы
на жақын жол табары хақ. 
Олай болса, «Сенім және 
Ақыл кітабы» сынды аты да 
ақын шығармасының құнын 
арт тырып, мәнін аша түсері 
даусыз. Бұл арада айта кететін 
тағы бір жайт, «Китаб тасдиқ», 
яғни «Сенім кітабы» – ғылыми 
трактат әрі тәфсір, ал, «Ақыл 
кітабы» – өсиет, толғаныстар 
жинағы десе болғандай.

Абайдың қара сөздерін қа
лай атау турасында пікір ай
тушының бірі Х.Сүйінш әлиев: 
«…Дұрысында Абайдың қара 
сөздерінің бәрін бір алып қарап, 
бәріне ортақ прозаның бір түрін 
атауға болмайды. Сондайақ, 
оларды бір атпен атап, не ғақ
лия, не изречение, не әңгіме т.б. 
деуге болмайды… Бәрін қара сөз 
демей әр сөзін бөлек аттармен 
атаса, өте ыңғайлы болар 
еді» – дейді («Абайдың қара 
сөздері». – Алматы, 1956 жыл). 
Автордың 38ші сөзді бірде 
«тасдих», бірде «ғақлия» деуі, 
енді бірде, оны «китаб тарих» 
деп бұрмалауы, 9шы, 10шы 
сөздердің орнын шатыстыруы, 
1ші, 7ші, 8ші, 23ші сөздерге 
байланысты үстіртін пікірлері 
тек оның өзіне ғана емес, оған 
дейінгі және кейінгі бір қауым 
зерттеушілерге де қатысты кем
шіліктер. 

Абайтанушығалым Қ.Мұ
ха мед хановтың: «…38ші сөз 
дің біз дерек етіп отыр ған 
қол    жазбада басынан бас тап 
жар  тысынан астамы сақ тал
ма ған. Сондықтан Абайдың 
бұл сөзінің текстологиясы жа
йына көп тоқталмадық. Текс
то  логиялық жағынан көп 
кем  шілік байқалып тұрса да, 
әзір ше бірер сөйлемге ғана 
көңіл бөлеміз… Осы 38ші сөз 
текстология жөнінен те реңірек 
зерттеуді тілейді».  Ав тор бір 
ғана Жандыбаев нұс қа сын 
пайдаланғанын, қал ған көшір
мелердің қолында болмағанын 
айтады. Ең соңында «…Жал
ғыз Мүрсейіт қана емес, басқа 
адамдардың да сақтал ған қол
жаз баларын жинап, олар ды 
са лыстыра отырып, Абай бұл 
шығармаларын қалай атаға нын 
шешу қажет… Осы күнге дейін 
жинақтарда басылып жүрген 
тәртібі, сол сияқты әрбір сөз
дерінің соңынан беріліп жүрген 
жазылған жыл уақыты ешбір 
дәлелсіз, дерексіз, ойжота бе
рілген», – деп бір қорытады.

Аталған қара сөз жөнінде 
ғалымдардың пікірі бір мәселеде 
тоғысып отырған. Ол – отыз 
сегізінші сөздің көлемділігі мен 
тілінің ауырлығы. Осы қасиеті 

оны өзге қырық төрт сөзден 
ерекшелеп, дәйім де өзіне 
жұрт назарын тез аударып, 
қадірін де арттыра  түсетін еді. 
Бұл орайда, «Отыз сегізінші 
сөзін Абай басқа сөздерінен де 
ерекше етіп, кезіндегі оқыған 
молда, не сауатты оқушыға 
түсінерлік қып жазған. Оның 
стилі де, тілі де ауыр. Дін сөзі, 
араб, фарсы тілі мейлінше көп 
қолданылады. Оның себебі, 
мұнда Абай түр лі аяттар мен дін, 
иман шарт тарын өзінше талдап, 
оның мәнжайларын қозғайды. 
Оны теріс түсіндіруші надан 
мол далармен айтысады» деп 
жазған зерттеушінің сөзін  де 
жан бар. Академик З.Ахметов 
өз еңбектерінде Абай дың «тас
дихат» мазмұн ды шы ғармалары 
барлығын айтады, әйтсе де, 
ақынның «Қазаққа қара сөзде 
дес бермедім» деген өлең 
жолдарын мысал ете отырып, 
осы терминге тоқталғанды ма
құлдайды. (З.Ахметов. «Абай
дың ақындық әлемі». – А., 
1995).

1910 жылғы Мүрсейіт кө
шірмесі мен 1995 жылғы жа
рық көрген Абайдың толық 
академиялық жинағындағы 
қа ра сөздердің орналасу ретін 
са лыс тырғанда мынадай өз
герістерді байқадық. Мерейтой 
қарсаңында басылған кітаптағы 
қарасөздер түпнұсқамен са
лыстырғанда түгелге жуық 
орын ауысқан. Жинақтағы қы
рық бес қара сөздің ішінде тек 
9шы және 19шы сөздер ғана 
өздерінің қолжазбадағы рет 
санын сақтаған да, қалғандары 
мидай араласып кеткен.

Мұның бірінші себебі: 
23сөз дің қазіргі 1сөздің орны
на барғандығы; 

Екінші себеп, Абайдың жеке 
туындысы саналатын «Сенім 
кітабының» – 38ші қара сөзге 
айналуы;  

Үшінші  себеп, ақынның 
«На сихат» сөздерін екіге бөліп,  
одан  37ші және 45ші сөз
дердің жасалуы және «Сократ  
хакімнің сөзінің» 27ші сөз 
болып түзілуі. 

Осы өзгерістер ақын қара 
сөздерінің жаңа басылымдары 
мен түпнұсқаның арасына 
елеу лі жік түсірді. Асылында, 
«Китаб тасдиқ» (38ші сөз) 
өз алдына жеке басылуы тиіс 
дегендегі біздің айтар уәжіміз 
мынау:

Біріншіден, Абайдың бұл 
сөзі Мүрсейіттің барлық көшір
мелерінде өз бетінше хатталған, 
титульді беті бар, көлемі бас
қалардан бірнеше есе көп әрі 
күрделі, ғылыми стильде жа
зылған;

Екіншіден, мұнда ұлы ой
шылдың дүниеге көзқарас тары 
мен әлеуметтік дүниета ны мы
ның ең маңызды бағыттары 
мен үздік ойтұжырымдары жи
нақталған;

Үшіншіден, шығарма тілі
нің көнелігі (шағатай) мен та
қырыптың ислам дінінің түпкі 
философиясына арналуы 38ші 
сөздің даралық мәнін еселей 
түседі. Ең ұтымды дәлел – оның 
алғашқы сөйлемінде жатыр:

«…Ай йүрәгімнің қуаты фәр
зәнтларым! Сіздерге адам ұғ
лының мінәзлары туралы біраз 
сөз йазып, йадкар қалдырайын. 

Оқып, ұғып алыңыздар!» Кө
кірегінде  сәулесі бар адамға 
жо ғарыдағы сөздердің қай 
уақыт та, шығарманың қай тұ
сында айтылатыны бесенеден 
белгілі жай. Ендеше, «Сенім 
кітабының» автордың өзі ба
ғышталған мақсатты орнында 
тұрғаны бек орынды болмақ. 
Бұл арада Абайдың бірінші сө
зінің тағдырына да нақ осындай 
көзқарас тұрғысынан қарау 
әділетті болар еді. Ол үшін бір 
нәрсені ұмытпағанымыз жөн. 
Яки, Абай – схемаға сый май
тын тұлға! 

Таратып айтсақ, Мүрсейіт 
қолжазбасы бойынша жиырма 
үшінші нөмірлі, 40шы беттегі 
Абайдың монологсөзін маз
мұнына қарап бірінші сөз ету 
– қиын шаруа емес, әрине. 
Алайда, 38ші сөзден басқа ла
рын зер сала оқыған кісі олар
дың басаяғында белгілі бір 
жүйенің жоқтығын анық байқар 
еді. Абай шығармасындағы 
сырт қы пішін мен ішкі маз мұн 
үйлесімін оның рет са нынан 
немесе логикалық жү йе  сінен 
емес, керісінше, ақын    ның әр 
жылдардағы жүйе сіз ой ла
рының жүйелі жемісте рінен 
іздеген дұрыс сияқты. Оқы
мыстылар «Дүние – бейбе
рекет қозғалған атомдардың 
жиынтығы» деп бекер айтпаса 
керек. Абайдың өзі де бірінші 
сөзінің соңында: «Ақыры ой
ладым: осы ойыма келген нәр
селерді қағазға жаза берейін, 
ақ қағаз бен қара сияны ермек 
қылайын…» демеді ме? Ұлы 
ақынның «осы ойыма келген 
нәрселерді» дегені – мұның ал
дында жазылған «ақыл» сөздері 
(ғақлия) жайында болуы бек 
мүмкін. Демек, Абайдың қара 
сөздері өздерінің бастапқы 
орын дарын тауып, келер басы
лымдарында түпнұсқа бойынша 
жарық көріп жатса, бұл да 
әде биетіміздің абыройлы ісі 
болмақ. 

…Жоғарыда айтылғандай, 
Абайдың 38ші қара сөзі әлі 
күнге дейін толық мәтіндік 
сараптаудан өткен жоқ. Соған 
қарамастан, ғалымдардың көп
шілігі ақынның дәл осы сөзін 
негізгі нысаналарына алып 
отырғаны тағы шындық. Әрине, 
бұған қуанған дұрыс. Алайда, 
Абайдың ислам әлемі туралы 
еңбектеріне асығыс, бір жақты 
баға берілуі жиі ұшырайтыны 
байқалып жүр. «Сенім кітабы
на» үлкен дайындықпен келудің 
қажеттілігін ғалымдардың өз
дері де мойындаған. Мысалы, 
профессор Ә.Қоңыратбаев 
«Фа раби және Абай» деген 
мақаласында осы сөз жайында 
(38ші сөз): «Бұған әзірше 
ешкімнің тісі батпай жүр. Мұны 
түсіну үшін араб тілін білу 
жетімсіз, сонымен бірге ислам 
философиясын да білу қажет» 
деп жазды.  Абайдың әлеуметтік 
және дүниетанымдық көзқарас
тарын терең зерттеген ғалым
дарымыздың бірі – Ғ.Есімовтің 
мына пікірі де біраз жайды 
аңғартса керек: «Өкінішке орай, 
Абайдың осы терең пікірлері 
әлі маман философтардың на
зарына ілінбейақ келеді. Оның 
ең басты себебі – біздің кеңес 
дәуіріндегі философтардың 

Абайтану – А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейханов, 
М.Жұмабаев, Ш.Құдайбердіұлы, М.Дулатов, 
М.Әуезов, т.б. белгілі азаматтар іргесін қалаған, 
бүгінде өз алдына отау тіккен, көп іс тындырған, 
әдебиетіміздің тарихындағы дербес ғылыми сала. 
Абайтану әсіресе, 50-жылдардың орта шенінен 
бергі кезеңде қарқынды дамыды. Атап айтқанда, 
1956 жылы жарық көрген Х.Сүйіншәлиевтің 
«Абайдың қара сөздері», Қ.Мұхамедхановтың 1959 
жылы жарияланған «Абай шығармаларының 
текстологиясы жайында» атты ғылыми 
монографияларын кеңестік абайтанудың алғашқы 
ірі жетістігі деп бағалауға болады. Мұнан кейінгі 
уақыттарда да ақын шығармаларын әдеби 
жанрлардың әр қырынан қарастырған түрлі 
зерттеу кітаптары мен мақалалар, іргелі ұжымдық 
жинақтар басылып шықты.

«КИТАБ  ТАСДИҚ» және 
ОНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

(Абайдың қара сөздері хақында)

5-бет
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Абай оқыған ислам филосо фия
сына мән беріп зертте меген
дігінде. Ислам философиясына 
үңілмей, Абайдың көзқарас та
рын талдау өте қиын шаруа».

Ғалымның осы ескертуін 
оның өзіне де қатысты ай
туы мызға болады. Белгілі фи
лософ ақын шығармаларын 
та нымдық жағынан талдауда 
үлкен жетістіктерге жетсе де, 
қайсыбір ойлары асығыс, шо
лақ қайырылған. Ол өзінің пі
кірлерін жалпыадамзаттық 
жа лаң қағидаларға көбірек не
гіз дейді, ал өзі айтқан ислам, 
фи лософиясының терең иі рім
дері ашылмай, соның сал да
рынан ақынның дүниета ны
мына да кейде үстіртін баға 
бе рілген тұстар баршылық. 
Мұн дай кемшіліктер мен ес
керт пелер кезінде Абай дүние
танымын «Ригведамен» бай
ланыстыра зерттеуге тырысқан 
Д.Омаровқа да қатысы бар.

Бір таңқаларлығы, Абай
дың «Сенім кітабында» анау 
айтқан будда, христиан, зара
тустра, кришна, т.б. діндер мен 
ағымдардың әсері айқын се
зілмесе де, тіпті, олар жайында 
бір ауыз сөз жазылмаса да 
баз бір оқымыстылар кітап тан 
өздерінің сүйікті пайғам бар
ларын іздеп әлек. Анық  Абай 
ғылыми исламды сүйген. Біз 
оқыған Абай өзінің діниәлеу
меттік көзқарастарын қашанда 
қасиетті Құранға, яғни, Алла 
сөзі мен оның елшісі Мұхаммед 
Расул Алла ғалейһиссаламның 
Хадисшәрифтеріне сүйеніп 
тұ  жырымдаған. Оны сол қа
лыпта тәпсірлеп, халыққа тү
сіндірмекші болған. Бірақ мұ
ны исламның философиясы 

тұр  мақ, шариғат ережелері мен 
парыздарын толыққанды түй
сінбейтін, мұсылмандық тео
логия негіздерін оқып үлгер
меген зиялы қауымның өкілі 
қайдан ұқсын?! Сол себептен 
де олар Абайдан идеалист Ге
гельді, материалист Фейер
бах ты, оңшыл Ницще мен сол
шыл Конфуцийді, гуманист 
Толс тойды және басқаларды 
көргісі келеді. Сонда сыншыл
турашыл, ойшылотаншыл, 
ға  далатшылғибадатшыл ұлы 
ақы нымыздың өз болмысы мен 
тамыры, тағылымы мен та
ным таразысы қайда қалмақ?! 
Басқаны былай қойғанда, 
Абай дың өзі жастайынан жү
гінген шығыстың жеті саңлақ 
шайыры – Физули, Шәмси, 
Сәй хали, Науаи, Сағди, Фир
доуси, Хафиз сынды алып
тар дың әдеби ықпалын неге 
айт пасқа?! Көптеген батыс 
классиктері солардан үйренген 
жоқ па? Демек, басты кінә – 
ғалымдарымыздың арабпар
сы тілін білмеуінде жатыр. 
Әйт песе, жоғарыда аталған 
ақынның барлығы да софылық 
поэзияның ірі өкілдері екенін 
әлем мойындаған. Ал, біздің 
зерттеушілеріміздің міндеті 
– олардың Абайға тигізген ру
ханитанымдық әсерін дәлел
деу.

Ақын «Алланың өзі де 
рас, сөзі де рас» десе, онысы: 
«Алла – хақ, Құран – шын» 
деп ағынан жарылып, иман 
келтіргені. Әкесі Құнанбай мен 
інісі Шәкәрімнің қажылыққа 
баруына үлкен ықпал жасап, 
өмірінің соңғы кезеңінде со
фылардың төрт бағытының еке
уін, яғни «мағрифат» пен «ха
қиқатты» берік ұстанған, сол 
арқылы Аллатану ғылымына 
зор үлес қосқан данышпан, 
хакім һәм ойшыл Абайдың хақ 
мұсылмандығына шүбә кел
тіруіміз ұлы ақынымыздың өл
мес рухы алдында кешірілмес 
күнә деп санаймын.

Абайдың «Кітаб тасдиқ» 
немесе «Сенім кітабына» бай
ланысты аздыкөпті пікірімізді 
қорытындылай келе, оның 
мә тіндік жағына да назар ау
дарғанды жөн көрдік. Өйт
ке ні, бұл шығарма бір жағы
нан тілінің ауырлығына, 
екін ші жағынан түпнұсқа көшір
ме ле рінде тыныс белгілерінің 
қо йыл мауына байланысты текс
тологиялық талдаудан толық 
өткен жоқ. Осы ретте Абай 
шы ғармаларының қолжазба 
нұс қаларын салыстырасалғас
тыра оқып, уақыт өткен сайын 

оларға қайта үңіліп отыру – 
абайтанушылардың ғана емес, 
Қолжазба орталығы қыз мет
керлерінің де үлесіне жат
пақ. Бұл мәселеге орай ака
демик С.Қирабаев өте орынды 
пікірлер айтқан: «Абай шығар
маларын текстологиялық тұр
ғыдан зерттеу – бүгінгі күн
нің ең қажет мәселесі. Бұл 
салада басталған жұмыс осы 
күнге дейін аяғына жетіп көр
ген емес. Ақын кітабын ке
зекті жариялау көбінесе ме
рей  тойларға байланысты 
жүр    гі зіледі де, жаңа жинақ ыл
ғи асығыс дайындалады, қол
жаз    балар мен шыққан кітап
тар текстін салыстыра қарауға 
уақыт жетпей қалады. Рас, 
Абай шы ғармалары тексті 
негізінен қалыптасқан, уақыт 
сынынан өткен. Солай бола 
тұрса да, онда әлі де қарайтын, 
анықтауды қа жет ететін тұстар 
бар…

… Осы тұрғыдан ғылымға 
тек советтік ұрпақтың ғана 
емес, бүгінгі өзгеру дәуірі ұрпа
ғы ның да ойпікірі, көзқарасы 
қажет. Абайтану есігі кімге де 
болса, ойы бар, пікірі бар оқыр
манның бәріне ашық».

Біз зерттеу мақаламыздың 
мақсатына байланысты ақын
ның 1995 жылы басылған екі
томдық толық жинағында орын 
алған кейбір олқы тұстарын 
ғана ескертіп өткенді жөн көр
дік. Жинақтағы Абайдың 38
ші сөзі мен Мүрсейіттің 1910 
жылғы көшірмесін салыстыра 
оқығанымызда мынадай жаңы
лыс оқылған сөздер мен тір
кестерді тауып, хатқа түсірдік. 
Олардың бірсыпырасы төмен
дегідей.

Сонымен қатар, Абайдың 
атал ған еңбегінде жиі ұшы
райтын бірсыпыра діни сөз
дердің мағынасы дәл емес, 
немесе екіұшты мәнге ие болған 
тұстары баршылық. Мысалы: 
«тафаккару фиғла иллаһи» 
деген сөйлемді «Құдай туралы 
ойлану» деп аударған.  Дұрысы: 
«Құдай ісін ойлаңдар». «Инна 
Аллаһу йухуббул мухсит…» – 
шынында Құдай әділ адамдарды 
сүйеді. Дұрысы: «Егер сен 
Алланы сүйсең, ол да сені 
сүйеді». «Әтәмарру әннәса бил
бирри…» – адамдар жақсылық 
пен имандылыққа табынады, 
соңынан ереді, өйткені Алла 
да жақсыны сүйеді. Дұрысы: 
«Жұртқа жақсылық істе және 
өзің де қайырымды бол, себебі 
Алла жақсылық істеушіні 
ұнатады». «Уә әлләзина әману 
уә ғамилуссалихати…» – Адал 
жүрушілердің және жақсылық 
жасаушылардың орны жұмақта 
және олар мәңгілік өмір сүреді. 
Дұрысы: «Сондай адамдар 
құдайға иман келтіреді, жақсы 
істер істейді, ондайлардың орны 
мәңгі жұмақта». «Иннама ағмал 
бинниат» – Шынында еңбек 
ниетке негізделеді. Дұрысы: 
«Істі ниетіңмен баста». «Ғылым 
заһири» – шынайы ғылым. Дұ
рысы: сыртқы ғылым. «Ға
рафта» – «Арафа» – таудың 
аты. Дұрысы: білімде, ғылымда. 
«Зия рат» – қажыға, Меккеге 
бару. Дұрысы: көрісу, жүздесу, 
сәлем десу.

Абайдың 38ші қара сөзі, яғ
ни, «Китаб тасдиқ» пен оның 
текстологиясы туралы негізгі 
ойларымыздың ұзынырғасы 
осындай. Алайда, ақын шығар
маларының ашылмаған сы
ры, айтылмаған қыры әлі же
тер лік. Оны қайталап оқы ған 
сайын Абай сөздері тың маз
мұн, соны мағына иеленіп, 
әр леніп, мәндене түсері хақ. 
Тек, біздің айтпағымыз, мың 
жыл да бір туып, «мың мен 
жал ғыз алысқан», арыстан 
жүрек, данышпан Абайы мыз
дың мұрасына шын жан ашыр
лықпен қарасақ, оны әлдекім
дердің әдебиеттегі жеңіл 
олжасына жаратып, көрін ген 
бос қанжығаға байла масақ екен 
дейміз. Ал ондайлар өріп жүр
ген тәрізді...

Серікбай ҚОСАН,
шығыстанушы, 

филология ғылымдарының 
кандидаты, «Рухани 

жаңғыру» орталығының 
бөлім басшысы

Жинақта (1995):                                   Түп нұс қада (1910): 
2ші абзацта: дүниені танымақтық,     –   дүниені танымақлық. 
өз адамдығын бұзбай ғана.                   өзге адамлығын   бұзба, яғни
3ші абзацта: дұшпаны арқылы            – дұшпаны артығы.
6шы абзацта: тәкин                               – тәкуин.
9абзацта: барлық ғылым. Ол        –  барлық, ғылым. Ол ирада – ғылымның 
ирадағылымның бір сипаты кәлем,   бір сипаты. Бір сипаты – кәлем, яғни,  
яғни, сөйлеуші деген.                           сөйлеуші деген.
10шы абзацта: болады да                   –  бұларды
11ші абзацта: екі хисап болмаса       –   екі хисап, болмаса,
тариф раббіге                                       –  тағриф раббіге.
15ші абзацта: өсіріп                            –   өстіртіп
21ші абзацта: Енді белгілі                 –   Енді білгілге (білгенге)                  
24ші абзацта: …деген сиддық,          –  … деген – сиддық,
кәрәм, ғақыл бұл үшінден                    кәрәм, ғақыл. Бұл
сиддық ғадәләт болар, кәрәм               үшіндән сиддық – ғадәлат
шафағат болар,                                      болар, кәрәм – шафағат болар,                                                                                                   
ғақыл мағлұм дүр…                             ғақыл – мағлұм дүр…
26шы абзацта: пікірлемек                  –   пікірленмек
29шы абзацта: қуаты бірлән              –   қуатың бірлән
көрмегіне                                              –   көрмегіңе.
30шы абзацта: болып                         –   өліп
43ші абзацта: батылдықты                –   батылны (яғни, жамандықты)
44ші абзацта: кібік                             –   кеблік
ғибраттанасың                                     –   ғибраттансын 
60шы абзацта: белгілі                        –   білгілге (білгенге)
езгулікке                                               –   ізгілікке.

Ұлтымыздың ұлы ойшылы, 
ғұлама ақын, ағартушы Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы 1845 
жылдың 10 тамызында Шығыс 
Қазақстан облысы, қазіргі Абай 
ауданы, Шыңғыс тауының 
бөктеріндегі Сырт Қасқабұлақ 
елді мекенінде өмірге келген. 
Орта жүз, Арғын тайпасының 
Тобықты руынан шыққан 
билер әулетінің ұр пағы. Әкесі 
Құнанбай Өскен байұлы өз 
заманындағы атақдаңқы 
алысқа кеткен адам дардың 
бірі болған. Патша өкіметі 
XIX ғасырдың орта сындағы 
бір сайлауда Құнан байды 
Қар қаралы ауданының аға 
сұлтандығына бекіткен.  

Тумысынан зерек бала 
Абай Құнанбайдай қатал мі
незді әкенің талабын танып, 
тәрбиесін алды. Оған қоса, 
Зере әжесіндей әулетті аузына 
қаратқан абыз қарияның, 
Ұлжандай ақылды да парасатты 
ананың жан жылуына бөленіп 
өсті. Әуелгі кезде отбасы, аға
йын арасы, одан әрі әулет, 
ру ластар, болыстық арасын
дағы кейбір кереғар әрекеттер 
ал бырт жас Абайдың көңілін 
алаңдататын. Біртебірте қо
ғамдағы күрделі қайшы
лық  тардың себепсалдарын 
тал дап, таразылауға тыры
са  тын болды. Осылайша ол 
өз ортасын замана ағымынан 
қалыс қалмай, ғылымбілімді 
игеруге, жалпы өмірде адами 
қасиеттерден айнымауға ша
қырды. Содан болар, ақынның 
ғибратты ғұмырбаяны мен 
шығармашылығын тереңірек 
тану арқылы сол дәуірдің сая
сиәлеуметтік сипатын аң
дағандай боласыз. Әсіресе, 
сол бір қайшылыққа толы ке
зеңнің жүгін көтеріп тұрған 
ақын шығармаларының дәл 
бүгінгі күні де өзекті болып 
тұрғаны таңғалдырады әрі ой
ландырады... 

Өмірдің алғышарттары мен 
адами құндылықтар хақында 
жазған өлеңдері, поэмалары, 
қара сөздері, аудармалары сын
ды кемел ойдан туған  көркем 
дүниелері көңілдің шарқ ұрып 
іздеген қалауын тап басады. 

Ауыл молдасынан қа
ріп танып, 18551859 жыл дар 
ара лығында Ахмет Риза мед
ресесінде оқыған Абай, мұ
сылманша оқумен шектел мей, 
тіл үйрену мақсатымен «При
ходская школаға» түсіп, онда 4 
ай оқиды. Бұдан бөлек, Шығыс 
әдебиетін зерттеп,  араб, парсы 
тілдерін жетік меңгеріп алады. 

Шығыс классиктері Низа
ми, Сағди, Қожа Хафиз, 
Науаи, Физули, Жәми, тағы 
бас қа ларды оқыса, екінші жа

ғынан А.Пушкин, А.Герцен, 
М.СалтыковЩедрин, Н.Нек
расов, Л.Толстой, И.Крылов, 
Ф.Достоев ский, И.Тургенев, 
Н.Чер ны  шевский шығарма
ларын оқып, терең таныс бол
ған. Ба  тыс әдебиетінен Гете, 
Бай  рон сияқты ақындарды 
оқып, Г.Дрейпер, Б.Спиноза,   
Ч.Дар вин сынды ғалым дар дың 
еңбек терін зерттейді. Отыз
қырық жасын да осынау ғы
лымита ным дық дүние лерді 
оқып, ой еле гі нен өткізген 
Абай, жалпы адамзат жара
тылысына ортақ құнды лық
тарды айқын дап, өз шығар
маларына ар қау етті. Бүгінде 
Абайдың өлең дері мен қара 
сөздері ұлт әде биетіндегі ор
ны бөлек рухани қазынаға 
айналып отыр.

Зерттеушілердің айтуынша, 
Абай 170тен астам лирика, 
30дай аударма өлең, 3 поэма, 
жалпы 200дің үстінде өлең 
жазған. Сонымен қатар, 45 қара 
сөзі, бұдан бөлек,  прозалық 
шығармалары, мақалалары, 
40қа жуық әні бар. 

Ұлт тарихындағы ұлы 
ақын Абайдай тұлғаны та
ныпбіліп, оның адамзат бала
сы ның ойсана өлшемімен 
қарағанда әлдеқайда терең 
шы ғар машылығын талмай 
зерт теп, қазақ әдебиетіне ғана 
емес, әлемдік әдебиет әлеміне 
құнды еңбек қалдырған заңғар 
жазушы М.Әуезовтің орны 
әркез биік. «Абай жолы» ро
манэпопеясында М.Әуезов 
ұлы ойшыл, ғұлама ақын 
Абай образын сомдай отырып, 
қазақ халқының ұлттық дәс
түрін, мәденирухани құнды
лықтарын, табиғаты мен таны

мын тамаша бейнелеген. 
М.Әуезов алғашқыда екі 

кі таптан тұратын «Абай», 
одан кейін мұның жалғасы 
бо лып табылатын екітомдық 
«Абай жолы» романын жазды. 
1кітабы 1942 жылы, 2сі 
1947 жылы, 3сі 1952 жылы, 
4томы 1956 жылы жарыққа 
шықты. Алғашқы екі кітаптан 
тұратын «Абай» романы 
үшін жазушыға 1949 жылы 
КСРО мемлекеттік сыйлығы 
беріліп, төрт томдық «Абай 
жолы» романэпопеясы жарық 
көргеннен кейін, яғни 1959 
жылы Лениндік сыйлықтың 
лауреаты атанды.  

Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына орай облыс 
кө лемінде жыл басынан бері 
300ге жуық әдебимәде ни 
шара өткізілді. Ең ал ды мен 
Н.Бекежанов атын дағы об
лыстық қазақ ака демия лық 
му зыкалық драма театрын
да Е.Төлеубайдың «Абай» 
спек таклінен бастау алды. 
Бұ дан соң Қызылорда қала
сын да «Абай жолымен» және 
«Ұлы даланың ұлағаты» рес
публикалық ақындар ай
тыстары өткізілді. Айтысқа 
елі міздің барлық аймағынан 
ақын дар қатысып, бас жүлдені 
сырбойлық ақын Мұхтар Ния
зов, екінші айтыста бас жүл
дені алматылық ақын Рүстем 
Қайыртайұлы иеленді.

Хакім Абайдың рухани 
мұ расын насихаттау мақса
тын да Семей қаласындағы 
Абай дың  «ЖидебайБөрілі» 
мем лекеттік тарихимәдени 
жә не әдебимемориалдық қо
рық музейінің Қызылорда 
қа ла сында жылжымалы көр

месі, С.Айтбаев атындағы көр 
кемсурет галереясында «Қа
нат жайған руханият» атты 
тақырыптық көрме, жалпы
респуб ликалық «Музейлер ше
руі» акциясы аясында «Абай 
музейде» танымдық шарасы 
ұйымдастырылды.

Ә.Тәжібаев атындағы об
лыстық әмбебапғылыми кі
тап ханасы мен Абай атын дағы 
Шығыс Қазақстан об лыс тық 
кітапханасының бір ле суі мен 
«Әлемдік ойдың алы бы» ат  ты 
әде би танымдық он лайн ке
ші, «Кемеңгерліктің биік шы
ңы –Абай», «Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қа зақстан» атты 
кең көлемде кі тап көр мелері, 
онлайн фор  мат та «Абай оқу
лары», «Абай   ды бірге оқимыз» 
поэ ти ка лық мара фоны, ақын 
шы  ғар  ма  ларын оқу эстафе
талары, поэ зия кештері, 
М.Әуе   зовтің «Абай жолы» 
ро  манэпопеясын насихат
тау мақ сатында «Әлем әде
бие  тінің алыбы» атты вир
туал ды кітап көрмелері 
ұй  ым  дастырылды. Сонымен 
бір   ге, облыстағы зағип және 
на  шар көретін азаматтарға ар
нал ған кітапханасы дыбыс 
жа зу студиясынан  өз оқыр
ман  дарына М.Әуе зов тің 
«Абай жолы» ро маны және 
«Абай  дың өлең дер жина ғы», 
«Абайдың қара сөздері» CD 
дис кілерге жазыл ған аудио 
нұс қасын әзірледі. Дискі лер 
көзі көрмейтін және нашар 
көретін оқырмандарға ұсы
нылды. Кітап хананың Брайль 
шрифтінде жаза алатын ар
найы маманы «Абайдың қара 
сөздерін» бедерлінүктелі 
так  тильді шрифтпен жазып, 
оқыр мандарға ұсынса, сол се
кілді, Абайдың өмірі мен шы
ғармашылығына арналған 
әдіс  темелік құрал шығарылды.

Облыс мәдениет үйлері мен 
клубтарда әдебисазды кеш,  
аудандық, облыстық  жазба 
ақындар мүшәйралары, Абай 
әндерін орындаушылардың 
бай қауы, облыс клуб қызмет
кер лері арасында интеллек
туалды сайыстар онлайн фор
матта өткізілді. Жыл соңына 
дейін Ахмет Жұбанов, Латиф 
Хамидидің «Абай» опе расынан 
үзінді, «Ұлы дала ырғақтары» 
атты Абай әндеріне қойылған 
облыс тық би байқауы және 
Тұр ма ғамбет атындағы ха лық 
аспаптар оркестрінің «Абай
дың ән әлемі» атты кон цер
тін өткізу жоспарланып отыр. 
Ұлы ақынның өмір жолы 
мен шығармашылығын наси
хаттайтын белгілі зерт теуші
ғалымдардың мақалалары да 
оқырман назарына ұсынылып 
келеді.

Күнтізбеде Абай күні бар

1-бет

– Әлемдегі өркениет құн
дылықтарының барлығы адам 
еңбегімен жасалады. Бар күш 
жігеріңіз бен мол тәжірибеңізді 
Сыр өңірінің өркендеуі үшін 
жұмсап келесіз. Аймақтағы 
қоғамдық келісім мен 
этносаралық бірлікті нығайту 
үшін қосқан елеулі үлесіңіз 
үшін алғысымды білдіремін, 
– деген өңір басшысының ақ 
тілегін жеткізді.

Өз кезегінде мерейтой иесі: 
«Біз аға ұрпақтың өкіліміз. 
Басшылыққа қолдау көрсетіп 
сүйеніш болу, жастарға ақыл
шы болып жол сілтеу біздің 

парызымыз. Өмір болса қоғам
ның дамуына әлі де қолдан 
кел генше үлесімді қосуға 
дайынмын. Қазіргі қиынқыс
тау кезеңде бізге бірлік қажет. 
Сол бірліктің арқасында бар
лық қиындықтарды жеңіп шы
ғамыз деп ойлаймын. Бү гін  гі 
көрсетілген құрмет мен үшін 
үлкен мәртебе»,  – деп өз ри
зашылығын білдірді. 

Рахима Қаржаубайқызы 
20032014 жылдар аралығында 
облыс әкімінің кеңесшісі, об
лыс әкімі жанындағы әйелдер 
істері және отбасылықдемо
графиялық саясат жөніндегі 

комиссиясының төрайымы 
қыз метін абыроймен атқарды. 

2014 жылғы маусым мен 
2015 жылғы тамыз айы ара
лығында облыс әкімі аппа
ратының «Қоғамдық келісім» 

КММ директоры болды. 2015 
жылдың қыркүйек айынан 
бастап мекеме директорының 
орынбасары болып қызмет 
етті. 

«СБ» ақпарат

«Мен үшін үлкен мәртебе»
Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық саланы 

дамыту жолында еселі еңбек етіп жүрген жігерлі 
де жауапты жанның бірі Рахима Қаржаубайқызы 
мерейлі 65 жасқа толды. Өңір басшысының 
құттықтауын облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет табыстады деп хабарлайды облыстық 
Қазақстан халқы ассамблеясының баспасөз 
қызметі.

4-бет
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– Бердияр Автайұлы, бас қармаға 
басшылыққа жа ңадан келдіңіз. Сізді 
және бар лық құрылысшыларды 
кә  сіби мерекелеріңізбен құт тық
таймын! 

Білуімізше, құрылысқа жас ке
зіңізден араласып, одан бер гі ке зеңде 
талай құры лым  дарды бас қарып 
мол тә жірибе жинақтаған екенсіз. 
Ай тыңызшы, өңірге келгелі қан дай 
ой түйе алдыңыз?

– Жақсы тілектеріңіз үшін рах
мет! Мен өзім Сырдария ау даны
ның түлегімен. Алғаш еңбек жо
лымды Қызылорда қа ласындағы 
№355 құрылысмонтаж пойызы ме
ке месінде бастадым. Бұл мекеме 
Ақтөбе облысына қарағандықтан, көп 
ұзамай жұмыс бабымен сол жаққа 
ауысуыма тура келді. Сол кезеңнен 
бері Ақтөбе облысында қызмет 
атқардым. Арасында сирек болса да 
туған жерімізге келіп тұрдық. Сонда  
Қызылорда қаласының жыл өткен 
сайын жақсарып келе жатқанын 
көріп қуанатынмын. Әдемі, таптаза 
қала. Көп құрылыс салынған. Сол 
жағалау игеріліп, жақсы нысандар бой 
көтеріпті.

Енді көп жылдан кейін туған же
рімізге қызмет етуге келдік. Құры
лысшы ретінде бір байқағаным, соңғы 
жылдары бой көтерген үйлердің бәрі 
тек қызыл кірпіштен ғана са лыныпты. 
Сонымен бірге үй лердің дизайнына 
да өзгерістер енгізу керек. Кеше мен 
қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мырзаға 
арнайы жолығып, өз ойларымды 
жет кіздім. Құрылысқа басқа да ма
териалдар пайдалану жөнінде ұсы
нысымды айттым. Кейбір салынып 
кеткен нысандардың сыртын жаңа 
технологияны пайдалана отырып, 30
40 жыл ға шыдайтын, ыстыққа да сал

қынға да төзімді жақсы бояу лармен 
сәнін келтіру секілді ой ларымды 
ортаға салдым. Бір қатар жобаларға 
өзгерту ен гізу қажет болады.  Ол 
кісі ұсы ныстарымды құптады. Әри
не, айту жеңіл ғой. Енді оны орындау 
үшін  барлығын есеп теп шығарып, 
жобаларын да йындап апаруым керек. 
Оған бір шама уақыт қажет. Содан соң 
қала басшысымен бірлесіп, бюджеттің 
шамасына қарап, бір тоқтамға кел
геннен кейін ғана концепциямызды 
облыс әкіміне ұсынатын боламыз. 

– Қазіргі күрделі кезеңнің эко
номикалық зардаптары жетер лік. 
Бәлкім барлық жер де бюджетті 
қайта қарау ға тура келер. Облыста 
биыл ғы жылға жоспарланған әлеу 
меттік және басқа да нысандар құ
рылысына өзгерістер еніп жүрмей 
ме? Келесі жылы қа лай болмақ? 
Құрылысқа бөлі нетін қаржы көлемі 
қысқара ма?

– Облыста биылғы жылы жос
парланған құрылыс жұмыс  тарына еш 
өзгеріс ен гі зіл мей ді. Соған сәйкес, 
жос пар лан ған қаржы өз көлемінде бө 
лінеді. Ағымдағы жылы әлеу  меттік 
нысандар құрылы сына және жобалық
сметалық құжаттамалар әзірлеп са
рап тамадан өткізуге мемлекеттік бюд
жеттен, оның ішінде рес публи калық 
және облыстық бюджет есебінен бар
лығы 9,7 млрд теңге қаржы бөлінді. 
Ал ғашқы жартыжылдықтың қо ры
тындысы бойынша жос парланған 2,9 
млрд теңге қаржы толықтай игеріліп, 
жоспар 100%ке орындалды. 

Жалпы басқарма арқылы 30 әлеу
меттік нысанның құры лысын жүргізу 
жоспарланған. Атап айтқанда, білім 
саласында  – 11, денсаулық сақтау 
са ла  сында – 4, мәдениет саласында 
– 4 нысан құрылысы жоспар ланған. 

Сондайақ,  4 спорт, 4 қоғамдық тәртіп 
саласы ны саны, 4 әкімшілік ғимараты 
мен «БЖК2020» бағдарламасы шең
берінде 1 нысан салынады. 

Жыл соңына дейін барлығы 22 
әлеуметтік нысанның құры лысы аяқ
талып, пайдалануға бе ріледі. Қалған 
8 нысан жос парға сәйкес 2021 жылға 
өтпелі болып қалдырылады. Оның 
ішінде, «Жұмыспен қамту2020» жол 
картасы арқылы 5 нысанның, «Ауыл 
– ел бесігі» бағдарламасы арқылы 
4 нысанның құрылысын жүргізу 
жоспары бар. Бүгінгі күнге құ рылысқа 
рұқсат алынып, құрылысмонтаж жұ
мыстары басталып жатыр.

2020 жылы барлығы 16 нысанның 
жобасметалық құжат тамаларын әзір
леп, мемле кеттік сараптамадан өткі
зу жұ мыс тары жоспарланса,  оның 
екеуі (Байқоңыр қаласын дағы әкім
шілік ғимараттың рекон струк циясы, 
сол жағалаудағы әкімшілік ғимарат) 
мемлекеттік сараптамадан өтті. Жыл
дың соңына дейін қалған жобалар 
бойынша да мемлекеттік сарап тама
ның оң қорытындысы алы нады деп 
күтілуде.

Ал келесі жылға жоспарлан ған 
бағдарламалар әзірге өзгер ген жоқ. 
Жалпы өзгерістер бола қоймайды 
деп тек жақсылықтан үміттенейік. 

Мемлекет үшін де халық 
үшін де құрылыс қарқыны 
бәсеңдемегені тиімді.

– Баспаналы болу 
– әр адамның арманы. 
Соң ғы жыл дары Сыр 
құ рылыс шы   лары тұр
ғын үй құры лы сын қар
қынды жүргізіп,  мың
даған отбасы қоныс 
той  ларын өткізгені бел
гілі. Биыл тағы қандай 
жаңалық тар бол мақ?

– Мемлекеттік қолдау
дың арқасында, облы
сы мызда тұр ғын үй 
құ  ры лысында жыл дан
жыл  ға өсу байқалады. 
Биыл об лыста «Нұрлы 
жер» мемлекет тік бағдар
ла  масы аясында 1406 пә
терді құрайтын 87 тұрғын 
үй құрылысы жүр гізі
луде. Оның ішінде, 815 
пәтерлі сатып алу құ қы
ғынсыз жалға бе рілетін 
20 тұрғын үй, 215 пәтерлі 

57 несиелік тұрғын үй  және 376 пәтерлі 
10 тұр ғын үйдің құрылысы жеке ком
паниялар есебінен жүргізі луде.

Жыл соңына дейін 698 от басы 
сатып алу құқығынсыз жалға бері
летін, 115 отбасы кре диттік тұр
ғын үймен қам тамасыз етіліп, жеке 
құрылыс салушылар есебінен 156 
пәтерлі 4 тұрғын үй пайдалануға бе
рілетін болады. Жыл соңына дейін 
барлық бағдар ламалар шеңберінде 
969 пәтерлі 74 тұрғын үй құрылысын 
пай далануға беруді жоспарлап отыр
мыз. Осы жыл дың өзінде мыңға жуық 
отбасы қоныс тойын тойлайды.

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін 
ашыл ған жаңа тұрғын аумақ тар  инже
нерліккоммуникация лық инфра құ
ры лыммен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Бағдарламалар ая сын да облыста осы 
бағытта 15 жобаның құрылысы жүргі
зілуде. Оның ішінде 11 жоба облыс 
орталығына тиесілі бол са, Арал ауда
нында 1,  Сырда рия ауданында 2, тағы 
бір жоба Шиелі ауданында жүзеге 
асырылмақ.

Жалпы 2020 жылы барлық 
қаржыландыру көздерінен 591,5 мың 
шаршы метр тұрғын үй ді пайдалануға 
беруді және 45,3 шақырым инженерлік 

инфра құрылым желілерін жүргізуді 
жоспарлап отырмыз.

– Құрылыста ең басты талап сапа 
екені анық. Бұған қаншалықты мән 
берілуде?

– Сапа мен сәні үйлесім та буы тиіс. 
Бұл бағытта бақылау құрылымдарымен 
ұдайы  бірлесе жұмыс  жүргізіп келеміз. 
Техникалыққадағалау қызметі үнемі 
құрылыс барысын қада ғалап отырады. 
Олар нысанға тапсырыс берушінің 
тікелей өкілі болып табылады. 
Нысан құрылысының жобаға сәйкес 
жүргізілуі авторлық қадағалау арқылы 
ұдайы тексерілуде.

Облыс әкімі де әркез құры лыс
тың сапалы болуына аса мән беру 
керектігін ескертіп отыр. 

– Қазіргі эпидемиоло гия лық аху
ал кезінде құры лыс нысан дарын
да сақтық ша ралары қанша лық ты 
орын  далып отыр? Кәсіби ме ре ке
леріңіз қалай атап өтіл мек?

– Облыстың бас санитарлық дә
рігерінің тиісті қаулысына сай 29 
сәуірден бастап құрылыс жұмыстарын 
жалғастыруға рұқсат берілген. Қазіргі 
уақытта нысандардың құрылысы 
то лық  тай жүргізілуде. Бар лы   ғын
да міндетті түрде кү шей тілген сани
тарлықде зин фек  циялық шаралар 
мен техни калық қа уіп сіздік талаптар 
орын  дала ды. Әрбір жұмысшы сақ
тық ережеле рі мен таныс тырылып, 
қолдарын қояды. Құрылыс жұ мыс
тары ның қауіптілігі жоғары дең гейде 
саналатын нысандарда жұмыс шылар 
міндетті түрде арнайы киім дермен, 
қауіпсіздік белдіктерімен, каскалармен 
қам тамасыз етілген. 

Ал енді құрылысшылар үшін 
кәсіби мерекенің маңызы ерекше.  
Пандемияны сылтау етіп, мейрамды 
мүлде ұмыт қалдыруға тағы болмайды. 
Ең бегі сіңген құрылысшы аза маттар 
бар. Оларды мара паттау салтанаты 
бұрынғы кез де гідей үлкен жиын 
ретін де өткізілмейтіні белгілі. Сақ тық 
шаралары барынша ес керіліп, бірнеше 
жерде шағын көлемде марапаттау 
сал та наты болып өтеді. Оған құ
рылысшыларымыз түсінікпен қарайды 
деп ойлаймын. 

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Биыл 22 әлеуметтік нысан 
пайдалануға беріледі

Пандемия біраз саланың жұмысына іркіліс әкелді. Қауіпті 
вирусқа байланысты жарияланған төтенше жағдай кезінде 
экономиканың қозғаушы күштерінің бірі – құрылыс саласы да 
тоқтады. Әйтсе де, карантиндік шектеу шаралары азайтылғанда 
жұмысын қайта  жалғастырған алғашқылардың қатарында 
құрылысшылар да болған еді. Бүгінгі ахуал қандай? Алдағы 
уақытта нендей өзгерістер болмақ? 

Құрылысшылардың кәсіби мерекесі қарсаңында облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының 
басшысы Бердияр Пірімбетовпен болған әңгіме-сұхбатымызда 
бірқатар сауалға жауап алған едік. 

Ол Сырдария ауданының Бірқа зан 
бекетінде туған. Қы зылорда гид ромелио
ра тивті тех никумының, Бү кіл одақтық ин
женерлікқұрылыс инс титу ты ның түлегі. 
Оқу бітірген соң жолдамамен Оңтүстік 
Қа зақстан (қа зіргі Түркістан) об лысына 
барып, еңбек жо лын Сайрам аудандық 
су ша руа  шылығы басқармасында тех ник
мелиоратор болып бастады. Үш жылдық 
әскери борышын өтеп келіп, Қызылорда 
құры лыс тресіне жұмысқа орна ласты. 
Әуелі жұмысшы, кейін құрылыс шебері 
болды. «Қызыл ордасельстрой» тресінде 
(бертін келе «Агропромстрой») шебер, 
прораб, құрылыс учаскелерінің бастығы 
қыз меттерін атқарды. Треске қарасты 
те мірбетон за уытына инженер болып 
ауысып, кейін басшылық тізгінді қолға 
алды. 

Жанәбіл аға он жылдан астам уақы 
тын Қазалы жерінде өткізді. «Қы   зылорда
сельстрой16» тре сінің осын дағы №1604 
жыл жымалымехани ка лан дырылған ко
лон насына жетек шілік жасады. 

– 19681981 жылдар аралы ғында аудан 
орталығында әр түрлі әлеуметтік нысандар 
са  луға атсалыстық. Олардың қа та рында 
400 орындық «Юби лей ный» кинотеатры, 
120 орын дық аурухана, аудандық кеңес 
атқару комитетінің ғимараты, ау дандық 
баспахана, 1100 орын дық мектеп, тұрғын 
үйлер бар. Ауылдық жерлердегі құры лыс 
ны сандарында да қолтаңба мыз қалды. 
Карл Маркс (қазіргі Бек арыстан би) 
атындағы совхозда 640 орындық мектеп, 
Қазалықой совхозында наубайхана, 20 
орындық монша, Жаңақұрылыс, Өркендеу 
елді мекендерінде тұр ғын үйлер салып, 
халық игілігіне бердік, – дейді құрыш
қолды құрылысшы. 

Кейіпкеріміз өз саласының шебе рі, 
білікті басшы болумен қатар, аудандық 

кеңес депутаты және партия комитетінің 
пленум мүшесі ретінде де саяси 
жұмыстарға араласты. 

Одан кейін әр жылдары «Қы зыл
орда сельстрой» тресі не қарасты өн ді
рістіктехноло гиялық жинақтау бас
қарма сының бастығы, «Агропром строй» 
бір лестігінің бас диспетчері, «Про гресс» 
керамзитбетон зауы ты директорының 
орынба сары, «Агро промстрой» тре сі
не қарасты «АТЖ и К» ЖШС директоры 
қызметтерін ат қарды. Оның жетекшілі
гімен құ рылысшылар 19962001 жыл дар 
ара   лығында Қызылорда қа ласында ор  на
ласқан Ғ.Мұратбаев атындағы ор талық 
стадионды абаттандыруға үлес қосты.

Сыр өңірінің өсіпөркен деуінде, жаңа
рыпжайнай түсуін де сала өкіл дерінің 
табанды ең бегі, маңдай тері бар екені жа
сырын емес. Елдегі, аймақтағы кез кел ген 
нысанда, ғимаратта құ рылысшы алақа
нының ізі қа лады. Олар әркез «мынау – мен 
салған мектеп», «мынау – мен тұрғызған 
үй» деп мақ танышпен айта жүреді. 

Құрметті мамандық тұғыры нан көрін
ген Жанәбіл аға 1994 жылы зейнет керлікке 
шықты. Алайда, әбден еңбекке араласып 
үйренген ол қол қусырып үйде отыра 
алмады. «Мұнайқұрылыс» серіктестігі 
дирек торының орын басары болды. «Ай
Дан инвест» ЖШСна қарасты темір
бетон зауытын басқарды. 

Кейіпкеріміздің ел дамуы жолында 
атқарған еселі жұмысы елеусіз қалған 
емес. Облыс әкімінің алғыс хатының, 
облыстың Құрмет грамотасының, бірне
ше медальдің иегері. Соның ішінде 2010 
жылы омырауына таққан «Қазақстанның 
құрметті құрылыс шысы» атағы ыстық 
көрінеді. Өйткені бұл көпжылғы еңбегінің 
өтеуіндей. 

Құрмет 
төріндегі 

Құрметке лайық мамандыққа 
саналы ғұмырын арнаған 
Қазақстанның құрметті 
құрылысшысы Жанәбіл Нұрқыш 
бүгінде сексеннің бесеуіне келіп 
отыр. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Апта басында қала әкімі Нұр
лыбек Нәлібаев аймақ орталы ғын
дағы бірқатар медициналық меке
меге барып, дәрігерлермен кездескен 
болатын. Медицина қызметкер ле
рімен тілдескен шаһар басшысы 
емдеу мекемелеріндегі бірнеше мә
селені тыңдап қайтқаны белгілі. 
Осы орайда қала басшысының кә

сіпкерлердің қолдауымен 40 млн 
теңгеге жуық қаржыға алын ған 
бір өкпені жасанды тыныс тан дыру 
аппараты мен 15 оттегі кон цент
раторын табыстағанын да есіттік.

Германиядан шыққан, бағасы бас 
айналдырар, құны 30 млн теңгеге 
жуықтайтын өкпені жасанды тыныс
тандыру аппараты мен 2 оттегі 

концентраторы қалалық көпбейінді 
ауруханаға табысталды. Ал облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасының 
базасы 3 аппаратпен толықты. 
Облыстық балалар ауруханасына 5, 
«Ана мен бала» орталығына 5 жаңа 
оттегі концентраторы берілді. 

Бұрын да Сыр бойындағы қандай 
да бір елдік шарада белсенді көзге 
түсетін құрылыс компаниялары еді. 
Бұл жолы да, дәрігер мен дертті 
жандардың қасынан солар табылды. 
Санамалап айтсақ, олар – «Сәт
Сервис» ЖШС директоры Роза 
Иманова, «БақБереке 2030» ЖШС 
бас директоры Қайрат Ерназаров, 
«Сапақ» ӨК директоры Серік 
Садықов, «АсанасДар» ЖШС 
төрайымы Рыскүл Қарабаева, «Нұр
Ай Ақжол» ЖШС директоры Ерлан 
Оспанов және «Алтын Айдарлы» 
ЖШС басшысы Ерғали Егізбайұлы 
болатын. Шыны керек, дерттен 
дегбірі қашқан жұртқа арнайы 
медициналық құрылғылар көп көмек 
берері анық. 

– Қалалық ауруханаға табыс 
етілген ең қымбат, заманауи, өкпені 
желдетуде ең соңғы үлгідегі аппарат 
ерекше, алдыңғы медициналық 
құрылғы болып саналады. Оның 
басты жұмысы – ауыр жағдайдағы 
адамның халін автоматты түрде 
анықтап, соған сәйкес өкпені қажетті 
ауамен желдетеді. Мысалы, адамның 
бойын, жасын, салмағын анықтап, 
аппаратқа енгізсек, ол соған 
қажетті оттегіні ғана бөліп тұрады. 
Сәбилерден бастап ересек адамдарға 
жарай береді. Ал науқастың жағдайы 
жақсарып, ауыр тыныстаудан құты
лып, өзі демалуға жараса, аппарат 
өздігінен тоқтап қалады. Науқастың 
қалыпты дем алуына мүмкіндік 
береді, – дейді қалалық көпбейінді 
аурухананың бас дәрігері Бауыржан 
Төлеген.

Бас дәрігердің айтуынша, қар
жыларын осындай игі іске жұмсап, 
науқастарға көмектесіп жүрген құ
рылысшылар қауымы бұған дейін 
де үздіксіз аурухана ұжымына кө
мектесіп келген. Әріптестері мен 
науқастар атынан ақтарыла лебізін 
жеткізген Бауыржан Төлегенұлы 
қиын кезеңде қол созған оларды 
«көзге көрінбейтін батырлар» екенін 
айтады. 

Компаниялар 
қуантып жүр

ҚҰРЫЛЫСШЫ

Халықты індеттен арашалауда дәрігерлер еңбегінен 
бөлек, жомарт жандардың қайырлы ісінің көптігі бізді 
қуантады. Осы қысылтаяң шақта еріктілер мен жанашыр 
азаматтар қолдағы мүмкіндіктің бәрін қарастырып, елмен 
етене жақын екенін көрсетті. Айтпақшы, бұл дерт қос өкпені 
қысып, ауадан қысылып, қарманып жатқанымызда қол 
ұшын созғандар жетерлік. Расы сол, адам саулығына бірден-
бір көмекші әрі құны да жоғары өкпеге қажетті оттегі берер 
медициналық құрылғыларға барлығының қолы жете 
бермесі анық. Ал осы дүниені алып, емдеу орындарына 
тапсырған азаматтар бізден көптеп шықты. Солардың 
қатарында кәсіпкерлікке малданбай, қайырымдылыққа жиі 
атсалысатын құрылыс саласындағы азаматтар да бар еді. 

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb
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МЫҢ АЛҒЫС СІЗГЕ, ДӘРІГЕР!

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ»

Елде еңбек көзі бар
– Қазір жұмысты процент-

ке шағып айта алмаймыз. Енді 
басталды. Жақында қала әкімі 
де сапарлап келіп кетті. Жыл 
аяғына дейін жұмысты толық 
бітіруге тапсырма берген. 
Мердігер мекеме басшылығы 
да межелі уақытта бітіруге 
мүмкіндік мол екенін айтты. 
Басы-қасында жүрміз. Бұ-
йыртса, кіреберістен бастап, 
жаңа нысан көңілге қуаныш 
сый лап тұрады, – деді Жұмабек 
Төлешұлы.

Айтпақшы, ауылдың қақ-
пасы жаңадан салынған. Тек 
«Баймұрат батыр ауылы» деп 
жазылып, жарықтандыруы 
қалып тұр. Тиісті мекеме бұл 
жұмыспен айналысып жатыр. 
Бұйыртса, бірер күнде ол да 
орнығады деп уәдесін берді. 

Ауылдағы тағзым алаңының 
аумағында халық демалып, 
серуендейтін алаңқай пай-
да болған. Абаттанған алаңға 
тренажерлық құралдар да 
қойылған. Кешкілік тұр-
ғындардың жиналатын орны. 
Айнала жайқалған ағаш – 
күндіз көлеңке, кешкілік таза 
ауаның кепілі. Бұл жағынан да 
алаңқай өзгелерден көш ілгері.

– Мына біз келе жатқан 
жол – Тоғай көшесі. Енді қал-
ғаны жол белгілерін орнату 
ғана. Басқасының бәрін бітіріп 
қойдық. Кішігірім көшелер 
бар, олардың тасын төсеп 
қойған. Мердігер мекеме облыс 
орталығындағы нысандарды 
бітірген соң, бірер күнде келіп, 
жұмысын жалғастырады. Са-
пасы жағынан мін жоқ. Біздің 
өтінішімізді «Қызылорда жол-
дары» ЖШС жерге қалдырып 
жатқан жоқ. Қосымша өзінің 
демеушілігімен 500 метр жол 
бөлігіне асфальт төсеп берді. 
Ел қашан да азаматымен айбар-

лы ғой. Осындай еліне, жеріне 
жаны ашитын азаматтардың 
арқасында ауыл да, аймақ та 
гүлденеді. Биыл ауылдағы 7 
көшені жөндеуге 130 млн 334 
мың теңге қаржы қаралды. Жыл 
аяғына дейін игеріледі, – деді 
ризашылықпен ауыл әкімі.

Кеңестік кезеңде «МИС» 
деген атаумен дүрілдеген ауыл 
болатын. Тәуелсіздік жылда-
рында бірнеше жыл дамуы 
тежеліп қалғанын ел біледі. 
Жұмыссыздар да көбейді. 
Халықтың тұрмысы да нашар-
лады. Бірақ бертін келе ауылдың 
тамырына қан жүгірді. Ел өзара 
кәсіппен айналысудың көзін 
тапты. Ауылшаруашылық са-
ласында жер үлестерін игілігіне 
жарата бастады. Қазір тіпті 
ауласынан жылыжай ашып 
алғандар да бар мұнда. Жылына 
екі мәрте қияры мен қызанағын 
өткізіп, маңдай терінің жемісін 
татып отыр. 

– Ауылды дамытатын – 
ауызбіршілік. Елдің сөзі бір 
жерден шығып, бір ұсынысқа 
ұйып отырса, биікте қанат 
қағамыз. Ауылдан шыққан Ма-
рат Бақбергенов есімді азамат 
мешіт салды. Оны өз қарауына 
алып, шығындарын көтеріп 
отыр. Имандылық үйі бар 
жердің береке-бірлігі болады. 
Елдің еңсе көтеріп отырғаны да 
сол. Ал мына тағзым алаңының 
қасында дәрігерлік амбул-
латория салынатын болған. 
Мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік аясында жоба 
қолға алынып, мердігер де 
шешіліп қойған еді. Бірақ бұл 
бағдарламаға қаржы бөлінбей,  
келер жылға қалды. Алдағы 
уақытта міндетті түрде салына-
ды, – деді Жұмабек Төлешұлы.

Шағын ауылда 100 орындық 
жеке балабақша жұмыс істейді. 
Өзінің тасымалы да бар. Бала-
ларды үйден алып, үйге әкеліп 

тастайды. Бұрын бұл ауылда 
көне клуб та жоқ еді. Әйтеуір, 
әупірімдеп мәдениет саласы 
көшке ілесіп келетін. Өз ал-
дына жаңа ғимарат салынды, 
бастауыш партия ұйымы, ар-
дагерлер бөлмесі, көрермендер 
залы, тіпті қажет десеңіз, би 
залына дейін бар мұнда. Елді 
мекеннің талантты жастары 
республикалық, халықаралық 
додаларда топ жарып жүр.

– Мәдениет  саласына жа-
уапты мамандарымыз мық-
ты. Білесің бе, мына ала-
қандай ауылдан халық ара лық 
байқаулардың бас жүл де-
герлерін шығарды. Еңбектері 
зор. Мәдениет үйінде 5 үйірме 
бар. Басқа жерлерден көрмеген 
шығарсың, біздің ауылда во-
калды аспаптар ансамблі 
жұмыс істейді. Нысанды мем-
лекеттік-жекеменшік әріп тес  тік 
аясында жеке кәсіпкер, қала-
лық мәслихат депутаты Қайрат 
Орынбасарұлы салды, – деп 
толықтырды ауыл әкімі.

Екінші қабаттағы кітап ха-
наға ендік. Баяғыдай партада 
тіке отырып, оқитын оқу залы 
емес. Жұмсақ орындық, ди-
ван. Таңданысымды байқаған 
сыңаймен кітапханашы Әлия 
Жылқыайдарова әңгімеге ара-
ласты.

– Қазір оқу залы емес, 
«Coworking» орталығы де-
ген бар. Оқырманға жағдай 
жасалған. Емін-еркін. Бір 
жылдық оқырманымыз 650 
болса, кітап қоры 16606 данаға 
жетті. Қажетті әдебиеттермен 
қамтылғанбыз. Қазір он-
лайн түрде ғой, негізі басқа 
уақыттарда бұл жерден кісі 
аяғы арылмайды. Ұлы ақын 
Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай шараларымыз 
да жалғасын тауып жатыр, – 
деді ол.

Бұл ауылда екіқабатты 
көне үйлер бар еді. Әлі де бар 
ғой, жол түскенде соларға 
қарап қалың ойға бататынбыз. 
Мәселесі бар ғой, көне. Тозығы 
жеткен. Тұрғындардың үрейі 
мен қорқынышын сезінесің. 
Жанынан өтіп бара жатқанда 
ауыл әкімі сұрарымды білді ме, 
әлде өзінің де көкейіндегісі ме, 
көлікті тоқтатты.

– Мына үйлердің ішінде 
1965 жылы салынған біреуі 
апатты деп танылды. Қанша 
жылдан бері сол статусты ала 
алмай жүр еді. Тұрғындарды үй 
кезегіне қойдық. Олар қуанды. 
Бастысы, қауіпсіздік, – деді 
маған қарап.

Ауылда электр энергия-
сының күші жеткіліксіз бо-
латын. Өйткені, бұрынғы 
қосалқы станцияға қарасты 
нысан дардың саны артты. 
Ауыл дың ауқымы кеңейді. 
Оның үстіне, қазір ХХІ ғасыр. 
Салқындатқыш, тоңазыт қыш-
тың небір түрлері қолданыста. 
Теледидардың өзі замана-
уи. Токты көп қажет ететіні 
анық. Ал қосалқы станцияның 
құнымен қоса, орнатуыңыздың 
өзі әжептәуір күш. Ауылда игі 
істердің басы-қасында жүретін 
Марат Бақбергенов тағы бір 
мәрте демеушілік жасауды 
ойға алды. Бір жарым миллион 
теңге ақша шығарып, қосалқы 
станцияны алып келді. Оны 
ауыл әкімі қалалық әкімшілік 
арқылы орнаттырып берді. 
Қазір жарқыраған жарықшам 
жаныңызға сәуле шашып тұр. 
Тамаша емес пе?!

Айтпақшы, талай жасты 

түлеткен білім ошағы да 2015 
жылы жөнделген. Бүгінде зама-
науи нысан болып, сонадайдан 
көзге түседі.

Талдыаралға жол 
тегіс

Әкім мінген көлікті аяп 
отырмын. Қазір ой-шұқырлы 
жолға түскенде қалай болады 
деп... Өйткені, бұрын-соңды 
Талдыралға бір-екі мәрте 
барғаным бар. Жамау жолдың 
сиқынан шошынып қалғанмын. 
Сол есіме түсе кетті. Бұл жолы 
олай болмады. Жоқ, кәдімгідей 
тегіс. Даңғыл жолмен туралап 
келдік те, зулап көпірден өттік. 
Тәп-тәуір жол. Әкім бұл жолы 
да ойымды оқыды.

– Бұл жолдың бұрынғы 
жағдайын білетін боларсың. 
Қазір Баймұрат батыр ауылы 
мен Талдыаралда нашар жол 
жоқ. Осы жолмен жүріп, ауыл-
ды айналып шығамыз. Бала-
лар мектепке баратын жердің 
бәрі асфальт. Бұл – расымен де 
мақтанарлық көрсеткіш, – деді.

Мен де әкімнің сөзін құптай 
кеттім. Елді мекенге кіреберісте 
сол жақ бетте қоршалған үлкен 
шаруашылыққа көзім түсті. 

– Бұл – Серік есімді аза-
мат. Кәсіпкер. Бие сауып 
отыр, жылқы малын бор да қы-
лайтыны бар. Қай сыбір жылда-
ры 5 гектар жер алып, кәсібін 
үлкейтті. Әрі қарай да дамыту 
ойында бар, – деді Ж.Әлиев.

Жазда көлеңке, қыста 
жылы болатын ұзын қораның 
ішінде құлындары бір бөлек, 
биелері келесі бетінде жинақы 
орналасыпты. Тап-таза, кең 
қораның ішінде қолына айы-

рын ұстаған Серік Жанайда-
ровты кезіктірдік.

– Негізі 10 жылдан бері 
кәсіппен айналысамын. Ата 
кәсіп қой. Арада аз-кем қыз-
метте болдым кәсіпке қайта 
араласып жатырмын. Бие 
 сауып, тұрғындарға сата-
мын. Облыс орталығына да 
апарамын. Осыдан үш жыл 
бұрын 5 млн теңге несие алған 
едім. Енді қаражат көлемін 
арттырғым келеді, – дейді 
кәсіпкер.

Талдыаралда Құбас де-
ген жер бар. Бұл – орман 
шаруа шылығына тиесілі ау-
мақ. Мұндағы 15 үй қазір 
Тал дыаралға қосылды. Ара-
дағы даңғыл жол Құбас деп 
аталып, елді мекен атауы 
жойылған. Бірақ, нағыз ор-
ман шаруашылығы екен. Ай-
нала жасыл желек, биік ағаш. 
Мұндағылар 4 гектар жерге 
бұрынғы алма бақты жаң ғыр-
тып, көшет отырғызған. Бірер 
жылда жеміс беріп те қалады.

Ал елді мекеннің орталы -
ғындағы  медпункт  мемле кет-
тік-жекеменшік әріптестік ая-
сында салынған. Мұндағы ақ 
халаттылар халықтың денсау-
лығына қарасуда тыным тауып 
жатқан жоқ.

– Вирустың шарықтау шегі 
келгенде күндіз-түні жедел-
жәрдем келем дегенше алғашқы 
көмек көрсетіп, үй аралап 
кеттік. Қазір басылды. Мұнда 
3 медициналық қызметкер бар. 
Қажетті жабдықтармен қамта-
масыз етілген, – дейді мейіргер 
Бақытбек Әбдірахман.

Бір ерекшелігі, Талды арал-
дағы екіқабатты үйлер кәріз 
жүйесіне қосылған. Ауыз-
суында да мәселе жоқ. Мұндай 
жағдай тіпті кей қалалық жер-
лерде де жасалмағанын көзіміз 
көріп жүр ғой. Бұл ауылдағы 
ерекшелік деп ұқтық. Тал-
дыаралдан 116 адамға жер 
телімі берілуде. Қазір тас жол 
төселген, ауызсу жүргізілуде. 
Енді электр желілері тартыла-
ды.

Қаладан таяқ тастам жер-
дегі қос елді мекеннің тыныс-
тіршілігі бұл. Күніге 6 мәрте 
автобус қатынайды. Биыл 
ауылдық округке 240 млн 
237 мың 700 теңге қаражат 
қаралған. Бүгінде оның 47 
проценті игеріліп тұр. Ат қа-
рылар жұмыс та сан алуан. 
Биылға жоспарланған 4 млн 
181 мың теңге салық түсімінің 
жыл ортасында 2 млн 780 
мыңы орындалған. 

Суреттерді түсірген 
Нұрболат 

НҰРЖАУБАЙ

Баймұрат батыр ауылы

Өзге адамның өмірі мен 
денсаулығына жауапты болу  
жауапкершілікті талап етеді. 
Алтын қолды дәрігер аурудың 
жанына араша болуды басты 
борышы санайды. Дәрігердің 
еңбек өтілі 15 жылға жуықтады. 

– Жансақтау бөліміне 
жағдайы ауыр науқастар түседі. 
Ес-түссіз жатқан адамның 
артында саулығын тілеп, 
жақындары жанын шүберекке 
түйіп тұрады. Сондықтан әрбір 
жағдайды жүрегіңмен ұғына 
білуің керек. Әрбір минут 
қымбат, – дейді ол. 

Ауруханадағы салмақтың 
басым бөлігі жансақтау 
бөліміне жүктеледі. Өлім мен 
өмір арасында күресіп жатқан 
науқасты аман алып қалу 
ерлікпен пара-пар. Ертөре 

білікті маман. Оны әріптестері 
де жоғары бағалайды. 

Дәрігер бала күнгі арма-
нын іске асырған. Алға қойған 
мақсатына жетіп, қаншама 
науқастың қатарға қосылуына 
септігін тигізді. Ол Шым-
кент қаласындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік ака-
демиясында білім алды.  
Алғашқы еңбек жолын Шиелі 
аудандық ауруханасында бас-
тады. 2016 жылы  облыстық 
медицина орталығына ауысты.  
Қазір орталықта №1 реанима-
ция бөлімінде реаниматолог 
болып жұмыс істейді. Ертөре 
жұқпалы індеттің өршуіне орай 
енгізілген төтенше жағдайға 
байланысты әлі үйіне қайтқан 
жоқ. Күніне 12 сағат жұмыста 

болады. Жұқпалы аурулар ау-
руханасында бір ай болып, 
науқастарды емдеген. Кейін 
орталыққа қайта келіп, фильтр 

реанимациясында қызметін 
жалғастырды. 

– Жұқпалы індет белең 
алған кезде бөлімге күніне 

20-25 науқас түсті. Бәрінің 
жағдайы ауыр еді. Тыны-
сы тарылып, қосымша ауруы 
асқынғандарға барынша емдік 
шараларын жасадық. Жасы 40-
тан асқан кісілерге індет ауыр 
тиді. Өйткені көпшілігі қант 
диабеті, қан қысымы жоғары, 
бүйрек, бауырдың созылмалы 
аурулары бар науқастар. Қазір, 
шүкір науқастар жазылып 
үйіне шығуда. Жағдайлары 
бірқалыпты, жақсы, – дейді 
дәрігер. 

Расында, індет жұқтырған 
науқастарды емдеу кезінде 
дәрігерлерге де оңай соққан 
жоқ. Арнайы киім, көзілдірік, 
респиратор, аяқ киім – 
қорғаныс құралы. Бұл заттар-
ды олар үш сағат сайын ау-
ыстырып отырды. Қорғаныс 
киімдерін дұрыс кимеген 
жағдайда, ауру жұқтырып 
алу қаупі жоғары болды. Дем 
жетпей қиналған науқастарға 
барынша қолдау көрсетіп, 
әрбірін  жіті бақылады. Олар 
тек адам өмірін араша алып 
қалуды ойлады. Алдыңғы шеп-
те жүріп, індетпен күрескен 
дәрігерлердің батылдығы мен 

қайсарлығы үлгі тұтарлық. 
Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
мәлімдемесінде індетпен күре-
сіп жатқан дәрігерлер мен 
медицина қызметкерлерін 
бүгінгі күннің батырлары-
на теңеді. Расында, жұқпалы 
індеттің құрығына іліккендерді 
емдеу, сауықтыру жолында 
жан аямай тер төгіп жүрген 
дәрігерлердің ісі ерлікке тең. 
Білікті маман қазір жағдайды 
қалыпқа түскенін айтады. Бірақ 
босаңсуға болмайтынын да 
ескертті.

– Адамдар өз өміріне 
жауапкершілікпен қарау ке-
рек. Бастысы, карантин та-
лаптарын қатаң сақтаған жөн. 
Қоғамдық орындар мен адам 
көп шоғырланатын жерлер-
ге бармағаны дұрыс. Сыртқа 
шыққанда бетперде тағып, 
қолғап киіп, жанынан ан-
тисептик тастамау керек. 
Дұрыс тамақтанып, салауат-
ты өмір салтын ұстанып, дене 
қозғалысын арттырған абзал. 
Жақыныңа жанашыр болу 
әрбіріміз үшін маңызды, – 
дейді дәрігер.

Жұқпалы індетпен күресіп келетін дәрігерлерге 
алғыстан басқа айтар жоқ. Айлап үйлеріне 
бармады. Өмірлерін қауіпке тігіп, өздеріне 
артылған сенімді ақтады. Солардың бірі – 
реаниматолог Ертөре Құлмағанбетов. 

Реаниматолог

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Кіреберісте-ақ, ауылдың әкімі Жұмабек Әлиев 
қызу жұмыстың басталып кеткенін айтты. 
Бұрынғы жүйке ауруымен ауыратын науқастар 
жататын нысанды наркологиялық аурухананың 
медициналық әлеуметтік оңалту бөлімшесі етіп 
қайта жасақтап жатыр екен. Бүгінде нысанды 
көне құрылысынан арылту үстінде. Шатырын 
алып тастапты. Қабырғаларын көне сылақтан 
ажыратуда. Жөндеу жұмысына 298 млн теңге 
бөлінген. Бұрындары жол бойындағы нысанның 
аула қоршауының өзі бір түрлі сезімді бастан 
кешіртетін. Жыл аяғына дейін қоршау да ауысты-
рылып, жаңаша кескін пайда болатын көрінеді. 
«Жұмыспен қамтудың Жол картасы» бағдарламасы 
аясында жаңғыртылып жатқан нысанда ауылдың 
30 азаматы жұмыспен қамтылған. Мердігер мекеме 
– «Bolashak International Development» ЖШС.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ
қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)
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Тұтыну бағаларының 
индексі
Қазақстан Республикасының Ұлт

тық экономика министрлігі Ста тис
тика комитетінің ақпаратына сәй
кес 2020 жылдың маусым айында 
республика бойынша инфляция 
0,4%ды (аймақ бойынша – 0,7%) 
құрады. Инфляция құрылымында 
азықтүлік тауарларының бағасы 
0,5% (аймақ бойынша – 0,8%), азық
түлік емес тауарларға – 0,5% (аймақ 
бойынша – 0,4%) құрады, ал ақылы 
қызметтер – 0,2% (аймақ бойынша 
– 1,0%) құрады. Жылдық инфляция 
7,0% (аймақ бойынша – 6,1%). 
Инфляция құрылымында азықтүлік 
тауарларының бағасы 11,1% (аймақ 
бойынша – 10,1%), азықтүлік емес 
тауарларға – 5,4% (аймақ бойынша – 
5,4%) және ақылы қызметтерге 3,0% 
(аймақ бойынша – 1,7%) құрады.

Банк секторы 
2020 жылдың 1 шілде деңгейінде 

Қызылорда облысы аумағында 12 
екінші деңгейлі банктердің 11 фи
лиалдары, 1 «Қазпошта» АҚ фи
лиалы, 10 микроқаржы ұйымдары, 
8 несие серіктестігі, 5 ломбард, 1 
кол лекторлық агенттігі, 2 уәкілетті 
ұйымдар қызмет атқарды. 

Айырбас пункттердің жалпы саны 
58, оның 42сі екінші деңгейдегі банк 
филиалдарының айырбас пункт
тері, 14 – «Қазпошта» АҚ айыр бас 
пункттері және 2 уәкілетті ұйым
дардың айырбас пункттері.

Банктегі депозиттер
2020 жылдың 1 шілде деңгейінде 

облыстағы депозиттердің жалпы 
мөл шері 2019 жылдың cәйкес ке
зеңімен салыстырғанда 11,5%ға өсіп, 
132,8 млрд теңгені құрады. Заңды 
тұлғалардың салымдары 25,4 млрд 
теңгеге (11,3%) дейін өсті. Жеке 
тұлғалалардың салымдары 11,6%ға 
дейін өсіп, 107,4 млрд теңгені құрады. 

Ұлттық валютадағы депозиттер 
көлемі 5,6%ға өсіп, 91,0 млрд теңгені 
құраса, шетел валютасында 26,9%
ға өсіп, 41,9 млрд теңгені құрады. 
Теңгедегі депозиттер үлесі 68,5%.

2020 жылдың маусым айында 
ұлттық валютадағы депозиттердің 
сый ақы мөлшері 7,8% (2019 ж. мау
сым айында 7,3%), ал шетел валю
тасындағы депозиттер бойынша – 
1,1% (2019 ж. маусым айында 1,3%) 
құрады. 

Талап ету мен қысқа мерзімді 
салымдар 73,0 млрд теңгені құрады, 

бұл көрсеткіш сәйкес кезеңмен салыс
тырғанда 6%ға өсті. Ұзақ мер зімді 
депозиттер бойынша өсім 19,1%ды 
құрап, 59,8 млрд теңгеге тең болды.

Банктердің 
экономикаға несиесі
2020 жылдың 1 шілде деңгейіне 

банктердің экономиканы несиелеу 
көлемі 273,9 млрд теңгені құрады 
(2019 жылдың сәйкес кезеңімен са
лыс тырғанда 31,4%ға өскен).  

Жеке тұлғаларға берілген несие
лер көлемі 26,1%ға артып, 207,2 млрд 
теңгені құрады, заңды тұлғалардың 
несиелері 51,3%ға, 66,6 млрд теңгеге 
дейін өсті. 

Қысқа мерзімді несиелердің көлемі 
сәйкес кезеңмен салыстырғанда 30%
ға өсіп, 19,1 млрд теңгеге тең болды, 
ұзақ мерзімді несиелердің көлемі – 
31,5%ға артып, 254,7 млрд теңгеге 
дейін өсті.

Кіші кәсіпкерлікке берілген не
сие лер бойынша нақты қарыз 2019 
жылдың сәйкес кезеңімен салыс тыр
ғанда көрсеткіш 2,8%ға өсіп, 28,9 
млрд теңгені құрады, жалпы қарыздан 
үлес салмағы – 10,6%ды құрады.

Тұтынушылық мақсатына беріл
ген несиелер көлемі 159,9 млрд тең
ге, жалпы қарыздан үлес салмағы  
58,4%ды құрап, өткен жылдың сәй
кес кезеңімен салыстырғанда 28,4%
ға өскен.

Ипотекалық несиелердің негізгі 
қарызы 26,7 млрд теңге, жалпы қарыз
дан үлес салмағы 9,7%ды құрап, 
өсімі 30,9%.

Несиелер бойынша мерзімі өткен 
берешектер 10,4 млрд теңгені немесе 
негізгі қарыздың 3,8%ы. Оның ішін
де 90 күннен астам мерзімі өткен 
берешек сомасы 10,3 млрд теңгені 
құрады.

2020 жылдың маусым айында бе
рілген несиелер бойынша орташа 
сыйақы мөлшері 13,5%ды (2019 
жылдың маусымында – 17%), шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне берілген 
не сие бойынша 12,7%ды (13,9%) құ
рады. 

Қолма-қол шетел 
валютасының 
нарығы
2020 жылғы қаңтармаусым ай

ла рында облыстың айырбастау 
пункт тері 57955,8 мың АҚШ дол
ларын сатып, 28546,6 мың АҚШ дол
ларын сатып алды. 2019 жылдың ұқ
сас кезеңімен салыстырғанда АҚШ 
долларын сату бойынша белсен

діліктің 1,8%ға төмендегенін, АҚШ 
долларын сатып алу бойынша 6,5%ға 
өсуі байқалды.

АҚШ долларын сатудың/сатып 
алудың орташа бағамы 2020 жылғы 
қаңтармаусым айларында АҚШ 
дол  лары үшін 413,71/401,82 теңгені 
құрады (2019 жылғы ұқсас кезеңде – 
381,11/377,67 теңге).

2019 жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда Еуроны сату көлемі 
19,5%ға (2846,3 мың еуроға дейін) 
төмендеді, сатып алу көлемі 13,6%  ға 
(1102,8 мың евроға дейін) өсті. Еуроны 
сатудың/сатып алудың орташа ба
ғамы Еуро үшін 445,43/444,84 теңгені 
құрады (2019 жылғы ұқсас кезеңінде 
– 430,91/427,01 теңге).

Ресей рублін сату бойынша опе
рациялар көлемі 24,4%ға (234478,5 
мың рубльге дейін), сатып алу көлемі 
23,4%ға (443575,3 мың рубльге 
дейін) азайды. Рубльдің сату / сатып 
алудың орташа бағамы 5,93/5,70 
теңгені құрады (2019 жылдың ұқсас 
кезеңінде – 5,88/5,75 теңге).

Қытай юаньнін сату көлемі 78,1%
ға (24,4 мың юань дейін), сатып алу 
көлемі 1,9%ға (67,3 мың юань дейін) 
азайды. Юань сату/сатып алудың 
орташа бағамы 58,95/51,61 теңгені 
құрады (2019 жылдың ұқсас кезеңінде 
– 57,57/53,31 теңге).

Төлем карточкалары 
2020 жылдың 1 шілде деңгейіне 

Қызылорда облысында төлем карточ
каларын ұстаушылар саны 1 162,6 
мың адамды құрап, ал айналымға 
шы ғарылған төлем карточкалары 2,4 
есе өсіп, саны 1 382,1 мың бірлікті құ
рады.

Облыс бойынша төлем карточка
ларына қызмет көрсету инфра құры
лымы жайлы жалпы көрініс: POS
тер миналдар саны 3287,0 бірлік, 
бан коматтар 405,0 бірлік, банктік 
 ки ос  кілер/төлем терминалдары 
1393,0. Төлем жүргізу үшін карточ ка
мен қа былдайтын сауда кәсіпорын да
рының саны 2579,0 артты. 

2020 жылдың қаңтармаусым ай
лары бойынша төлем карточка ларын 
қолдана отырып, қолмақол ақшасыз 
төлемдер саны 269,3 млрд теңге 
сомасына 23 796,1 мың транзакцияны 
құрады. Қызылорда облысы аума
ғында төлем карточкаларын пайда
лану арқылы жүргізілген қолмақол 
ақша беру операциялары 5 700,1 мың
ға жетіп, жалпы сомасы 255,6 млрд 
теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Қызылорда 

филиалы

01.07.2020 ж.  жағдайы бойынша Қызылорда облысының 
қаржы нарығының жағдайы туралы

Т.А.Ә Атқаратын 
лауазымы

Қабылдау 
күні, уақыты

Мекен
жайы

Байланыс 
телефоны

Кыстаубаев 
Кабылбек

Департамент 
басшысы

Сәрсенбі                  
Сағ:16.00

ден18.00ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Ы.Жақаев 
№5 каб. №1

8 (7242) 
275277

Манақбаев 
Ербол 

Байділдәұлы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі               
Сағ:16.00

ден18.00ге 
дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Ы. Жақаев 
№5 каб. №2

8 (7242)
 274525

Мекенің болсын жұмақтан

Хабарландыру
«СЕАД Логистик» ЖШС ҚР Ұлттық экономика 

министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша департаментінің  2020 жылғы 
03 тамызындағы 63НҚ бұйрығына сәйкес  жылжымалы 
құрамның өтуі үшін кірме жолды беру қызметіне 2020 
жылғы 1 қыркүйегінен бастап 1 вагон/шақырымға ҚҚСсыз 
589,88 теңге мөлшерінде уақытша өтемдік тариф бекітілгенін 
хабарлайды.

  «СЕАД Логистик» ЖШС әкімшілігі

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 
Ақтолқын 2019 жылдың  13 қыркүйегінде қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Пірімов көшесі №1 үйде тұрған 
азаматша Оразымбетова Оразкуль Садуахасовнаның 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. 
Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі 
№80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

«Даулетэнерго» ЖШС 
тұтынушыларының назарына!

«Даулетэнерго» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаментіне  электр энергиясының алдағы уақытта шекті бағаның 
өсетіні туралы хабарлама жолдағанын, ондағы жобалық орташа босату бағасы 
1 кВт. сағатқа ҚҚСсыз 18,88 теңгені құрайтынын немесе қолданыстағыдан 9,1 
пайызға өзгертіліп ұсынылғанын өзінің тұтынушыларына хабарлайды.

Өзгертудің негізгі себебі: өндіретін электрстанциялардың электр энергиясының 
тарифтерінің өсуі.

«Даулетэнерго» ЖШС-ның 2020 жылдың 10 қыркүйегінен бастап 
қолданысқа енгізуге ұсынған әр қызмет түрі бойынша жоспарланған 

шекті бағасының ЖОБАСЫ (бекітілмеген)

 №
п/п  

2020 жылдың 10 
қыркүйегінен бастап 
жоспарланған баға

2020 жылдың 5 
наурызынан бастап 

келісілген баға 
айырмасы

Тариф
ҚҚС
сыз 

ҚҚС
12%

Тариф 
ҚҚС
мен

Тариф
ҚҚС
сыз 

ҚҚС
12%

Тариф 
ҚҚС
мен

  теңге  
 

1 Орташа босату 
тарифі 18,88 2,27 21,15 17,31 2,08 19,39 1,57 9,1%

2
Жеке тұлғалар 
үшін орташа босату 
тарифі

17,18 2,06 19,24 16,30 1,96 18,26 0,88 5,4%

      Тұтыну көлемі бойынша тарифі:
 Электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұлғалар үшін 

 1деңгей (70 кВт*c 
дейін) 16,84 2,02 18,86 16,07 1,93 18,00 0,77 4,8%

 
2деңгей 
(70тен150кВт*c 
дейін)

20,62 2,47 23,09 19,56 2,35 21,91 1,06 5,4%

 3деңгей (150 
кВт*cжоғары) 25,77 3,09 28,86 24,45 2,93 27,38 1,32 5,4%

 Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғалар үшін

 1деңгей (100 кВт*c 
дейін) 16,84 2,02 18,86 16,07 1,93 18,00 0,77 4,8%

 2деңгей (100ден 
170кВт*c дейін) 20,62 2,47 23,09 19,56 2,35 21,91 1,06 5,4%

 3деңгей (170 кВт*c 
жоғары) 25,77 3,09 28,86 24,45 2,93 27,38 1,32 5,4%

 Электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұратын ҰОС ардагерлері мен 
осыларға теңестірілген мүгедектер, зейнеткерлер үшін 

 1деңгей (100 кВт*c 
дейін) 16,84 2,02 18,86 16,07 1,93 18,00 0,77 4,8%

 
2деңгей 
(100ден150кВт*c 
дейін)

20,62 2,47 23,09 19,56 2,35 21,91 1,06 5,4%

 3деңгей (150 кВт*c 
жоғары) 25,77 3,09 28,86 24,45 2,93 27,38 1,32 5,4%

 Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұратын ҰОС ардагерлері мен 
осыларға теңестірілген мүгедектер, зейнеткерлер үшін 

 1деңгей (100 кВт*c 
дейін) 16,84 2,02 18,86 16,07 1,93 18,00 0,77 4,8%

 
2деңгей 
(100ден170кВт*c 
дейін)

20,62 2,47 23,09 19,56 2,35 21,91 1,06 5,4%

 3деңгей (170 кВт*c 
жоғары) 25,77 3,09 28,86 24,45 2,93 27,38 1,32 5,4%

3
Заңды тұлғалар 
үшін орташа босату 
тарифі

20,67 2,48 23,15 18,17 2,18 20,35 2,50 13,8%

 Бюджеттік 
мекемелер үшін 25,61 3,07 28,68 24,43 2,93 27,36 1,18 4,8%

 Өзгеде 
тұтынушылар үшін 18,88 2,27 21,15 15,96 1,92 17,88 2,92 18,3%

«Даулетэнерго» ЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 
№000497 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі 

Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша 

департаментінің 2020 жылдың ІІІ тоқсанына 
арналған жеке және заңды тұлғалар өкілдерін 

жеке қабылдау кестесі

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» және 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеуі және 
оның алдын алу мақсатында департаментте арызшағым 
жәшігі орнатылған, сонымен қатар 8 /7242/ 26 47 17 «сенім 
телефоны» жұмыс жасайды.

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
облысы, 120000, Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев №5. 
Электрондық пошта:  d.kirpb.kyzyl@miid.gov.kz

Мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов 
Мурат Каирбекович 2020 жылдың 29 маусымында 
қайтыс болған азаматша Оржанова Биганша 
Бегалиевнаның атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. 

Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабар-
ласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев 
көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08.

2017 жылдың шілде 
айынан бастап Арал ау
дандық ішкі саясат бөлімінің 
бас маманы қызметін ат
қарған әріптесдосымыз 
Мырзалиев Әбілманапхан 
Берікұлы осы жылдың 
29 маусым күні бақилық 
сапарға аттанған болатын. 
Міне, содан бері сынаптай 
сырғыған жүйрік уақыт 
араға 40 күн салыпты. 

Қамшының сабындай 
ғана бұл өмірде біздің 

дегеніміз болмайтыны өкінішті. Әрдайым жүзінен 
шуақ төгіліп, өзінің елгезектігімен ерекшеленген 
Әбілманапханның азаматтығы да бір бөлек еді.

Жан баласына жаттығы жоқ қимасымыз арамызда 
болса, әлі талай қуанышты күндерге куә болар едік. Алла 
ол күнге жеткізбеді. «Жазмыштан озмыш жоқ» деген 
осы шығар. Қимас қадірліміздің жасамаған жасы мен 
көрмеген қызығын артында қалған тілеулестері көрсін. 

Тағдырдың жолы неліктен саған тарылды,
Ертерек келіп, сөндірді неге бағыңды...
Мәңгілікке аттанып өзің, артыңа
Қалдырып кеттің жақсы ісіңді, барыңды.

Үміттің жібін үзілген кімдер жалғасын,
Білеміз бауыр, орының сенің толмасын.
Жұмақтан болып мекенің мәңгі, қимасым,
Иманың әркез өзіңнің болсын жолдасың.
Ендігі жерде қадірлі досымыздың рухына дұға 

бағыштап, мәңгілік мекені жәннаттан болуын Алладан 
тілейміз. Иманың жолдас, топырағың торқа болғай! 

Арал аудандық ішкі саясат 
бөлімінің ұжымы

Дария бойында еңсесін енді тіктей 
тұрғын үй кешенінің құрылысына 
кідіргенбіз. «ЕрАру Жағалау» деп 
аталатын 400 пәтерлік, он үйдің 
нөлдік қабатынан бастап еңбек етіп 
келе жатқан Қанат Молдахалықов 
(суретте) өз мамандығын мақтаныш 
ететіндердің қатарында.

– 37 жылдан бері осы құрылыс 
саласындамын. Ма ман дығым да со
лай. Қаладағы политехникалық тех
ни ку мының, қазіргі агрокол ледждің 
түлегімен. Әуелде Жаңақорғандағы 

Түгіскен массивінде еңбек еттім. Осы 
салада мастер болып бастап, про
раб, құрылыс нысанының басшысы 
да болдым. Жас кезімізде құрылыс 
жұмысы техникалық қажеттілікке 
байланысты еді. Салынған үйлер 
екіүш жылда бітеді. Ал қазір алты
жеті айда бесқабатты үйді аяқтауға 
болады. Өйткені, техника да, қажетті 
материалдар да өзімізде жеткілікті. 
Бір қуанышым, әр салған ғимаратта 
өз қолтаңбамыз қалса, біз үшін ол да 
бір бақыт, – дейді құрылысшы Қанат.

Адал еңбек һәм 
шеберлік

Қызылордада саны да көп, салтанаты да келіскен 
көпқабатты үйдің  құрылысы қарқынды. Тіпті, жеке 
қаражатымен зәулім баспананы сыңғырлата салып, 
тұрғындарға ұсынып жатқан кәсіпкерлер де жеткілікті. Ал 
осы нысанды тұрғызу үшін тер төгіп келетін қарапайым 
құрылысшылар еңбегі қашанда мадақтауға әбден лайық.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb
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