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10 тамызда ұлтымыздың 
ұлы ақыны, ойшыл тұлғасы 
Абай Құнанбайұлының туға-
нына 175 жыл толды. Бұдан 
ширек ғасыр уақыт бұрын 
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы 
 Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен Абайдың 150 жылдығы 
 ЮНЕСКО деңгейінде өткізілген 
еді. Бұл торқалы той – сол тама-
ша дәстүрдің жалғасы. 

Биылғы мерейтойға орай 
бірқатар іс-шара жоспарланған 
болатын. Бірақ әлемді жай-
лаған індетке байланысты со-
ның көпшілігін онлайн фор-
матқа ауыстырдық. Әрине, сан 
сынақтан сүрінбеген халқымыз 
бұл дертті де жеңеді. Қиындық  
өтпелі, ал Абай мұрасы мәңгілік. 

Менің тапсырмам бойынша 
Үкімет оныншы тамызды «Абай 
күні» деп белгілеп, мерекелер 
тізбесіне енгізді (бірақ жұмыс 
күні болып қала береді). Ұлы 
ақынның мұрасын ұлықтауға 
арналған іс-шаралар жыл сайын 
өткізіліп тұратын болады. Мәсе-
ле мерейтойда емес – тұғырлы 

тұлғаның туындыларынан терең 
тәлім алуда. Абайдың рухына 
тағзым ету – оның қағидатын 
ұстану, аманатына адал болу. 
Сонда ғана жас ұрпақтың сана-
сына қастерлі құндылықтарды 
сіңіреміз. 

Біз ұлы ойшылдың өнегелі 
өмірі мен тағылымы туралы ай-
тудан жалықпаймыз. Әсіресе 
қазіргі Қазақстан қоғамын Абай-
дың рухани ұстанымына сай 
дамыту аса маңызды. Мен бұл 
жөнінде «Абай және ХХІ ғасыр-
дағы Қазақстан» атты мақаламда 
кеңінен айттым. 

Биылғы жыл халықара-
лық «Абай жылына» айналды. 
Әлемнің көптеген елдері оның 
шығармашылығына назар ау-
даруда. Қазақстанның бастама-
сымен және ЮНЕСКО-ның қол-
дауымен ұлы ақынымыздың 175 
жылдық мерейтойы жаһандық 
деңгейде аталып өтуде. 

Ақынның баға жетпес мұра-
сын ұғындыру және дәріптеу 
– азаматтық парызымыз. Өйт-
кені Абай – әлемдік деңгейдегі 
кемеңгер тұлға. Абайтанудың 
тұғырнамалық негізі де осы бо-
луға тиіс. 

Қазір ақынның еңбектерін 
халықаралық ғылыми айна-
лымға енгізу үшін нақты және 
мақсатты жұмыстар қолға 
алынуда. Оның шығармалары 
әлемнің он тіліне аударылып, 
баспаға әзірленді. Бұл кітаптар 

жүзден астам елдің кітапханала-
ры мен мәдени орталықтарына 
жіберіледі. Бірқатар шетелдік ау-
дармашыларға, Абайдың шығар-
машылық мұрасын зерттеушілер 
мен насихаттаушыларға менің 
Жарлығыммен мемлекеттік наг-
рада берілді. 

Абай рухын ұлықтау шара-
лары жалғасуда. Шетелдегі ел-
шіліктеріміздің жанынан Абай 
орталықтары ашыла бастады. 
Ақынның шығармашылығын 
жүйелі зерттеу үшін Л.Н.Гуми-
лев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті жанынан Абай ака-
демиясы құрылды. 

Біз бәсекеге қабілетті мем-
лекет болу үшін Абай мұрасын 
естен шығармауымыз керек. Се-
бебі ұлт ретіндегі жаңару идеясы 
да оның көзқарасымен үндесіп 
жатқаны анық. 

Келесі жылы Қазақстан Тә-
уелсіздігінің 30 жылдығын атап 
өтеміз. Бірақ кезінде ұлы ой-
шылды қатты толғандырған кей-
бір келеңсіздіктер қоғамда әлі де 
кездеседі. Өкінішке қарай Абай 
айтқан «бес дұшпаннан» толық 
арылып болған жоқпыз. 

Азаматтарымыздың арасын-
да жалқаулық пен сөзуарлық жиі 
кездесетіні қынжылтады. Бұлар 
бұрынғыша тойқұмарлықтан 
тартынбай, күнделікті тыным-
сыз тірлікті дәріптеудің орнына, 
әрбір қоғамдық оқиғадан саяси 
астар іздейді де отырады. 

Абай халықты той тойлауға 
емес, еңбек етуге, рухани ке-
мелденуге шақырды. Абайдың 
ұлағаты әлі күнге дейін маңызын 
да, құндылығын да жоғалтқан 
жоқ. Сондықтан біз оның терең 
ойларына, келешектің келбетіне 
үңілген көрегендігіне таңырқау-
дан жалыққан емеспіз. Абай 
ілімі бүгінгі бірқатар бағыттарға 
орайлас келеді. 

Ең алдымен, білім игеру. Біз 
бүкіл әлемді ақыл-ой мен пара-
сатты пайым арқылы ғана мо-
йындата аламыз. Заман талабы-
на сай білім алу интеллектуалды 
ұлт қалыптастыруға жол ашады. 

Екінші, тәрбие мәселесі. 
Сондықтан, өскелең ұрпаққа 
дұрыс бағыт берген жөн. Ақын-
ның «Пайда ойлама, ар ойла, 
талап қыл артық білуге» деген 
өсиетін әрдайым санаға сіңіру 
қажет. 

Үшінші, жаңа кәсіп игеру. 
Ақын әр қазақ өз ісінің шебері 
болса деп армандады. Әсіресе 
бәсекелестікке толы алмағайып 
заманда мұның мәні зор. Абай: 
«Мал керек болса, қолөнер үй-
ренбек керек. Мал жұтайды, 
өнер жұтамайды» дейді. Біз ең-
бекке, жаңа өнер игеруге деген 
көзқарасымызды түбегейлі өз-
гертуге тиіспіз. Байлықтың да, 
бақыттың да кілті – өзің сүйген 
кәсіпте.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті

АБАЙ – РУХАНИ РЕФОРМАТОР
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Туғанына 175 жыл 
толған Абай мұрасы – 
ұлттың ғана емес, жалпы 
адамзат баласына ортақ 
құндылық. Мемлекет бас-
шысы  Қасым-Жомарт 
Тоқаев өзінің «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қа-
зақстан» атты мақала-
сында: «…Абайды ұл ты-
мыздың мәдени ка пи талы 
ретінде насихат тауымыз 
керек. Өркениет ті елдер 
қазақтың болмыс-бітімін, 
мәдениеті мен әдебиетін, 
рухани өре сін әлемдік 
деңгейдегі біртуар пер-
зенттерінің дәрежесімен, 
танымалдығымен бағалай-
тынын ұмытпайық. Сон-
дықтан Абайды жаңа Қа-
зақстанның бренді ретінде 
әлем жұртшылығына кеңі-
нен таныстыру қажет. Бұл 
– бүгінгі ұрпақтың қастер-
лі борышы» деген еді.

Шарада облыс бас-
шысы айтулы күнде Абай 
Құнанбайұлының 175 
жыл дық мерейтойының 
ма ңыздылығы мен оның 
мұрасын кейінгі ұрпаққа 
насихаттаудың салмағын 
саралады.

– Бүгін – қазақ рухания-
ты үшін айтулы күн. Мем-
лекет басшысының Жар-
лығымен ұлы Абайдың 175 
жылдық мерейтой жылы 
бекітіліп,  ЮНЕСКО-ның 
қолдауымен жаһандық 
деңгейде аталып өтілу-
де. Ұлы Абайды ұлықтау 
арқылы халқымыздың 
ұлттық қадір-қасиетін, ру  -
хани-адамгершілік құнды-
лықтарын, әдебиетіміз 
бен мәдениетімізді әлемге 
та ғы бір қырынан таныта 
ала мыз. Абай күнін атап 
өтудің облыстық іс-ша-
ралар жоспары бекітілді. 
Жас ұрпақ Абай мұрасын 
оқу арқылы тәлім мен тәр-
бие, ізгілік пен адалдықты 
ту етеді, –деді облыс әкімі.

Сондай-ақ өңір басшы-
сы үш тілде оқытатын да-
рынды балаларға арналған 
мамандандырылған сы-
ныптары бар «Мұрагер» 
мектебіне Абай есімі 
берілетінін атап өтті. Жаңа 

оқу жылына қарай мек-
тепке ақын есімін беру 
жұмыс тары басталып, 
аталған білім ошағында 
оның мұралары да жи-
нақталатын болады.

Атаулы күн аясын-
да облыста «Абай мұра-
сының ұлттық әдебиет 
пен мәдениеттегі маңыз-
дылығы» атты республи-
калық онлайн конферен-
циясы, «Абай – адамзат 
тарихындағы ұлы тұлға» 
тақырыптарында Абай 
оқулары, халық артисі 
Ерсайын Төлеубайдың 
«Абай» спектаклінің он-
лайн көрсетілімі ұйымдас-
тырылуда. Сондай-ақ, 
мек теп оқушылары ара-
сында Абайдың қара сөз-
дерін оқудан челлендж, 
сурет байқауы онлайн 
фор матта аталып өтіледі.

– Барлық облыс көле-
міндегі ұстаздар онлайн 
режимінде балаларға 
Абай  тану дәрістерін ке-
ңінен оқытып келеді. 
Аймақтағы барлық мек-
тептерде осыған қаты-
сты сыныптар ашылады 
деп жоспарлануда. Бұн-
дай шаралар тек бүгін 
ғана болып қоймай, жыл 
бойына Абайдай ұлт ке-
меңгерінің мерейтойы 
мағыналы, мәнді, ең ба-
стысы балаларымыз өне-
ге алатындай тағылымды 
шаралар арқылы ұйым-
дастырылатын болады, 
– дейді облыстық білім 
басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова.

Атап өту қажет, өңірде-
гі бірнеше ауылға, 4 білім 
беру ошағына, 86 көше-
ге Абай есімі берілген. 
Облыс орталығындағы 
Назарбаев даңғылының 
бойында орналасқан ал-
леяға ұлы ақынның есімі 
беріліп, оның қара сөз-
дері тасқа қашалған. Ал, 
Абай ауылындағы мектеп 
ауласына бюс ті, «Мұра-
гер» мектебінің ауласына 
ескерткіші орнатылған.

Суретті түсірген 
Б.ЕСЖАНОВ

Ақын күні 
ұлықталды

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен 10 тамыз «Абай күні» болып 
белгіленіп, халықтық мереке күндер қата-
рына енді. Кеше Қызылорда қаласындағы 
«Мұрагер» мектебі ауласындағы ұлы ақын 
ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. 
Шараға облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
қатысты.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Қайта 
сайлануымен 
құттықтады

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқының 
және жеке өзінің атынан 
Александр Лукашенконы 
Беларусь Президенті 
болып қайта сайлануымен 
құттықтап, жеделхат 
жолдады.

«Саяси жағдайдың күрделі болға-
нына қарамастан сайлаудың қоры-
тындысы халық Сіздің Беларусь мем-
лекетінің егемендігі мен тәуелсіздігін 
нығайтуға негізделген стратегиялық 
бағытыңызды қолдайтынын көрсет-
ті», – делінген жеделхатта.

Президент екі ел халқының игілігі 
үшін Қазақстан мен Беларусь арасын-
дағы өзара тиімді ынтымақтастық ал-
дағы уақытта да табысты дами береді 
деп сенетінін жеткізді.

Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Тоқаев Александр Лука-
шенкоға Беларусь Республикасының 
Президенті ретінде ойға алған бар-
лық жоспарын толық жүзеге асыру-
ды, ал Беларусь халқына бейбітшілік, 
өзара түсіністік пен өсіп-өркендеу 
тіледі.

Үкімет 
отырысы 
өтеді

Бүгін Үкімет үйінде ҚР 
Үкіметінің отырысы өтеді. 

Күн тәртібінде эпидемияға қарсы 
іс-шаралардың іске асырылу бары-
сы, ҚР 2020 жылғы қаңтар-шілдедегі 
әлеуметтік-экономикалық дамуының 
қорытындысы және республикалық 
бюджеттің атқарылуы қаралмақ. 
Отырыстың тікелей таратылымын 
PrimeMinister.kz сайтынан, Mail.KZ 
порталынан, YouTube ресми арна-
сынан, Aitube.kz, Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте» әлеуметтік желілерінен 
көруге болады.

Алдағы уақытта  Әйтеке би 
кентіне жақын жердегі «Қашқан 
су» көлінің жағасындағы 3 гектар 
аумақта қонақ үй, тамақтану орны, 
автотұрақ, автокөлік жуу орталығы 
және шағын маркет ашылып, жо-
лаушылар мен тұрғындарға қызмет 
көрсететін болады. Жалпы құны 350 
млн теңгені құрайтын жобаны жеке 
кәсіпкер Бақытбек Ерхатов қолға 
алуда. 

Кәсіпкердің айтуынша, құрылыс 
жұмыстары аяқталып, жоба то-
лық іске асқан кезде мұнда 10 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылады.

Құрылыс нысанында болып, 
кәсіпкердің талабына сәттілік тіле-
ген  аудан әкімі Мұрат Ергешбаев  өз 
ісін бастап, жеке кәсіппен айналыса-
мын деген әрбір адамға қолдау көр-
сетуге мүмкіндік бар екенін айтты.

Бұған дейін Қазалыда «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» автокөлік 
дәлізінің бойынан «Арзан Сити», 
«Мирас» кешендері, «Sinooil», «TS 
Қызылорда мұнай өнімдері» жа-
нар-жағармай бекеттері пайдалануға 
берілген болатын. 

Қазалы ауданы

Жаңа кешен 
бой көтеруде

Аудан  аумағынан өтетін «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
халықаралық автожолының бойында тағы бір көпсалалы 
қызмет көрсету кешенінің құрылысы жүріп жатыр.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

ҚР ДСМ Тауарлар мен 
көрсетілетін  қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитетінен орта-
лықтандырылған сатып алу 
қызметі негізінде облыстың 
санитарлық-эпидемиоло-
гиялық қызметіне 5  жаңа 
автокөлік берілді. 

Бұған дейін тозығы жеткен көлік-
термен ауру ошақтарына уақытылы 
жету мәселесі қиындық тудырған еді. 
Әсіресе бұл аудандарда, шалғай елді 
мекендерде өзекті болатын. 

Енді су жаңа ВАЗ-2121 көліктері 
Қызылорда қаласы, Арал, Жалағаш, 
Жаңақорған аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармаларына 
үлестіріліп, қызмет көрсетуге дайын. 
Жыл соңына дейін дәл осындай және 
5 көлік беріледі деп күтілуде.

Автокөлік табысталды
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯСЫНА – 25 ЖЫЛ

Елдің көз алдында, 1991 жылы 
Қазақстан Республикасының 
мем лекеттік тәуелсіздігі тура-
лы Заң қабылданды. Одан кейін, 
Қа зақстан Республикасының жа 
ңа Конституциясын Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назар баев 
ұсынып, оны Қазақстан хал
қы 1995 жылы 30 тамыздағы 
Рес  пуб  ликалық референдумда 
бір ауыз дан мақұлдады. Конс
титу  ция Президент лауазы-
мына үлкен міндеттер мен зор 
жа  уап  кершілік жүктеді. Ата 
Заң да атап көрсетілгендей, Қа
зақстан Республикасының Пре
зиденті – халықтар бірлігі мен 
ынтымақтастығы, азаматтар және 
адамдар құқығы мен бостан дық
тарының нақты кепілі деп нақ
тыланды.

Ал, Ата Заңда еліміздің ең 
қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары деп анық көрсе
тілген еді. Яғни, біздің елімізде 
қандайда бір қылмыс жасалса да 
барлығы Заң шеңберінде шешіліп, 
тіпті қылмыс жасағанның да 
құқықтары қорғалады. 

1995 жылы Конституцияда 
адамның табиғи құқықтары мо
йындалып, оларды негізгі конс
титуциялық құқықтар мен бос
тандықтарда бекітіп, Ата Заң 
оларды қорғау механизмін қам
тамасыз етті. Республика Кон-
ституциясымен құқықтар мен 
бостандықтарды қорғайтын екі 
маңызды тәсілі бекітілді. Ол сот 
арқылы және әкімшілік жауап
кершілік арқылы жүзеге асыры-
лады.

Сондықтан елімізде адамның 
бостандығы олардың  жасаған 
әрекеттері тек заңға қайшы келген-
де ғана, Қазақстан  заңнамасына 
сәйкес, сот арқылы шектеу қо
йылмақ. Өйткені, біздің Заңның 
ең бірінші міндеті  адам өмірін 
сақтау және оның құқығы мен 
бостандығына нұқсан келтірмеу. 
Қазақстан Республикасының аза-
маты болсын немесе басқа елден 
келген қонақ болсын мейлі, біздің 
еліміз адамға қатысты құқық 
бұзушылықтардың алдын алу 
үшін  әрқашан қызмет атқарады.

Көптеген зерттеушілердің пікі
рінше, Қазақстанның Конститу-
циясы әлемдегі жалпыадамзаттық 
құндылықтарды дәріптейтін ең 
үздік 50 Конституцияның бірі 
болып саналады екен. Бұның өзі 
Ата Заңымыздың үлкен әлеуетін 
білдірсе керек.

Айта кетейік, тәуелсіздік тари-
хында тұңғыш рет бүкілхалықтық 
талқылауға салынған да, елдің 
көптеген пікірі ескерілген  Негізгі 
Заң да осы – 25 жыл бұрын 
қабылданған Конституция. Қа
зір келтіріліп жүрген ресми 
мәлі меттерге қарасақ, құжатты 
талқылауға 3 млн 345 мың адам 
қатысыпты. Жұртшылық тара-
пынан сарапталған 31 мың 886 
ұсыныс түссе, соның бір мың 
бір жүзі Конституция жобасы-
на енгізілген. Бұл жөнінде Ел-
басы «Қазақстандық жол» атты 
кітабында: «1995 жылғы Консти-
туция тақыр жерде пайда болған 
жоқ. Ол егемен Қазақстанда 
Конс титуциялық құрылыс орна-

ту үшін бұрыннан жинақталған 
тәжірибелерді, сондайақ біздің 
жағдайымызға сәйкес келетін ең 
прогресшіл шетелдік тәжірибе
лерді барынша толық пайдаланған 
еді. Сондықтан да, кімдекім 
еліміздің Негізгі Заңының рухы 
мен маңызын терең түсінгісі келсе, 
оны жасаудың, қалыптастырудың 
тарихын жақсы білуі керек», – де-
ген болатын.

Шынымен де бүгінгі Ата За
ңымыздың басты ерекшелігі 
қандай? Қоғам қайраткерлерінің 
сөзіне сүйенсек, мұны Елба-
сы ұсынысымен енгізілген төрт 
ұстанымға, біріншіден – қоғамдық 
келісім және саяси тұрақтылық, 
екіншіден – экономикалық даму, 
үшіншіден – қазақстандық патрио
тизм, төртіншіден – маңызды 
мәселелерге референдум жасау 
және Парламентте дауыс беру 
арқылы шешу принциптерімен 
негіздейді. Ата Заңымыздың бі
рін ші бабына енгізілген осы төрт 
мәселе арқылы Қазақ стан ның 
жанжақты дамуына жол ашыл
ған. 

Қалай десек те, Ата Заңымыз 
егемен еліміздің дамуына даңғыл 
жол салып, елдің бетке алған 
бағдарының тұтастай бөлігін 
қамтып, демократиялық жол-
мен даму бағытын айқындап, 
нә ти жесінде бүгінгі жеткен же
тіс тіктеріміздің баршасы Ата 
Заңымыздың тиімділігінің арқа
сы екеніне көз жетіп отыр. Оның 
ішінде құқықтық мемлекет қа
лып тастыру қағидалары қоғам
да және азаматтардың санасында 
түпкілікті бекітіліп, өз жемісін 
беруде. 

Ал ондай дағдарыстар туын
дауының бір негізі консти ту
циялық қайшылықтар дан, даму 
бағытын айқындаудың олқы
лы  ғынан туындап жатқаны 
да бел гілі болуда. Керісінше, 
қазақ даласында орта қол ша-
руасын айналдырған халықтың 
ақжарқын жүзі мен ертеңге де-
ген сенімін байқаймыз. Осының 
бәрі – қолданыстағы Ата Заңды 
алтын арқау ете отырып, оның 
ережелерінен еш ауытқымай, 
елге, халыққа қызмет етіп отырған 
Тұңғыш Президент Елбасының 
дәйекті саясатының жемісі.

Бұл орайда Елбасы «Консти
туцияны қатаң ұстану – бұл 
мемлекеттіліктің табысты дамуы
ның және қоғамдағы азаматтық 
келісімнің негізі. Ол бойынша 
өмір сүру – бұл демократияның 
ең жоғары мектебі. Бұл мектеп-
тен барлығымыз өтуге тиіспіз. 
Біздің міндет – Конституцияға аса 
ұқыптылықпен қарау. Өзіміздің 
елімізді, өзіміздің тарихымыз-
ды, өзіміздің жетістіктерімізді 
қалай құрметтесек, оны да со-
лай аялауы мыз керек» деп атап 
көрсеткен болатын.

Бұл Мәңгілік Елдің тұғыры 
бекем, шаңырағы берік болуының 
кепілі болып табылады.

Сәкен СЕРІКБАЕВ,
тарих ғылымдарының 

кандидаты,  «Өрлеу» 
ұлттық орталығы 

Қызылорда филиалы 
директорының орынбасары

Өмір бір орнында тұрмайды. Ол өзгереді, жаңа 
бастамаларға жол ашады. Сол сияқты биыл Қазақстан 
өз тәуелсіздігінің жылнамасындағы айтулы күнді 
атап өтпекші. Тәуелсіздігіміздің символына айналған 
Қазақстан Конституциясына – 25 жыл. 

АТА ЗАҢ 
тұрақтылығымыздың 
кепіліне айналды

Төртінші, ынтымақ мә
селесі. Абай әрдайым қоғамның 
берекебірлігін арттыруға ден 
қойды. Ол «Біріңді, қазақ, бірің 
дос, көрмесең, істің – бәрі бос» 
деп, елді татулыққа шақырды. 

Біз аса күрделі кезеңді бас
тан өткерудеміз. Осындай 
сәт те бірбірімізге қол ұшын 
беріп, өзара мәміле мен ынты
мағымызды арттыра түсу аса 
маңызды. Кемеңгердің де жан
жүрегімен тілегені жұртының 
амандығы мен ұлтының тұ
тастығы еді. Сондықтан бү
гінгідей қиын шақта Абай 
мұрасына жүгіну өте өзекті  бо-
лып отыр. 

Абай өнегесінің құны дә
уір алмасқан сайын артпа-
са, кемімейді. Ол баршаға 
түсінікті әрі күллі адамзатқа 
ортақ. Оның қара өлең болып 
өрілген және қара сөз болып 
төгілген оралымды ойлары әлі 
күнге дейін өмірлік бағдар бо-
лып келеді. 

Ұлтының болашағы үшін 
қам жеген ұлы ойшыл күллі 
жұртшылықты да махаббат пен 
мейірімге үндеді. Ақынның 
осындай адамгершілік қағи
дат тары еліміздің бүгінгі ұр
пақтары үшін де аса қажет. 

Мемлекет тәуелсіздік жағ
дайында ұлттық сананы қайта 
жаңғыртуға және жаһандану 
өзгерістеріне бейімдеуге жал
пыұлттық  тұрғыдан басымдық 
беріп отыр. 

Ұлы данышпан елдік мүд
дені әрдайым жоғары қоюға, 
алған білім мен тәжірибені 

халық игілігіне жұмсауға ша
қырды. Бүкіл адамзат үшін 
даму үрдісін осындай ұстаным 
ар қылы ұғыну әрдайым ма
ңызды болмақ. 

Абай – біздің ұлтымыз бен 
жұртымызды танудың төте 
жолы. Ұлы ақын бізге маз
мұндық тұрғыдан өлшеусіз, 
ха лықтың рухани азығына 
ай налған мұра қалдырды. 
ХХІ ғасырға қадам бассақ та, 
Абай дың көзқарасы замана-
уи ізгілік қағидаттарына және 
Қазақстан қоғамының басты 
құндылықтарына, оның бірлігі 
мен берекесіне толықтай сай 
келетіндігіне тағы да бір мәрте 
көз жеткіземіз. 

Ұлы данышпан ұлттың ру 
ханимәдени, адами бетбей
несін асқан көрегендікпен си
паттаған. Оның ұлылығы да 
осында. 

Абайдың даналық сөздері 

қазақ халқының алтын тұғыры, 
түп негізімізге үңіліп, ұлттық 
ұстынымызды іздеген көптеген 
ұрпақтың басын біріктіретін 
мәңгілік рухани тірек болып 
қала бермек. 

Елбасы Нұрсұлтан Назар
баев  «Абай сөзі – қазақтың бой
тұмары» деген болатын. Бұл 
тұжырым бізді ақын әлеміне 
терең бойлауға, жаңаша ой
лауға міндеттейді. 

Қазір елімізде абайтану-
мен айналысатын бірнеше ғы
лымизерттеу орталығы бар. 
Осылардың жұмысын жүйе
леп, елордамыздағы Абай 
ака  демиясының төңірегіне 
топ  тастырған жөн. Академия 
бар  лық зерттеу мекемелерінің 
жұмысын ғылыми тұрғыдан 
үйлестіруші міндетін атқара 
алады. 

Алдағы уақытта гумани
тар лық пәндердің бөлінбес 

бөл  шегі ретінде «Абайта-
ну» курсын оқыту мәселесін 
қолға алу керек. Жаңа фило
софия лық және саяси ұстаным 
тұрғысынан «Абайтану» оқу
лығы мен хрестоматиясын әзір
леу қажет. Сондайақ Абайдың 
«толық адам» ілімі жанжақты 
әрі терең зерттелуге тиіс. 

Біз Абайды ХІХ ғасырда 
өмір сүріп, ХХІ ғасырдың сөзін 
сөйлеген данышпан ретінде 
әлемге танытуымыз керек. Со-
нымен қатар оны ұлттық сана-
ны жаңғыртуға зор ықпал ет-
кен рухани реформатор ретінде 
дәріптеуге міндеттіміз. 

Түптеп келгенде, әрбір қа
зақ Абаймен мақтануға тиіс! 
Халқымыздың ұлы перзентінің 
торқалы тойы құтты болсын!

«Egemen Qazaqstan»
10 тамыз 2020 жыл

АБАЙ  – РУХАНИ РЕФОРМАТОР

1бет 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өзінің «Болашаққа бағ
дар: Рухани жаңғыру» атты бағ
дарла ма лық мақаласында: «Біз 
жат идео лог иялардың әсері туралы 
айтқанда, олардың артында басқа 
халықтардың белгілі бір құн ды
лықтары мен мәдени символдары 
тұрғанын есте ұстауымыз керек.
Тиісінше, оларға өзіміздің ұлт тық 
құндылықтарымыз арқылы ғана 
төтеп бере аламыз» – деп, жаһан дану 
уақытында ұлттық құндылық та
рымызды бағалап, ұлт мүддесі үшін 
пайдалана білудің маңыздылығын 
айтқан еді. Осы ретте, Абай мұрасы 
біздің темірқазығымыз болуы керек. 
Ұлы ойшылдың «Толық адам» ілімі 
– жеке тұлғаның интеллектуалдық 
мәдениеті мен қалыптасуының ға
на емес, тәрбиелі, бәсекеге қабі 
лет ті ұлт қалыптастырудың өзегі. 
Туған хал қының бүгіні мен ерте
ңіне кемең герлікпен қарап, ел бо
ла шағының білім мен ғылымда 
екендігін көр сеткен Абай, ұлт бо
лып ұйысудың, қазақ қоғамын әлем
дік өркениетке та ны тудың жолын 
көрсетті.  

Ұлы ақынның 175 жылдық ме-
рейтойы аясында республикамызда 
түрлі шаралар өткізілуде. Қазіргідей 
қиын кезеңде ұлт кемеңгерінің ме-
рейтойын мағыналы, мәнді, ең бас
тысы болашақ ұрпақ өнеге алатын-
дай тағылымды шаралар өткізілуде. 

Сыр өңіріндегі білім мен ғы
лымның ордасы – Қорқыт ата 
атын дағы Қы зылорда универ
сите тінде де ақынның өмірі мен 
шы ғармашылығын зерделеу, 
олар дың тағылымдық мәні мен 
мағы насын түсіну мақсатында 
көп теген шара ұйымдастырылды. 
Абай өлеңдерін оқу челленджі 
уни вер ситет студенттері мен оқы

тушы профессорлары арасында 
жал ғасын тапты. Студенттер ара-
сында өткізілген ақын өлеңдерін 
жатқа оқу байқауында филология 
мамандығының 2курс студенттері 
Елена Пак 150 өлеңін, Айсана 
Тынбай 30 қарасөзін жатқа айтып, 
республикалық конкурсқа жолдама 
алды. 

Университет оқытушыпро
фессор лары ның ұйымдастыруымен 
кафедра, институт, университет 
және облыстық, республикалық 
деңгейде өткізілген ғылыми
танымдық, тәрбиелік шаралар 
Абай мұрасының өміршең, мәңгілік 
екендігін, қазақ қанына сіңіп, 
қазақпен бірге өмір сүре беретіндігін 
көрсетті.

Тау алыстаған сайын биіктей 
бе реді. Тау тұлғалар да солай. 
Зерттепзерделеген сайын ойы 
тереңдеп, сы ры құпиялана түседі. 
Абай мұра ла рының әдебиеттану, 
лингвистика, пе дагогика, өнертану, 
философия ғы лымдарының на-
зарына ілігіп, зерттеу нысанына 
айналғанына да екі ғасырға жуық 
уақыт болды. Қазақ ғылымында 
Абай шығармашылығына бай-
ланысты жүздеген монография, 
мыңдаған ғылыми мақала жа-
зылды, кандидаттық, докторлық 
диссертациялар қорғалды. Ұлы 
Әуезов негізін қалаған «Абайтану» 
ғылымы өмірге келді. Бірақ Абай 
әлемінің сырын ішіне бүккен әлі та-
лай жұмбағы бар. Соның бірі ақын 
поэзиясы мен қара сөздеріндегі 
ұлттық философияның астарын 
ашу, М.Әуезов айтқан «Сын шыл 
ақылдың» діниисламдық тере
ңіне сүңгу, лирикадағы ой ағысын 
зерделеу болмақ. Осы мақсатта 
университет ғалымдары, магист
ранттар мен докторанттар Абай шы

ғармашылығын зерттепзерделеуге 
баса мән беріп келеді. Алдағы қазан 
айының алғаш қы онкүндігінде 
«Абай мұрасы – жал пыадамзаттық 
құндылық» тақы рыбында халық
аралық ғылымитео рия лық конфе-
ренция өткізу жос пар ланып отыр. 
Онлайн түрінде өт кі зілетін ғылыми 
конференцияға отан  дық абайтану-
шылармен қатар, Түр кия, Азербай-
жан мемлекетінің ға лым дары да 
қатысады деп күтілуде. 

Президент ҚасымЖомарт 
То қаев өзінің «Абай және ХХІ 
ғасыр дағы Қазақстан» атты мақа
ласында: «..Абай ды ұлтымыз дың 
мәдени капиталы ретінде насихат
тауымыз керек. Өр кениетті елдер 
қазақтың болмысбітімін, мәде
ниеті мен әдебиетін, ру хани өресін 
әлемдік деңгейдегі бір туар пер
зенттерінің дәрежесімен, та ны
малдығымен бағалайтынын ұмыт
пайық. Сондықтан Абайды жаңа 
Қа зақстанның бренді ретінде әлем 
жұртшылығына кеңінен танысты-
ру қажет. Бұл – бүгінгі ұрпақтың 
қастерлі борышы», – дей келе, 
«Абай мұрасы – біздің ұлт болып 
бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық. 
...Абай арманы – халық арманы. 
Халық арманы мен аманатын орын-
дау жолында аянбағанымыз абзал», 
– деген еді.  

Ендеше, ақын арманы мен амана-
тына адал болайық! Абай мерекесі – 
ұлт руханиятының мерекесі, ұлттық 
мереке! Мереке құтты болсын! 

Бейбіткүл КӘРІМОВА, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
ректоры, филология 

ғылымдарының кандидаты

ПІКІР-ПАЙЫМ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен 10 тамыз «Абай күні» болып 
белгіленді. Мемлекеттік мерекелер тізбесіне 
енді. Бұл – қазақ әдебиеті мен мәдениеті, жал-
пы ұлт руханияты үшін үлкен мәртебе. Олай 
дейтініміз, Абай мұрасы – жалпыадамзатқа 
ортақ құндылық, ұлттық ақыл-ойымыздың 
көрінісі.

ҰЛТТЫҚ 
АҚЫЛ-ОЙДЫҢ 
КӨРІНІСІ

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 
«Абай – рухани реформатор» атты мақаласында 
аталған еңбекті әзірлеу туралы тапсырма берді. 
«Алдағы уақытта гуманитарлық пәндердің 
бөлінбес бөл шегі ретінде «Абайтану» курсын 
оқыту мәселесін қолға алу керек. Жаңа фило
софиялық және саяси ұстаным тұрғысынан 
«Абайтану» оқулығы мен хрестоматиясын 
әзірлеу қажет. Сондайақ Абайдың «толық 
адам» ілімі жанжақты әрі терең зерттелуге 
тиіс», – деп жазды Президент. 

ХІХ ғасырда өмір сүрген Абайды ХХІ 
ғасырдың сөзін сөйлеген данышпан ретінде 
әлемге таныту аса маңызды. Өйткені Абай 
ғұмырының соңына дейін қазақ балала-
рын оқуға, білімғылыммен айналысуға, 
рухани дамуға және әлемдік мәдениеттің 
құндылықтарын бойға жинауға шақырды. Ке-
лер ұрпақты «жүрегімнің қуаты, перзенттерім» 
деп бағалады ол. Айтылған сөз, жазылған 
жауһар ойлар бірінші кезекте соларға 
бағытталады. 

Жас буынның Абайды тануына жол ашып, 
оның мазмұны терең танымдық дүниесін 
болашақ ұрпақ бойына сіңіру – бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі. Осы орайда қазақ әдебиеті 
пәні ақын шығармаларын насихаттауға ықпал 
етіп келгені рас. Ендігі жерде Абай мұраларын 
бөлек оқытып, ұлы тұлғаның ойтолғамдарын 
кеңінен дәріптеуге мүмкіндік туғаны көңіл 
қуантады. 

«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
мақаласында Мемлекет басшысы: «Абайды 
білу – өзіңді тану. Өзінөзі тану және адамның 
тұрақты дамуы, ғылым мен білімнің басымдығы 
– жетілудің көрінісі», – деді. Жаңа оқулық 
арқылы әрбір жас Абай шығармашылығын 
терең зерттеп, өзі үшін өмірлік маңызды бағыт
бағдар табады деп сенеміз.

Асылзат ҚАЙНАЗАРОВА, 
Ғ.Мұратбаев атындағы №17 қазақ орта 

мектебінің мұғалімі

ЖАС  
ҰРПАҚТЫҢ 
АҚЫНДЫ 
ТАНУЫНА 
ЖОЛ АШАДЫ

Қазақтың бас ақыны, ойшыл-
кемеңгері Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығы тағылымы 
зор мазмұнды шаралармен 
айшықтала түсуде. Әсіресе, мек-
теп бағдарламасына «Абайтану» 
оқулығы мен хрестоматиясының 
енгізілетінін естіп, жас ұрпақтың 
хакіммен қауышатынына қуанып 
қалдық. 

БРИФИНГ

Өткен жылдың соңында 
тиісті мекемелер бірігіп, 
қоғамдық көліктерде элек-
тронды билеттік жүйені 
енгізу туралы 4 жақты ке
лісімшарт жасалған бо
латын. Осы ретте наурыз 
айында 20 мың дана оқу
шыларға, 50 мың дана 
үлкендерге арналған көлік 
картасы келді. Қазіргі 
таңда автопаркке қабылдап 
алу актісі арқылы 95 дана 
терминал мен 89 дана ва-

лидатор, 120 дана жүр
гізушілерге арналған карта 
өткізілді. 

Электрондық жол жүру 
картасы арқылы төлем 90 
теңге болса, қолмақол 
ақшамен төлеу 120 теңге 
болып бекітілді. Бұл 1ші 
қыркүйектен бастап күшіне 
енбек. 

Сонымен қатар бри
фингте «Цифрлы Қазақ
стан» бағдарламасы шеңбе
рінде көлік саласындағы 

«Smart City» эталондық 
стандартына сай 4 жоба 
жоспарланғаны айтылды. 
Тиісті сала мамандары жоба 
жайында кеңінен түсіндіріп 
өтті. 

Бүгінде жазатайым 25 оқиға 
тіркелді. Бір адам іздестірілуде. 
Өкінішке орай қауіпсіздік 
ережесін ескере бермейтіндер көп. 
Рұқсат етілмеген су айдындарын-
да суға түседі, балық аулайды, 
демалыс ұйымдастырады. Ішімдік 
ішіп, суға түсетіндер де көбейген. 
Ал, балалар ересектердің бақы
лауынсыз шомылып, ақыры ба
қытсыз жағдайға  әкелуде. Мә
селен, 39 тамыз аралығында 5 
жағдай орын алған. Салдарынан 5 
адам қайтыс болды. 

Шомылу маусымы кезінде 
жа уапты мекемелер  қауіпсіздік 
шараларын  күшейтіпақ жатыр. 
Мәселен, департаменттің же 
делқұтқару жасағының күш тері  
мен құралдары, құтқару техн и
калары, сондайақ жеке құрамның 
жабдықтарды, құтқару құрал
дарын пайдалануға дайындығы 
тексерілуде. Алайда, адамдардың 
салғырт тығы жағдайды күрде
лендіріп отыр. 

 «СБ» ақпарат

САЛҒЫРТТЫҚ 
ТЫЙЫЛАР ЕМЕС

Облыста тұрақты профилактикалық жұмыстарға 
қарамастан, су айдындарында адамдардың қаза болуы 
кейінгі кезде  жиі тіркелуде. Жыл басынан бері 27 адам 
қаза тапқан. Оның 9-ы бала. Бұл туралы өңірлік комму-
никациялар қызметінде өткен брифингте облыстық 
төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынба-
сары Саид Молдақараев хабарлады. Брифингке қалалық 
төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Жасұлан 
Түйменовте қатысты. 

ЭЛЕКТРОНДЫ БИЛЕТ 
ҚЫРКҮЙЕКТЕ ЕНГІЗІЛМЕК

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингке облыстық жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 
басшысының орынбасары Дамир Төлеуов 
және «Қызылорда автобус паркі» ЖШС 
директорының орынбасары Қанат Рахме-
тов қатысты. Онда қоғамдық көліктердегі 
электронды билет жүйесінің енгізілуі туралы 
айтылды. 
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Ұлағаттың пірі ұлы Абайдың 
халқының кешегісі мен келешегін 
ет-жүрегі езіле ойлап, айтқан ақылы, 
аманат етіп артыңда қалдырған 
әрбір сөзі мәңгі өлмес мұра. «Жас 
ортаға келгенде  бірталай өмірімізді 
өткіздік, алыстық-жұлыстық, ай-
тыстық, тартыстық-әурешілікті кө-
ре-көре келдік. Енді жер ортасы 
жасқа келдік: қажыдық, жалықтық, 
қылып жүрген ісіміздің бәрінің ба-
янсызын, байлаусызын көрдік, бәрі 
қоршылық екенін білдік. 

Ал енді қалған өмірімізді қайтіп, 
не қылып өткіземіз? Соны таба ал-
май өзім де қайранмын» деп қатты 
қапаландыңыз-ау! Содан ел бағу, 
мал бағу, ғылым-өнер бағу, бала-
шаға бағудан гөрі, жас ортадан 
ауғанда ойыңа келгендерді ақ қағаз 
бетіне түсіріп, кейінгі ұрпағыңның 
бір кәдесіне жарап қалар деген ни-
етпен артыңда өшпес мұра, өлмес 
аманат тастап кетпеп пе едіңіз? «Кім 
ішінен керек сөз тапса, кәдесіне жа-
ратар, керек емес деп жатса, сызып 
тастар, өз сөзім өзімдікі» деп едіңіз 
ғой. 

Турасын айтсам, соқпағы мен 
тоқпағы мол өткен өміріміз бен 
бүгінгі тірлігімізге тіл берсек, оны 
шын жүректен сүзгілер болсақ, не 
істеп, не тындырдық деген сауалға 
жауап іздеп сабылады-ақ екенсің. 
Әлдекімдер өзін көрсету үшін, бол-
маса көлгірсіп көтермелену үшін 
өтірікті шындай, шынды құдай 
ұрғандай етіп шимайлап-ақ жа-
тыр. Ал мен өзімнің көргендерім 
мен көңілге түйгендерімді еліме, 
халқыма, дос-жарандарыма, ізімізде 
ілесіп келе жатқан ұрпақтарға 
ұлағат етіп айтсам ба деген тоқтамға 
келдім.

Өткенге ой жүгіртіп, талғам та-
разысы мен жүрек талқысына сал-
сам, шүкір, мен де соқпағы мен 
тоқпағы мол, бұралаңы мен белесі 
зор өмір өткелдерінен өтіп келе 
жатыр екенмін. Қазақстандағы 
білім саласының қара шаңырағы – 
мемлекеттік университетте дәріс 
алып, әскер қатарында болып, 
азаматтық борышымды өтедім. 
Бұқаралық ақпарат, білім беру, 
мәдениет салаларында, атқару 
комитеті, кеңес, партия, әкімдік 
жұмыстарында үлкенді-кішілі 
қызметте болғаным – мен үшін 
өмір сабағы. Осы қызметтерде 
жүргенде өзімнің әр кезеңдердегі 
істерім мен келелі ойларымды, 
ел мен жер тағдыры, көзкөрген 
қанаттас, қызметтес тұлғалар 
жайлы іштегімді жайып салғым 
келеді. Көргендерің мен көңілге 
түйгендеріңді бір кітабыңмен де 
тауыса алмассың. Десе де, жүректе 
жазылып қалған жылы жайлар 
мен көңілге түскен кірбіңдерді бір 
серпілтіп, өз-өзіме есеп бергенді 
жөн көрдім. Арқалы ақын Қадыр 
Мырза-Әлі айтқандай, өтірік 
айтпағым келеді, бетім дуылдайды, 
өсек тыңдағым келмейді, құлағым 
шуылдайды. Өмір дегенің – шындық 
пен өтіріктің, әділет пен қиянаттың 
қосындысы. Демек, көргендерім 
мен көңілге түйгендерімді «тура 
биде туған жоқ» дегендей, қара 
қылды қақ жарғандай әділ айту – 
азаматтық арымның садақасы деп 
ойладым. Шынымды да, сырымды 
айтуға Абайдың жыр жолдары мен 
қара сөздері, арқалы да ақиық ақын 
Қадыр Мырза-Әлиінің «Иірім» 
эссесі қамшы болды.

Қазақтың бір мақалы: «Өмір 
алды – бірлік, ырыс алды – тірлік» 
дейді. Өкініштісі сол, базбіреулер 
бірлік қандай елде болады, қайтсе 

болады, білмейді. Олар ойлай-
ды: бірлік ат ортақ, киім ортақ, 
дәулет ортақ болса екен дейді. 
Олай болса, байлықтан не пайда, 
кедейліктен не залал? Малыңды 
беріп отырсаң атасы басқа, діні 
басқа, күні басқалар да жалда-
нып бірлік қылады. Демек, бірлік 
малға сатылса, ант ұрғандықтың 
басы осы. Бірлік – ақылға бірлік, 
малға бірлік емес. Ағайын алмай 
бірлік қылса керек, сонда әркім 
несібесін Құдайдан тілейді, әйтпесе, 
Құдайдан тілемейді, шаруа бейнет 
іздемейді, біріне-бірі пәле іздейді. 
«Ырыс алды – тірлік» дейді, ол 
қандай тірлік? Тірлік дегеніміз жан 
кеудеден шықпағандық па? Жо-
жоқ, мұндай тірлік итте де бар. Өзің 
тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ол 
қандай тірлік?

Кеселді жалқау қылжақпас,
Әзір тамақ, әзір ас.
Сыртың – пысық, ішің – нас,
Артын ойлап қиналмас, – бола 

жүріп тіршілік жасама, онан да Алла 
жіберген бұйрықты өлім артық».

Жоғарыда айтқанымдай, Абай 
ақын айтқанын ақпа құлақ ұрпағы 
тыңдап жатпаса не шара? Мына 
қысқа жіп күрмеуге келмейтін за-
манда ағайынның арасы ашылып 
бара жатқандай. Ағайын қолыңда 
барда ағайын ғой. «Ағайын жоқ 
болса, бере алмайды, бар болса, 
көре алмайды»  деген қазақ не деген 
дана десеңізші?! Басыңа іс түсіп, 
астыңдағы тағыңнан тая көрме. 
Көресіні сонда көресің. Ағайынның 
жаласына да, табасына да қаласың. 
«Өзі бір Құдай атқан адам еді, сауап 
болған» дейді табалап. Сенің жақсы 
жағыңды көрмек түгілі, көзіне ілгісі 
де келмейді. Қайта саусақпен сана-
малап жаманшылығыңды тергіштеп 
отырғаны.

Дос іздейсің. Әншейінде сәлемін 
құшағын ашып беретін досың 
басыңа іс түскенде сәлемін сатып 
береді де, бұрыш айнала қашып ба-
рады.

Жаман дос – көлеңке
Басыңды күн шалса,
Қашып құтыла алмайсың.
Басыңды бұлт шалса,
Іздеп таба алмайсың, – деген 

еді Абай дана. Демек, ағайын мен 
дос-жаран жайлы жазбай қалай 
жайбарақат жүрерсің. 

Біздің қазақта мәңгілік сапарға 
аттанғандарының жаманы жоқ, ал 
көзі тірісінде жақсысы жоқ. Марқұм 
Мұқағали мен Шәмшінің қысқа 
ғұмырларында бастарынан сөз, 
астарынан сыз кетпеп еді-ау. 

Абайдың заманында бір болыс 
елге бір папка жетіп жатса, біздің 
заманда бас-басымызға бір-бір пап-
ка аздық етіп жүр. 

«Өсек, өтірік, мақтаншақ, ерін-
шек, бекер мал шашпақ...». Осы 
бес бәледен аулақ бол десеңіз де біз 
байғұс одан әзір құтыла алар түріміз 
жоқ. Өсек қаулап, өтірік жан-
жағыңнан жаулап, мақтаншақтар 
мар қайып, бекер мал шашатындар 
ел билеп жүрген бір заман.

Екі адамның басы қосылса, гу-
гу өсек, зу-зу өтірік. Құлап жатып, 
сүрінгенге күлеміз. Біреудің ба-
сынан бағы тайып, тұяғы мұқалса, 
«бәлем өзіне сол керек» дегендей, 
қос алақанымызды уқалаймыз 
келіп. Бәйгеде өз тұлпары емес, 
өзге біреудің тұлпары бірінші кел-
се де бөрігін аспанға ататын кешегі 
қазағым-ай, қайдасың? Осы орайда 
Расул Гамзатов айтқан:

«Достарыңнан қорықпа, көп 
болса сатып кетер, дұшпа ныңнан 
қорықпа, көп болса атып кетер, 

қорықсаң немқұ райлылардан қо-
рық, олар атпайды да, сатпайды да, 
бірақ өмірдегі бар жаманшылық 
солардың айтуымен болып жатады» 
деген даналық сөзі еріксіз ойға ора-
лады. Немқұрайлы адамға бәрібір. 
Ақты қара, қараны ақ деуден та-
йынбайды. Олар өрлесең, аяғыңнан 
тартуға, еңкейсең, езуге әзір адам-
дар. Содан да бүгінде бұлбұлдардың 
үні шықпай, сауысқандардың сай-
рап жүргені.

Алаяқтар мен қулар дың, па-
рақорлар мен бәлеқор лар дың, май-
лы қасықтай жыл пылдаған жа-
ғымпаз жылпос тардың айы оңынан 
туған бір кезең. Бір дөкейдің аяқ 
киімін әлдекімнің қалтасындағы 
қол орамалымен сүрткенді де мына 
шыққыр көзіміз көрген. 

Абай ата, әлі күнге өзіңіз 
айтқандай, бекерге мал шашудан 
алдымызға жан салмай келеміз. 
Көрпеңе қарай көсілетін осынау 
қытымыр кезеңде бәсеке өршіп, 
береке қашып барады. Ақиретке 
адамыңды жөнелту де бәсеке, келін 
түсіріп, қыз ұзату да бәсеке. «Бір 
үйдің адамы өлсе, қаралы ол» де-
ген сіздің сөзіңізді біреу құлағына 
ілсе, біреу ілмейді. Бұл пәниден 
кәрі өтсін, қыршын кетсін, сүйегіне 
сүліктей жаңа киім салып, теңге та-
ратудан тартынар түріміз жоқ. Бар 
екен деп осылай шашылуға бола ма, 
сірә? Тұрмысы төмен адам ше?

Сөз орайы келгенде бақилық 
сапарға аттанған аруақтарға құран 
бағыштап, құдай жолы жасау-
да да бәсекелестік бой алып келе 
жатқанын  айта кетсек, артықтық 
етпес. Есімі елге танымал дарабоз 
дарындыларды еске алу рәсімдерін 
жасап, ас беріп, ат шаптырып жат-
са, ешқандай артықтығы жоқ. Ал 
бүгінде қалталары қалың азаматтар 
есімі елге елеусіз адамдардың жер-
леу рәсімдерін дүркірете өткізіп, 
оны айтасыз, марқұмдарға қара 
шаңырағында емес, мейрамханалар-
да аста-төк ас беріп, ат шаптырып, 
бас бәйгеге автокөлік те беріп жа-
тыр. Мақтаншақ, бекер мал шашпақ 
осылар емей кімдер? Алаған 
қолдардың малы шашылса, шашы-
лар, ал береген қолды былайғының 
амалы ше? Дәстүрдің де озығы бар, 
тозығы бар емес пе? Озығын алып, 
тозығынан жерінетін кезең келді 
ғой. 

Көппен жалғыз алысуға шама 
келмесін түсінерміз. Ақи қатты 
айту қаншалықты қажет болғанмен, 
адасқанның алды жөн бола береді 
екен. Бүгінде уақыттың өзі соған 
себепкер болып тұрса амал бар ма? 
Қараңыз, қазір жүздік жағынан да, 
рушылдық жағынан да шырмауға 
ширатылып барамыз. 

«Біздің қазақтың достығы, 
дұшпандығы, мақтаны, мал 
іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы 
ешбір халыққа ұқсамайды. Бі-
рімізді-біріміз аңдып, ұрлап, кірпік 
қақтырмай отырғаны мыз» деген еді 
Абай дана және бір сөзінде.

Әділетсіздікті, берекесіз бә-
секелестікті көре тұра үнде месең, 
оған өзіңнің де қатыс қаның деп 
ойлаймын. Содан да көргендерім 
мен көңілге түй гендерімді ащы 
да болса ашық айттым. Кім қалай 
қабылдайды, ол өздеріңіздің ар-
ождандарыңызға аманат. Менің 
пайымдауымша, шын дықтың 
шырағы сөн бейді. Абай жолынан 
жаза баспайық дегім келеді.

Еркін ӘБІЛ,
жазушы-журналист

ДАНАЛЫҚ ЖОЛЫНАН 
АДАСПАЙЫҚ 

Қазір Қосшыңырау ауылдық 
округінің орталығы саналатын Абай 
ауылының тарихы осыдан 90 жылға 
жуық уақыт бұрын басталыпты. 
Ауылдың негізі 30-жылдардың ба-
сында құрылған Жаңаталап, Жың-
ғылдыкөл, Интернационал, Сталин 
колхоздарының бірігуімен қаланған. 
1952 жылы Абай кеңшары болып 
аталса, 1965-тен 1997 жылға дейін 
Абай совхозы, 1998 жылдан бастап 
Абай ауылы атанған. Бүгінде мұнда 
екі жарым мыңнан астам халық бар.  
Ауылда дүрілдеп тұрған өндіріс орны, 
серпінді жобалар болмаса да, ел деген-

де елгезектік танытып, қолдан келер іс 
болса, қарап қалмайтын кәсіпкерлер 
қолдауымен ауқымды жұмыстар 
атқарылуда. Ауылдағы аялдама, жаңа 
мешіттің кәсіпкерлер демеушілігімен 
салынуы – осы сөзіміздің айғағы.

Ауылдық округтің орталығы 
саналған ауылда ақын атындағы 
көше, мен еңселі ескерткіштің болуы 
заңдылық көрінетіні рас. Иә, елді ме-
кен ақын атын иеленгелі, яғни 1972 
жылдан бастап мектепке апаратын 
негізгі көше де хәкім есімімен аталды. 
Үлкен жол теп-тегіс әрі түнде жап-
жарық. 2012-2013 жылдары жөндеу 

жүргізіліп, содан бері тұрғындар 
асфальтталған көшенің игілігін көріп 
келеді. Бұл жолдың талапқа сай болуы 

тұрғындардан бөлек, ұстаздар мен 
оқушыларға да жағдай жасалғанын 
аңғартады. Айта кету керек, ең алғаш 

Абай атындағы сегіз жылдық мек-
теп 1956 жылы ашылса, 1987 жылы 
№138 Абай атындағы орта мектеп 
пайдалануға берілген. Ал, ескерткішке 
келсек, еңселі болмаса да, мектеп ал-
дында ақынның бюсті бар. Айтпақшы, 
бұл ауыл – арқалы ақын Иран-
Ғайып туған мекен. Ал туған жерді 
ұмытпайтын Иранбек ақынның бір 
асыл арманы ауылдың кіреберісіне 
«Абай әлемі» аллеясын жасау екен. 

Қай ауылға барсақ та мақтанышпен 
айтары елге белгілі азаматтары мен 
қазыналы қарттары. Бұл ауылда 
15 баланы дүниеге әкелген алтын 
алқалы ана Нағима Аймағанбетова 
тұрады. Бес баланы көпбала санай-
тын қазіргідей уақытта осынша сәбиді 
өсіріп, ел қатарына қосу дегеніңіз 
елең еткізетін жаңалық, қолдан келе 
бермейтіндей ерлік көрінетіні рас. 
Үйде отырып, бала қарап, қатардан 
кем етпеудің жөні бір бөлек, ал сәбиді 
өмірге әкеле жүріп, күріш өсірудің 
қыр-сырын меңгеріп, жұмыста абырой 
биігінен көріну бір бөлек. Алғашқы 5 
жылдықта – 57, онан соң – 75, одан 

кейінгі жылдары 90 центнерден өнім 
алған Нағима ана аудандық, облыстық 
кеңестiң депутаты, партия пленумда-
ры мен съездерiнiң делегаты болып 
сайланып, ауыл мәселесін атқарушы 
органдарға жеткізе білген. Қазір 
ауылда Нағима анадан үлгі алған 
келіндер де бар. Айталық, осы үйге 
қарама-қарсы тұратын, қазақ жігітіне 
тұрмысқа шыққан Надежда Лукьянова 
есімді келіншек – 9 баланың анасы. Өзі 
– 32 жаста. Иә, «адамның бір қызығы 
бала» деп Абай айтпақшы, отбасының 
берекесін бәрінен биік қоятын ақын 
ауылындағы келіндер ел болашағы са-
налатын балалардың тәрбиелі болып 
өсуіне күш-жігерін жұмсап келеді.  

Біз осындай тек пен тәрбиені 
басты ұстаным еткен аналар, елге 
еңбек сіңірсем деген азаматтарға 
қарап ауылдағы береке мен бірлік, 
тыныштық пен жылылықты сезіндік. 
Ал, «Абайды» дамыту жұмыстары 
кезең кезеңімен жолға түсіп келеді. 
Ендігі бір мәселе – ауылдың көгілдір 
отынға қосылуы. Алдағы уақытта ауыл 
іргесіндегі газ әр үйге жеткізілмек. 

Бірлігі бекем Абай ауылы 
Облыста үш ауыл ұлттың ойлау деңгейін келесі кезеңге 

көтерген атақты ақын есімімен аталады. Соның бірі – қаланың 
дәл іргесіндегі Абай атын иеленген ауыл. Жақын, бірақ 
жақын да болса барып көрмегендеріміз көп, ауыл туралы біле 
бермейтініміз де рас. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Серік Әбжәліұлы атап өткендей, 
«Абай күніне» арналған мерекелік 
ша ралар облыс әкімінің онлайн құт-
тықтауымен басталып, «Мұрагер» 
мектебі ау ла сында орналасқан Абай ес -
керткішіне гүл шоқ тарын қою шарасы-
мен жал ғасты. 

Сондай-ақ, «Абай мұрасының 
ұлттық әде биет пен мә дениеттегі 
маңыз ды лығы» атты респуб  ли ка лық 
онлайн конференция сы, «Абай – адам-
зат та рихын дағы ұлы тұлға» та қы рып-
тарында Абай оқу лары, Қа зақстанның 
халық артисі Е.Төлеубайдың «Абай» 
спек  таклінің онлайн көр сеті лі мі болды. 

Білім саласының ұйым дас тыруымен 
Абайдың  қара сөздерін оқудан чел-
лендж,  оқушылар арасында «Абай дың 
жыл мезгілдері» тақы рыбында сурет 
бай қауы, Қазақстан халқы об лыс тық 
Ассамблеясының ұйымдастыруымен 
«Абай қа зынасына саяхат» клубының 
мүшелерімен онлайн кезде сулер өтті. 

Қызылорда қа ласы мен аудан-
дарда «Абай күні»  мерекесінде бір-
қатар рухани-танымдық шаралар 
ұйымдастырылды. Атап айт қанда, 

«Абайға тағ зым етейік» атты әдеби 
оқу, «Абай мұрасы – ұлт мұрасы» атты 
ақын-жыраулар дың ар науы, «Абай әні 
мен қара өлең дері» атты мәде ниет қыз-
меткерлері мен оқушы лар  дың онлайн 
концерті  болды.

Ақын мерейтойына орай абайта-
нушы ғалым дармен брифинг, ақын 
шығар маларын жатқа оқу, сондай-
ақ, бұқаралық ақпарат құрал дарында, 
ин тернет-ресурстар мен әлеуметтік 
желілердің бетінде тақырыптық мақа-
лалар, патриоттық бағыттағы бейнеро-
ликтер әзірленді. 

Қазақтың дара ақыны, ғұлама, ой-
шыл, ағартушы Абай  есімін иеленген 
облыста 3 ауыл, 4 мектеп, 86 көше бар.           

Қаладағы «Мұрагер» мек тебінің ау-
ласына ескерткіші орнатылған. Бүгінде  
мектепке Абай есімін беру ба ғытында 
жұмыстар жүр гізілуде.

Айта кетейік, хакім Абайдың ру-
хани мұрасын насихаттау шаралары 
жыл бойы жүргізіліп келеді. Соның 
ішінде Семей қаласындағы Абайдың  
«Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-
мәдени және әдеби-мемориалдық қо-

рық музейінің Қызылорда қаласында 
жыл жымалы көр месі, С.Айтбаев атын-
дағы көркемсурет галереясында «Қанат 
жай ған руханият» атты тақырыптық 
көрме, жалпыреспубликалық «Музей-
лер шеруі» акциясы аясында «Абай 
му  зейде» танымдық шарасы ұйымдас-
тырылды. 

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасы мен 
Абай атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық  кітапханасының бірлесуімен 
«Әлемдік ой дың алыбы» атты әдеби-та-
нымдық онлайн кеші, «Ке меңгерліктің 
биік шыңы – Абай», «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты кең 
көлемде кітап көрмелері, онлайн фор-
матта «Абай оқулары» поэтикалық ма-
рафоны,  М.Әуезовтің «Абай жолы» ро-
ман-эпопеясын насихаттау мақ сатында 
«Әлем әдебиетінің алыбы» атты вир-
туалды кітап көрмелері де ұлы ақын 
тойы ның тартуын байыта түсті.

«СБ» ақпарат

Мазмұны бай 
мерекелік шаралар

Өткен сенбіде облыс 
әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет баспасөз конферен-
циясын өткізіп, ұлы ақын 
Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына орай об-
лыс көлемінде бекітілген іс-
шаралар бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстар жөнінде 
БАҚ өкілдеріне баяндады. 

Бұл орайда ҚР Үкіметінің Қаулысымен 10 тамыз 
(ақынның туған күні) Абай күні болып мемлекеттік 
мерекелер тізіміне енгізілгенін атап өтіп, осыған орай 
атқарылатын мерекелік шараларға тоқталды. 

Республикалық 
конференция өтті

Ә.Тәжібаев атындағы  облыстық 
әмбебап  ғылыми кітапханасында 
Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына арналған «Абай 
мұрасының ұлттық әдебиет пен 
мәдениеттегі маңыздылығы» 
тақырыбында республикалық он-
лайн конференция өтті. 

Онда М.Әуезовтың «Абай жолы» рома-
нындағы «Ұлы дала өркениеті», «Абай және 
тарихи тұлғалар бейнесі», Абай мұрасындағы 
адамгершілік ілімі,  Абайдың хакімдік қыры, 
Абайдың ұстазы – Қамараддин хазірет, романда-
ғы «қазақ әйелінің образы», Абайдың қара  
сөздерінің бүгінгі күнгі  өзектілігі талқыланды. 

Сондай-ақ, басқосуда М.Әуезов атындағы 
«Әдебиет және өнер» институтының бас ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының докторы 
Гүлжахан Орда, Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Марат 
Бекбосынов, Шәкәрім университетінің кафедра 
меңгерушісі, филология ғылымдарының канди-
даты, абайтанушы Айман Ақтанова, «Өрлеу» 
ұлттық орталығының  кафедра меңгерушісі,  
философия  ғылымдарының докторы  Бай-
мырза Қожамберліұлы, Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда  мемлекеттік университетінің доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты Айман 
Айтбаева, профессор, экономика ғылымдарының 
кандидаты Қазыбай Құдайберген, филология 
ғылымдарының кандидаты Серікбай Қосанов 
сынды белгілі ғалымдар ақын мұрасы жайлы тың 
деректерге негізделген баяндамалар жасады.

– Абайға арналған республикалық  дәрежедегі 
ғылыми конференция ақын мұрасын жас ұрпаққа 
үлгі етуді көздейді. Абай шығармашылығы 
арқылы біз адамтануға, адами капитал идеясына 
түбегейлі бет бұрудамыз, – деді кітапхана дирек-
торы Н.Мыңжас.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb Драманы алғаш рет режис-

сер А.Әшімов 1987 жылы 14 
қарашада Қазақ драма театрын-
да көрермен назарына ұсынған. 
Оған күрескер ақын өмірінің 
соңғы сәттері арқау болған. Ре-
жиссер тұрмыс-салттық және 
шарттық тәсілдерді тоғыстырып, 
ақынның қоғамдық өмірдегі 
бел сенділігін көрсетуге көңіл 
бөлген.

Халық театры сахналаған 
спектакльдің режиссері – Рахия 
Абдукаримова. Абай бейнесін 
Орынбай Оспан сомдады. Қо-

йылымда Құнанбай (Алмат 
Өтеуов), Оразбай (Бақытжан 
Әлтаев), Кунту (Сұңғат Рау-
шанбеков), Көкбай (Нұрсейіт 
Сыздықов) Нұрғаным (Ләззат 
Бекарыстанова), Ақылбай (Сұң-
ғат Мырзахметов), Олжабай 
(Ерсұлтан Шайхысламов) Хади-
ша (Нұрила Кенесары) бейнелері 
сәтті көрініс тапты. 

Суретші Бақытжан Әлтаев 
Абай заманын көрсете отырып, 
сахнаны мазмұнға сай безен-
дірген.

«Абай күніне» орай Сырдария ауданының Айдар-
лы ауылындағы халық театры ақын Иран-Ғайып 
Оразбаевтың «Мен ішпеген у бар ма?» реквиемін 
онлайн түрде сахналады. Аудан әкімінің баспасөз 
қызметінен хабарлағандай, Айдарлы халық теат-
ры Ғ.Жанұзақов атындағы ауылдық клуб жанынан 
құрылған.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Халық театрының тартуы
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Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

МАМАН МІНБЕРІ

Кәсіподақтар үлкен қоғамдық 
ұйым, елдегі індетпен күресте сырт 
қалмады «жұмыла көтерген жүк 
жеңіл» деп елдің амандығы мен ден-
саулығы, оның әлеуметтік жағдайы 
нашарламауы, еңбегінің дұрыс ұй-
ымдастырылуы мақса тында жұмыс 
атқарудамыз. Енді осы атқарылған 
жұмыстарды, оның ішінде Қызылор-
да облысы аумақтық кәсіподақтар 
бірлес тігімен атқарылған жұмыстар 
барысы туралы тарқата айтып өтейін.

Төтенше жағдайға байланыс
ты «Қызылорда облысының кәсіп
одақтар орталығы» аумақтық кәсіп
одақтар бірлестігінің Үй лестіру 
Кеңе сінің 2020 жылғы 18 наурыздағы  
№3 шешімімен облыстық кәсіподақ
тардың арнайы штабы құрылып, ке-
зекшілік кестесі бекітілді. Штабпен 
ең бек ұжымдарындағы ахуалға күн
делікті мониторинг жасалып, жұмыс 
шылардың ақылы, ақы сыз демалысқа 
шығуы, қашық тан жұмыс жасауы, ең-
бекке жарам сыздық туралы, жалақы
ларының төленуі сияқты шұғыл 
ақпараттар жинақталды, бұл ақпарат 
қазір де жинақталу үстінде. Бақылау
ға алынған мәселелерге байланысты 
тиісті шаралар қабылданып, орында-
луда. 

Онлайн режимде төтенше жағдай-
ға байланысты және карантин кезінде 
еңбек қаты настары мәселелері бо
йынша кәсіп одақ тардың қызу желісі 
жұмыс жасайды. Осы желіге жүгін
ген жұ мыскерлер мен жұмыс беру
шілерге еңбек жағдайлары бойынша 
құқықтық көмек көрсетілуде. Желіге 
төтенше жағдай орын алған наурыз 
айынан бастап карантиндік шектеулер 
жалғасып жатқан қазіргі күнге дейін 
830 хабарласу жасалып, сұрақтарға 
тиісті мамандар сала бойынша жауап 
берді. 

Қызу желіде алғашқыда түскен 
сұрақтар бетперделердің жетіс пеу
шілігіне байланысты туындады. 6 
еңбек  ұжымдарының бет перде қа-
жеттілігі жөніндегі сұраныс тарына 
сәйкес кәсіподақ орта лығымен Қызы-
лорда қала сындағы «Dalatex» ЖШС 
тігін цехы арқылы мәселе толығымен 
шешілді. Орталықтың қызу желі сіне 
келген еңбек қатынастары бойынша 
сұрақтар қатарында: мұнай компания
ларындағы вахталық ауы  сым жұмыс
керлерінің карантинге орай вахтада 
қалып, жұмыс жасауы, олардың жа-
лақысы туралы сұрақтар түсіп, жұ-
мыс беру шілермен жұмысшылардың 
вахта мерзімін ұзарту, жұмыста қалу 

туралы келісімдері, келісім берген 
жұмыскерлерге үстеме екі еселенген 
жалақы төлеу туралы, үстеме жұмыс
тан бас тартқан, жұмысқа қосылмаған 
жұмыскерлерге елу пайыздан кем 
емес көлемде жалақы төлеу туралы 
шешімдер қабылданды. Бұдан басқа 
жұмыстың тұрып қалу жағдайы, еңбек 
ақысыз демалысқа шығу және басқа 
да еңбек заңнамалары бойынша тө-
тенше жағдай кезінде еңбек қатынас
тарының реттелуі туралы мәселелер 
қаралды. Мекемелердің 80 пайыз жұ-
мыскерлері қашықтан жұмыс жасау 
режиміне көшірілді, ақылы, ақысыз 
еңбек демалыстары алынды. Кәсіпо-
дақтармен тиісті құқықтық түсіндір-
мелер жасалды.

Аймақтағы мұнай өндіру компа-
ниялары жұмысшыларының карантин 
кезінде вахтада қалуы туралы келісім-
дері бойынша «ПетроҚазақстан Құм-
көл Ресорсиз» АҚ екі еселенген, ал 
жұмыска қосылмаған жұмыскер-
лерге жетпіс пайыздық көлемде жа-
лақы төленді. Басқа облыстардан 
вахтаға келе алмаған жұмыскерлерге 
«АйДан Мұнай» АҚ жетпіс пайыз 
көлемінде жалақысын төледі. «Қуат 
Амлон Мұнай» ЖШСның кәсіподақ 
ұйымымен вахтаға бармағандарға 
50 пайыздық жалақы төлену мәселе-
сі көтерілді. Аумақтық кәсіподақтар 
бірлестігімен мәсе ле оң шешіліп,  
нәтижесінде жұ мыс керлер толықтай 
жалақы ларын алды. Төтенше жағдай 
тоқта тылғаннан кейін, «АйДан 
Мұнай» АҚ  мұнай компаниясында 
жұмыскерлердің ұзар тылған вахтадан 
қайтадан 15 күндік қалыпты ауысымға 
көшуі туралы мәселе көтерілді. Атап 
айтқанда, компания жұмыскерлері 
жұмыс берушіден 13 мамырдан бас
тап 15 күндік вахталық ауысымның 
қайта қалыпқа келтірілуі талап етіл-
ді. Аумақтық кәсіподақтар бірлес
тігімен жұмыскерлер және ком пания 
басшылығымен заңнамалар аясында 
түсіндірме жүргізілді. Нәти жесінде, 
жұмыскерлердің талабы қана ғат тан
дырылатын болып, тараптар келісімге 
келді.

Карантин кезеңінде де салаларда 
құқықтық жұмыстар жалғасын тауып 
жатыр. Маусымшілде айларында 
білім және ғылым саласы қызмет-
керлерінің облыстық кәсіподақ ұйы-
мымен мектеп мұға лімдерінің еңбек 
демалыстары үшін төленген ақыла-
ры есептеу лерінде болған қателіктер 
анық талып,  183 млн 65 мың теңге қай-
та есептеліп, қызметкерлерге төленді. 

Кәсіподақтар Федерациясы ак
тивіндегі «Жаңақорған шипажайы» 
төтенше жағдай кезеңінде 1 сәуір-
ден бастап карантинге жат қы зылған 
азаматтарды орналас тыруға берілді. 
Оларға шипажайдың 17 қызметкері, 
кәсіподақ мүшелері қызмет көрсетті.

Облыстық кәсіподақ ұйым дарымен 
барлығы, төтенше жағдай және қазір-
гі карантин уақытында бүгінгі күнге 
дейін 31 миллион 427 мың теңге қара-
жатқа қолдау шаралары ұйымдасты-
рылды. Со ның ішінде 3005 кәсіподақ 
мү шесіне, олардың отбасыларына 
қайы рым дылық көмек көрсетілді.

Барлық салаларда кәсіподақ ұйым 
дарымен өз мүмкіндіктеріне қарай 
көмектер жасалып, індетпен күрес 
күндерінде бірбіріне демеу, қолдау 
жасалды. Әр кәсіподақ ұйымы мү-
шелерінің әлеуметтік жағ дайларына 
алаңдаушылықпен жанашырлық та-
нытып жатты. Ол, әрине, түрлі деңгей-
де, дегенмен, әлемдік індеттің әлегі 
біздің елдің бірлігін нығайтып, қажы-
рын шың дады деп білеміз. Мысалы, 
«АйДан Мұнай» АҚның кәсіподақ 
ұйымы төтенше жағдай кезінде 29 
кәсіподақ мүшесіне қаржылай көмек 
көрсетті. Кәсіподақ мүшелерінің бір-
лесе жасаған шешімімен карантин-
дік шектеулерге байланысты жұмыс 
орнына, вахталық ауысымға келе ал-
маған жұмыскерлерге кәсіподақ ұйы-
мы тарапынан барлығы 435 мың теңге 
көлемінде қаржылай көмек берілді.  

Маусым, шілде айларында ауру 
өршіді. Өкінішке орай, салаларда жұ-
мыскерлердің қайтыс болу жағдай-
лары да орын алды. Кәсіподақ ұй-
ымдарымен 27 шілдеге жинақталған 
жедел ақпараттарға сәйкес кәсіподақ 
мүшелерінің ішінде 918 адам індетке 
шалдығып, 38 адам COVID19 және 
пневмония ауруынан қайтыс болған. 

Соның ішінде 44 пайызы індетпен 
күрескен медицина қызметкерлерінің 
нау қастануы, аймақта қайтыс бол ған
дардың 13і денсаулық сақтау саласы 
қызметкерлері.

Облыс әкімдігінде денсаулық 
сақтау ұйымдарының COVID19 коро
на вирустық инфекциясына қарсы 
күрес жөніндегі эпидемияға қарсы 
ісшараларға тартылған қызмет керлері 
аталған инфекцияны жұқ тырған не-
месе одан қайтыс болған жағдайда 
оларға біржолғы әлеуметтік төлем-
дерді ұйымдастыру үшін құрылған ко-
миссия құрамында «Senim» денсаулық 
сақтау жүйесі жұмыскерлерінің сала-
лық кәсіподағы Қызылорда облыстық 
филиалы төрағасы Асылхан Абы-
лайханұлы бар. Айма ғымызда наурыз 
айына 481 медицина қызметкеріне 63 
млн, сәуір айына 1924 медицина қыз-
меткеріне 319 млн теңгеден астам ақы 
берілді. Маусым айына 2407 медицина 
саласының қызметкеріне 419 млн тең-
ге төленді.

Қазірде Қызылорда облысында ка-
рантиндік шектеулер әлі де жалғасуда, 
бірқатар нысандар мен мекемелер жұ-
мыстарын қайта жан дандырғанымен, 
көптеген орта және кіші бизнес ны-
сандарының  жұмысы тоқтап тұр. 
Елдегі экономикалық қиындықтарды 
ескере отырып, кәсіпорындарда жұ-
мысшылардың қыс қартылмауы, еңбек 
жағдай лары ның жақсаруы, еңбек қа-
уіпсіздігін күшейту мәселелері өзек-
тенуде. 

Әрбір ұжымда, аумақтарда, сала-
ларда жұмысшылар мен жұмыс бе-
рушілердің лайықты еңбек және әлеу-
меттікэкономикалық мүд де лері үшін 
жағдайды қамта масыз ету, қоғамда 
келісім мен тұрақ тылықты сақтау жо-
лында сындарлы өзара байланысты 
негізге ала отырып, келісімдер жаса-

лады. Барлық деңгейдегі келісімдер 
келісімдердің ең жоғары деңгейі Қа-
зақстан Республикасының Үкі меті, 
Жұмыскерлердің респуб лика лық бір-
лестіктері және жұмыс берушілердің 
респуб ли калық бірлестіктері арасын
дағы Бас Келісімнен бастау алады. 
Биыл 20182020 жыл дарға арналған 
Бас Келісімнің уақыты аяқталады. 
Қазірде ҚР Кәсіподақтар федерация-
сында 20212023 жылдарға арналған 
Бас келісім концепциясының жоба-
сын талқылау жөніндегі жұмыс тобы 
қарқынды жұмыс атқаруда. Әлеу
меттікеңбек қатынастары еліміздегі 
заңнамалық нормалар мен қатар, Бас 
келісімнің, 22 салалық және 16 ау-
мақтық келісім дердің, 125 мыңнан 
аса ұжымдық шарттардың нормалары 
және ережелерімен реттеледі. Әр об-
лыста үшжақты комиссиялар жұмыс 
жасайды. Біздің облыстағы келісім-
дерге келсек, облыс әкім дігі мен кәсіп-
керлік палатасы және кәсіподақтар 
орталығы ара сындағы облыстық 
келісім, сала лық келісімдер, ол ай-
мақтағы білім және денсаулық сақтау 
салалаларында облыстық деңгейдегі 
келісімдер, облыс көлемінде жұмыс 
жасайтын 6 мыңнан аса мекемедегі 
Ұжымдық шарттар, оның ішінде 1027 
кәсіподақ ұйымы бар мекемелер мен 
кәсіпорындардағы Ұжымдық шарт-
тарда қаралған. 

Осы жылдың 4 мамырында ҚР 
№321VI Заңымен кейбір заңнамалық 
актілерге еңбек мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіл-
ді. Кәсіп одақ ұйымдары Еңбек Ко-
дексі, «Кәсіподақтар туралы» Заңға 
енгізілген өзгерістер мен толық тыру
ларды түсіндіру жұмыс тары жүр-
гізілуде. 

Көп өзгерістер бар, оның ішінде 
Кәсіподақтар Федерациясының құ-
жатты шығарушы министрліктің жұ-
мыс тобындағы жұмысын атап өтуіміз 
қажет. Кәсіподақтардың қол жеткізген 
заң талаптары арасынан Еңбек Ко-
дексіндегі 23бап Жұмыс берушінің 
міндеттеріне Келісу комиссиясын 
құру, жұмыскермен еңбек шартын 
жасасу және тоқтату, оған енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар туралы 
ақпаратты еңбек шарттарын есепке 
алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге; 
қандай да бір кемсітусіз, жұмыскер-
лерге бірдей еңбек үшін бірдей ақы, 
сондайақ бірдей өндірістіктұрмыс
тық жағдайлар қамтамасыз етуге мін-
деттелуін атап айтуға болады. Бұл заң 
талаптарымен еңбек дауларын шешу-
де, жұмыскерлерге еңбегіне тең ақы 
төлеу, бірдей жағдай жасау мәселесі 
шешімін табады. 

Кәсіподақтардың белсенді атсалы-
суымен енгізілген өзгерістердің бірі 
Еңбек Кодексінен 50баптың 3тар-
мағының алынып тасталуы, яғни, жұ-
мыскердің бұрынғы заң талаптарында 
өтемақы төлемін алуымен еңбек шар-
тын бұзу құқығы көзделген болатын,  
өтемақының мөлшері еңбек шартында 
айқын далатын, бұл норманы жұмыс 
берушілер кейбір жұмыскерлермен 
еңбек шартын тоқтату үшін әділетсіз 
қолдану жағдайлары жиіледі. Әрине, 

бұл мәселе өз кезе гінде еңбек ұжымда-
рындағы әлеу меттік шиеленіске алып 
келетін. 

Жұмыскердің өз өтініші негізінде 
науқас туысына қарауы үшін толық 
емес жұмыс уақытын белгілеу, де-
малыс және мейрам күндерге сәйкес 
келген түнгі уақыттағы жұмыс үшін 
жұмыскерге еңбекақы түнгі уақытқа 
бөлек және демалыс мейрам күндері 
үшін бөлек төленуі, жалақы бойынша 
жұмыс беруші жұмыскерге берешегі 
мен төлем кідіртілген кезең үшін өсім-
пұл төлейтіндігі және басқа да өзгеріс
тер жұмыскерлер құқығы мен мүддесі 
үшін әділетті енгізілген нормалар деп 
санаймыз.   

Еңбек қауіпсіздігі бойынша өн-
дірістік кеңес құру бастамасы кө-
терілген соң оны құрудың мерзімі 
айқындалды. Бұрын мерзім жоқ еді, 
белгіленген мерзім – 15 күн, бұл 
арқылы өндірістік кеңес құрудың 
созылмалы процеске айналып, тіпті 
құрылмай қалуының алдын алуға бо-
лады деп ойлаймын. 

Әлемдік пандемия өміріміз бен ең-
бек ету ырғағымызға өзіндік түзетулер 
мен тәуекелдер енгізді. Жақында Қа-
зақстан Республикасы Кәсіподақтар 
Федерациясы Үкіметке COVID19 ко-
ронавирустық инфекциясымен күрес 
жөніндегі эпидемияға қарсы ісша-
раларға тартылған денсаулық сақтау 
саласы жұмыскерлерінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау мақса-
тындағы бірқатар ұсыныстарын жол-
дады. Олардың қатарында медицина-
лық қыз мет керлерге «Құтқарушылар» 
мәр тебесін беру, COVID19 корона-
вирус инфекциясын кәсіптік аурулар 
тізіміне енгізілуі туралы, жұмыскер-
лердің еңбек өтілін жеңілдікпен есеп-
теу туралы ұсы ныстар жасалды. 

Індетпен күресте және оның зар-
даптарын жою жолында барлық 
деңгейдегі кәсіподақ ұйымдарының 
көшбасшылары еңбекшілердің ден
саулығы мен қауіпсіздігін ұйым
дастыруда белсенділік танытып, 
жұмыс берушілермен бірлесе нақты 
қажетті шараларды жүзеге асыруы 
маңызды. Осы тұрғыда Қызылорда 
облысы  аумақтық кәсіподақтар бір-
лестігі күнделікті тыныстіршілікті 
қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын-
дарда медицина бекеттерін ашу, штат-
тық кестеге медицина маманын енгі-
зу, жұмыскерлердің арасында ауруға 
шалдыққандарға оңалтудан өтуге қо-
сымша қаражат бөлу туралы ұсыныс
тарды жолдауда. 

Індет кезінде бірқатар салалар 
жұмыстарын мүлде тоқтатқан жоқ. 
Әрине, денсаулық сақтау саласы қыз
меткерлерінің алдыңғы шептегі ты-
нымсыз еңбектері ерен. Ел басына 
күн туған сәттегі қажырлылықтары,  
денсаулықтары мен өмірлеріне төнген 
қауіпке қарамастан, жасаған жанкешті 
еңбектері үшін барша сала маманда-
рына үлкен ризашылығымызды біл-
діреміз. 

Серік СЕРМАҒАМБЕТОВ, 
Қызылорда облысы аумақтық 

кәсіподақтар бірлестігі 
төрағасы 

ЕЛМЕН БІРГЕ ЕҢСЕРЕ...
Елге індет келіп, төтенше жағдай режимінде өмір сүрдік, 

жұмыс істедік, еңбек еттік. Қазіргі таңда Қазақстандағы панде-
миямен күрестің ұйымдастырылуында бірқатар олқылықтар 
кеткендігі айқындалып отыр. Әрине, Үкімет көптеген нақты 
шараларды іске асырды, дегенмен, коронавирус инфекциясы-
ның таралу қарқыны және онымен сабақтасқан пневмония 
ауруының өршуі халықты есеңгіретіп тастады. Оңай болмады, 
карантиндік шектеулерді қайта қатаңдатуға тура келді, халық 
денсаулығы үшін жасалып жатқан барлық шаралар ел бірлігі 
мен ынтымағы, мемлекеттің, ұйымдардың, жекелеген азамат
тардың үлкен жауапкершілігі мен қажырлығы арқасында 
жасалуда. Қазір де сырт елдердің көмегін қабылдап жатырмыз. 

Кұрылғылар «Атамекен» ҰКП 
қолдауымен «PONY_EXPRESS_KZ» 
логистикалық компаниясы және 
«Air Astana» әуекомпаниясы арқылы 
еліміздің барлық өңірлеріне жол-
данған. 

Оттегі концентраторларының 16
сы Дәулет Мұқаевтың «DAULETTEN 
қайырымдылық қоры», 16сы Ай-
нұр Тұрсынбаеваның «Айдың 
нұры» қоры арқылы алынса, 22сі 
«BIGroup» компаниясының қаржы-
сына алынған. Айта кету керек, «Ай-
дың нұры» қоры арқылы келген 16 

аппараттың 10ы – қызылордалық 
қиыршық тас шығаратын «Қыран» 
компаниясының тапсырысы. Бұл от-
тегі концентраторлары Жаңақорған 
ауданындағы ауруханаларға жіберіл-
ді. 

Шілде айында осы акция аясында 
Қызылордаға 9 аппарат келіп, басым 
бөлігі облыс орталығындағы ауру-
ханаларға таратылған болатын. Осы 
жолы аппараттар 7 ауданға және Бай-
қоңыр қаласына жөнелтілді.  Ең бас
тысы, елге көмек көрсету шаралары 
әлі де жалғаса бермек.

Оттегі 
концентраторлары 
аудандарға жіберілді

Сенбі күні Сыр еліне «Жақсылық жаршысы» акциясы 
аясында 54 дана оттегі концентраторы жеткізілді. Әлеуметтік 
желіде айтыскер ақын, қоғам белсендісі Айнұр Тұрсынбае-
ва және блогер Дәулет Мұқаев пандемия кезіндегі жағдайға 
орай көпшілікті бірігуге, науқастарға көмек қолын созуға 
шақырғаны белгілі. Бұл аппараттардың қаржысы Дәулет 
Мұқаев пен Айнұр Тұрсынбаеваның Instagram парақшасын-
дағы оқырмандар тарапынан жиналған, сондайақ «BIGroup» 
компаниясының тартуы.

Коронавирустың алдын алуға, еміне 
қатысты әркім әртүрлі пікірде. Бірақ 
«шымшық сойса да қасапшы сойсын» 
деген. Айтылып жүрген пікірлердің 
аныққанығы туралы терапевтдәрігер 
Перизат Сейіловадан сұрап білдік. 

– Коронавирус тұмауға қатты ұқсайды. Әйт-
се де, оны қандай белгісі ерекшелеп тұрады?

– Тұмау да, коронавирус та – вирусты инфекция. 
Екеуінде де әлсіздік, мұрынның бітелуі, тамақтың 
ауырсынуы сияқты сезімдер кездесуі мүмкін. Ко-
ронавирус жұқтырған пациенттердің шағымдары-
на қарасақ, оларды иіс және дәм сезу қабілеттерін 
жоғалту, буындардың сырқырауы, температураның 
жиі көтерілуі, іш өту мен тыныштықта болатын 
ентікпе мазалайды. Бастапқы белгілері тұмауға 
ұқсайтындықтан, көбі бұған мән бермей, асқынды-
рып бірақ келеді.

– Оның симптомсыз түрін қалай емдейді? 
Мұндай науқастар айналасына қаншалықты 
қауіпті?

– Коронавирустың симптомсыз түрі жиі кезде-
седі. Әсіресе, жастар арасында. Жұмыс орнында 
немесе отбасында коронавирус анықталып, олар-
мен байланыста болғандар ПТР тексеруден өтеді. 
Сондайда кей пациенттерде оң нәтиже анықталған-
мен, ешқандай ауру белгілері байқалмайды. Бұл ау-
рудың жеңіл түрде өтіп жатқанын немесе пациент 
иммунитетінің күшті екенін көрсетеді. Мұндайда 
тек иммунитет көтеретін, вирусқа қарсы препа-
раттар қабылдап, карантин талаптарын орындау 
керек. Екі апта бойы оқшауланады. Адам өзі ауыр
мағанмен, вирус тасымалдаушы ретінде үйіндегі 
егде жастағы немесе аяғы ауыр кісілерге қауіп төн-
діреді. Сол кісілерде індет ауыр түрде өтуі мүмкін. 
Сондықтан сақтық шараларына селқос қарамаған 
жөн. 

– Ауру белгісі жоқ адамның тест тапсыруы 
дұрыс па?

– Коронавирус жұқтырған адаммен байланыс

та болған жағдайда ПТР тест тапсыруға міндетті. 
Пациенттерде ауру симптомдары екінші аптаның 
соңғы күндері көрініп жатады. Медицина қызмет-
керлері осы санатта. Олар жиі тест тапсырады, 
нәтижесінде көбіне симптомсыз түрі табылады. 

– Аурудың алдын алудың нақты бір жолы бар 
ма? Зімбір мен лимонды пайдалы деп жатады... 

– Барлық аурудың алдын алудың бір ғана жолы 
бар, ол – мықты иммунитет қалыптастыру. Салауат-
ты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдану. Ше-
телдік әдебиеттерде құрамында Д дәрумені, магний 
бар препараттарды қабылдау арқылы коронавирус
тың алдын алуға болатыны айтылған. Өйткені Д 
дәрумені ағзада болатын 300ге жуық зат алмасу 
процесіне қатысады. Бірақ бұлар, оған қоса зімбір 
мен лимон нақты ем ретінде қолдануға келмейді. 
Оған көмекші ғана. 

– Соңғы кезде қымыз, саумалға сұраныс 
жоғары. Ағарған өнім қалай көмектеседі?

– Қазір көп адам коронавирус асқынып кеткен-
діктен антибактериалды, вирусқа қарсы, гормонал-
ды препараттарды қабылдап, иммунитетін әлсіретіп 
алып жатыр. Сол себепті ауруханада жатқан нау
қастарға иммунитетті қалыпқа келтіру мақсатында 
сүт өнімі, әсіресе, саумал мен шұбатты ұсынамыз. 
Аурудан толық айықтырмаса да күш беріп, тәбеті 
жоғалған науқастардың тәбетін қалпына келтіріп, 
оң септігін тигізіп жатады.

– Антибиотиктер мен басқа дәрі-дәрмектерді 
қолдану реттілігі қандай?

– Барлық дәрідәрмек, ең бастысы, науқас айт
қан шағымдар, рентген суретіндегі көрсеткіштер 
мен әртүрлі зерттеу қорытындыларына сай хат-
тамада жазылған ережелерге сүйеніп беріледі. 
Симптомсыз науқастарға антибактериалды емнің 
мүлде керегі жоқ. Шағымдарының өзгеруіне қарай 
дәрігерлер емді күнде түзетеді. Қосымша ем түрін 
қосып немесе кей препараттарды алып тастап оты-
рады. Сөйтіп, науқастың сатурациясы жоғарылап, 
ентікпесі азаяды. Қарсы көрсеткіштер болмаған 
жағдайда шар үрлеу, тыныс алу және тағы басқаға 
қатысты әртүрлі жаттығуларды ұсынамыз. Ауру 
белгілері жоғалған күнде де мұны жалғастырудың 
артықшылығы жоқ. Бұлар өкпенің қалыпты жұмыс 
істеуіне, барлық бөліктерін реттеуге көмектеседі. 

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы»

«Ауырмаудың жолы – 
мықты иммунитет»
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru

Қамшының сабындай 
қыс қа ғұмырда бақытты сәт
теріміз бен қуаныштары
мызға куә болған бауырымыз  
Манарбай Тәңірбер ген ұлы 
осыдан 40 күн бұрын әлемді 
шулатқан індеттің салдарынан 
өмірден озып еді.

Манарбай Тәңірбегенұлы 
1971 жылдың жаймашуақ 
көк темінде Шиелі ауданы, 
Мұстафа Шоқай ауылында 
дүниеге келіп, мектепте үлгілі 
оқушы атанып, екі бірдей 
жоғары оқу орнын тәмам
даған. Республикалық Хун
дай автокөлік орталығының 
об лыстық филиалында қара
пайым инженерден, меке
ме орын  басарына дейін өз 
еңбегімен жеткен.

Уақыттың өтетіні рас, көп 
нәр сенің ұмытылатыны рас. 
Ба уы рымыз Манарбайдың 
қысқа ғұ мы рында жасаған 
ізгі амалдары, жақ сылықтары, 
отбасы, ұрпақ тәр биесіндегі 
өнегелі істері жадымыз да ұзақ 
сақталатын болады.

Манарбай әр тапсырмаға 

кәсі би көзқарасымен, алға 
қойған мақсатына  жету  
үшін кемелде нуге  деген 
құлшынысымен, әр  бір қолға 
алған ісін тиянақты бас 
қарумен ерекшеленетін. Ол 
ойын  дағысын тіке айтып 
жеткі зуге, әрдайым  ізгілікті 
адамгер ші лі гімен, өзгелерді 
тең көрумен үлгі еді. 

Бауырымыздың арма
ны ас қақ болатын. Жұбайы 
Гүлмира екеуі  дү ниеге алып 
келген  алты пер зенттеріне 
жақсы тәрбие беріп, әр күнде 
білімдерін шыңдап, үлкен 

өмірге жақсы біліммен бару
ын, өмірде өз орындарын та
буына тер төкті, жол сілтеді. 

Манарбай бауырымыз бір 
әңгі месінде «балапандарым 
өзі нің қа лаған мамандықтары 
бойынша бі лім дерін алуда, 
ертеңақ азамат болады соған 
дейін үйді кеңейтсем» деген 
арамандары болатын. Әттең, 
бауырымыздың армандарын 
сұм індет талқандап кетті.

Осындай ардақты жанның 
ара мыздан ерте кетуі жаны
мызға батады.

Десе де, бауырымыздың  
ақ жар қын күлкісі, әр аптаның 
жұма күні мен туған күндері 
айты латын әдемі тілектері,  
жарқын бейнесі ағайынтуыс, 
бауырларының жадында сақ
талып қала бермек.

Бауырымыздың 40 күндік 
құ ран бағыштау асы  13 та-
мыз кү ні түс те Қызылорда 
қаласы, Набе реж ная 1 үй6 41 
пәтерде өтеді.

Мырзахметовтер әулеті.

Өнегесі өшпейді

Жарамсыз деп есептелсін
Кыдырбаев Нурлан Мырзахметовичтің атына Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрлігінен берілген зей
неткерлік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есеп
телсін.

Қызылорда облысы Сырдария аудандық ауруханасының 
ұжымы аурухана ардагері Арғынбаев Абдулла Арғынбайұлына  
жұбайы

Сейтханова Сабира Сейтханқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта
ды.

Хабарлама
«Энергосервис» ЕЖШС ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 

монополияларды реттеу департаментіне электр энергиясының шекті 
бағасының өзгеретіні туралы хат жолдағандығын хабарлайды. Жобаланып 
отырған орташа босату бағасы 1 кВт*сағ. ҚҚСсыз 17,96 теңгені құрайды. 

Бұл өзгерістің негізгі себебі: электр энергиясын өндіруші станция
ларының бағасының өсімі болып табылады.

«Энергосервис» ЕЖШС  әкімшілігі.
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 

№000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Абдреев Сунгат Илесбаевич (лиц. 

№13019285, 12.12.2013 ж.) 2020 жылдың 17 шілдесінде қайтыс болған азамат
ша Балымбетова  Лаззат Аманжоловнаның атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Бектұрғанов көшесі 70, тел.: 8-777-772-80-80.

Құрметті кәсіпкерлер!
«Еңбек» РМКның «ЕңбекҚызылорда» филиалы, Сіздерді 

ЗК169/5 мемлекеттік мекемесінің өндіріс аймағына бірлесіп 
жұмыс көздерін ашуға шақырамыз. 

Алайда, МӘМС жүйесіндегі 
медициналық пакетті алу үшін азамат
тар медициналық мекеме лерге жүгінген 
кезде сақтан дырылғандар санатында 
жатпай қалған сәттер көптеп туындауда. 
Негізгі себептер: мемлекеттің 15 санат 
үшін төлейтін МӘМС жарнасынан түсіп 
қалу, өз мәр тебелерінің дұрыс анық
талмауы, қаражаттардың дұрыс аударыл
мауы және т.б. сұрақтар көрініс табуда. 
Бұл туралы «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалының директо
ры Бақыт Исмаханбетов облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамовтың 
төрағалығымен өткен МӘМС мәртебесін 
жүзеге асыру мәселелері жөніндегі 
селекторлық кеңесте мәлімдеді.

Айталық, жоғары немесе орта ар
найы оқу орнында оқитын сту денттердің 
мәртебесі «сақтан дырылмаған» бол
са, олар өздері оқитын оқу орнына 
жүгінуі керек. Оқу орнының әкімшілігі 
әрбір студенттің атыжөні мен ЖСН
ін ақпараттандыру жүйесіне енгізуге 
міндетті. Егер студент шетелде оқитын 
болса, ол Білім және ғылым ми нистр 
лігінің сандық трансформация депар
таментіне (87172741533, 742175, 
742427) оқу орнында оқитыны туралы 
дә лелдейтін құжаттарын ұсынуы керек. 
Осыған байланысты бұл мәселе білім 
бас қармасының құ зырында.

Ішкі істер органдарында немесе 
әскери қорғаныс мекемелерінде жұмыс 
істейтін қызметкерлер МӘМС жүйесіне 
жарналар мен төлемдер төлеуден босаты
луына байланысты, ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігі мен Ішкі істер министрлігі 
және Қорғаныс министрлігінің бірлескен 

бұй рықтарына сәйкес, аталған меке
мелердің кадр бөліністері әрбір 
қызметкердің атыжөні мен ЖСНін 
«Тұлғаларды есепке алу жү йесіне» тіркеу 
қажет. Ол үшін қыз меткерлер өздері 
қызмет ат қаратын кадр бөлінісіне немесе 
Ішкі істер министрлігіне 87172715229, 
Қорғаныс министрлігіне 87172721
289, 721300 телефондарына хабарласу 
қажет жә не жергілікті органдардың кадр 
бөлімдері шешу керектігі еске ріледі.

Егер де жеңілдігі бар санаттағы 
тұлғалар, оның ішінде жұмыс істемейтін 
жүкті әйелдер, 3 жасқа толмаған бала 
тәрбиесімен айналысатын жұмыс істе
мейтін азаматтар, мүгедек бала күтімімен 
айналысатын жұмыс істемейтін аза
маттар, бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедекке күтім жасауды жүзеге асы
ратын жұмыс істемейтін азаматтардың 
мәр тебесі «сақтандырылмаған» бол
са, олар облыстық жұмыспен қам туды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы мен Азаматтарға арналған 
үкімет Мемлекеттік корпорациясының 
об лыстық филиалына жүгінуі керек.

Жұмыс берушілердің қарама ғын
дағы қызметкерлерге еңбек демалы
сы кезінде МӘМС жарнасын аудармау 
себептері көптеп кездесуде. Сондықтан 
МӘМС Заңының 5бабының 3бөлімінде 
көрсетілгендей, өткен он екі айдан 
аспайтындай мерзімде МӘМС жүйесінде 
медициналық көмекке құқық алу үшін 
қорға төленбеген кезең үшін жарналар 
төлеу міндетті болып саналады. Сондай 
сұрақтарға Азаматтарға арналған үкімет 
Мемлекеттік корпорацияның облыстық 
филиалына (ГЦВП) жүгіну керектігін 
айтқымыз келеді. Қор аударымдар мен 

жарналардың жүру тәртібіне жауап 
бермейді.

Тағы бір өзекті мәселе. 42500 теңге 
әлеуметтік төлем алған кезде, жұмыссыз 
ретінде ресми тір келген азаматтар (15 
санатқа жа татындар) Бірыңғай жиын
тық төлемді бір айға төлем жасап, өз 
мәртебесінен айырылған жағ дайлар да 
туындаған. Оларға да сақтандырылмаған 
санат беріліп отыр. Өйткені БЖТ 
төлеген сәттен бастап олардың сана
ты өзінөзі жұмыспен қамтығандар бо
лып ауысқан, алайда әрі қарай аймаай 
төленім жүргізбеген. Енді оларды қайта 
15 санаттың ішіне кіру керектігін, одан 
бөлек тіркелемін дегенше өткен айлары
на жарна  жасалуын және тиісті мекеме
лерге жүгіну керектігін ескертеміз.

Осыған қоса, медициналық мекеме
лердің қабылдау бөлімдері мен учаскелік 
мамандардың тұр ғындарға дұрыс, толық 
ақпарат бермеуінен көптеген қиындық 
туындауда.

Пандемия кезінде шағын және орта 
бизнес субъектілері үшін жеңілдік 
мәселесіне ерекше назар аударамыз. 
ҚР Үкіметінің 2020 жылдың 20 сәуі
ріндегі №224 Қаулысына сәйкес кей бір 
үлкен және шағын, орта бизнес өкіл дері 
қарамағындағы қыз меткерлерге төле
нетін салық тық төлемдерден босатыл
ды, оған қоса МӘМС аударымдарынан 
да босатылған. ШОБ қызметкерлерінің 
медициналық көмек алу құқығын 2020 
жылдың 1 қазанына дейін ұзарту тура
лы шешім қабылданды. Осыған сәйкес, 
жұмыс берушілер қыз меткерлердің 
ЖСН номерлері арқылы «Saqtandyry» 
ақпараттық жүйесінің https://msb.fms.kz/
login сайтына (одан бөлек Мемлекеттік 
кірістер департаментінің сайтында да 
орналасқан) тіркеуі қажет. Сондайақ, 
тіркеуді «Qoldau24/7» мобильді қосым
шасы арқылы өтуге болады.

Сонымен бірге, аймақта ШОБ 
жұмыскерлерін міндетті меди циналық 
сақтандыру жүйесіне тарту деңгейі 
төмен. Аталған қаулыға сәйкес, об
лыс бойынша. 8427 ШОБ мекемелердін 
12268 қызметкері МӘМС жарнасы
нан босатылған. Қазіргі таңда тек 63 

ШОБ субъектісі «Saqtandyry» АЖда 
өзектендірілді. Бұл тек 1262 (10,3%) қыз
меткері.

Медициналық сақтандыру жүйесіне 
жарналар мен аударым дарды үкімет қау
лысында көрсе тілген тізбеге кірмейтін 
барлық қалған жұмыс берушілер төлеуді 
жалғастыруда.

Жеке кәсіпкерлер үшін жарна
ларды төлеу бойынша міндеттемелер 
қалады. «МӘМС туралы» ҚР Заңының 
28бабының 5тармағына сәйкес, ЖК ай 
сайын 1,4 ЕТЖның 5%ы, 2975 теңге 
мөлшерінде жарналарды төлеуді жүзеге 
асыруға міндетті.

ӘМСҚ әрбір азаматқа МӘМС жүй
есінде «сақтандырылған» уақытша 
мәртебесін алуға мүм кіндік берді. Ол 
үшін Android смартфондарына арналған 
Play Market және Apple смартфон дарына 
арналған AppStore ар қылы «Qoldau24/7» 
мобильді қосымшасын жүктеу қажет. 
Содан кейін мобильді қосымшада 
тіркеліңіз. Сонымен, азамат уақытша 
«сақтандырылған» мәр тебесін алғаннан 
кейін 1 ай ішінде өзінің мәртебесін 
анық тауы керек. Сондайақ, «Qoldau
24/7»де медициналық сақ тандыру және 
пациенттердің құқық тары мәселелері 
бойынша азаматтардың өтініштері 
тәулік бойы қабылданады. Аза мат тардан 
келіп түскен барлық өтініштер өңделіп, 
тіркеу нөмірімен өті ніштер тізілі міне 
түседі. Тұр ғындар тарапынан түскен өті
ніш терге мониторинг жүр гізі леді, қажет 
болған жағдайда белгіленген мерзімде 
шешім қа былдау үшін сараптамалық 
баға лауға беріледі. Содан кейін өтініш 
берушіге қосымшада оның аккаунтында 
жауап беріледі. Сондайақ, «Qoldau24/7» 
қосым шасында кеңес алуға, алғыс біл
діруді, өз ұсыныстарыңызды білдіруге, 
МӘМС жүйесіндегі сақтандырылған 
мәртебесін тексеруге болады.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда 

облысы бойынша филиалдың 
халықты ақпараттандыру және 

өтініштерді қарау жөніндегі бөлімі
тел: 8 (7242) 551017

ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ
2020 жылдың 1 қаңтарынан бас

тап Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру (әрі қарай – МӘМС) жүйесі 
енгізіліп, 1 шілдеге дейін барша азаматтар 

шартты түрде сақтандырылып, тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі (әрі қарай – ТМККК) мен МӘМС 
жүйесіндегі медициналық пакеттер теңдей көрсетілді. Қазіргі 
таңда шартты кезеңнің уақыты аяқталды. 

«САҚТАНДЫРЫЛҒАН» МӘРТЕБЕСІ 
ӘРБІР АЗАМАТТА БОЛУЫ ТИІСМахаббат ол – ну орман, 

жыныс қалың, 
Құдды жолы илеуі құмырсқаның.
Кірсең оған күмәнсіз адасасың,
Бір сәт дауа таппайды 

тыныш жаның.

Махаббат – жыр.
Мақамын үйретті әр жан,
Құшағында өртеніп, 

күйрепті арман.
Бірінбірі шын сүйген 

қос ғашықтың,
Қосылуы тіпті де сирек болған.

Махаббатты аз ба адам еткен мұрат,
Өте алмайсың опоңай өткел сұрап.
Бұл сапарда адаспай мұратына,
Бейне ертегі сияқты жеткен бірақ.

Мұңын, зарын біле ме, 
мына текті ел?!

Ғашық жайы ертегі сірә, көпке ол.
Сүйгендерді әрдайым сүріндіріп,
Алдарында тайғанақ тұрады өткел...

***
Көңіл шіркін соны ойлап ортаяды,
Жастық өтіп жан біткен қартаяды.
Баяғыда сүрді өмір Тоғжан кемпір,
Сәмбі талдан қолында бар таяғы.

Хан қызындай өсірген 
пүлішке орап,

Құс болыпты кезінде күміс қанат.
Тоқсан жасқа таяпты Тоғжан ана,
Қуғынсүргін жылдары 

қырыс қабақ.

Тосқан өмір арқасын азабына,
Тоғжан аты танымал қазағыма.
Қыз кезінде көз сүзген 

Абай түгіл,
Қызыққандай Ай мен Күн 

ажарына.

Өткен күннің баршасы бұл 
күні елес,

Өшірмепті жадынан жұртын 
ол еш.

Тоқсандағы сол әжей Абай сүйген,
Тоғжан еді дейді жұрт.
Мүмкін емес?!

Құлақ түрмей қалайша жұрт 
тұра алар,

Көкейіне емес бұл тіпті қонар.
«Абай сүйген сол Тоғжан осы...» 

деген,
Газетке де кезінде шықты хабар.

Бәрі мүмкін болатын бұл өмірде,
Әжім ізі әдемі тұр өңінде.
Абай атын сақтапты сары майдай,
Тоқсан асқан сол Тоғжан 

жүрегінде.

...Өмір қақты ілгері өр қанатын,
Абай аты бұл шақта жер жаратын.
Осы кезде жар болған өзге жанға,
Тоғжан сұлу кәдімгі сол болатын.

Дүние сонан қанша рет дүркіреді,
Ұмыттырды уақыт мүмкін оны.
Жүз жасаған кейуана жүрегінің,
Түкпірінде өйткені Абай жазған,
Оттай маздап сонау бір жыр 

тұр еді...

Тағдыры да болыпты талайлы 
оның,

Талдырыпты сұм өмір талай белін.
Өксіпөксіп жылапты Әуезовтің,
Баласы оқып бергенде 

«Абай жолын».

Сонан біраз келген соң өздіөзіне,
Бір сәт ұшқын ұялап көздеріне,
Отырыпты оңаша ой жіберіп,
Жас Абаймен танысқан кездеріне...

...Жұпар шашқан Жидебай 
жидесі гүл,

Екеуіне жұмақтай бейне осы бір.
Толқып тұрды Тоғжан 

қыз құшағында,
Бозбала Абай.
Танғанша сүйді есі бұл... 

Абай, Тоғжан татқандай 
балдан шырын,

Ағытыпты армансыз алуан сырын.
...Сайрап жатыр алдымда 

Абай ақын,
Сара жолы әнекей, салған бүгін.

Келмейді енді уақыт көшіп кері,
Атастырып кезінен бесіктегі, 
Қыз әкесі Сүйіндік құда түскен, 
Баласына бір байдың 

қосыпты оны...

Өлеөлгенше көзіне қоныпты мұң,
Тағдырына талайлы 

жолықты күн.
Әлгі өлеңді торыққан 

Тоғжан кемпір, 
Елжұртына жолдапты 

Тобықтының.

Қалың еді қазақтың соры неткен,
Ғашықтарын жылатқан... 

еңіреткен...
Қыз Жібектей...
Баяндай...
Еңліктей...
Тоғжан қыз да ішқұса болып өткен.

Тоғжан сұлу несі айып еңіресе, 
Абай ақын болатын теңі кеше.
Сүйгеніне мүлдем аз 

қосылғандар, 
Ойлағаның болмайды көбінесе.

Ғашықтар аз далада тапқан теңін,
Дала заңы айырған әттең, көбін.
Бесігінен қоспаса, 
беу махаббат,
Абай, Тоғжан сезімін 

сақтар ма едің?!

Тағдырына тұрғанмен қасқая тым,
Махаббатың өшірген жастай отын.
Бұған мысал болады ҚозыБаян,
Қосылмаған Қорланға Естай ақын.

Ойға түсе ол жайлы береді енді,
Ақан сері жылатқан өлеңі елді.
Ақтоты мен Қыз Жібек 

тағдыры ше,
Қодар неге өлтірді Төлегенді?!

Ой жібердім осылай тым әріге,
Махаббатың жетеді мұңы әлі де.
Зар жылатқан Кебек пен Еңлікті,
Замананың заңы сол кінәлі ме?!

«Махаббат жоқ» дегенге 
досым алаң,

Мұратына жетеді жасымаған.
Ұлы Абай да ішқұса болған болса,
Сүйгеніме мен қайтіп 

қосыла алам?!

Махаббатсыз дүние бөтен маған,
Өткелінен ендеше өтем бе аман?!
Арманда өткен ғашықтар 

аз емес қой,
Арманына Абай да жете алмаған...

...Өткен өмір.
Бүгінде ол да бөтен.
Өлең атты түсті Абай жолға бекем.
...Абай сүйген бірақ та 

Тоғжан қыздың,
Міне, осылай тағдыры болған екен.

Толыбай АБЫЛАЕВ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

ТОҒЖАН 
ТАҒДЫРЫ
(баллада)

– Көмекке мұқтажға жылы
лық таныту – ортақ мүдде. Бұл 
ретте еріктілер осындай атау
лы күнде мұқтаж жандарға 
көмек көрсетуін жалғастырды.  
Жалпы, бүгінгі мерекеге орай 
кітапсүйер жастардың шо
ғырын қалыптастыра білген 
«Kitap Qurttary» клубымен 
«Абай жолы» эпопеясы тал
қыланды. Жастар ерекше жазу 
стилімен, өзіндік тіл шебер
лігімен оқырман қауым ға ұсы
нылған осы бір туындыдан 
Абай сүрген өмірдің тари

хын түсінді. Алдағы уақытта 
да Bookcrossing форматында 
Абай Құнанбайұлына қатыс
ты кітаптарды жинақтау жұ
мыстары жүргізілмек. Абай 
күні – қазақтың ізгілік пен 
өркениет өріне басқан тағы 
да бір қадамы. Бұл күн – жас
тар арасында біртұтас қазақ 
баласын бірлікке шақыратын, 
адамгершілікке үндейтін, 
қас терлі күнге айналғанын 
көрсетуде, – деді орталық ди
ректоры Бауыржан Мастеков.

Мұнан соң шара қаладағы 

Абай аллеясында жалғасын 
тапты. Мұнда тұрғындарға, 
соның ішінде жастарға ақиық 
ақынға қатысты тың деректер 
қамтылған үнпарақшалар та
ратылды. Танымдық экскур
сия да ұйымдастырылды, ол 
жастарды рухани байытып, сөз 
зергерінің мұраларымен су
сындауына жол ашқаны сөзсіз. 

«Волонтерлар фронтофисі» 
«Asyl Mura» бағытының 
үйлестірушісі Әйкерім Әмір
ханның айтуынша, «Абай 
сөзі – қазақтың бойтұмары, 
Абай мұрасы – халықтың 
ең қасиетті қазынасы». Ұлы 
ақын еңбектерінің уақыт 
өткен са йын өзектілігі артып, 
қоғамдық, рухани әрі мәдени 

өмірдегі бағыты айқындала 
береді. 

– Абайды оқыған сайын 
жаңарып, тазара бересің. Те
реңіне бойлаған сайын ой
лана түсесің. Мына сұлу 
дү  ние есігін ашып, рухани 
құн дылыққа ұмтылғысы кел
ген әрбір адам Абайдың шы
ғар ма ларымен етене танысу 
керек. Әсіресе, жастар. Бұл ба
ғытта біз бірқатар шара ларды 
қолға алып отырмыз. Каран
тин уақытында он лайн ның 
оңтайлылығын пай далана оты
рып, әдеби оқу ларды ұйым
дастыруды да жал ғастырамыз. 
Абай күні – бар шамыздың 
жүрегімізге ұялап, мәуелі 
мемлекетке айна луымыздың 
негізі бола  тын дығы кәміл, – 
дейді Ә.Әмірхан. 

Дүниенің кетігіне кірпіш 
болып қалануды мақсат еткен 
жастар руханият мерекесіне 
осылайша атсалысты. Ау
дан жастары да бұл баста
маны құптап әкетті. Олар 
дана Абайдың жарық, нұрлы 
әлемімен сусындаған сайын 
ғылым, білімге ұмтыла түсері 
анық. 

Ақын мұрасы – жастарға өнеге
Ұлы Абайдың бай мұрасын, оның асқақ 

тұлғасын биік тұғырға көтеру шаралары 
асқақтай беретіні сөзсіз. Сыр жастары да бұл 
бастамаға ерекше қолдау танытуда. Атаулы күнге 
орай облыстық «Жастар ресурстық орталығы» 
жанындағы «Волонтерлар фронтофисінің»  
өкілдері Қосшыңырау ауылдық округіне қарасты 
Абай ауылының Абай көшесінде «Birgemiz: Taza 
Alem» бағыты бойынша сенбілік жұмыстарын 
ұйымдастырды. Бұдан бөлек, қаймағы 
бұзылмаған ауылда қайырымдылық акциясының 
өтуіне ұйытқы болды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

Кертаудың ат байладым 
аршасына,

Сәлем де Тобықтының 
баршасына...

Тоғжан сұлудың өлеңі.
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ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, НЕСЕП ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, 
БЕЛСІЗДІК?! КӨМЕК ЖАНЫҢЫЗДА!
Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару қызметінің бұ-
зылуы, эректилді дисфункциясы орта есеппен әр үшінші ер адамда кез-
деседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғайған кезде, ағзаның қорғаныш қаси-
еті әлсірегенде,  гормондық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-жыныс 
жүйесі мүшелерінің  регенерациялануы нашарлағанда белең алады.
Простатит және қуықасты безі аденомасы жекелей де, екеуі бір мезгіл-
де де қатар жүре алады. Бұл екі ауру әртүрлі себептерден пайда болады, 
бірақ ұқсас асқынуларға әкеліп соғады. Оның себебі мынада.
Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру түрінде кез-
деседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдеттерге, суық тигізуге, 
кіші жамбас мүшелеріндегі қан айналымының бұзылуына, сирек немесе 
бей-берекет жыныстық қатынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас-
ты безі қабынып, ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қы-
сып тастайды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретханаға 
барғысы келу жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен шап бөлігіндегі 
ауырсынуға ұласады. Уақыт өте келе жыныстық қызметтің бұзылуы, 
жыныстық әлсіздік пайда болады.
Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар нәтижесінде пайда 
болады. Ерлер гормоны - тестостеронның азаюы және ағзада эстро-
ген – әйел гормонының артуы қуықасты безінің ісінуіне ұшыратады. Ол, 
өз кезегінде, простатит сияқты зәр шығарудың ұқсас ауытқуларын өр-
шітіп, несеп жолы арнасын қысады, жыныстық бұзылуды және әртүрлі 
сипаттағы ауырсынуларды тудырады.
Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа ем-шара 
көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылдауы мүмкін. Сондықтан, 
сіз несеп-жыныс жүйесінің жұмысында мұндай ауытқуларға тап бол-
саңыз, тез арада маманнан көмек сұраңыз.
Осы урологиялық ауруларды емдеу үшін біз көптеген дәрілер мен ем-ша-
раларға қарағанда, ауру белгілерін алып қана қоймай, несеп-жыныс 

жүйесінің мүшелерін әртүрлі аурулардан жылдар бойы сенімді қорғай 
алатын, дерттің түпкі себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын 
пайдалануды ұсынамыз.
Бұл – кешенді препарат. Оның әсері қабынуды және қуықасты безінің 
ісінуін жоюға, несеп-жыныс жүйесінен ауру тудыратын бактерияларды 
шығаруға, зәр айдауды қалыпқа келтіруге бағытталған.
"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысында-ақ ыңғай-
сыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасындағы шаншу жоғалады. 
Одан әрі кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы жақсарады, қуықасты 
безі мен қуықтың икемділігі қалпына келтіріледі, бұдан кейін олар өз 
қыз меттерін толық орындай бастайды. Сондай-ақ, препарат гормо-
налды тепе-теңдікті қалпына келтіре отырып, еркектердің басты 
гормоны – тестостерон өндірісін ынталандырады. Осының есебінен, 
қуықасты безі аденомасының дамуын тойтарады және эрекцияны кү-
шейтеді. 
"Уропротектор"- простатит, қуықасты безінің аденомасы, зәр шыға-
рудың бұзылуы, эректилді  дисфункциясын емдеуде жақсы сипаттама-
ларға ие болды. Сонымен қатар, "Уропротектор" компоненттері, ағза-
дағы бос радикалдардың санын тиімді түрде төмендетеді, сол арқылы 
простата обырының пайда болуы мен дамуынан қорғайды.
Турасын айтқанда, бұл ерлердің көптеген урологиялық проблемаларына 
көмектесетін қуатты құрал!
Препарат барлық қажетті сынақтардан өтіп, отандық және халықа-
ралық сертификаттармен мақұлданған. Кез келген жаста салауатты, 
белсенді жыныс тық өмірден бас тартпаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР» КУРС ТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА 

ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% ЖЕҢІЛДІК!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химия лық құрауыштар кірмейді. 
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетілімдер: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» тапсырыс бере аласыз:  
8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.
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АРТРИТ? АРТРОЗ? ҚАШАНҒЫ ТӨЗУГЕ БОЛАДЫ?!
Қазіргі уақытта адамдарда тірек-қимыл 

аппара тының аурулары, артрит және артроз жиі 
кездеседі. Әсіресе, егде жаста - ағзаның ресурс-
тары әлсіреген, сүйек және шемір шек тінінің 
регенерациясына қажетті амин қыш қылдары, 
витаминдер мен минералдар жетіспеген кезде, 
буын аурулары ерекше қауіп төндіріп, белең ала 
бастайды. 

Артрит және артроз көбінесе жамбас-сан, тізе, 
тобық-табан буындарына, омыртқа мен қолдың 
білезік буындарына әсер етеді. Әдетте, бұл түрлі 
сипаттағы аурулармен, қимыл-қозғалыстың қиын-
ды ғымен қатар жүреді және емделмеген жағдайда 
шеміршек пен сүйек тінінің семуіне әкеледі.

Ең әуелі бұл асқынбалы ауру екендігін ұғу керек, 
оны емдемеген жағдайда, науқастың мүгедек бо-
лып қалуы ықтимал. Сіз маманның көмегіне дер 
кезінде жүгінсеңіз,  сауығып кету мүмкіндігіңіз со-
ғұрлым көп болады. 

Біз артрит және артрозбен күресу үшін буын-
дардағы жалғастырушы және шеміршек тін дерін 
қалпына келтіріп, қабыну процестерін жеңіл де-
тетін, сүйектің тығыздығын арттырып, сино виалды 
сұйық тықтың өнімділігін бел сен ді ретін та биғи 
пара  фармацевтикалық «Артро резерв» пре пара тын 
қолдануды ұсынамыз.

«Артрорезерв» буындардағы қолайсыздықты 
және ауырсынуды жояды, қабыну процессін басады, 
сондай-ақ сүйекті үйкелістен сақтайтын майлауыш 
материал-синовиалды сұйықтықты өндіруге бел-
сендіріп, шеміршек тінінің иілгіштігін және көлемін 
қалыпқа түсіреді. «Артрорезерв» ағзаның сүйек-

бұлшықет жүйесінің  өзара әре кеттесуін күшейте 
отырып, бұлшықет талшық тарының қуаты мен 
көлемін арттыратыны аса маңызды.

Препараттың құрамына тірек-қимыл аппа ра-
тына кешенді қалпына келтіру әсерін беретін 
ком понеттер кіреді, курсты қабылдағаннан кейін, 
буындардың қозғалғыштығы және адамның физи-
калық мүмкіндіктері қайтып оралады.   

«Артрорезерв» қажетті сынақтардың бар лы-
ғынан өтіп, отандық және халықаралық құжат тар-
мен мақұлданған. 

Сондай-ақ, біздің мамандар басқа да ауруларға 
арналған курстық бағдарламаны  таңдап бере 
алады. Орталығымыз инновациялық еуропалық 
және батыс препараттарын  қолданады, олар 
жақсы нәтиже көрсетеді. Сіз оларды біздің орталы-
ғымыздан, Алматы қ., Абай даңғылы 151 мекен-
жайын дағы, «Алатау» Бизнес Орталығынан  сатып 
ала аласыз және ТМД-ның кез келген жеріне 
курьерлік  жеткізілімге  тапсырыс бере аласыз. 

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық 
құрауыштар кірмейді. Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 1 айдан бастап. Қарсы көрсетімдері: жеке 
құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс 
бере аласыз 8 705 92 55 424 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.

ББҚ дәрілік Қнім болып табылмайды
СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

«Ауданда Абай тұтынған 
жиһаз бар» дегенді естігенде 
көңіліміз соған ауды. Дереу ау-
дандық тарихи-өлкетану музей-
іне барып, қазақ ойшылының 
ұстаған дүниесін көрдік. Сол 
кездегі кітап салатын шкаф. 
ХХ ғасырда жасалған дүние 
бізге жетіп отыр. Аздап то-
зыңқыраған, бірақ әуелгі қалпы 
сақталған. Көзбен көрген соң 
бұл құндылық «сонау Арқадан 
Сыр өңіріне қалай жетті?» де-
ген сауал туындап, тарихына 
үңілдік. Оны бізге өлкетанушы 
Жәнібек Маханбет тарқатып, 
қағазға түсіріп берді.

Заманында Құнанбай қажы 
қазақтың заңғар жазушысы 
М.Әуезовтің атасы Әуезді еліне 
діни бағытта білім беру үшін 
шақырғаны тарихтан белгілі. 
Осы кісімен бірге Сыр елінен 
діни білімі бар бірнеше жас 
еріп барыпты. Солардың ішін-
де бүгінгі Сырдария ауданына 
қарасты Ақжарма елді мекенін-
дегі «Азат» деген жерден Дәрі-
бай есімді жігіт болған. Арқаға 
барғанда сырбойылық дін-
дар жігіт Құнанбай әулетінен 
шыққан Тұрған есімді қызбен 
тіл табысады. Алайда, қыздың 
әулеті жалқы жігітке қызда-
рын бергісі келмейді. Сол арада 
Дәрібаймен пікірлес азаматтар 
екі жасқа жарамды екі ат тауып 
беріп, оларды жасырын түрде 
Сыр еліне аттандырыпты.

Қос ғашық елге аман-есен 

жетіп, отау құрып, үйлі-жайлы 
болады. Олардан Құлжан, Тас-
жан, Қосжан есімді ұлдары, 
Патыма, Зейнеп, Зере, Гүлсім 
есімді қыздары дүниеге кел-
ген. Қазақы салт бойынша 
тұрмысқа шыққан қыз бала-
лы-шағалы болып, қолдары 
өз аузына жеткенде ғана төр-
кіндеп баратын болған. Сол 
үрдіспен Арқаның қызы еліне 
баруға қамданады. Әрине, ұзақ 
жолға барлық ұл-қызын ертіп 
бара алмайды. Өзімен бірге ұл-
дарының ішіндегі болымдысы 
Тасжанды алып кетеді. Өз жұр-
тына төркіндеп барғанда Абай-
дың дүние ден озған кезі екен.

Тұрған ағайын-туыспен 
көрісіп, ел жағдайына қанық 
болады. Сол арада төркін жұр-
тына ұлы Тасжанның алғыр-
лығы ұнаса керек. Сыр еліне 
қайтар шақта оған арнайы 
«жиен сыбаға» деп, нағашысы 
Абайдың кітап сөресін сыйлап-
ты. Абай тұтынған дүние осы-
лай елге жетеді. Алайда, бірша-
ма уақыттан кейін кітап сөресін 
сыйға алған Тасжан өмірден 
озған екен.

Енді Дәрібай мен Тұрған-
нан тараған ұрпақтарға талдау 
жасасақ. Екеуінің үлкен ұлы 
Қосжанның ұрпақтары бел-
гісіз. Ал Құлжаннан облыс, 
ауданға белгілі ақын, қаламгер 
Балашбек Шағыров тараса, Па-
тымадан Маутай, одан Жеңіс 
тарайды. Зейнептен Палкүл, 

Гүлсімнен Гүлдерайды өрбі-
теміз. Ал осы мақаланы жазуға 
себепші болған Зере (Зөре) 
Абайдың кітап салатын шка-
фын Асқар Тоқмағамбетов 
ауылына әкелген. Енді осыған 
арнайы тоқталсақ.

Зеренің есімін Тұрған Абай-

дың әжесінің құрметіне қойған. 
Ол осы Ақжарма топырағында 
туған Бабай ишанға тұрмысқа 
шығады. Сол кезде анасы Тас-
жанға берілген нағашы жұрт-
тың кітап сөресін қыз жасауы-
на қосып беріп жіберген. Бабай 
ишан туралы аудандық «Тір-

шілік тынысы» газетінің 2001 
жылғы 22-24 сандарында «Ба-
бай ишан кім?» деген мақала 
жарияланыпты. Сол мақалада 
да аталған дүниенің Сыр еліне  
келіп-жеткені айтылған. Бірақ 
алғашқы зерттеу мақалада Ба-
бай ишанның шын есімі Ибра-
гим деп беріліпті. Ол кісінің 
шын есімі Рахымбаба екенін 
Қызылордада тұратын бір ұр-
пағы Орынбай Құлымбетов ақ-
сақал айтып, түзеткен.

1905 жылы Бабай ишан 
Балталы Найман руының Бе-
гімбай, Қараман, Нысанбай, 
Емжар секілді игі жақсылары-
ның шақыруымен А.Тоқмағам-
бетов ауылына келеді. Елді ме-
кеннің арқа тұсындағы қазіргі 
«Бабай ишан» деген жерге қо-
ныстанған. Сол жерге халық 
күшімен мешіт салынып, ишан 
діни сабақ береді. Рахымбаба 
мен Зереден Иман, Әбдіәли, 
Қалымбет, Абдулла есімді ұл-
дар, Қалжан, Әсия, Балжан, 
Қадиша, Үмбіш есімді қыздар 
тарайды.

Кешегі кеңестік кезеңнің 
байлар мен молдаларға қыр-
ғидай тиген зобалаңы бұл әу-
летті айналып өтпесе керек. 
1929 жылы Бабай ишан әулеті 
бұл жерден Тәжікстанға кө-
шуге мәжбүр болады. Көшер 
кезде тек алып жүруге ыңғай-
лы дүние-мүлікті жиыстырып, 
қалғанын осындағы азамат-
тарға аманаттап кетіпті. Сөз 
етіп отырған кітап сөресін ауыл 
азаматы Тумыш алып қалған 
көрінеді. Өздері тәжік елінің 
Октябрь ауданы «Сохтомони 
Вахш» колхозындағы «Карача» 
қыстағына қоныс тебеді. Бұл 
жер Қорғантөбе қаласынан үш 
шақырым әрі орналасқан.

Зерттеу барысында Шым-
кент қаласында тұратын ұр-
пағы Нәмән ақсақалдан Зеренің 
фотосуреті алынды. Ал Бабай 
ишан суретке түспеген.

Рахымбаба мен Зере 
Тәжікстанда дүние салған. 
Оның ұлы Иман Ташкент облы-
сы төменгі Шыршық ауданын-
дағы «Буденный» колхозы «Қы-
зыл коммуна» бөлімшесіндегі 
«Қожа» ауылына қоныстанған. 
Қалымбет пен Әбдіәлиді «ха-
лық жауы» деп 1936 жылы 
НКВД ұстап әкетіп, содан ха-
бар-ошарсыз кеткен. Абдулла 
Тәжікстанның Нөрек ауданында 
прокурор қызметінде жүргенде 
соғысқа аттанып, оралмаған. 
Ал қыздарының үлкені Қал-
жан тәжік елінде өмірден өтеді. 
Балжанның ұрпақтары Шым-
кентте тұратын болса, Хадиша-
ның ұрпақтары Жетісайда. Үм-
біш ұрпақтары ауданға қарасты 
Шіркейлі ауылында тұра ды.

1942 жылы Әсияның ұр-
пақтары Ахметбек, Мамадияр, 
Әбдіраман А.Тоқмағамбетов 
ауылына қайта көшіп келеді. 
Елге келісімен Әсия әке-ше-
шесінің Тумышқа аманаттап 
кеткен дүниелері, оның ішінде 
Семейден келген шкафты қай-
тарып алады. Ғасырлық тарихы 
бар бұл дүниені 2006 жылы 
Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Зеренің немересі Ахметбек 
Іскендіров музей қорына тапсы-
рады. Ол кезде ауыл тұрғы-
ны 80 жаста екен. Бұған дәлел 
болу үшін сол кезде Ахметбекті 
кітап сөресінің жанына тұрғы-
зып, суретке түсіріп алған. Ол 
аудандық газеттің бетіне жари-
яланған.

Музейде тұрған жәдігерді 
суреттейтін болсақ, төменгі 
жағы топсалы екі есікті шкаф 
түрінде жасалса, жоғарғы бөлі-
гі үш бөлікті беті ашық кітап 
сөресі. Шкафтың жалпы биікті-
гі – 125, ені – 45, жалпақтығы 
– 50 см. Заманында белгілі 
тұлғалар тұтынушыға лайық 
етіп орыс шеберлерінің жасаға-
ны көрініп тұр. Алғашқы кезде 
қызыл-қоңыр бояумен сырлан-

са, кейіннен ақ эмальмен сыр-
ланып, шкаф түрін өзгерткен. 
Мұны ұстаған кісілер төменгі 
шкаф үстінен 4-5 см биіктікте 
жоғары бөлігін кесіп тастаған.

Кезінде осы құнды дүние ту-
ралы зерттеу мақаланы жазуға 
өлкетанушы Ж.Маханбетов-
ке аудандық музейдің негізін 
қалау шы марқұм Сейітмұрат 
Ембергенов ұсыныс айтқан. 
Соның ізімен алғашқы зерттеу 
мақала жазылған. Бұл зерттеу 
мақала тарихи құжаттарға сүйе-
не отырып емес, ел ішіндегі 
осы жәдігерді бұрын тұтынған 
кісілердің ұрпақтарынан есті-
ген деректер бойынша жазылып 
отыр.

Енді бір айта кететін жайт, 
аудандық музей қорында тұрған 
кітап сөресінің хәкім Абай 
тұтынғандығының растығын 
анықтау қажет-ақ. Көршілес 
орыс халқы А.Пушкиннің 
сүрінген тасына тәу етіп, оны 
сақтап отырғанда, Батыс елдері 
Бетховеннің бір тал шашын пір 
тұтып отырғанда шығыстың 
шырағы Абай ұстаған жәдігерді 
қастерлеп, оның анық-қанығы-
на жеткен жөн. Бұған еліміз-
дегі абайтанушылар мен бірге 
тарихшылар, іскер азаматтар 
мән беріп қараса, құба-құп. 
Өйткені, бірнеше жыл бұрын 
зерттеу материал жарық көрсе 
де «Шынымен осындай құнды 
дүние аудандық музей қорында 
сақтаулы ма?» деп сұрап кел-
ген кісі болмады. Оның үстіне, 
қазіргідей технологияның да-
мыған кезеңінде шкаф ағашын 
ғылыми зертханаларға апарып, 
Абай өмір сүрген уақытқа сай 
келетініне көз жеткізсе, бұл 
тарихи жәдігердің құндылығы 
ашыла әрі әйгілене түсері сөз-
сіз. 

Ердос БЕРКІНБАЕВ,
журналист.

Жәнібек МАХАНБЕТ,
өлкетанушы

Құнды жәдігер Тереңөзекте тұр
Абай десе, елең етпей

тін қазақ жоқ. Оның 
поэ зиясы, философияға 
толы қара сөздері, шығар
малары, бәрібәрі тура 
жолға бастайды, адал
дық, адамгершілік, иман
дылыққа үндейді. Қандай 

мәселе болсын, түйінін іздесең Абайдан табатының 
анық.

Қолданысқа енгеніне бір ға-
сырдан асқан станоктың музей 
қорынан орын алуына құқы бар. 
Тарихи жәдігер ғой. Дистанция 
алғаш ашылғанда осында орна-
ластырылған станоктың әлі жұ-
мысқа жарамды болуының бас-
ты себебі – күтімді ұсталуында. 
Соның арқасында, ескі болған-
мен, осы қарапайым темір бұ-
йым арқылы шеберлер өндіріске 
қажетті қосалқы бөлшектерін 
жасап алып жүр.

«Niles» станогының «тілін 
тапқан» токарь Қуат Нәбидің 
айтуынша, көне құрылғымен әлі 
күнге кез келген темірден қажет-
ті затыңды оп-оңай жонып алуға 
болады. Дистанцияның элек-
троматор және электрожетек 
жөндеу цехында құрылғыларды 
жөндеуші болып еңбек етіп жүр-
ген қазалылық жігітті қарапа-
йым станок та әлі ұятқа қалдыра 
қоймапты. 

– Маған берілген тапсырма 
бойынша үлкенді-кішілі бөл-
шектерді әзірлеймін. Алдымен 
бөлшекті жасайтын темір таңдап 
алынған соң станоктың өлшем-
дерін қолмен ретке келтіремін. 
Ескі станок болғандықтан кейде 
жұмыс кезінде сәл-пәл ауытқу 
болғаны байқалады. Ондай сәт-
те құрылғыны бастапқы өлшем 

бабына қайта келтіріп аламын. 
Негізінен бекітпе бұрандалар-
ды дайындауға көп тапсырыс 
беріледі. Қазір станоктың жұ-
мысын толық меңгердім. Жыл 
өткен сайын тәжірибе жинақтап, 
темірден заттарды жонып шыға-
руға ізденіс жасап, әріптес-
терімнің тапсырысын аз уақыт 
ішінде жасауға дағдыланып 
жүрмін. Әзірге тапсырыспен 
жасалған бөлшектерге қатысты 
ескерту алмаппын, – дейді темір 
ұстасы Қуат Нәби.

 
«СБ» ақпарат

Ғасырдан асқан 
ғажап 
құрылғы

Білесіз бе, 1903 жылы Германияда жасалған, «Niles» 
станогы әлі күнге жұмыс істеп тұр. Қайда десеңіз, 
Қызылорда магистральдық желі бөлімшесінің 
Қазалы белгі беру және байланыс дистанциясының 
шеберханасынан көре аласыз. Бұл туралы «Қазақстан 
теміржолшысы» газетінің облыс бойынша меншікті 
тілшісі Сабырхан Нәдірбаев хабарлайды.


