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Ауыл 
шаруашылығы – 
ел діңгегі
«Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей» демекші, несібесін 
жерден терген тұрғындардың 
еңбегі еш кеткен кезі болған емес. 
Биыл да ерте көктемнен тырбанған 
ағайынның төккен тері, еткен 
бейнеті еселеп қайтқан секілді. Біз 
барғанда «Ораз ахун ЛТД»  ЖШС 
күріштігіне алғашқы орақ түсті. 
Ауыл ақсақалдарынан бастап жа-
стар жағы да түгел егіс басында.  
Құдды бір мереке дерсің.

2018 жылы құрылған шаруа
шылық биыл 1111 гектар жерге 
күріш, 159 гектар жоңышқа, 100 гек-
тар бидай, 59 гектар мақсары еккен. 

– Былтыр 1029 гектар жер-
ден 60,2 центнерден өнім алдық. 
Биыл да осы межеден көрінеміз де-
ген ойдамыз. Бірқатар қиындықтар 
болды. Әсіресе, су тапшылығы 
қатты әсер етті. Бірақ 5 жерге на-
сос қойып, қолдан келгенше күрішті 

аман алып қалдық. Қазіргі мақсат  
– егінді төкпейшашпай жинап 
алу. Бұдан бөлек 10 гектар көкөніс 
ектік. Оларды да жинап жатырмыз. 
Өнімді өз асханамызға береміз. 
Шаруашылықта 114 адам жұмыс 
істейді. Бұдан басқа, құрылыс 
жұмыстарын да жүргізіп жатыр-
мыз. Атап айтқанда, монша салып, 
қойманы жөндеуден өткізудеміз.  
Екі жылда 640 млн теңгеге замана-
уи техникалар сатып алдық. Қазір 
жастардың кәсіпке, еңбекке, табыс 
табуға деген көзқарасы оң бағытқа 
өзгергені байқалады. Сушы, диқан, 
механизаторларымыздың еңбекке 
деген құлшынысының артқаны, 
әсіресе, бұл жұмыстарға жастардың 
бет бұруы бізді қуантады. Жылда 
жұмысшыларға жалақыларынан 
бөлек сыйақы береміз.  
Еңбеккерлерімізді осылай қолдап 
отырсақ, олардың  ынтажігері ар-
тады. Жақсы үрдіс жалғасын таба 
береді, – дейді шаруашылық дирек-
торы Жомарт Жалғасбаев.

Жалпы ауылда екі ірі шаруа 
қожалығы болса, соның бірі осы – 

«Ораз ахун ЛТД» ЖШС, екіншісі – 
«Ақжар» шаруа қожалығы. Басқа да 
бірнеше шағын қожалық бар. 

Мемлекет басшысы жуырдағы 
Жолдауында ауыл шаруашылығын 

дамытпай, бәсекеге қабілетті эко-
номика құру мүмкін емес екенін 
айтты.  Бұл орайда ақжарлықтардың 
ауыл шаруашылығын дамытуда 
мүмкіндігі мол екені сөзсіз.  Қазірдің 

өзінде ауылда 2000нан астам ірі 
қара болса, 5000ның үстінде уақ мал 
және 3000ға жуық құс бар. Шаруа
шылықтарды ірілендіру мақса тында 
нақты жоспар жасалған.

ПАРЛАМЕНТ

Аудандағы ірі шаруа
шылық тардың бірі – «РЗА
Агро» жауап кершілігі 
шек   теулі серік тестігінің 
Ү.Түктібаев ауы  лындағы 
егін алқабына алғашқы орақ 
түсті. Танап басындағы 
басқосуда  ау дандық ауыл 
шаруа шылығы бөлімінің бас
шысы Нұрлан Аманбай көр
сеткіштер мен атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы 
мәлімдеді. Серіктестіктің бас 
агрономы Нұрлан Наурыз-
баев шаруашылықтың егін 
орағына дайындығы туралы 
айтты.

«Тоғызарқан» учас кесін
де аудан әкімі Мұрат Ер-
гешбаев, Қазалы ауданының 
құрметті азаматы Айт-
бай Көшербайұлы, еңбек 
ардагері, Ү.Түктібаев ауы
лының тұрғыны Бағзалбай 
Қалышев диқандарға сәттілік 
тіледі. 

«РЗААгро» ЖШС өн
діріске жаңа технология-
лар енгізуге баса назар ау-
дарады. Бұл күні рәсімге 
қа тысушылар  жер тегістейтін 

итальяндық «Мара» лазерлік 
агрегатының қарқынды 
жұмыс процесіне куә болды.

Осы жылы Қазалы ау-
данында 17 675 гектар жер-
ге ауыл шаруашылығы да
қылдары орна лас тырылған. 
Негізгі  дақыл – күрiш 6496 
гектарды құрайды. 

Әртараптандыру бағы
тына мән берудің нәти
жесінде жаздық бидай 
140,  арпа 108, тары 4, сүр
лемдік жүгері дақылы 200 
гектарға артық егілген. 
Биыл  картоп, көкөніс, бақша 
дақылдарының өндірістік 
негіздегі көлемі де артқан. 

Мәселен, Сарыкөл ауыл
дық округіндегі «Дани-
яр» шаруа қожалығы мен 
Ақжонадағы «Дүзбаев Әсет» 
шаруа қожалығы картоп пен 
көкөніс, бақша дақылдарын 
егіп,  өз өнім дерін өткізген. 
Жалпы ауданда күзгі шешуші 
маусымды ойдағыдай атқару 
шаралары қызу жүріп жатыр. 

Қазалы ауданы

ЖАҢА АГЕНТТІКТІҢ 
БАСШЫСЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев жаңадан құрылған 
Қазақстан Республикасының 
Бәсекелестікті қорғау және да-
мыту агенттігінің Төрағасын 
тағайындады.

Мемлекет басшысы қол қойған 
Жарлықта «Серік Мақашұлы 
Жұманғарин Қазақстан Респуб
ликасының Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігінің Төрағасы болып 
тағайындалсын» делінген.

ЕКІНШІ ОҚЫЛЫМДА 
ҚАРАЙДЫ

Алдағы жалпы отырыста 
Сенат депутаттары «Қазақстан 
Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу» туралы 
заң жобасын екінші оқылымда 
қарайды. Бұл туралы Сенат 
Төрағасы Мәулен Әшімбаевтың 
төрағалығымен өткен Бюро 
отырысында белгілі болды.

Заң жобасының басты міндеті – сы-
байлас жемқорлықтың жүйелі түрде 
алдын алу бойынша қосымша шаралар 
енгізу. Сондайақ, алдағы жалпы оты-
рыста «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасын қарау жос
парланып отыр.

Сонымен қатар, сенаторлар ҚР 
Парламенті Сенатының 2020 жылға 
арналған негізгі ісшаралар жоспа-
рына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізді. Одан бөлек, Бюро отырысында 
Мәжілістен түскен заң жобалары коми-
теттерге бөлініп берілді.

 

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНАДЫ

Бүгін, яғни  Үкімет үйінде Үкімет 
отырысы өтеді. Күн тәртібінде 
бірнеше мәселе қаралады.

Олар индустриялықинновациялық 
дамудың 20202025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
Индустрияландыру картасының жобала-
рын іске асыру мәселелері, Әлеуметтік 
маңызы бар тауарлар бағасын реттеу 
және азықтүлікпен қамтамасыз ету. 

Отырыстың тікелей таратылымын 
PrimeMinister.kz сайтынан, Mail.KZ, 
Aitube.kz порталдарынан, YouTube рес-
ми арнасынан, Facebook, Twitter, «ВКон-
такте» әлеуметтік желілерінен көре ала-
сыздар.

«ТАТУЛАСУ ОРТАЛЫҒЫ»  
АШЫЛДЫ

Қармақшыда «Аудандық ардагерлер кеңесі» 
қоғамдық бірлестігі мен Жосалы кентінің көше 
комитеттерімен бірге құрылған «Татуласу орталығы» 
өз жұмысын бастады.

Мұнда халық арасындағы аяқсу, тазалық, көгалдандыру, 
жастар арасындағы  өзекті тақырыптар мен отбасылық 
даудамайға қатысты мәселелер көтеріліп, шешімін табу 
жолдары қарастырылмақ.

Жалпы, орталықтың тиімділігі көп. Ол алтын уақытты  
айтыстартысқа жұмсамауға, материалдық жағынан да 
шығындалмауға сеп.

«DOSTYK KZ» 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР
БАЙҚАУЫ ӨТТІ
«Достық үйінде» облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясының ұйымдастыруымен «Dostyk kz» 
жастар саясатын дамытуға бағытталған әлеуметтік 
жобалар байқауы өтті.
 
Ассамблеяның 25 жылдығына орай ұйымдастырылған 

шараның мақсаты – өзекті әлеуметтік мәселелерді шешу-
ге бағытталған жобаларға көңіл аударып, олардың облыс 
көлемінде іске асырылуына қолдау көрсету. Байқауға 18
29 жас аралығындағы жастар қатысты. Қалалық «Жас
тар ресурстық орталығының» директоры Сабыржан 
Кеңшілік, республикалық және халықаралық стартап
жобалардың жеңімпазы, «Жаңғыру жолы» республикалық 
жастар қозғалысының белсендісі Евгений Демиденко мен 
«Қоғамдық келісім» КММ бөлім басшысы Айбек Дайра-
бай қазылық еткен сайыста «Ecoproject», «Clean World», 
«Helli», «Rise and fight» командалары үздік танылды. 
ӘлФараби Ислам, Бексұлтан Тұрсын, Баянсұлу Төлебай 
секілді идеясы мол жастар да марапат төрінен табылды.

МЕМОРАНДУМ 
МӘСЕЛЕНІ ШЕШЕДІ

Шиелі ауданының әкімдігі мен 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ автожолдар-
да қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Меморандумның мәні – компания мен оның еншілес 
және тәуелді ұйымдарының өндірістік қызметін жүзеге 
асыру орындарында, технологиялық жолдарда жүк тасы-
малдау кезінде қауіпсіздікті күшейту. 

Үй жануарларының жайылу орындарының бірі – жол 
жиегі. Сондықтан, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізу және жол-
да қараусыз жүрген малмен соқтығысудан жолкөлік 
оқиғасы тәуекелдерін төмендету маңызды. Бұл мақсатта  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ әкімдікке өтеусіз негізде 
3930 дана жарық шағылыстырғыш таспа бермек.

«СБ» ақпарат

АҚЖАРДАҒЫ АЙШЫҚТЫ БАСТАМАЛАР
Қармақшы ауданына қарасты Ақжар ауылы – тарихы бай, тірлігі 

мен бірлігі жарасқан берекелі мекен. 2300-ге жуық тұрғыны бар 
ауылда мектеп, балабақша, клуб, спорт мектебі, пошта бөлімшесі, 
дәрігерлік амбулатория қызмет көрсетеді. Ауыл халқы негізінен егін 
және мал шаруашылығымен айналысады. 

ҚАЗАЛЫДА ЕГІНГЕ ОРАҚ ТҮСТІ
Қазалыда егінге алғашқы орақ түсті. Диқанның жаз 

бойы төккен терінің өтеуін таразылайтын шақ келді.

Басты себеп – аймақтық табиғатты қорғау 
прокуратурасынан облыстық әкімдікке кел-
ген хат. Онда аң және балық шаруашылығын 
жүргізумен айналысатын тұлғалардың жануар-
лар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пай-
далану туралы заңнама талаптарын сақтауы, 
олардың аң және балық шаруашылығын 
жүргізу шарттарына қатысты талаптар 
міндеттемелердің орындалуына қатысты 
жүргізген тексеру қорытындысы көрсетілген. 
Соның нәтижесінде өткен 2 қыркүйек күні 
тексеруші тараптың №2102000354 санды 
ұсынысы тиісті орынға беріліп, хат соңында 

жеке кәсіпкерлердің заң бұзушылықтары да 
көрсетілген. Біздің ұққанымыз, хатпен бірге 
тіркелген қосымшадағы кемшіліктер мен 
міндеттемелер орындалмаған болса, кәсіпкер 
мен екінші тарап арасындағы жалға алу шар-
ты сот арқылы бұзылатынға ұқсайды. Ал бұған 
көлді уақытша алып, балық қорын молайтып 
жүрген кәсіпкерлер мүлде келіспейді. Осын-
дай қарсылықты алға тартқан көл иеленуші 
кәсіпкерлер облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы 
ғимаратында жиналып, тиісті сала басшылары-
мен кездесті.

КӨЛ ИЕЛЕНУШІЛЕР НЕГЕ АЛАҢДАУЛЫ?
Бізде 207 көл бар. Облыстағы осынша су айдындарының 180-нен астамы жеке 

кәсіпкерлер меншігінде. 10 жылдан әрі қарай, түрлі мерзімде жалға алынған, әрине. 
Шыны керек, олар бір жағы кәсіп қылса, екінші жағынан табиғат қорын қорғап, өсімін 
көбейтуге атсалысуда. Өйткені, көлді алғандағы міндеті де сол. Ал бұған жергілікті жерден 
тұрғындарды жұмыспен қамтып отырғанын есепке алыңыз. Мейлі, екі адам болса да.  
Осындай кәсіп иелерінің мазасын қашырған мәселеге тап болдық.

Ұстаздың басты 
бағдаршамы

Сол жағалауда «Шығыс базары» 
болады

Әлеуметтік нысандар
әркез бақылауда

Ғұламалар жолы

ҮКІМЕТ
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«Әлемнің болмыс-бітімі қай тадан 
қалыптасып жатқан кезде бұрыннан 
елде басталған ре фор малардың шы-
найы өмірге ен гізілуіне жаңадан 
серпін бе руіміз керек», деп атап 
көрсетті Мем лекет басшысы. 

Ұлт жоспарын және Бес инс ти-
туциалдық реформаны негізгі бағ-
дарлама етіп ұстауды мақсат тұтып 
отыр. Олар бізге бұрыннан белгілі, 
бәсекеге қабілетті мемлекет құру және 
ұлтымыздың бола шағының арқауы 
екені даусыз.

Президент азаматтардың кей-
бір даулы мәселелерді ше шудегі 
бұ   дан бұрын қабыл данған «Медиа-
ция туралы» Заңның әлі күнге дейін 
іске қосылмағанын да айтып өт ті. 
Шын мәнінде солай. Азамат тар дың 
бітімгершілікке жету жолын негіз-
дейтін де осы заң. 

Өкінішке қарай, бұл заңның 
тетіктері әлі жүйеленбеген. 

Азаматтардың мемлекетті бас қару 
ісіне қатысуын қам тама сыз ете алсақ, 
шын мә нінде аза маттарымыздың 
әл-ауқатын жақ сартқымыз келсе, 
олар дың өздерін осы іске бел сенді 
тарту қажеттілігі туындап отырғаны 
түсінікті. Ке лесі жылы ауыл әкімдерін 
тікелей сайлауды құптарлық жай деп 
бағалаймын. 

Мемлекет құраушы ұлт есе-

бін де қазақ халқының жа уап кер-
ші лігі жөнінде аз айтылып жүрген 
жоқ. Бұл жолы да ерекше атап көр-
сетілді. Шындығында, қазіргі міндет 
– халқымыздың жаңа болмысын 
қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арт-
тыру. Адамды және қоғамды уақыт 
талабына сай же тілдіру қажеттігін 
өмірдің өзі көрсетіп отыр.

Осы мақсатта ардагерлер қа-
уым дастығының алда тұрған мін-
деттері баршылық. Жолдауда атап 
көр сетілген алты түрлі мақсатты 
жұ мыстарды жүзеге асыру үлкен-
деріміздің күнделікті жұмыс маз мұны 
осыған бағытталуы ке рек. Бі ріншіден, 
өмір сүріп жат  қан ғасырымыздың аза-
маттары, ұрпағы терең білімді болуы, 
екін шіден, жас буынды ерінбей еңбек 
етуге бейімдеу, үшіншіден, кез кел-
ген істі кәсіби дағды арқылы жүзеге 
асыруды міндеттейді. Төр тіншіден, 
темірдей тәртіп және жоғары жауап-
кершілік үлкен мен кішінің бойынан 
табылуына қол жеткізу, бесіншіден, 
әділеттіліктен айнымауға баулу, ал-
тыншыдан, бізге керегі – адалдық, 
ұқыптылық, тиянақтылық.

С.ӘБІШЕВ,
Қызылорда қалалық 

ардагерлер
кеңесінің төрағасы                                                  

Жауапкершілік жүгі
Жолдауды оқып шығып, қалың бұқарамен ой бөлісу – 

бұрыннан қалыптасқан дәстүр. Президенттің халыққа Жолда-
уы, әдетте, елде қалыптасқан жағдайға барынша талдау жасап, 
әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылым басшыларынан бастап 
қарапайым халық өкілдерінің біртұтас организмдей болып ел 
дамуына қатысты мәселелерді бірлесе шешу жолын қарастыру 
екенін білеміз.

– Қысқарту Президент 
Жар лы ғы шыққан соң жүзеге 
асырылады. Бұдан өзге біз 
даму жоспарын бекіттік. 
Бүгінде 265 жоба жос парға 
енгізілсе, оның 108-і іске асы-
рылуда. Бұл қа тарда азық-
тү лік және азық-түлік емес 
тауарларды өндіру, құрылыс 
материалдарын шы ғару, 
ауылшаруашылық өнім дерін 
өндіру жобалары бар. Мұның 
барлығы Жолдауда не гізгі 
бағыт болып ай қын дал ған, 
– дейді облыстық эконо ми-
ка жә не бюджеттік жоспар-
лау бас қар ма сының бас шысы 
Нұр ғали Қордабай.

Биылғы 8 айдың есебімен 
өңдеу өнеркәсібінің көлемі 
120 млрд теңгеден 140 млрд 
тең геге, пайдаланылуға беріл-
ген тұрғын үй көлемі 543 
мың шаршы метрден 761 мың 
шаршы метрге артқан. Түр лі 
бағдарламалар бойынша ат-
қа рылып жатқан жұмыс сан 

алуан. Ал алдағы уақытта 81 
ауылдық округ 4-деңгейлі 
бюджетке енгізілмек.

– Қазірдің өзінде 4-дең-
гейлі бюджеттің орындалуы 
шығыс жөнінен 98,7 процент-
ке, кіріс жө нінен артығымен 
орындалуда. Елді мекендегі 
мамандар мен инспекторлар 
үде ден шығып жатыр. Салық 
түсім дерінде де өсім бар, – 
дейді Н.Қордабай.

Десе де, пандемия кей 
сала  лардың аяғына тұсау 
болғаны жасырын емес. 

– Біраз жұмыс тоқтады. 
Мердігер мекемелерге жұмыс 
күші жетіспеді. Көп қаржы 
иге рілмей қалды. Бұл ретте 8 
айдың қорытындысымен біз 
республика бойынша тізімнің 
орта шенінде болдық. Десе де, 
мердігерлер жыл аяғына дейін 
толық игереміз деп уәдесін 
берді, – дейді облыстық 
қаржы басқармасының бас-
шысы Елена Шаврова.

БРИФИНГ

Үнемделген қаржы –
жалақыға үстеме

Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы-
на сәйкес квазимемлекеттік сектор қызметкерлерін 
қысқарту шаралары жүргізілмек. Қысқартудан 
үнемделген қаражат басқа қызметкерлердің жалақысына 
факторлық, балдық шкаламен қосылмақ. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтыл-
ды.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Кеше ҚР Президентінің “Байқоңыр” 
кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Жан 
Шайхысламовтың қатысуымен бри-
финг өтті. Онда Байқоңыр қаласының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы 
бойынша атқарылған жұмыс жайы сөз 
болды. 

Бүгінде Байқоңыр қала сын дамытудың 
2020-2035 жылдарға арналған ұзақ мер зімді 
бағдарламасы бекітілген.

– Қазір бағдарлама бойынша бірқатар 
жұмыстар ат қарылып жатыр. Мәселен, нә-
тижелі жұмыспен қамту ды және кәсіпкерлікті 
дамы тудың 2017-2021 жылдарға арналған 
“Еңбек” мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде жап пай кәсіпкерлікті дамытуға 
42 адамға 23335,2 млн теңге мемлекеттік 
грант беріліп, әлеуметтік жұмыстарға 57 
адам жіберілді. Ал жас тар тәжірибесіне 
118 адам, қо ғам дық жұмыстарға 196 адам 
тартылды. “Жұмыспен қам тудың 2020-
2021 жылдарға арналған Жол картасы” бағ-
дарламасы да жүйелі жүзеге асуда. Осыған 
орай Байқоңыр қаласы, Төретам және 
Ақай елді мекендерінде электр же лілерін 
реконструкция лау, кө шелерді жөндеу мен 
жа рық  тандыру, білім беру ме ке  мелерін 
ағымдағы жөндеу бойынша жобалар қолға 
алын ды. Осы ретте 610 жаңа жұ мыс орны 
ашылды, – дейді басқарма басшысының 
мінде тін атқарушы.

Байқоңыр қаласында 12 білім беру 
ұйымының ішін де 5-і ҚР білім беру стан-
дарты бойынша жұмыс істейді. Балабақша 
саны – 16, оның 13-і – РФ балабақшалары. 
Қа зіргі уақытта қазақстандық стан-

дарт бо йынша оқитын мектептерде бас-
тауыш сынып оқушылары санитарлық 
нормалар ды қатаң сақтай отырып, оффлайн 
режимде бі лім алуда. Қала халқына “Бай-
қоңыр қаласының көпсалалы ауруханасы” 
қызмет көр се теді. Жиын барысында кар-
диолог, балалар невропа то логы ма ман-
дарының жетіс пей тін ді гі, мамандар келген 
жағ дай да оларды тұрғын үймен қам тамасыз 
ету мүмкіндігі бар екендігі де сөз болды. Ал 
тұрғын үй мәселесін шешу үшін өткен жылы 
“Нұрлы жер” бағдарламасы аясында 50 
пәтерлі 5 тұрғын үйдің құ рылысы аяқталды. 
Алдағы уақытта тағы да 5 көппәтерлі үйдің 
құрылысы басталады. Қаладағы барлық 323 
көп қабатты тұрғын үй “көгілдір отынға” 
қосылды. Бұрын тұр ғындар сұйылтылған 
газдың әр текше метріне 800 теңге төленсе, 
қазір табиғи газдың бағасы – 20,7 теңге. 

– Жылу энергиясымен 1960 жылы 
салынған, мазутпен жұмыс істейтін қалалық 
жылу электр станциясы жаб дықтайды. Бұл 
тарифке қатты әсер етеді. Тарифті төмендету 
үшін мазуттан қазақстандық табиғи газға 
көшу жолдары қарастыруда. Сондай-ақ, 
“Байқоңыр” кешенінің сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелері қатты тозғандығына 
байланысты бұл желілер қай та жаңғырту 
жүргізу үшін жалдан шығарылды. Бүгінде 
су құбыры және кәріз желілерін қайта 
жаңғыртудың техника-экономикалық негіз-
демесін әзірлеу аяқталды. Жұ мыстың құны 
17,2 млрд тең гені құрады. Биылдан бас-
тап кезең-кезеңімен 2024 жылға дейін 
желілерді жаңғырту және қайта жаңарту 
жоспарланып отыр. Жалпы Байқоңыр 
қаласының әлеуметтік-эконо микалық да-
муы “Байқоңыр” кешені жөніндегі кезекті 
үкі метаралық комиссияның күн тәртібінен 
түскен емес, – деді Жан Шайхысламов.

Жиын соңында БАҚ өкілдері тарапынан 
бірқатар сауалдар жолданып, тұшымды жа-
уаптар алынды.

Жаңғырту жобалары 
жалғаса береді

Бұл індет соңғы жылдары қо-
ғамның өзекті мәселесіне айналып 
отыр. Ол мемлекеттің, қоғамның 
дамуына тежеу бола отырып, бола-
шағына кері әсерін тигізері сөзсіз. 
Жемқорлықпен күрес шаралары күн 
тәртібінен түспейтіндей халге жеттік. 

Бұл орайда, республиканың бар  -
лық аймағында жиындар мен кез-
десулер өтіп, тиісті органдар та-
ра пынан бақылау күшейді. Бі рақ 
айтарлықтай нәтижеге қол жет  кіздік 
деп айту қиын. Себебі, сы  байластық 
азайған жоқ. Бірік сек, қоғамның сы-
байлас жем қор лық қа қарсы имму-
нитетін қалып тас тырсақ, істің нәти-
жесін көруге то лық мүмкіндік бар 
деп ойлаймын. 

Бұл тұста біздің әрбірімізге 
керегі – елге деген сүйіспеншілік, 
ұлттық рух. Өзіміздің, ұрпағымыз-
дың болашағын ойласақ, тірлігіміз-
дің жемісін көруді мақсат тұтсақ, 
дәл бүгіннен бастап қоғамдық дерт-
пен күресуге күш салуы мыз керек. 
Келер ұрпаққа кедергісіз келешек, 
жарқын болашақ, бірлігі бекем ел 
қалыптастыру – бүгіннің еншісіндегі 
жауапты іс.

Президент Жолдауында сыбайлас 
жемқорлыққа аса мән бе ріп тоқталып 
өтті. Күрестің жаңа тәсілдерін енгі зу-
ге тапсырма берді. Деректерді хабар-
лаған  адам дарды заң жүзінде қорғай-
тын жүйе қалыптастыруымыз қажет 
деді.

Қазір сыбайлас жемқорлықтың 
барлық түрлерін жою үшін Қа зақстан 
азаматтарының құқықтық сана-
сын арттыру жүргізілуде. Өйт   кені 
абайсызда сыбайлас жем  қорлыққа 
қатысушы болып қа латын жағдайлар 
бар. Бү гінде мем  лекеттік органдар-
да се нім те  ле фондары орналасқан. 
Мем ле  кеттік органдардың қыз-
мет ші лері үшін сыбайлас жем-
қор лық қа қарсы тағылымдамалар 
өткі зілуде. Құлқынның қамын ойла-
ғандардың теріс әрекеті бүкіл ел да-
муына кері әсерін тигізбеуі үшін бұл 
дертке қарсы күресуде жұмылған 
жұдырықтай бірігуіміз керек. 

 Ә.ЕСҚАРАЕВ,
облыс бойынша 

қазынашылық департаменті 
басшысының орынбасары, 

әдеп жөніндегі уәкіл

Жемқорлықпен 
күрестің жаңа кезеңі

Кез келген өркениетті мемлекетте сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл толастаған емес. Өйткені, қоғам дамыған сайын 
бұл дерттің дендеп бара жатқаны кімді де болса алаңдатпай 
қоймайды. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Облыс әкімінің орынбасары ал-
дымен Жанқожа батыр кесенесінде 
баба рухына тағзым етті. Одан 
кейін жаңадан салынып жатқан 600 
орындық Мәдениет үйінің құрылыс 
жұмысымен танысты.

2018 жылдың шілде айында 
басталған құрылыс биыл аяқтала-
ды деп жос пар ланған. Мұнда 80 
адам жұ мыспен қамтылып отыр. 
Бұл туралы бас мердігер «Қаз-
ҚұрылысСервис» ЖШС директоры 
Ештай Шадияр баяндады. Серік 
Ахмет құрылыс жұ мыстарын сапа-
лы жүргізіп, мерзі мінде аяқтауды 
тапсырды.

Сонымен қатар, Серік Әб-
жәліұлы ескі Жанкент қала шы-
ғындағы жұмыс тар мен та нысып, 
Сырдария өзенінің Абай ауылы 
тұсындағы қал қымалы көпірге бар-
ды.

Жанкент қалашығы – рес публи-
калық санат тағы архео логиялық 
ес керт кiштер дiң бiрi. 2018 жылы 
жалпы халықтық маңызы бар киелі 
орын санатына енгізілді. Жалпы 
аумағы 45 гектар жерді құрайды. 
Жанкент қалашығына зерттеу 

жұмыстары 2005 жылы басталған. 
Археологиялық қазба жұмыстары 
2014 жылы қайта жаңартылып, 
әлі күнге дейін жүргізілуде. Был-
тыр қорғанның оңтүстік-шығыс 
қабырғаларына қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргі зілген.

Абай ауылы тұсындағы кө-
пірдің ұзындығы 45 метр ді құ-
райды. Биыл қал қымалы көпірді 
күтіп ұстауға жергілікті бюджет-
тен қаржы бөлініп, мемлекеттік 
сатып алу конкурсы нәтижесінде 
«EL QYZMET» ЖШС жеңімпаз 
болып танылған. Жеңімпаз ме кеме 
көпірдің техникалық жағдайын 
қадағалап, қайық тарға ағымдағы 
жөндеу, сырлау жұмыстарын 
атқаруда. Қал қымалы көпірдің 25 
қа йығы бар. Сонымен қатар өзен 
деңгейіне байланысты кө ліктердің 
қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету, қыс 
айларында өзеннен сең жүруіне 
орай қайықтарды жағаға шығарып, 
тасымалдау мердігер мекеме тара-
пынан жүзеге асырылады.

«СБ» ақпарат

Әлеуметтік нысандар әркез бақылауда

Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет жұмыс сапарымен Қазалы ауданында болды.

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Қазпошта» 
АҚ Басқарма Төрағасы Қанат 
Алпысбаев пен «Қазпошта» 
АҚ Қызылорда облыстық 
филиалының директоры Аида 
Абибуллаеваны қабылдады 
деп хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Кездесуде аймақ басшысы-
на осы салада жүргізіліп жатқан 
жұмыстар туралы баяндалды. 
Сондай-ақ, «Қазпошта» АҚ аудандық 
бөлімшелерінің кірістілігін артты-
ру және ауылдық жерлерде қызмет 
көрсетуге қолдау көрсету бойын-
ша ұсыныстар айтылды. Мәселен, 
заңды тұлғалар арасында көрсетілетін 
қызметтерді көпшілікке тарату үшін 
аудандарда «Қазпошта» АҚ жергілікті 
атқарушы органдарын қолдау, бас-
пасөзге жазылу кезінде мерзімді ба-
сылымдарды танымал етуге қолдау 
көрсету секілді мәселелер бар. 

Облыс әкімі жаңа технология-
лар негізінде халыққа көрсетілетін 

қызметтерді жылдам әрі сапалы 
жүргізу керектігін жеткізді. Сондай-
ақ, «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде 
цифр ландыруды дамыту қажет. Аймақ 
басшысы әлеуметтік төлемдер мен 
зейнетақы берілетін уақытта адам-
дар арасында әлеуметтік қашықтық 
пен маскалық режим қатаң сақталу 
керектігін баса айтты.

Айта кетейік, 2019 жылдың 
19 қарашасында «Қазпошта» АҚ 
Қызылорда облыстық филиа-
лы мен облыс әкімдігі арасында 
Қызылорда қаласында Қазақстан 
азаматының әлеуметтік картасын 
енгізу бойынша ынтымақтастық ту-
ралы Меморандумға және Жол кар-
тасына қол қойылған. Нәтижесінде, 

қазіргі уақытта облыс мектептерінің 
мұғалімдері оқушылардың ата-ана-
ларынан құжаттарды жинау жұмыс-
тарын жүргізуде. Қаланың бес мек-
тебі үшін 5439 әлеуметтік карта 
шы ғарылды.

Бүгінгі күні 7 пошта байланысының 
аудандық торабы, 8 орталық–опе-
рациялық учаске, 101 ауылдық пошта 
байланысы бөлімшесі, 21 қалалық, 6 
тіркелген елді мекендері бар 3 жыл-
жымалы пошта байланысы бөлімшесі, 
20 пошта байланысы пункті, 15 төлем 
қабылдау пункті және 12 сәлемдеме 
супермаркеті бар.

Сонымен қатар, клиенттерге 
ыңғайлы болу үшін ұйым жанын-
да POS Mobile қосымшасы жұмыс 
істейді. Қызмет цифрлық техноло-
гиялар нарығында алғашқылардың 
бірі болып табылады. Қосымшаның 
артықшылығы смартфон арқылы 
төлем қабылдаудың ыңғайлылығы 
мен жылдамдығы және кез келген 
картамен төлем жасау мүмкіндігінде 
болып тұр.  

«СБ» ақпарат

«ҚАЗПОШТА» АҚ БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

Рас, қашықтан оқыту кезінде оқу 
процесінің принциптері мен тех-
нологиялары сәйкесінше өзгерді. 
Осыған байланысты төртінші тоқсан 
тәжірибесін ескеріп, бағалау нор-
маларын, оқыту әдістемесін өзгерту 
және кері байланысты жүзеге асы-
ру бойынша да бірқатар жұмыс 
жүргізілді. 

Мемлекет басшысы 2021 жылдың 
қаңтар айынан бастап мұғалімдердің 
еңбекақысын 25 процентке көбейтіп, 
жалақы мөлшерін алдағы уақытта 
арттыру жөнінде қабылдаған 
шешімін атап айтты. Ғалымды да, 
еңбекқор егіншіні де, кеншіні де ұстаз 
тәрбиелейді. Сондықтан ұрпақтың 
білімді, саналы болып қалыптасуы 
жолында тер төгетін мұғалімнің дәре-
жесін көтеру – өте орынды талап. 
Мысалы, біздің мектеп ұстаздарының 
85%-і жаңа форматтағы біліктілік 
санатынан сәтті өтіп, сәйкесінше 
жалақылары көбейіп отыр. 

Ғылым саласын дамыту туралы да 
сөз қозғап, бізге тың көзқарас пен жаңа 
тәсілдер керек екеніне назар аудартты. 
Ал ол үшін халықаралық тәжірибеге 
арқа сүйеу қажет. Өз тарапымыз-
дан тәжірибе алмасу мақсатында 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің ғалым ұстаздарын, 
профессор оқытушыларын ғылыми 
кеңесші ретінде мектебімізге ша-
қыртып, біріге жұмыс жасаудамыз. 
Оның дәлелі ретінде қолға алынып, 
жан-жақты жұмыс жасап жатқан 10 
әлеуметтік жобаны айта алар едім. 
Демек, мектеп ұстаздарының тек 

білім беріп қана қоймай, ғылыми 
ізденіс жұмыстарымен де айналысу-
ына үлкен мүмкіндік бар.  «Балалар 
үйірмесі» қызметін қайта қалпына 
келтірген жөн. Мектеп жасындағы 
баланың ата-анасы жас ұрпақтың 
жеке басын дамыту, уақытын 
ұтымды пайдалану, бойындағы күш-
қуатын шығару үшін күнделікті әр 
сағатын жоспарлап, денсаулығын 
нығайтып, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруы үшін бұқаралық 
спортпен шұғылдануға, рухани 
әлемін байытуына бос уақытын 
мазмұнды ұйымдастыруға көңіл бөлуі 
керек. Осындай мәсе лелерді назарға 
алып, мектеп қабырғасында онға 
жуық үйірме ашылып, оқушылардың 
сыныптан тыс жұмыстары, бос 
уақытын тиімді пайдалануы үшін 
толық жағдай жасалып отыр. Тіпті 
қашықтан оқыту кезінде де алгоритм 
жасалып, жаз мезгілінде оқушылар 
үйірме жұмыстарына қамтылды. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Жол-
дауын әрбір ұстаз тағатсыздана 
күткені анық. Өйткені бүгінгідей, 
білім беру мәселесі бірінші орынға 
шыққан уақытта Президент Жолда-
уы – ұстаздардың басты бағдаршамы 
болмақ. 

Айгүл МҰСАБАЕВА,
Абылайхан атындағы №140 
орта мектептің  директоры,

тарих ғылымдарының 
кандидаты

Ұстаздың басты 
бағдаршамы

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа Жолда-
уында білім саласына қатысты бірнеше маңызды міндеттер 
айтылды. Атап айтқанда, жаңа оқу жылында қашықтан оқыту 
ісін ұйымдастыруда бірнеше платформалар әзірлеп, Үкіметтің 
жіберген қателіктерін оңтайлы шешуді тапсырды. 

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ
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Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Саясат

Құрметті қызылордалықтар!

Мен – Сыр елінің төл перзентімін. 
Көпбалалы отбасында дүниеге келдім, 
өмір белестерімнің елеулі кезеңдері туған 
топырағым – Қызылорда облысында өтті. 
Әке-шешеміз бізді еңбек жолына жастай бау-
лып, тәлім-тәрбие арқылы бойымызға баба-
дан енші болған жақсы қасиеттерді дарыт-
ты. Маңдайы күнге, табаны топыраққа күйіп 
өскен ауыл баласы ретінде, туған жерімнің 
тыныс-тіршілігі маған етене таныс, жаныма 
сондай жақын.

Менің негізгі өмір тарихым Сыр бойы 
халқының көз алдында жасалды десем бола-
ды. Еңбек жолым ағаш ұстасы мамандығын 
меңгеруден басталыпты. Институттан кейін 
қаржы саласында жұмыс жасадым. Ұлттық 
Банктің қызметкері (1993-1996), оның 
Қызылорда облыстық басқармасының басшы-
сы (1996-1999), Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары (1999-2000), кейін бірінші орын-
басары (2000-2004) болдым. Экономика және 
бюджеттік жоспарлау министрлігінде депар-
тамент басшысы (2004), Төтенше жағдайлар 
министрінің орынбасары (2004-2007), ҚР 
Президенті Әкімшілігінде Мемлекеттік инс-
пектор (2007-2008) қызметтерін атқардым. 

ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен Қызыл-
орда облысының әкімі (2008-2013), ҚР 
Бәсекелестікті қор ғау (2013), Тұтыну-
шылардың құқы ғын қорғау агенттіктерінің 
төр ағасы (2014) болдым. Соңғы 6 жылда 
Ұлттық Банк жүйесінде, коммерциялық 
ұйымдарда жұмыс жасадым. Қазір «Аста-
на» Халықаралық қаржы орталығының 
әкімшілігінде Басқарма Төрағасының 
кеңесшісімін. Мұнда жергілікті жобаларды 
жүзеге асыру мақсатында, шетелдік инвес-
тиция тарту ісіне жетекшілік жасаймын. 

Менің тікелей құзырымдағы міндеттің және 
бірі – еліміздегі аймақ басшыларымен тікелей 
байланыс орнату. Жергілікті және орталық 
мемлекеттік органдардағы көп жылғы 
қызметтік тәжірибемнің арқасында, бұл 
жұмыстың да оң нәтижелері көріне бастады.

Жаһанды жайлаған пандемия әлемдік эко-
номиканы әлсіретіп, дүние жүзін алаңдатып 
отырған қазіргідей күрделі кезеңде еліміз 
бетпе-бет келген түйткілді мәселелерге 
бей-жай қарап отыра алмадым. Сондықтан, 
жоғары өкілетті органға сайланып, елдің мұң-
мұқтажын жеткізіп, оның шешім жолдарын 
ұсынып отыруды өзіме азаматтық парыз са-
надым. Қай істе болсын, алдымен тәжірибелі 
маман керек. Мен сол үшін де Сыр бойы 
халқының аманатын арқалап, өзіме ерекше 
міндет жүктеуге бел будым. Бұл талабымыз-
ды халық қолдайды деп сенемін!

Қызылорда облысының экономи калық 
әлеуетінің әлі де толық ашыл маған тұстары 
жетерлік. Оған байланысты аймақтың 
көлік-транзиттік ерекше инфрақұрылым 
мүмкіндіктерін айтуға болады. Өздеріңізге 
белгілі, қай салада болсын, тың көзқарас 
қажет. Қызылорда – еліміздің Оңтүстігі мен 
Солтүстігін, Батысы мен Шығысын байланыс-
тырып тұрған алтын көпір іспетті транзиттік 
аймақ, орталық қала. Мұндай ерекше 
мүмкіндікті міндетті түрде елдің игілігі үшін 
пайдалану керек. Олай болса, осы саладағы ло-
гистиканы дамытып, оның инфрақұрылымын 
жасау арқылы халықаралық аренаға шығу 
мүмкіндігіне ие бола аламыз. Мен үшін 
елдің аманатын арқалайтын мүмкіндік туса, 
алғашқы күннен бастап Үкімет пен халық 
қалаулыларының назарын осы мәселеге 
аударған болар едім. Біз қазір көп айта беруді 
дағдыға айналдырған, бизнесті дамытудағы 
ашылмай келе жатқан түйткілді тұстардың 
бірі – осы. Қызылорданың халқы іскер, 

уақытпен санасу дегенді білмейді. Тек 
болашақта елдің игілігіне қызмет жасайтын 
осындай тиімді істердің тетігін таба білуіміз 
керек. Міне, сонда ғана жергілікті жердің 
экономикасы қарыштап өсе бастайды. Ол 
дегеніңіз, әлеуметтік мәселелердің шешімін 
табатын бірден-бір жол. Сыр елінде осы 
мәселе сауатты жолға қойылған күннен бас-
тап, республиканың дамуында аймағымыз 
көш бастары сөзсіз. 

Қазір төрткүл дүниені дағдарыс жайлай 
бастады. Әлемнің бір бөлшегі ретінде, бұл 
үдерістің Қазақстанға, оның барлық аймақ-
тарына да залалын тигізбей өтпесі ақиқат. 
Бәрімізге белгілі бір шындық – бюджеттің 
кірісі азая бастағанда, жұмыссыздықтың 
қатары көбейе бастайды. Оның бір себебі, 
сырттан тартылатын инвестицияларға байла-
нысты. Сөз жоқ, кез келген кәсіпкердің алды-
мен өз бизнесінің мүддесін қамтамасыз етуге 
тырысатыны заңды. Сол үшін де жергілікті 
әкімшілік жүйе мен кәсіп иелері арасында ал-
тын көпір орнау керек!

Бүгінгі күнге дейін Қызылорда 
аймағындағы әл-ауқатты мұнай саласы 
көтеріп тұрды. Қазір оның әлемдік нарықтағы 
бағасының түсіп кетуі әлеуметтік ахуалға 
айтарлықтай салмақ түсіре бастады. Жасы-
ратыны жоқ, бүгінгі таңда аталған салаға 
мұнай компаниялары инвестиция салуға 
құлықсыздық танытуда. Ал бұл өз кезегінде 
аймақта жұмыссыздар санын көбейтуде. Ол 
үдеріс жергілікті салықтың деңгейін түсіріп 
жіберді, айналып келгенде, оның кері әсері 
бюджетке тие бастады. Ақырында, жұмыссыз 
қалған халық түрлі деңгейдегі кредиттерін 
жаба алмай, дағдаруға айналды. Осы 
шиыршық атқан шеңбердің сауатты шешімін 
таппайынша, тығырықтан шығуымыз қиын!

Ынтымағы мен бірлігі абырой-ыры-
сын тасытқан аймағымыздың көркеюі үшін 
сырттан инвестиция лар тартылу керек. Ол 

өз кезе гінде ауыл шаруашылғы мен өнер-
кәсіптің дамуына, жаңа жұмыс орын дарының 
ашылуы на септігін тигі зері анық. Бұл рет-
те, әрбір аймақтың бюджетін қалыптастыру 
бары сында қолданыстағы Заңдарға тиісті 
өзгертулер енгізу арқылы дер бестік пен 
еркіндік берілгені дұрыс. Республикадан 
бөлінетін мақ сатты трансферттер атаулы 
са лаға бөлініп, содан соң әрбір аймақ әлгі 
қаржыны халықтың мүддесіне, ең өзекті 
мәселелерге байланысты еркін жұмсау 
құқығына ие бол ма йынша, бұл түйіннің тар-
қауы қиын. Есесіне, қаржының елдің игі-
лігіне жұмсалғандығын жер гілік ті әкімдерден 
сұралуын қатаң бақы лауда ұстау – халықтың 
мүддесін қам тамасыз етудің бірден-бір жолы 
болары сөзсіз. Халық пен биліктің арасында 
байланыс орнату дегеніміз осы.

Шетелдік тікелей инвестицияларды тарту 
да жергілікті жерден бастау алғаны дұрыс. 
Ол үшін кәсіпкерлік белсенділікті арттыруы-
мыз қажет. Осы орайда, еліміз интеграциялық 
құрылым мүшелігіндегі елдерден барын-
ша пайда тауып қалуға талпынуы керек. 
Әсіресе, экономикалық көрсеткіштері жоғары 
көршілес елдермен шекара маңы саудасын 
дамыту арқылы, аумақтық стратегиялық 
әріптестік орнатуға әбден болады. Біздің 
шығарған жергілікті тауарларымызды алуға 
ынталы мемлекеттердің қатары жыл са-
нап өсуде. Олай болса, өндірілген отандық 
экологиялық таза өнімдердің сыртқа шығару 
тәсілдерін жолға қойып, экспорт тауарлардың 
сатылымы арқылы қаржы кіргізіп, аймақтың 
экономикасын еселеп өсіруге әбден бола-
ды. Егер маған сенім артып, сайлаушыла-
рым қолдау көрсетіп, бізді елдің амана-
тын арқалауға лайық десе, төмендегі мына 
мәселелерді кезеңімен әрі кезегімен шешу 
жолына барлық күш-жігерім мен жинақтаған 
тәжірибемді жұмсауға дайынмын.

• Әлеумет 

- Әлеуметтік қолдау шарала-
рын ұйымдастыру арқылы қол-
даныстағы экологиялық аймақ 
жайындағы Заңдардың орындалуын 
қамтамасыз етуге ықпал жасау;

- Соғыс және еңбек ардагерлерін, 
есепте тұратын науқас балалардың 
санаторлық және түрлі ем қабылдау 
бағытындағы қызметтерге қолже-
тімділігін арттыру;

- Мемлекет тетіктерін іске қоса 
отырып, ерекше санаттағы отба-
сылар үшін салынатын пәтерлер 
көлемін көбейту арқылы әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған отбасыларға 
баспанаға қолжетімді жағдай 
туғызу, ескі тұрғын үй қорларын 
жаңалауға мүмкіндік жасау; 

- Үкіметтік емес ұйымдардың 
жұмысын жандандыруға және 
талантты жастар мен өнерді 
өркендетіп жүрген шығармашылық 
өкілдеріне мақсатты гранттар 
бөлуге ықпал жасау.

• Медицина 
- Медицина қызмет керлерінің 

жұмысын ынталандыруға күш салу;
- Медицина қызметінің жоғары 

сапасына қол жеткізу үшін ден-
саулық сақтау мекемелерін зама-
науи технология талаптарына сай 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілуін қадағалау және дәрі-
дәрмектің ха лыққа қолжетімділігін 
назарда ұстау; 

- Инновациялық технология-
ларды енгізе отырып, шалғай елді 
мекендердегі халыққа сапалы ме-
дицина қызметінің қолжетімділігін 
қамтамасыз етуге ықпал ету;

- Диагностикалауда меди ци-
на лық бағдарламалардың озық 
тәжірибесін пайдалану, медицина 
қызметкерлерінің есептілігін рет-
теу арқылы қағазбастылықтан бо-
сатып, негізгі кәсібіне уақыт бөлу 
мүмкіндігін жасау; 

- Болашақ медицина маманда-
рын оқыту үшін, әсіресе тапшылық 
туындап тұрған мамандықтар бо-
йынша мемлекет тарапынан арнайы 
гранттарды көбейтуге ықпал ету;

- Кадрлармен қамтамасыз ету, 
оларды тұрақтандыру (әсіресе 
ауылдық жерлерде) мақсатында жас 
мамандарға қолдау көрсететін ар-
найы бағдарлама енгізу; 

- Аймақта жаңа туған бала 
мен тууға қабілетті әйелдердің 
түрлі ауруларының көбеюіне, 
бала өлімінің жоғары көрсеткіш 
деңгейіне жетуіне байланысты, 
Арал өңіріндегі экологиялық 
қасірет салдарынан зардап шеккен 
жандарды әлеуметтік қорғау туралы 
Заң тармақтарын жұмыс жасатуға 
ықпал ету.  

• Білім 

- Халықты сапалы әрі қолжетімді 
біліммен қамтамасыз ету;

- Мұғалімдердің жұмысын ын-
таландыру шараларын кеңінен 
қолдану;

- Мектептердің  материалдық-
техникалық базасын нығайтуға күш 
салу; 

- Сабақ берудің заманауи, 
әмбебап тәсілдерін жетілдіру 
арқылы орта білім мен кәсіптік-

техникалық білімнің сапасын арт-
тыру; 

- Облыс орталығынан заман та-
лабына сай IT лицейлер аштыруға 
ықпал ету; 

- Арнаулы, орта техникалық 
оқу орындарынан ең қажетті 
мамандықтардың оқытылуын 
қамтамасыз етіп, олардың материал-
дық-техникалық базасын заманауи 
құрал-жабдықтармен толықтыру; 

- Оқушылардың жазғы дема-
лысын ұйымдастыру бағытындағы 
қызмет түрлеріне қолжетімділікті 
арттыру; 

- Ауыл мектептерін интернет 
желісімен толық қамтамасыз ету;

- Балаларды мектепалды даяр -
лықпен толық қамту мақса тында, 
мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік мүмкіндіктерін пайдала-
ну арқылы кезектілікті болдыр-
мау, балабақшалардың базаларын 
нығайту; 

- Сыр ұландарын отаншылдыққа 
баулу мақсатында жергілікті 
бала ма бағ дарламалар арқылы 
Сыр бойы нан шыққан мемлекет, 
қоғам, руханият, әдебиет, өнер 
майталмандарының үлгілі ғұмыр 
тарихын насихаттайтын факульта-
тивтер енгізуге ықпал жасау.

• Мәдениет, спорт
- Сыр бойындағы әдеби-

музыкалық фольклордың ғылыми 
негізін жасап, аймақтағы көне 
саздардың халықаралық деңгейге 
көтерілуіне негіз қалау;

- Сыр бойының әдеби-музы-
калық мұрасын сақтап, ғылыми 
айналымға түсіріп, өскелең ұрпаққа 
табыс етіп жүрген мәдениет пен 
өнер саласының майталман маман-
дарына мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетуді күн тәртібіне көтеру;

- Мәдениет мекемелерінің ма-
териалдық-техникалық қорын 
нығайтуға күш салу; 

- Бұқаралық спортты дамы-
ту үшін аудан орталықтарында, 
үлкен ауылдарда дене шынықтыру, 
сауықтыру кешендерінің, аулалық 
спорт алаңдарының құрылысын 
жүргіздіруге ықпал ету;

- Ұлттық спорт түрлерін кеңінен 
насихаттау үшін спорт командала-
рына кететін қаржы шығындарын 
сараптамадан өткізіп, қажеттілігіне 
орай ретке келтіру.

• Экономика 

- Елдің болашағы, күйлі тұрмыс, 
алаңсыз өмірді қамтамасыз ете 
алатын нақты бағыт әрі бірден-бір 
шешім жолы – кәсіпкерлікті дамыту 
мен кәсіпкерді қолдау; 

- Кәсіпкерлікті қолдау арқылы, 
оның дамуы үшін кәсіпкерлерге 
ұзақ мерзімді несиелерге қол 
жеткізуін қамтамасыз ету арқылы 
жағдай жасау; 

- Индустриалық аймақтардың 
жұмысын жандандыру арқылы 
кәсіпкерлерге жаңа бизнес көзін 
ашуға жеңілдіктер жасап, барлық 
инфрақұрылым мәселесін шешуге 
ықпал ету; 

- Белгілі бір кәсіп түрімен ай-
налысу үшін жұмыссыздарға, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға аз 
пайыздық мөлшерде шағын несие 
беру мәселесіне ықпал ету; 

- Жергілікті инвестициялық жо-
баларды қаржыландыруға шетел-
дің, соның ішінде пайызсыз несие 
беретін Ислам қаржы институтта-
рын кеңінен тарту; 

- Бюджеттен және бюджеттен 
тыс қаржы көздерінің есебінен 
жүзеге асатын құрылыс қарқынын 
бәсеңдетпеу, тұрғындардың жеке 
құрылыс жұмыстарын жүзеге асы-
ру үшін инфрақұрылымын жеткізіп 
беруді ұйымдастыру; 

- Өңірдің, сондай-ақ Қазақ-
станның экономикасын көтеру үшін 
мемлекет тарапынан аймақтың 
геологиялық зерттеу саласы-
на қаржы бөлдіруге ықпал етіп, 
жергілікті халықты жұмыспен 
қамтамасыз ету үшін терең бұрғылау 
әдісін меңгеру арқылы мұнайдың 
мол көзін табу мақсатында жұмыс 
жасау.

• Ауыл шаруашылығы
- Шалғайдағы елді мекендерді 

таза ауыз сумен қамтамасыз ету, 
мал шаруашылығын дамыту және 
түлікті асылдандыру үшін ал-
ғышарттар жасау;

- Малдың санын көбейту 
үшін стратегиялық маңызы бар 
құдықтарды түгендеу жұмыстарын 
ұйымдастырып, олардың төл-
құжаттарын толықтырып, жөндеу-
ден өткізіп, қайтадан іске қосуды 
жандандыру;

- Азық-түлік қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мақсатында агроөнеркәсіп 
кешеніндегі өндіріске бағытталған 
жобалардың санын өсіру; 

- Жер ресурстарын тиімді 
пайдалану, инженерлік жүйеге 
келтірілген жерлердің сақталуына 
және агротехникалық талаптарға 
сай мақсатты түрде пайдаланылуы-
на бақылау орнату; 

- Несие алу барысында ауыл 
шаруашылығы санатындағы 
жерлердің нарықтық айналымға 
кеңінен пайдаланылуына жағдай 
туғызып, оны кепілдеме ретінде 
қоюға мүмкіндіктер жасау.

- Сырдария өзенінің тағдыры-
мен тікелей байланысты ауыл 
шаруа шылығы тауарларын өн-
дірушілерінің өнімдерін субси-
диялаумен қатар, шығындарын 
да өтеуді сақтандыру жүйесінің 
тетіктерін іске қосу арқылы жүзеге 
асыру; 

- Облыстағы мелиоративті-
ирригациялық жүйені жаңғырту 
(Сырдария өзені бойындағы көміліп 
қалған каналдарды қайта қалпына 
келтіру); 

- Ауыл шаруашылығы сала-
сын диверсификациялау мәсе-
лесіне ғылыми жұмыстардың 
қорытындысымен келіп, егілетін 
дақыл түрлерін ауыс тыруға әрекет 
ету мәселесін қарастыру; 

- Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қабылдайтын орындар ашуға, ар-
найы мемлекеттік гранттар бөлгізу 
арқылы ауыл шаруашылығына 
қажетті білікті мамандар даярлауға 
ықпал ету; 

- Мал азығының өндірісін дамы-
ту үшін облыс бойынша айналымға 
жаңа жер телімдерін қосу және мал 
азығы өндірісін әртараптандыру 
шараларын қолға алу; 

- Біржылдық және көпжылдық 
шөптердің гектарына берілетін 

субсидияның көлемін ұлғайту, 
құнары мол жем-шөп  шығаратын 
кіші цехтарды салушыларға суб-
сидия беру мәселесін жолға қоюға 
ықпал ету.

• Инфрақұрылым 

- Аймақтағы жылу-электр орта-
лы ғының әбден тозығы жетуіне бай-
ланысты, жаңадан ТЭЦ құрылысын 
салуға ықпал ету; 

- «Қызылорда-Жезқазған» авто-
мобиль жолы құрылысы мәселесінің 
толық шешілуіне ықпал жасау;

- Қызылорда қаласын Өзбекстан 
Республикасының Навои облысы-
мен (Үшқұдық арқылы) жалғайтын 
автомобиль және темір жолы 
құрылысының экономикалық негіз-
демесін жасап, жол құрылысы 
жобаларының әзірленуін пысықтау;

- Қызылорда қаласының жа-
нындағы елді мекендер мен 7 ау-
данды газ құбырына толықтай қосу 
мәселесінің шешілуіне ықпал жа-
сау;

- Елді мекендердің инфра-
құрылымын дамыту; 

- Облыс аумағындағы қоғамдық 
көлік және ауданаралық теміржол 
қызметінің сапасын жақсарту; 

- Ауыз суы тапшы, бір ғана 
жүйеден су алып ішіп отырған, 
халқының саны өсіп келе жатқан 
Арал-Қазалы аудандарына қосымша 
ауыз су құбырын тарту мәселесін 
күн тәртібіне қою.  

• Арал-Сырдария 

- «Арал тағдыры – адамзат 
тағдыры!» қағидасын басшылыққа 
ала отырып, жылда Арал теңізіне 
құйылуы тиіс судың мөлшерін 
ғылыми негіздеп, туындауы мүмкін 
әлемдік экология мәселесін, оның 
салдарын бағамдау;

- Сырдария өзенінің жоғарғы 
ағысында орналасқан Түркістан, 
Қызылорда облыстарының ма-
мандарымен, жауапты министрлік 
және комитеттермен бірлесе оты-
рып, егінге кететін судың нақты 
көлемін ғылыми тұрғыда анықтап, 
дақылдардың орналасуын қайта 
қарау жұмыстарын қамтитын ұзақ 
мерзімге арналған стратегиялық 
ұлттық жоба әзірлеу; 

- Жалпы адамзат мәселесіне ай-
налып отырған Арал тағдырына 
қатысы бар, сағада отырған 
көршілес мемлекеттермен Сырда-
рия өзенінің суын тиімді пайдала-
ну жүйесін жасау жөніндегі ұзақ 
мерзімді мемлекетаралық келісімге 
қол жеткізу мәселесін күн тәртібіне 
көтеру;

- Арал өңірінің биологиялық 
алуан түрлілігін сақтау және 
экожүйесін судың кепілді көлемімен 

қамтамасыз ету, су ресурстарын 
пайдаланудың тиімділігін арттыру 
мақсатында жаңа су қоймаларының 
құрылысы мен бар су қоймаларын 
(«Бесарық», «Жиделі», «Көптоған», 
«Қыраш», «Манап», «Шалқия 
Цинк» және «Құмсай» су қойма-
лары) қайта жаңғырту және 
гидротехникалық қондырғыларды 
жөндеуден өткізу мәселелерінің 
шешілуіне ықпал жасау;

- Қала, аудан орталықтары мен 
елді мекендерді көгалдандыру 
жұмыстары мен жасыл белдеу құру 
жөніндегі өңірлік іс-шаралар жос-
парын қайта қарастырып, орында-
луына ықпал ету;

- «Арал-Сырдария» бассейні бой-
ынша, «Возрождение» аралын дағы 
ахуалды бақылауға ала отырып, 
«Көкарал» дамбасының мүмкіндігін 
кеңейту  арқылы Кіші Аралдың ак-
ваториясын ұлғайту, Сырдария 
өзені арнасын қалпына келтіру, 
«Қызылорда» су торабының күрделі 
жөндеуден өтуіне ықпал жасау.

• Байқоңыр
- «Байқоңыр» ғарыш кешені 

бойынша Қазақстан-Ресей Үкі-
метаралық Комиссиясының ая-
сындағы келісімдерге сәйкес, 
кешендегі кейбір нысандарды 
басқа жобалар үшін пайдала-
ну – әлеуметтік, мәдени, басқа 
мақ саттағы нысандарға қайта 
бейімдеуді жүзеге асыру; 

- Бос ғимараттарды тиімді 
басқару мақсатында, «Бай қоңыр-
дың» ғылыми әлеуетін пайда-
лану арқылы аймақ дамуының 
басымдылықтарына бағыттау: 
өндіріс орындарын ашу, жаңа 
жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлік 
белсенділікті арттыру; 

- Байқоңыр қаласының инже-
нерлік жүйесінің тозығы жетіп, 
қызмет ету мерзімінің өтіп, 
апаттық жағдайда тұруына бай-
ланысты, инвестор тарту арқылы 
инфрақұрылымын толайым қайта 
зерттеп-зерделеп, соның негізінде 
мегажоба жасап, стратегиялық ны-
санды кешенді түрде қайта қалпына 
келтіру, сондай-ақ, жаңа нысандар 
салу жұмысына ықпал ету.

• Құқық
- Балалар мен жасөспірімдер 

арасындағы қылмыстың алдын 
алу, кәмелетке толмағандардың құ-
қықтарына қолсұғушылықты бол-
дырмау; 

- Мүлік тонау, мал ұрлығы, 
жол-көлік оқиғаларының алдын 
алу мақсатында тиісті шаралар 
қабылдау.

***
Ұсынылып отырған сайлауалды бағдарлама сөзбен емес, іспен 

дәлелденетін жұмыс түрлеріне негізделген. Оны жүзеге асырудағы бас
ты мақсат – «Nur Otan» партиясының 2030 жылға дейін межелен
ген «Бақуатты қоғам» даму бағдарламасына сәйкес, еліміздің әрбір 
азаматының жайлы әрі бақуатты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге 
атсалысу. 

Мемлекеттің ұлылығы тек кірістері, әскери қуаты, географиялық 
орналасуында ғана емес, халқының жайлы өмір сүруінен көрініс та
бады. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 2017 жылғы 
Конституциялық реформа аясында Үкімет пен мемлекеттік аппараттың 
жұмысына халықтық бақылау орнатудың бірденбір құралына айналаты
нына кәміл сенімдімін!

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына
“NurOtan” партиясы Қызылорда қаласы бойынша праймеризге қатысушы үміткер

Болатбек Баянұлы Қуандықовтың

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

СОЛ 
ЖАҒАЛАУДА 
«ШЫҒЫС 
БАЗАРЫ» 
БОЛАДЫ

Байқадыңыз ба, Қызылорда 
қаласындағы «Сыр ана» маңы 
сұлуланып, көшелерге көз тартатын 
жарықшам, субұрқақ орнатылып, 
жаңа кейіпке енді. Облыс 
орталығының көркіне көркем кейіп 
үстеген басқа да бастамалардың 
нәтижесі көзге көріне бастады. 
Кеше Қызылорда қаласының әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев Сырдарияның сол 
жағалауындағы қала құрылысының 
бас жоспарына сай атқарылып жатқан 
жұмыстарды бақылау мақсатында 
нысандарды аралады.

Алдағы уақытта сол жағалауда «Шығыс 
базары» бой көтереді. 3 гектар аумақта 
тұрғызылатын жабық сауда орнының 
бірінші кезеңі 2021-2022 жылдары салынып 
бітеді деп жоспарлануда. Әзірге алғашқы 
дайындық жұмыстары жүргізілуде. 

Сол жағалаудағы қаланың алғашқы ны-
саны – Қазақ Орталық атқару комитетінің 
ғимараты үлгісіндегі қалалық музейден 
кейін мұндағы ел игілігіне берілген қай 
ғимарат та өзіндік архитектурасымен 
тұрғындарға қуаныш сыйлап келеді. Жыл 
соңына дейін мұнда «Транстелеком» АҚ 
әкімшілік ғимараты аяқталады. Ал, алдағы 
уақытта 9 қабатты 4 тұрғын үй, көпсалалы 
аурухана, физика-математикалық мектеп, 
қан орталығы сынды елге аса қажет нысан-
дар бой көтереді. 

Қала әкімі жауапты мамандарға Бас 
жоспарға сәйкес құрылыс жұмыстары 
уақытылы аяқталып, сапалы жүргізілу 
керегін тапсырды. Сондай-ақ, сол 
жағалаудағы «Шіркейлі» каналының 
үстінен өтетін көпір құрылысының 
жүргізілу барысымен танысты. Маман-
дардың айтуынша, бүгінде құрылыс салы-
нып бітті деуге де болады. 

–  Қазір жұмыстың 90 проценті аяқталып, 
мемлекеттік қабылдау комиссия сына да-
йындалуда. 4 жолақты көпірдің ұзындығы 
– 102,8 метр, ені – 21 метр. «Сервис НС» 
ЖШС құрылысты қыркүйек айының 
соңына дейін аяқтауды межелеп отыр, – 
деді облыстық автомобиль жолдары және 
жолаушылар көлігі басқармасының бөлім 
басшысы Нұртай Қуанышбай.

Тұңғыш Президент паркінен Рәміздер 
алаңына дейінгі аралықты бұрын көргеннің 
бәрі жақсы біледі, сайы көп, кедір-бұдырлы 
дала болатын. Қазір мұнда қалалық дема-
лыс саябағы бар. Екі жыл бұрын құрылыс 
жұмыстары басталған еді, 20 мыңнан 
астам көшет, 60 мыңнан астам гүл егіліп, 
қазір  жайқалған жасыл желекке айналған. 
Жұмысқа жауапты «Бақ-Береке» ЖШС 2 
шақырым веложол, 6 балалар ойын алаңын 
салып, 386 жарықшам орнатқан. 

Шаһар басшысы бұл аумақты одан әрі 
дамыту жұмыстарын талқылап, саябақты 
көркейтуді күшейту керек екенін атап өтті.

– Қазір – күзгі уақыт. Дарияның суы 
келіп тұр. Қала күніне орай көгалдандыру 
жұмысына тұрғындарды ұйымдастыруға 
болады, – деді қала әкімі.

«Жұмыспен қамту жол картасы» 
бағдарламасы аясында атқарылған 
жұмыстар да назарға алынды. Бүгінде қалада 
Бейбарыс сұлтан көшесінен «Қызылжарма» 
каналына дейін 4,6 шақы рымды құрайтын 
Тәуелсіздік даңғылының құрылысы да 
қарқынды жүруде. Жол бо йында 4 дана 
автобус аялдамасы, 3 автотұрақ,  145 түнгі 
жарықшам орнатылған. Сондай-ақ, ені – 3 
метр, ұзындығы 2830 метрді құрайтын жаяу 
жүргінші және веложол салынатын болады.

Нұрлыбек Нәлібаев «Сыр ана» 
монументін қайта жаңғырту және абат-
тандыру жұмыстарымен де танысты. 
Әдемі аумақ, субұрқақпен қарсы алатын 
бұл монументтің маңы қазір демалыс ор-
нына айналған. Мұнда 3 мың 150 шаршы 
метр аумаққа  көгалдандыру жұмыстары 
жүргізіліп, 2 субұрқақ, жаяу жүргінші 
жолы, жаңа үлгідегі орындықтар, жарық 
бағаналары және 2 спорттық ойын алаңы 
салынуда.

Қала әкімі Н.Назарбаев даңғылын 
абаттандыру жұмыстарын да арнайы 
көрді. 6 шақырымға жуық жол бойын 
көгалдандырып, тротуар салу жұмысы 
«Асанас-Дар» ЖШС жауапкершілігінде. 
Қазір облыстық көпбейінді аурухананың 
алдындағы ландшафты аумақ, аққу 
бейнесіндегі субұрқақ орталыққа өзгеше 
өң беріп тұр. Қала әкімі бұл аллеяны 
«Дәрігерлер аллеясы» деп атау ды ұсынды.

Қаржысы праймеризге қатысушының жеке қорынан төленді
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Сан сала

МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚҚА 
ҰСЫНЫЛҒАН

Абай Құнанбайұлының шы
ғарма шылығына саналы ғұмырын 
арнап «Хакім Абай» деп кітап 
шығарғанын жұрт біледі. Кітапта 
Абайдың хакімдігін дәлелдеп, 
Абайды оқыр манға жақындатты. 
Әр өлеңін, қарасөзін тұңғыш 
рет герменевтикалық әдіспен 
жалпақ жұртқа ұғынықты тілмен 
түсіндіріп береді.

Абайдың хакімдігін тереңнен 
толғап, тебірене отырып талдаған 
Ғарифолла Есімнің әрбір ой
тұжы рымы, ұсыныспікірлері 
өзінің жаңашылдығымен, жаңаша 
көз қара сымен баурайды. 

Осы мақаланы жазудағы 
мақсатым – «Қазақстан Респуб
ликасының Абай атындағы 
әдебиет пен өнер саласындағы 
мемлекеттік сыйлығына» үміткер 
ретінде ұсынылған белгілі ғалым, 
абайтанушы Ғарифолла Есімнің 
«ҒұламаНәме»  атты трилогия 
туралы өз жүрекжарды ойымды 
қағазға түсіріп, қолдау көрсету. 
«ҒұламаНәме» – автордың ұзақ 
ізденісімен, толғанымынан, 
нақтылы зерттеулер нәтижесінен 
туған аса құнды шығарма. 
«ҒұламаНәме» – қазақ ойшыл
дарына арналған кең тыныс
ты, герменевтикалық тәсілмен 
жазылған әдебифилософиялық 
еңбек. Бұл трилогияның өмірге 
келуі Қазақ елі тәуелсіздікке қол 
жеткізгеннен кейін ғана мүмкін 
болды. Академик ағамыз бұл 
трилогияны жазуға ширек ғасыр 
өмірін арнады. 

Ғарифолла Есім елімізде фи
лософия ғылымына жаңа толқын 
әкеліп, қазақ философиясының 
абыройын асқақтатты. Ұстаздық 
жолды таңдап, маңайына үнемі жа
старды тартып жүретіндігі қызық. 
Өзіндік мектеп қалыптастырып, 
шәкірт тәрбиелеуде. Трилогияның 
бастауы арғы заманның VIVII 
ғасырларда өмір сүрген атақты 
сақ ғұламасы Анахарсистен бас
тау алады. Ежелгі грек ойшы
лы Платон Анахарсисті құрмет 
тұтқан. Анахарсис туралы Пла
тон мынадай түсініктеме берген: 
«Анахарсис – аты аңызға айналған 
скиф, данышпандығымен атағы 
шыққан ғұлама». Сақ ғұламасы 
Анахарсис өте білімді шешен, 
қайсар адам болған. Анахарсис 
айтты деген сөздер осы күнге 
дейін жеткен. Бірдебір афиндік 
Анахарсистің «Жабайы тағы ел
ден келгенсіз» деп мазасын ала 
беріпті. Сонда Анахарсис оған 
«Мен үшін менің елім масқара, 
ал сен өз еліңнің масқарасысың» 
деген екен. Ежелгі грек елінде 
скифтер осылай сөйлейді» де
ген мақал сақталыпты. Біздің 
тарихымыздың тереңдігін сонау, 
арғы заманғы сақтардан бастау 
алатындығын Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев өзінің 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты 
стратегиялық мақаласында атап 
көрсетті. Ғарифолла Есім осы три
логияда қазақ дүниетанымының 
негізі сақтардан бас тау 
алатындығын, нақтылап айтсақ, 
ұлы сақ ғұламасы Анахарсистің 
дүниетанымдық көзқарасынан 
бастау алатындығын ғылыми 
тұрғыда дәлелдейді. Сондықтан 
да Анахарсис бабамызды ғылыми
танымдық тұрғыдан дәлелдеген 
алғашқы қазақ ғалымы Ғарифолла 
Есім екендігін мойындайтын 
уақыт жеткен секілді. 

Түркі әлемінде аты аңызға 
айналған ғұлама Қорқыт ата ту
ралы көптеген аңыздар, әртүрлі 
пікірлер бар. Ғарифолла Есім 
осы трилогияда Қорқыт біз үшін 
кім деп сұрақ қойып оның жау
абын іздейді. Қорқыттан қалған 
сөздер, күйлері он бір ғасыр 
бойы ұмытылмай, ел жадында 
сақталған. Ойлансақ, Қорқыттың 
мұрасын ұмыттырмай кел
ген халық. Қорқыт – өлім мен 
құт бір ұғым емес пе деген 
ғұламалық ой қозғаған адам. 
Осы ғұламалық ой біздің заманға 
аңыз арқылы жеткен. Аңыз – 
ақиқатты жеткізудің бір фор
масы. Құт – адамның ғұмыры. 
Бұл терең философия. Осындай 

күрделі дүниетанымды атабаба
ларымыз он бір ғасыр бойы сақтап 
бізге жеткізген. Сонда Қорқыт 
дегеніміз – өзі идея. Қорқытты 
тудырған уақыт, мәдени орта. 
Қорқыт дүниетанымдық формула. 
Соның нәтижесінде Қорқыттың 
ғұламалық дүниетанымы 
қалыптас қан. Қорқыттың ой
толғамы бізге аңыз арқылы жет
кенмен, аңыздың арғы жағында 
ақиқат бар. Қорқыттың ақиқаты 
ол – ғұмыр, өмір, құт. Қорқыт жан 
жұмбағын шеше алмады. Жан 
жұмбағы адамға «тас қамал». Жан 
жұмбағы – априори. Қорқыт жан 
жұмбағы шешілмейтінін сезді. 
Ол жан жұмбағын шешуге бол
майтынын түсінген, сондықтан, 
өзінің ғұмырын жанға қызмет ету
ге арнаған. Қорқыт жан жұмбағын 
шешпегенімен, одан да биік, ой 
формуласын тапты. Қорқыт өмірді 
өнерге айналдырды. Қорқыт 
табиғатқа тіл бітірді. Қобыз – 
табиғат. Саз үні, қобыз үні мұңды. 
Басқадай болуы мүмкін емес еді. 
Қорқыт мәңгіліктің сырын ашты. 
Өнер – мәңгілік. Қорқыт мәңгілік 
өмірдің әуезін, үндестігін гармо
ниясын тапты. Мәңгіліктің фор
муласын жасады. Қорқыт – әлемді 
метафора арқылы түсінудің биік 
формуласын жасаған ғұлама. Ол 
формуланың мағынасы – өмірді 
өнерге айналдыру.  

Бұл – дүниеге деген мағмұрлық 
сезімді оятатын және тәрбиелейтін 
творчестволық сана.  Сондықтан 
Қорқытты кейбір зерттеушілер 
айтатындай, әдебиет, тарих 
оқулықтарында кездесіп жүрген 
Қорқыт ажалдан қашқан адам де
ген түсінік ешқандай шындыққа 
жанаспайды деп тұжырымдайды 
Ғарифолла Есім. Сонымен қатар 
Ғарифолла Есім өз еңбегінде ұлы 
ғұламаларымыз әлФараби, Қожа 
Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұн 
туралы да тың ойпікірлер ай
тады. Осы ғұламалардың 
мұрасын жалғастырушы, қазақ 
топырағынан көптеген ойшылдар 
шықты. Бұл қазақ топырағының 
тектілігінің, мәңгілігінің белгісі 
деп білеміз. Осы ғұламалардың 
ішінде Хакім Абайдың, данышпан 
Шәкәрімнің, кемеңгер Мұхтардың 
алатын орны ерекше. 

«ҒұламаНәме» еңбегінде 
Хакім Абайдың даналық 
дүниетанымына талдау жасап, 
көптеген ғалымдарымыз байқай 
бермеген ой иірімдеріне тереңдей 
түскен. Әрине, бүгінгі күнде абай
танушылар көп. Бірақ, Абайды 
терең түсіндім деп айта алатындар 
өте аз. Абайды танып, білу қиын. 
Хакім Абайдың тұңғиық әлеміне 
үңілген сайын оның одан әрі 
тереңдей түсетіндігі, заңғарына 
көз тастаған сайын биіктей 
түсетіндігі анық. 

Қай заманда болмасын адам
дардың ізденісі тоқтамаған. 
Ғарифолла Есімде үнемі ізденісте. 
Жаңа идея ұсынып, сол идеямен 
өмір сүретін ойшыл. «Жақсы 
қазақ» деген идея ұсынып өзі де 
жақсы, терең ғалымға айналды. 
Жаңаша ойлауға тырысып, жа
стармен бірге жарасымды ғұмыр 
кешіп келеді. 

Сайып келгенде, мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынылып отырған 
«ҒұламаНәме» трилогиясының 
мазмұны терең, халыққа берері 
мол, шыншылдығы мен ғибраты 
үйлесім тапқан. Хакім Абайдың 
ұшантеңіз ойтолғамдарының 
мәні мен мазмұны ашы
лып, құндылығы арта түскен. 
Ғарифолла Есім замандасы
мыз – ойлы. Ойландыратын дү
ниелер жазушы. Қазақ ойына 
сілкініс туғызған. Әсіресе, эссе 
жазудағы шеберлігі, сөзге жан 
беріп, ойнатып жіберетіндігіне 
таңғаламын. Академик Ғарифолла 
Есімнің Абай Құнанбайұлы, 
Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар 
Омарханұлының рухани мұрасы
на адалдығы, оларды ұстазым деп 
ұлықтауы өз алдына ұзақ тақырып.  
Академик Зейнолла Қабдолов 
философтар арасында Ғарифолла 
Есімді ерекше құрметтеп, сыйлап
ты. Сол ағамыздың сөзін келтіре 

кетуді жөн санадым: «Ғарифолла 
Есім – Қазақ философиясын қазақ 
рельсіне, яғни сан ғасырлық тари
хы бар осындай іргелі ғылымды 
қазақтың ұлттық арнасына әкеліп 
табанын тіреттің. Осының үшін 
мен саған шексіз рақметімді ай
тамын. Осыған қолымыз жет
кенше қанша жыл адастық, 
қанша жыл күттік, аңсадық. 
Ал, сен бар болғаны соңғы он 
жылдың ішінде жазылған, жарық 
көрген дүниелерің арқылы 
барлығымыздың көзімізді аштың. 
Еліңе, ұлтыңа осылайша баға жет
пес олжа салдың. Сондықтан мен 
саған ризамын, қазақ ғылымы, 
қазақтың ұлттық философиялық 
ғылымы сол үшін де саған 
қарыздар» – деген екен. Ғарифолла 
Есімге берілген шынайы, орын
ды айтылған баға деп білемін.  
«ҒұламаНәме» еңбегінде «Фило
софия – адамшылық жолын дағы 
қараңғы қалтарыстарда қол
ға ұстайтын шамшырақ», – де
ген кемеңгер Мұхтар Әуезовтің 
анықтамасын береді. Шын 
мәні сінде, ой тәрбиелейтін, 
қараңғы халық ты жарық сәулеге 
жетелейтін ғылым – филосо
фия. Көп жағдайда фило софияны 
түсінбегендіктен, алыпқашпа 
сөздерде айтылады. Деген мен, 
философия ғылымын Қазақстанда 
түсінікті тілмен түсін діріп, абы
ройын көтеріп жүрген Ғарифолла 
Есімнің еңбегі зор деп білемін.    

Мемлекеттік сыйлыққа 
ұсыныл ған көлемді еңбек үш 
кітап, барлы ғы 628 беттен тұрады. 
Бірінші кітап – Хакім Абайдың  
фило софиялық дүниетанымына 
арналған. Абай Құнанбайұлының 
өлеңдері мен қарасөздеріне 
герменевтикалық талдау жасалған. 
Хәкім Абайдың философиялық 
мұрасын терең зерттеген бірден
бір философ Ғарифолла Есім де
сек, біз қателеспейміз. Хакім деп 
кімді айтамыз. Абайдың өзіне 
жүгінсек, «әрбір ғалым хакім 
емес, ал әрбір хакім ғалым». 
Ғарифолла Есімнің пікірінше, 
хакім дегеніміз, істің себебін 
іздеуші ойшыл адам. Аз сөзбен те
легей теңіз ойды білдіретін адам. 
Бір ауыз сөзбен адамның болмы
сын аша алатын адам. Абай хакім 
ойшыл. Хакім Абай – әлемдік 
тұлға. Адамзатқа ортақ қазына. 
Абай – әрбір қазақтың кеңесшісі, 
ақыл қосар ағайыны, тағдыры бір 
туысы, сыншысы, жол сілтейтін 
көсемі. Абайдың өлеңдері таза ауа 
секілді, ішкенде мөлдір су секілді, 
алдыңдағы тәтті дәм секілді, жер 
қонағы ақ жауындай, өне бойыңа 
Абай сөздері сіңе береді, сіңе 
береді. Міне, Ғарифолла Есім 
трилогияда Абай туралы осылай 
толғайды. 

Екінші кітап, «Данышпан 
Шәкәрім» деп аталады. Бұл кітапта 
Шәкәрім Құдайбердіұлының 
ар іліміне кеңінен тоқталып, 
адамзатқа қатысты жеті жүйені: 
тән жүйесі, жан жүйесі, нәпсі 
жүйесі, сана жүйесі, көңіл жүйесі, 
рух жүйесі және ар жүйесіне 
кеңінен тоқталып, әр жүйенің мән
маңызын ашып берген. Үшінші 
кітап, «Кемеңгер Мұхтар» деп 
аталады. Яғни, Мұхтар Әуезовтің 
шығармашылығына қа тыс ты, өз 
тұжырымын жасаған. Жазушы 
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» 
еңбегін оқып отырып, Абайдың, 
Құнанбайдың шынайы образын 
ашып береді. Бір жағынан, бұл 
кітапты «Абай жолы» романы
на түсініктеме деп қабылдаған 
дұрыс. 

Ғарифолла Есімнің «Ғұлама
Нәме» трилогиясы – аяқталған, 
жүйе ленген еңбек. Басы бар, 
түйіні жасалған шығарма. Абай 
Құнанбайұлының 175 жыл дық 
мерейтойы қарсаңында «Абай 
атындағы әдебиет пен өнер 
саласындағы мемлекеттік сыйлы
ғына» лайықты шығарма деп 
білеміз. 

Баймырза 
ҚОЖАМБЕРЛИЕВ, 

философия ғылымдарының 
докторы, профессор

Ғұламалар жолы

Елімізде философтар баршылық. Сол көп 
философтардың ішінде Ғарифолла Есімнің 
шоқтығы биік. Ойлау жүйесі, тақырыпты 
ашуы таңғалдырады. Үнемі жаңа идея, тың 
тақырыпты аша біледі. Бір сөздің өзін талдап, 
жіліктеп жазғанын тамсанып тұрып оқимыз. Ол 
әсіресе, «Адам-Зат» кітабында көрініс тапқан. 

– Сіздер конкурсқа түскен 
кезде белгілі міндеттемелерді 
алдыңыздар. Мысалы, шабақ 
қорын көбейту, олардың да
муына жағдай жасау, табиғи 
уылдырық шашу кезінде 
жайластыру, т.б. Мұнда сон
дай талаптар орындалмағаны 
айтылған. Бізге 137 парақ 
анықтама толтырылған құжат 
келіп отыр. Әрине, тексеріс 
сіздерге тікелей барған жоқ, 
қолдағы бар мәлімет бойын
ша ғана, яғни аумақтық инс
пекция мен басқармада алған 
құжаттар негізінде жүргізілген. 
Сіздерге арнайы хат та жібердік 
осы мәселеге қатысты. Онда 
прокуратурамен анықталған 
кемшіліктер көрсетілген қо
сымшаның көшірмесін де 
салдық. 16 қыркүйекке дейін 
бұған айтар уәждеріңіз болса, 
дәлелді құжатпен басқармаға 
жіберу керектігін айттық. 
Түсінбеушілік мынада. Бұл 
жерде сіздердің көл немесе 
учаскелеріңізді алып қойғалы 
жатқан жоқ. Егер біз көрсеткен 
талаптар орындалмаған болса, 
соған сәйкес анықтамаларда 
көрсетілмей, жұмысыңыз 
дұрыс болмаса, бұл сотқа жол
данады деген ескерту, – деді 
облыстық табиғи ресурстар мен 
табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасының басшысы Ба
уыржан Шаменов.

Ал облыстық табиғатты 
қорғау прокуратурасының про
куроры Дабыл Аянұлының 
айтуынша, бұл тексеріс бас 
прокурордың тапсырмасына 
сәйкес, республика көлемінде 
жүргізіліп жатқанға ұқсайды. 

Басты мақсат – салалық 
басқарма мен инспекция 
қызметіне тексеріс жүргізіп, 
соған сәйкес табиғат пайда
ланушылар берген жылдағы 
есептерін зерделеу. Сонда 
тексеріске табиғат пайдалану
шы кәсіпкерлердің қатысы жоқ 
па? Жиында бұл да айтылды.

– Сіздердің тексерісіңіз, 
– деді «Аяулым» шаруа 
қожалығының төрайымы 
Сәбира Ахметова – басқарма 
мен инспекция тарапына 
бағытталған. Кәсіпкерге емес. 
Осы екі мекеменің құжатын 
тексеру барысында квар
тал сайын, жыл сайын біздің 
есептерімізді көріп отырсыздар. 
Тексерген кезде мән беретін 
бір нәрсе бар. Кез келген көл 
иесінің құжаты дұрыс болма
са, оны қабылдап отырғандарға 
неге ескерту жасамайсыздар?! 
Әу баста құжатты қабылдаған 
солар ғой. Неге олар біздің 
жұмысымызды қабылдап 
отырып, құжатта қандай 
кемшілік барын көрсетпеген? 
Неге бұлар кезінде қосымша 
жұмыстар жүргізбеген? Біз 
соны дер кезінде дұрыстар 
едік қой. Ешқандай құжатың 
кем не артық деп инспекция 
тарапынан бұған дейін ескер
ту болмады. Инспекция мен 
кәсіпкерлер арасында байла
ныс аз. Енді келіп, сотқа тар
тылу жөнінде әңгіме айты
лып, құжаттарды дұрыстауға 
еш уақыт берілмейді. Алдын 
ала ештеңе ескертілмей, көлді 
жалға алу шартын бұзамыз деп 
хат жолдайсыздар...

Ал келесі тарап табиғат 
пайдаланушы кәсіпкерлердің 
балық шаруашылығын да

мыту жоспарында шалалық 
бар дегенді айтады. Бұған 
кәсіпкерлердің өзі қандай да 
сұраған құжатын уақытында 
дайындап келгенін алға тартып 
отыр.

– Мейлі, біз құжат пен 
анықтамалар дұрыс жүргізіл
мегенін ішінара мойындай
мыз. Көбімізде ол қателік 
бар. Құжаттарды жөндейміз. 
Кәсіпкерлерге мүмкіндік 
беру керек. Кешегі Мемле
кет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың Жолдауында да 
балық шаруашылығына баса 
мән беру керек екендігі мықтап 
айтылды. Бірақ, көлге шабақ 
сатып алып, өсіруді қолға алу 
тым қиын. Оған қыруар қаржы 
керек. Табиғи өсім жүріп 
жатқан көлге біз қалай шабақ 
сатып алып саламыз?! Сатып 
алғанмен де, сонау Аралдағы 
питомниктен мынау Шиелідегі 
көлге жеткізу машақаты көп. 
Мысал үшін, 100 шабақтың ке
лем дегенше 70 проценті жолда 
қырылып қалуы мүмкін. Он
сыз да көлге жақын егістіктегі 
шабақты құтқаруға өзіміз ба
рып, көлге орналастырдық. 
Қолдан келгенше, әрине. Екінші 
айтатын жайт, көл иеленушінің 
браконьерлерден балықты 
қорғау кезінде қаруы болуы ке
рек екен. Бұл енді тіпті керек 
емес. Шағын көлді қарусыз
ақ қорып аламыз. Бір сөзбен 
айтқанда, салалық басқарма 
жолдаған қосымшадағы кейбір 
мәселелерге келіспейміз, – 
дейді жиналғандар.

Ал біз инспекция мен 
басқарма жұмысына қатысты 
тексеріс салқыны кәсіпкерлерге 
неге тиеді деген сұраққа жауап 
іздеп те көрдік.

– 2017 жылдан бері қарайғы 
заң бұзушылықтар анықталды 
дедік қой. Бұл жерде инспекция 
мен басқарма жұмысын тексеріп 
отырмыз. Ал оның жұмысы 
сіздердің, яғни табиғат пайда
ланушылармен бірге жүргізген 
жұмыстарының нәтижесінен 
құралады. Біз сіздерден ай 
сайын, тоқсан сайын есепті 

қабылдап отырған жауапты 
мамандарды жауапкершілікке 
тарту туралы ұсыныс та бердік. 
Оны инспекция басшылығы өзі 
шешетін болады. Ал сіздерден 
заң бұзушылықтар жүйелі 
түрде орын алып келген. Жыл 
сайын. Біз қазірден бастап осы 
кемшіліктерді жоймасақ, дәл 
осылай кетеміз. Осыған орай 
басқарма арқылы өздеріңізге 
ескерту берілу себебі де сол. 
Бұл жерде өз пікірлеріңізді 
айтып, қарсы ұсыныстар бе
руге болатынын да айтамын. 
Біз тек заңдылықты орнату 
барысында жұмыс жасап жа
тырмыз. Дәл бүгіннен бастап 
сіздер енді қандай құжатпен 
жұмыс істеу керектігін біле тін 
боласыздар. Сондайақ келіс
пейтін жағы болса, осы жиын
ның хаттамасына кір гізіп, 
өзгеріс енгізуге бірге ұсы ныс 
жасайық. Тағы айтамын, біз 
сіздерді көлдеріңізден айыр
ғалы жатқан жоқпыз. Біздің 
мақсат – заңдылықты орна
ту, – деді  табиғатты қорғау 
прокуратурасының прокуроры 
Дабыл Аянұлы. 

Расымен қалтасынан қаржы 
шы ғарғаннан бөлек, несие 
алып, көлдің жағдайымен алыс
қан кәсіпкерлерге прокурор сөзі 
біраз демеу болғандай. Әйтсе 
де, құжат дұрыс болмай, тек
серіс соңы созбалаңға айналмай 
ма деген күдік те жоқ емес.

Бес ай карантиндік қысымда 
да ешкімге қол жаймаған көл 
иеленуші кәсіпкерлердің ба
зынасы бейбіт түрде біте ме?! 
Прокурор Дабыл Аянұлының 
айтуынша, бұл мәселе 
келесі аптада облыс әкімі 
орынбасарының қатысуымен 
бірге талқыланатын болады. Ал 
кәсіпкерлер өздері келіспеген 
кейбір жоғарыда айтылған 
жайттарға қатыстыларды ұсы
ныс түрінде қағаз бетіне түсіріп, 
құзырлы орынға тапсырмақ. 
Олардың айтуынша, табиғат 
пайдаланушы тараптың жұмы
сын жүйелеу үшін кейбір 
заңнамаларға өзгеріс керек...

– Ұсақ шаруашылықты ірілендіру 
– уақыт талабы.  Қазір ауылда мал басы 
көбеюде.  Мемлекет басшысы  әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік тауарларымен 
өзімізді толық қамтамасыз етуді, ауыл 
тұрғындарының табысын арттыруды тап
сырды. Бұл орайда өз жоспарымызды бекітіп 
отырмыз. Мысалы, жуырда ғана бір тұрғын 
құс өсіруге ниет білдіріп, грант алды. Құс 
жоқ емес бар. Әркімнің қорасында он шақты, 
жиырма шақты тауықтан тұр. Оның өнімі 
өздерінен артылмайды. Осы орайда аптасына 
қанша жұмыртқа сатылатынын есептеттім. 
Ауылда 5 дүкен бар. Оларға кемінде 34 мың 
данаға дейін жұмыртқа келеді екен. Демек, 
сұраныс бар, өтеді. Егер тауық өсіруді қолға 
алсақ,  тұрғындардың жұмыртқа, тауық етіне 
деген сұранысын өзімізақ, қанағаттандыра 
алады екенбіз. Осы мақсатта жұмыс істеп 
жатырмыз,– дейді ауыл әкімі Нұржамал 
Тұрсынбаева.

Шаруа қожалықтары ауылға әлеуметтік 
қолдау көрсетуден сырт қалмауда. Мәселен, 
«Ораз ахун ЛТД» ЖШС тұрмысы төмен 
отбасыларының отынсуына, жемшөбіне 
көмектесуді үрдіске айналдырған. Пандемия 
кезінде де ауылдық дәрігерлік амбулаторияға 
үш мәрте дәрідәрмек жеткізіп, ауырған 
кісілердің айығуына септігін тигізген. Сабақ 
басталар кезде тұрмысы төмен отбасы ба
лаларына смартфондар, «Балапан» арнасын 
көре алмай отырған төрт отбасына «Отау ТВ» 
қосып берген.  

Кәсіп түбі – береке
Ақжарда шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамыту бағытында да ауқымды жұмыстар 
атқарылуда.  Мұнда 100 ге жуық кәсіпкерлік 
субъектісі тіркелсе, оның 74і жұмыс істеп 
тұр. «Бір ауылға осы да жетеді» деп барды 
қанағат тұтып отырған ақжарлықтар жоқ, 
бірақ. Ауыл әкімінің айтуынша соңғы кезде 
кәсіп ашуға ниет білдірушілер қарасы көп.  

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы аясын
да бірқатар азамат оқу курстарынан өтсе, 
«Бизнестің жол картасы2020» бағдарламасы 
бойынша  да оқығандар бар. Қайтарымсыз 
грант алып, кәсібін дөңгелентіп отырғандар 
да баршылық. 

Мәселен, «Еңбек» бағдарламасы аясын
да 555 мың теңге қайтарымсыз грант алып, 
кәсібін ашқанның бірі – Дархан Досболова. 
Ол «Талап» деп аталатын кондитерлік цех 
ашып, бүгінде ауылды нан өнімдерімен және 
кондитерлік тәттілермен қамтамасыз етіп 
отыр.  Цехта 5 адам жұмыс істейді. 

– Тәтті пісіргенді жақсы көремін. Бұған 
дейін көршікөлемнің тапсырыс тарын үйде 
отырып пісірдім. Уақыт өте келе өз кәсібімді 
ашуды армандап, осы жолда мемлекеттік 
қолдаудың арқасында қайтарымсыз грантқа 
ие болдым. Қазір нан өнімдерінің бірнеше 
түрін шығарамыз. Түрлі тәттілерді де біздің 
қыздар дайындайды. Өнімдерімізді дүкенге 
қойып сатамыз. Алдағы уақытта кәсібімді 
үлкейтсем деген жоспарым бар. Цех ашуға 
қолдау көрсетіп, ғимарат тауып берген аудан 
әкіміне алғысымды айтамын, – дейді Дархан. 

Ал Нұргүл Әбішова болса, «Еңбек» 
бағдарламасы аясында ие болған қайтарымсыз 
грантына тігін цехын ашқан. 7 адам жұмыс 
істейтін цехта үй жасауына қажетті көрпе 
төсектер, жұмысшылардың арнайы киімдері, 
заманауи үлгідегі перделер тігілуде. 

– Бұған дейін осында жұмыс істейтін 
келіншектер, әрқайсымыз үйдіүйімізде іс 
тігіп жүргенбіз. Аудан әкімі осы ғимаратты 
берген соң, осы жерге жиналып, бірлесе 
жұмыс істеудеміз. Тапсырыс жаман емес. 
Қазір елімізде кәсіп ашып, жұмыс істеймін 
деген адамға мүмкіндік мол, жағдай жасалған. 
Алдағы уақытта кәсібімді  кеңейтуді көздеп 
отырмын, – деді ол.

Ауылда шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша ауыл әкімінің көптеген жос
пары бар екен.

– Ауылда кондитерлік, тігін цехтары 
жұмыс істеп тұр. Бұрын қайтарымсыз грантқа 
ие болған келіншектер үйдіүйлерінде, 
әрқайсысы өз бетінше тапсырыс қабылдап, 
өнімдерін сатып отыр екен. Тапсырыс түссе 

жұмыс болады, түспесе ол жоқ. Содан 
бұлардың басын біріктіріп, үлкен цехқа ай
налдыруды қолға алдым. Алдымен ғимарат 
тауып беріп, олардың басын біріктірдік. Қазір 
жұмыстары жаман емес, тапсырыс алуларына 
да барынша көмектесудеміз. Алдағы уақытта 
ауылдан машина жөндейтін шеберхана ашу
ды жоспарлап отырмыз. Өйткені мұнда ше
берхана жоқ екен. Сонымен бірге ағаштан ою 
ойып, темірден түйін түйетін жігіттер де кәсіп 
ашуға ниет білдіріп отыр. Қолынан іс келетін, 
ниеті бар жігіттерді неге қолдамасқа? Сондай
ақ, ауылда жанармай құю бекеті жоқ. Мұны 
да қолға алудамыз. Қазір ауылда урбанизация 
тоқтаған, яғни, қалаға кетушілер мүлде жоқ, 
керісінше қаладан ауылға келушілер көп. 
Биылдың өзінде төрт отбасы көшіп келді. Әлі 
де үй, жер сұраушылар көп. Бұған қуанамыз, 
– деді ауыл әкімі.

Ауыл келбеті де көз тартарлық. Бұл бірден 
байқалады. Тұрғындар туған жердің жылдан
жылға абаттанып, көркейіп келетінін айтты. 

– Соңғы жылдары ауылымыз абат
танып, жасанып, жайнап келеді. Биылдың 
өзінде Абайдың 175 жылдығына орай Абай 
көшесі жарықтандырылып, көшеге ас
фальт төселуде. Туған өлкеміздің таза, әдемі 
болғанына не жетсін, – дейді ауыл тұрғыны 
Балтабай Бедебаев.

Ал ауыл әкімі бұл бағытта да бірқатар 
жоспарлардың барын айтты. 

– Ауылға кіреберіс екі жағы қалың 
жыңғыл болатын. Сол жерді тазарттық.  Жал
пы аумағы 4 шақырым жерге төрт қатарлап 
терек, қара тал, көк тал секілді саялы ағаштар 
егіп, жасыл желекке айналдырмақпыз. Соны
мен бірге сол жерге ауылдың паспортын ор
натуды көздеп отырмыз.  Ол үшін үш тақта 
жасап, ауылдың тарихи орындарынан бастап, 
осы ауылдан шыққан атақты азаматтар тура
лы мәлімет келтірсек дейміз. Машина жөндеу 
шеберханасы мен жанаржағармай құю стан
циясын да осы жерден ашу жоспарлануда, – 
деді ол. 

Жалпы «Ақжарда» айшықты бастама
лар көпақ. Тірлігі мығым, берекесі бекем 
ауылдың абыройы арта бергей.

АҚЖАРДАҒЫ АЙШЫҚТЫ БАСТАМАЛАР

КӨЛ ИЕЛЕНУШІЛЕР 
НЕГЕ АЛАҢДАУЛЫ?


