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СҰХБАТЭКОНОМИКА

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы» 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы» 

Sb

Sb

ПРЕЗИДЕНТ

Ауылдастарына 
үй салып берді

ТАРИХ

Мемлекет басшысы жұрт
шылықты Абай Құнан бай
ұлының 175 жылдық мерейто
йымен құттықтап, хакімді 
біртұтас ұлт болып ұлықтау 
біздің перзенттік парызымыз 
екенін атап өтті.

– Ұлы Абай – біздің еліміз
дің мақтанышы ғана емес, 
әлемдік деңгейдегі кемеңгер. 
Ол – қазақтың жандүниесінің 
тұңғиығына бойлаған дара 
тұлға. Оның өлеңдері мен 
қара сөздері – ұлттық бол мы
сы мыздың айнасы. Абай жаңа 
әдебиетіміздің негізін қалаған 
ақын ретінде ел тарихында 
айрықша із қалдырды. Оның 
еңбектері бір ғасырдан астам 
уақыт өтсе де, өзектілігін 
жо   ғалт қан емес. Әлі күнге 
дейін баршамызға рухани 
азық болып келеді. Ақынның 
ғибрат ты ғұмыры мен мол 
мұ  расы – халқымыздың және 
жаһан жұртының асыл қа зы
насы. Абайдың өсиеті – өске
лең ұрпақтың айнымас темір
қа зығы, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.  

Президент дамуды тежей
тін бес дұшпаннан ары
лып, елдік мүдде жолында 
еңбек етсек қана қоғамдық 
сананы жаңғыртатынымызды 
айта келіп, Абай аманатына 
адал болуымыз керек деді. 
«Жауапты мемлекет – жауапты 
қоғам – жауапты адам» жүйе
сінің берік орнығуы ақын 
айтқан асыл қасиеттерге байла

нысты екеніне тоқталды.
– Ол үшін бүгінгі буын 

Абай мұрасынан нәр алып, 
ру хани кемелденуі қажет. 
Мына еңселі ескерткіш жас 
ұрпаққа тағылымды ой салуға 
тиіс. Абай және оның сөзі 
мен ісін жалғаған парасатты 
перзенттері Ақылбай мен 
Тұрағұл – елге үлгі болған 
тұлғалар. Мұнда ұрпақ сабақ
тастығы, әке мен баланың 
сыйластығы бейнеленген. Бұл 
– Құнанбай қажы әулетінің 
тектілігін танытатын туынды. 
Абай шаңырағының тағылымы 
– ұлт ұлағатының көрінісі. 
Жалпы тәлімтәрбие ұлт 
сапасын қалыптастыратын бас
ты фактордың бірі болуы керек! 
– деді Мемлекет басшысы.

Президент биыл Абайдың 
175 жылдық мерейтойын атап 
өтуге ерекше мән берілгенін, 
мемлекеттік және халықаралық 
деңгейде ауқымды ісшаралар 
өткенін, ақын мұрасын наси
хаттауға, ұлағатты сөзін жас 
ұрпақтың санасына сіңіруге 
ден қойылғанын айтты.

– Біз мерейтой кезінде 
ысырапшылдық пен даңға за
лыққа  жол берген жоқпыз. 
Абай айтқан «мақтаншақтық», 
«бекер мал шашпақты» тыю 
дың бір жолы осы деп санай
мын. Ұлы ойшылдың мұрасы 
– еліміздің одан әрі өсіп
өркендеуіне жол ашатын баға 
жетпес құндылық. Абай дың 
асқақ рухы ұлы мұраттарға 

жетелей берсін! – деп түйіндеді 
сөзін ҚасымЖомарт Тоқаев.

Ескерткіштің ашылу сал
та натынан кейін Президент 
Абай  дың «ЖидебайБөрлі» 
мем   лекеттік тарихимәдени 
және әдебимемориалды қо
рықмұражайын аралап көр ді. 
Мұражай 1940 жылы ақын  
ның туғанына 95 жыл то луы
на орай ашылған. Бұл Қа
зақ  стан тарихында тұңғыш 
әдебимемориалды мұражай 
саналады.

Ойшылдың 175 жылдық 
мерей тойына орай музей зал
дары қайта жөнделіп, ғима
раттың қасбеті мен аумағы 
жаңартылған. Бүгін Мемлекет 
басшысы салтанатты түрде 

ашқан «Ұлы ақын Абай ұл
дарымен» ескерткіші де осы 
мұражай аумағында орна
ласқан. Президентке мұра
жайдағы жаңа экспозициялар 
ұсынылды. Айта кетейік, енді 
музейге келушілер экспо
наттарды көріп қана қоймай, 
заманауи құралжаб дықтардың 
көмегімен Абай өмір сүрген 
заманның рухын сезініп, 
ұлттық аспаптардың үнін тың
дай алады. ҚасымЖомарт 
Тоқаев мультимедиялық зал
дың жұмысына оң баға берді.

Сонымен қатар Қазақстан 
Президентіне «Ақынның ба
ла лық шағы», «Ақынның қа
лыптасуы», «Ақынның шы
ғар  машылығы», «Абайдың 

поэзиялық мектебі», «Отбасы», 
«Қара сөздер» залдарындағы 
жәдігерлер таныстырылып, 
ұлы ойшылдың өмірі мен 
шығармашылығы жайында 
жанжақты мәлімет берілді.

Семейге жасаған жұмыс 
сапары барысында Қасым
Жомарт Тоқаев жалпы кө
лемі 203 гектар болатын 
Қарағайлы ықшам ауданында 
салынып жатқан құрылыс 
жұмыстарының қарқынымен 
танысты. Абайтанушы ға лым
дар мен кездесіп, Жидебайға 
ар найы барып, «АбайШә
кәрім» мемориалдық ке шені 
мен ақынның мұражайүйін 
аралап көрді.

ҰЛТ БОЛМЫСЫНЫҢ АЙНАСЫ

ҚҰТҚАРУШЫЛАРҒА ҚҰРМЕТ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 
Семей қаласына жұмыс 
сапары «Ұлы ақын 
Абай ұлдарымен» 
ескерткішінің ашылу 
салтанатымен басталды. 
Аталған композиция 
данышпан Абай 
Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына орай ашылды. Ескерткіште Абай 
ұлдары Ақылбаймен және Тұрағұлмен бірге бейнеленген. 
Композиция идеясы портреттік ұқсастықты ғана 
көздемеген. Автор ұлдарының ұлы әкесіне деген ерекше 
махаббаты мен шексіз мақтаныш сезімін бейнелеуді 
мақсат еткен.

«Қандас»: 
жаңа 
терминнен 
жылылық 
еседі
– Атаанама атамекенге 

барғым келетінін айттым. 
Ол кісілер қарсы болған 
жоқ. Батасын беріп шы
ға рып салды. Дәм айдап 
Қызыл ордаға келдім, – дейді 
кейіпкеріміз. 

Еңбек, әлеуметтік қор
ғау және көшіқон комите
тінің 2020 жылғы 1 қыр
күйектегі мәліметіне 
сүйен сек, жыл басынан бері 
елімізге 9,9 мың этникалық 
қазақ табан тіреді. Басым 
көпшілігі – Қытай (59,1%) 
мен Өзбекстаннан (25,6%), 
қала берді, Түркіменстан, 
Моңғолия және тағы басқа 
мемлекеттерден. Оларға 
«қандас» мәртебесі берілді. 
1991 жылдан бері оралғандар 
саны – 1 миллион 67,2 мың. 

Атажұртты аңсап келген
дерді осыған дейін «оралман» 
деп келдік. Ішкі істер 
министрінің 27 тамыздағы 
бұйрығына сәйкес ол ресми 
түрде «қандас» сөзімен 
ауыстырылды. Бұйрық 
2021 жылы қаңтар айында 
күшіне енбек. «Қандастар 
– тарихи отанында тұрақ
ты тұру мақсатында Қазақ
стан Республикасына кел  ген 
және осы заңда бел гіленген 
тәртіппен тиісті мәр
тебе алған, Қазақстан Рес
публикасы егемендік алған 
кезде одан тыс жерде тұрақты 
тұрған этникалық қазақтар», 
– делінген онда. 

Термин Президенттің өз 
позициясын білдірген Twit
terдегі жазбасынан кейін 
бекітілді. Мемлекет бас 
шысының ұсынысын фи
лология ғылымдарының 
докторы, профессор Жанар 
Манкеева бірден қолдады. 

– «Қандас» – қазақтың төл 
сөзі. Рухани кеңістікте ма
ғынасы кең. Қазақтың рухани 
жан дүниесін сипаттайтын 
сөз. Алайда бұл «оралман» 
деген сөзді мүлдем «шығарып 
салу» емес. Мысалы, біз 
«отбасы», оған қоса «жанұя» 
деген сөзді қолданамыз. 
Әрқайсысының өз орны бар. 
«Отбасы» ресми шарада, 
«жанұя» эмоционалды реңк
те, жылылық сипатта айты
лады, – дейді ол.

Төрт жыл бұрын отанына 
оралған студент Қ.Жұман да 
жаңа терминнен жылылық 
еседі деп есептейді. 

– «Оралман» сөзі құлаққа 
түрпідей тиеді. Біз туралы ел 
басына күн туғанда қашып 
кеткендер деп ойлайды 
кейбіреулер. Бірақ олай 
емес. Біз Қазақстанға құр 
қол келгеніміз жоқ. Қанат 
Ислам болып көк Туымызды 
желбірете келдік. Қазақ 
операсын биікке шығарған 
Майра Мұхамедқызы сияқты 
өнер мен мәдениетке үлес 
қоса келдік. Ұлттық биіміз 
– «Қара жорғамен» елімізді 
әлемге әйгілей келдік. 
Сондықтан қазақтың бір 
шаңырақ астында тату
тәтті өмір сүруі, бірбіріне 
бауырлық көзқарас танытуы 
тиіс, – дейді кейіпкеріміз.

Қанай Жұман – 
Қытайдың қазағы. Қазір 
Қызылордадағы жоғары 
оқу орындарының бірінде 
білім алуда. Мектеп бітіріп, 
оқуға түсуге талаптанып 
жүргенінде Сыр бойындағы 
іргелі университеттің 
сайтынан «шеттегі қазақ 
жастарын дайындық 
курсына шақырамыз» 
деген хабарландыруды 
көзі шалды. Дәм-тұз тарихи 
отанынан бұйырып тұр 
екен. Тура осында тартып 
отырды. 

Өңір басшысы алдымен өрт сөндіру 
бөлімінде аталған салада кеңінен 
қолданылатын заманауи құтқару 
жабдықтары және техникалардың жағ
дайы мен танысты. Бұдан кейін сала 
мамандарына көп шілік атынан жылы 
лебізін білдірді. Халықтың тыныстіршілігі 
мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 
құтқарушы мамандардың еңбегі ерекше 
екендігін атап өтті.

– Қай кезде де мемлекет азаматтарды 
табиғи құбы лыстар мен техногендік сипат
тағы апаттардан қор ғау, зілзалалардың 
қауіпқатерін азайту мәселесіне баса назар 
аударып келеді. Құтқарушы мамандығының 
жауапкершілігі өте зор.  Сіздердің басты 
міндеттеріңіз – адам өмірін құтқару, бұл 
жоғары және жауапты миссия. Қашанда 
апат айтып келмейді. Тосыннан болған 
апат кезінде құтқарушылар азаматтарға 
алғашқы болып қол ұшын созады. Оған 
мықты жүрек, машық және тәжірибе керек. 
Қиын да күрделі қыз меттеріңізге табыс, 
ден де ріңізге саулық, шаңырақ та рыңызға 
құтбереке, аман   дық тілеймін, – деді облыс 
әкімі. 

Мерекелік жиында Азамат тық қорғау 
органдарының арда герлері Қорғанбек 
Қайруллаев, Мұрат Мұсаев, Сұлтан 
Шынтаев, «Волонтеры Кызылорды» 
қоғамдық қорының жетекшісі Ольга 
Чебакова, Қазалы ауданы № 9 өрт 
сөндіру бөлімінің аға өрт сөндірушісі 
Оңталап Жолмаханов, Сырдария ауданы 
№ 12 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру 
автокөліктерінің жүргізушіқызметкері 
Мақсұт Мырзағалиев және Жалағаш 
ауданы № 11 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше 
командирі Шыңғыс Тайшаев облыс 

әкімінің «Алғыс хатымен» марапатталды. 
Сондайақ аймақ басшысы жергілікті 
бюджет есебінен алынған 2 өрт сөндіру 
автокөлігін қызметкерлерге табыс етті.    

Салтанатты шара бары сында сала 
ардагері Қорған бек Қайруллаев, облыстық 
төтенше жағдайлар депар таментінің 
қызметкері Ақ марал Сермағамбетова 
мем лекеттің қолдауы арқасында құтқару 
саласының әлеуеті едәуір өскендігін айтты. 

Кейінгі үш жылдың өзінде өңірдің 
өртке қарсы қызмет бөлімшелері, жедел
құтқару жасағы мен апаттар медицинасы 
орталығының құтқарушылары 2 мыңнан 
аса апаттыққұтқару жұмыстарын жүргізіп, 
200ге жуық адамды аман алып қалды. 
Сондайақ, мыңнан аса өрт сөндірілген. 
Айта кету керек, Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың Жарлығымен 
биыл Төтенше жағдайлар министрлігі 
қайта құрылды.

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова облыс орталығындағы 
№1 мамандандырылған өрт сөндіру 
бөлімінде болды. Онда  аймақтағы 
құтқарушылар мен сала ардагерлерін 
Азаматтық қорғау органдарының 
құрылғанына 25 жыл толуына және 
19 қазан  – Құтқарушылардың кәсіби 
күні қарсаңында атаулы мерекемен 
арнайы құттықтады. 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Сыр бойындағы 
қасиетті орындар

Маңдай терді мақтаныш 
етсе, жарасар

“Ғылымда әділ бәсекелестік 
болуы керек”

– Қазақстанның шөлді айма 
ғында орналасқан орман шаруа
шылығының маңызы зор. Осы 
саланы өркендетуде сіздер білікті 
де білімді, іскер де қабілетті маман 
ретінде өзгелерге үлгіөнеге болып, 
өңірдің әлеуметтікэкономикалық 
дамуына өлшеусіз үлес қосып 
келесіздер.

«Атадан мал қалғанша, тал 
қалсын» дейді даналарымыз. Олай 
болса, Сыр елінің табиғатын сауық
тыру, орманды сақтау, қорғау мен 
молықтыруға әрі қарай да аянбай 
еңбек ете беретіндеріңізге сенім 
білдіріп, қиындығы мен қызығы 
қатар жүрген еңбектеріңізге 
толайым табыс, шаңырақтарыңызға 
шаттық, құтбереке тілеймін, – деді 
аймақ басшысы.

Мұнан соң облыстың 
экологиялық ахуалын жақсартып, 
орман алқаптарының артуына үлес 
қосқан сала ардагерлері Мұхидин 
Исмаилов, Сақтаған Ешмахановқа 
«Құрмет» грамотасын, ардагер 
Қадиша Әлімбетова және маман
дар Сабит Садықов, Гаухар 
Жұмабаева, Бахытжан Әлімжанов, 
Айболат Берекешов, Ерболсын 

Үсенбаев, Ержан Жүнісов, 
Темірбай Сарымбаев, Жәнібек 
Сарыбаевқа облыс әкімінің «Алғыс 
хаты» табысталды.

Шара барысында сөз алған 
сала ардагерлері орман шаруа
шылығына мемлекеттен қолдаудың 
артқанын айта келе, мереке қар
саңында құрмет көрсеткен облыс 
басшылығына алғыс білдірді. 

Айта кету керек, биыл облыстық 
орман шаруашылығы саласының 
құрылғанына 86 жыл толып отыр. 
Бүгінде  бұл салада 8 мемлекеттік 
мекеме, 422 қызметкер еңбек етуде. 
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев Жолдауында алдағы 5 
жылда орман қорына 2 млрд, елді 
мекендерге 15 млн ағаш көшетін 
отырғызуға тапсырма берген 
болатын. Осыған сәйкес өңірде 
тұқымбақтар көлемі 22,6 гектардан 
80 гектарға дейін ұлғайтылады 
деп күтілуде. Сонымен қатар 
орманды  сауықтыру, өрттің алдын 
алу мақсатында мекемелердің 
материалдықтехникалық  базасы 
да нығайтылмақ. Ол үшін алдағы 
үш жылда облыстық бюджеттен 
1,5 млрд теңге қарастырылады.

ОРМАНҒА ҚОРҒАН БОЛҒАНДАР

Орман шаруашылығы қызметкерлері күні қарсаңында  облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова сала ардагерлері мен қызметкерлерін 
кәсіби мерекемен құттықтады. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb
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КӘСІБИ МЕРЕКЕ БРИФИНГ

Sb
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»

Аймақ
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Бұл кезеңде орман көлемі 6 млн 623 
мың гектар, орманды алқап 5 млн 222 мың 
гектарды құрап, оның құрамына Қазалы, 
Қармақшы, Қарсақпай (Тереңөзек), 
Қызылорда, Жаңақорған әкімшілік 
аудандары кірген. 1934 жылдың 1 
шілдесінен бастап сол кезде таратылған 
Түркістан орман шаруашылығының 
учаскесі енгізіліп, қосымша Түркістан, 
Созақ және Арыс әкімшілік аудандарының 
орман жері қосылды. Осының нәтижесінде 
мемлекеттік орман қорының көлемі 9 млн 
268 мың гектарға дейін көбейді. Түркістан, 
Шиелі, Қызылорда өндірістік, Қазалы, 
Қармақшы, Қарсақпай (Тереңөзек) орман 
шаруашылығы учаскелері жұмыс істеді.

Аймақтың орман шаруашылығы жиі-
жиі құрылымдық өзгерістерге ұшырап 
отырған. 2002 жылы бұл салада кезекті 
қайта құру-ұйымдастыру жүргізіліп, 
облыстық орман, балық және аңшылық 
шаруашылығы Табиғи ресурстар және 
қоршаған ортаны қорғау министрлігінен 
Ауыл шаруашылығы министрлігіне беріл-
ді. Орман мекемелері Үкімет қаулысына 
сәйкес 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап, 
бұ рынғы Табиғи ресурстар және қор ша-
ған ортаны қорғау министрлiгiнен облыс-
тардың коммуналдық меншігіне берілген.

Биыл орман шаруашылығы саласының 
құрылғанына 86 жыл толып отыр. Кәсіби 
мерекені Сыр еліндегі сала мамандары 
толымды жетістіктермен қарсы алды. 
Өңірде мемлекеттік орман қоры жерінің 
жалпы көлемі 6,5 млн гектар болса, 
оның 3,1 млн гектары орманды алқапты 
құрайды. Облыс ормандары өзіндік 
табиғи кешен және маңызды егіс-топырақ 
қорғаныштық, климат түзуші, су қорғау, 
санитарлық-гигиеналық, рекреациялық 
және басқа да қорғау-әлеуметтік 
функцияларды орындайды. Қазір табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасына қарасты Қызылорда, 
Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі және Жаңақорған орман 
мекемелері жұмыс атқарады. Көлемді 
арттыру бойынша жыл сайын орман 
өсіріледі, оның ішінде Арал теңізінің 
құрғаған ұлтанына егілуде. Дүниежүзілік 
банк заемы және Ғаламдық экологиялық 

қордың гранты есебінен, Оңтүстік Корея 
Республикасының қаржыландыруымен 
«Арал теңізінің құрғап қалған ұлтанында 
фитоорманмелиорациялық жұмыстар 
жүргізу» жобасы жүзеге асырылып, 13,3 
мың гектар жеріне сексеуіл егілді.

Жалпы Тәуелсіздік жылдары теңіздің 
құрғаған ұлтанына сексеуіл және 
басқа галафитті өсім діктер көшеттері 
отырғызылды. Қазір учас келердегі 
екпелер табиғи өсіп көбеюде.

Биыл өртке қауіпті маусымда облыс 
аумағында орман және дала өрттерінің 
алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар 
жоспары бекітіліп, ол бойынша жұмыстар 
атқарылуда. Орман өртін болдырмау үшін 
мекемелерде 9 дана өрт сөндіру автокөлігі 
бар 54 тұрақты өрт сөндіруші қызмет 
атқарады. 488 шақырым жаңа өрт жолағы, 
жасалып, 3229 шақырым ескі өрт жолағы 
жасалып, қалпына келтіріліп, аншлагтар 
мен паннолар орналастырылды. Өрт 
қадағалау мұнаралары орнатылып, 
кезекшіліктер ұйымдастырылған.

Биыл республикалық бюджет есебінен 
зақымдалған 12 мың гектар сексеуіл 
алқабына химиялық залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілді.

Президент Жолдауындағы орман 
қорына 2 млрд және елді мекендерге 
15 млн ағаш көшетін отырғызу туралы 
тапсырманы жүзеге асыру үшін  
тұқымбақтар көлемін ұлғайту бойынша 
тиісті шаралар қабылдануда.

Басқарма сала ардагерлерімен тығыз 
байланыста. Ардагерлердің бастауыш 
ұйымы жұмыс істейді. 

Орман шаруашылығы саласы, табиғи 
ортаның тұтастығын сақтау, экологиялық 
және ресурстық әлеуетті тұрақтандыру 
бағы тындағы жұмыстарды жалғастыра 
береді. 

Сала мамандарына аймағымыздың 
таби ғатын қорғауға, орман көлемін ұл-
ғайтуға қосқан үлестері үшін алғыс 
айтып, игі тілектестік білдіремін.

 
Бауыржан ШАМЕНОВ,

облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасының басшысы

ТАБИҒИ ОРТАНЫҢ 
ТҰТАСТЫҒЫ МАҢЫЗДЫ

ШЫҒЫСТАРҒА БАҚЫЛАУ КҮШЕЙТІЛДІ

– Себебі Президент тапсыр ма-
сымен қолға алынған «Шаңырақ» 
пилоттық жобасының басты 
мақсаты – кезек күткендерді 
баспанамен қамту. Мақсатқа 
жетуде халықтың белсенділігі өте 
маңызды, – деді ол.

Жылдық мөлшері 5 процентке 
тең жеңілдетілген заемды алу 
үшін бағдарлама қатысушылары 
әкімдік кезегінде тұруы тиіс. 
Сондай-ақ банктегі шоттарына 
заем мөлшерінің 10 проценттен 
кем емес соманы бастапқы 
жарна ретінде жинауы қажет. 
Несиелендіру мерзімі 20 жылға 
дейін. 

Қанатқақты жоба аясында 
кезектегі 30 адам төлем қабілетін 
растап, 5 отбасы баспаналы болды. 
Жуырда облыс орталығындағы, 
сол жағалаудағы №35, №42, №43 
үйлер бойынша өтініш қабылдау 
аяқталды. 7 қазан мен 8 қараша 
аралығында сондағы №44 үйге 
тікелей сатылым жарияланды. 
Бүгінде өтініш иелері baspana.

kz сайты арқылы пәтер броньдап 
жатыр. Тікелей сатылымда айлық 
табысқа шектеу қойылмайды. 
Ел аумағында жеке меншігіңізде 
баспана тіркелмесе болды. 

– Кезекте тұрғандардың 
кейбірі телефон нөмірін, мекен 
жайын ауыстырған. Бұған соңғы 
бір ай бойғы үй аралау кезінде көз 
жеткіздік. Осы орайда олардың 
жыл соңына дейін бізге келіп, шот 
ашып, бағдарлама шеңберінде 
үй алуға мүмкіндігі бар екенін 
қаперге саламын. Өтініш банктің 
ресми сайтында (www.hcsbk.kz) 
қабылданады, – деді Ә.Сәулебаев. 

Одан бөлек, жыл басынан 
бері банк арқылы «Нұрлы жер», 
«Бақытты отбасы», «Әскери 
баспана» бағдарламаларына 
сәйкес несие беріліп келеді. Екінші 
реттік нарықтан үй, жер сатып 
алам немесе үй салам, жөндеймін 
деушілер үшін де банк есігі ашық. 

Жергілікті баспана 
құрылысында өсім байқалады. 
Облыстық құрылыс, сәулет және 

қала құрылысы басқармасы 
барлық бағдарлама шеңберінде 
жыл соңына дейін 75 үйдегі 987 
пәтер кілтін иелеріне табыстауды 
аяқтайды. 

– «7-20-25» бағдарламасы 
бойынша екінші деңгейлі 
банктер арқылы 495 өтініш 
түсті. Оның 252-сі мақұлданып, 
несие берілді. «Бақытты отбасы» 
бағдарламасына сәйкес «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» арқылы 
жылдық мөлшері 2 процентке 
тең қарыз беру жоспарланған, 
– деді басқарма басшысының 
орынбасары Арнұр Әлібекұлы. 

Бүгінде үй кезегіндегі 
қызылордалықтар саны 30 мыңнан 
асып отыр. Оның 25 мыңға 
жуығы – облыс орталығының 
тұрғындары. Қалалық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және тұрғын 
үй инспекциясы бөлімінің 
сектор меңгерушісі Гүлмира 
Пазылованың айтуынша, кезек 
реттілігі бұрын тоқсанына бір 
рет жаңартылып тұрса, қазір күн 
сайын жүргізілуде. 

– Түгендеу кезінде басқа жаққа 
көшіп кеткен, үй сатып алған, 
жеңілдігінен айырылған адамдар 
кезектен шығарылады. Қайтыс 
болған жағдайда отбасының басқа 
мүшесі оның орнын басады, – деді 
ол.

Бейсенбіде облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен аппарат 
мәжілісі өтті. Жиында өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуының биылғы 9 айлық 
қорытындысы, облыс 
бюджетінің 9 айдағы игерілу 
барысы және болжамы, 
жұмыспен қамтудың 2020-
2021 жылдарға арналған Жол 
картасының орындалуы, жылу 
беру маусымының басталу 
барысы айтылды.

Бүгінде экономикалық дамуды 
сипаттайтын макрокөрсеткіштердің 
бірқатары бойынша өсім байқалады. 
Өнеркәсіптің өңдеуші секторы 3,5%, 
ауыл шаруашылығының жалпы 
өнімі 3,1% және тұрғын үйлерді 
пайдалануға беру 0,4% артты.

Өңірдің әлеуметтік-эконо мика-
лық дамуының биылғы 9 айлық 
қорытындысын баяндаған облыстық 
экономика және бюджеттік жос-
пар лау басқармасының басшысы 
Нұрғали Қордабай өнеркәсіп өнді-
рісінің 60 процентке жуық үлесін 
алып отырған мұнай өндіру көлемі 
жыл сайын кемуде екенін атап өтті.

– Тоғыз ай ішінде мұнай 
опера торлары 3484 мың тонна 
шикі мұнай өндірсе, бұл өткен 
жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 
750,8 мың тоннаға кем. Жалпы жыл 
қорытындысы бойынша 4291 мың 
тонна шикі мұнай өндіру күтілуде. 
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 
1,2 млн тоннаға төмен. Мұнайға 
тәуелділіктен арылу, шикізаттық 
емес секторды дамыту, осылайша 
өңір экономикасын әртараптандыру 
бойынша жоспарланған шаралар 
атқарылуда. Жыл аяғына дейін Арал 
ауданында 200-ден астам адамды 
жұмыспен қамтитын үш өндіріс көзі 
ашылмақшы. Олар – кварц құмын 
байыту бойынша тау-кен байыту 
комбинаты және екі балық өңдеу 
цехы, – деді ол. 

Өңір экономикасына әсер еткен 
жағдайларды сараптаған бас қар-
ма басшысы «Ауыл – ел бесігі», 
«Қы зылорда облысының эконо-
мика лық даму жоспары», «Жұ-
мыс пен қамтудың Жол картасы», 
«Қарапайым заттар экономикасы» 
және тағы бірқатар мемлекеттік 
бағдарлама аясында атқарылып 
жатқан жұмыстар құрылыс салу 
көлемі, негізгі капиталға инвес-
тициялар тарту көрсеткіштері бойын-
ша межені орындап қана қоймай, 
оған қоса өңдеуші өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы, сауда және қызмет 
көрсету салаларына да оң ықпал 
ететінін атап өтті.

«Ауыл – ел бесігі» жобасы 
аясында биыл облысқа 62 инвес-
тициялық жобаны жүзеге асыру үшін 
5,1 млрд теңге бөлінген. Бүгінде 35 
жоба толығымен іске асырылды.

Басқарма басшысы әлеуметтік-
экономикалық дамуды қамтитын 
макрокөрсеткіштердің аудандар 
мен Қызылорда қаласы бойынша 
орындалуына тоқталып, Жалағаш 
және Қармақшы аудандары барлық 
алты макрокөрсеткіш бойынша 
жоғары нәтиже көрсеткенін жеткізді. 

Аймақ басшысы бюджеттік 
бағдарламалар әкімшілері, аудандар 
және Қызылорда қаласының әкімдері 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
дамуының макрокөрсеткіштері 
бойын ша 2020 жылдың жоспарлы 
параметрлеріне қол жеткізуді 
қамта масыз етуді және статистика 
департаментімен бірлесіп, ай сайын 
экономикалық көрсеткіштердің 
орын далуына алдын ала талдау 
жасап, оң тенденцияны қамтамасыз 
ету жұмыстарын жүргізуді тапсыр-
ды. Сондай-ақ, бірқатар мәселелер 
бойынша да тиісті органдарға 
тапсырмалар жүктелді. 

Биыл 1 қазандағы көрсеткіш 
бойынша облыс бюджетінің түсім-
дері 103,3 процентке орындалды. 

– Шығындар жоспары 99,7 
пайызға игерілген. Ал, бюджет қара-
жатының жылдық жоспарының 67% 
ғана игеріліп отыр. Жалпы, жыл 
соңына дейін 123 млрд теңге қаржы 
игерілуі тиіс, – деді облыс әкімі.

Жиында облыстық қаржы бас-
қармасының басшысы Елена 
Шаврова биылғы 9 айда облыс 
бюджеті шығыстар бойынша 99,7% 
орындалғанын атап өтті. Атап 
айтқанда, Арал, Қазалы, Қармақшы, 
Жалағаш және Жаңақорған ау-
дандары мен Қызылорда қаласының 
бюджеттері бойынша қаражат 
99,9% игерілді. Тоғыз айдың 
қорытындысына сәйкес қаражаттың 

ең төмен игерілуі Сырдария 
ауданына тиесілі – 98,8 %.

Аймақ басшысы 2020 жылдың 
қорытындысымен игерілмеген қар-
жылар бойынша тікелей бірін ші 
басшыға тәртіптік шара қолда-
нылатындығын айтып, жауапты ор-
ган дарға нақты тапсырмалар берді. 

Жиында жұмыспен қамтудың 
2020-2021 жылдарға арналған Жол 
картасының орындалуы бойынша 
облыстық жұмыспен қам туды 
үйлестіру және әлеуметтік бағ-
дарламалар басқармасының бас-
шысы Гаухар Қалмақова баяндама 
жасады.

– Биыл «Жұмыспен қамтудың 
Жол картасы» аясында облыста 275 
жоба жүзеге асып, 10 қазандағы 
көрсеткіш бойынша 9182 адам 
жұмысқа орналастырылды. Орта-
ша еңбекақы 88242 теңгені құ-
райды. 9 айдың қорытындысы 
бойынша қаржының игерілуі – 98,6 
процент. Бүгінде іске асырылып 
жатқан жобалардың 41,5 проценті 
орындалды. «Жұмыспен қамтудың 
Жол картасы» аяқталғаннан кейін, 
452 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылады, – деді ол. 

Басқарма басшысы жол картасы 
аясында жұмысынан босатылған 
тұлғаларды әрі қарай жұмыспен 
қамту мәселелеріне де тоқталды. 

Осы мәселеге орай облыс әкімі 
об лыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағ дар-
ламалар басқармасы басшысына 
Қызылорда қаласы және аудан әкім-
дерімен бірлесіп, жоба аяқталғаннан 
кейінгі тұрақты жұмыс орындары-
ның ашылуын, жоба аясында 
жұмыспен қамтылған азаматтардың 
кемінде 50%-нің тартылуын қам-
тамасыз етуді жүктеді.

Биыл өңір басшысының тап-
сырмасына сәйкес пандемияның 
алдын алу мақсатында облыс бо-
йынша жылу беру маусымы 10 

қазаннан басталды. 
Бұл туралы облыстық энергетика 

және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруа шылық басқармасының бас-
шысы Руслан Нұрмағанбетов баян-
дады.

Облыс көлеміндегі барлық 1185 
әлеуметтік нысанның бүгінде 1183-і 
жылумен қамтылды. Сонымен қа-
тар, облыс орталығындағы 713 және 
Қазалы ауданынының Әйтеке би 
кентіндегі 67 көпқабатты тұрғын үй 
жылуға толығымен қосылды.

– Қазір «Қызылорда жылу-
электр орталығы» МКК-мен пәтер 
иелері кооперативтері қыз мет кер-
лері тұрғын үйлердің өжірелері мен 
пәтерішілік жылу құбырларына 
қосымша тексеру жұмыстарын 
жал ғастыруда. Мұнан бөлек 
биылға жоспарланған «Нұрлы 
жер», «Жұмыспен қамтудың Жол 
картасы» бағдарламасы аясында 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
МКК теңгеріміндегі 8 шақырымға 
жуық жылу желілерін қайта 
жаңғырту жұмыстары толығымен 
аяқталып, жылу беріліп, тротуар 
төсеу, қайта қалпына келтіру 
жұмыстары жасалып жатыр. Жоспар 
бойынша осы айдың аяғына дейін 
аяқтап, нысандарды қабылдай 
бастаймыз, – деді ол. 

«Қызылорда жылуэлектр орта-
лығы» МКК-нің № 6 бу қазандығы 
және 14 автономды блокты модульді 
қазандықтар жұмыс істеп тұр. 
«Оңтүстік қазандық» филиалында 2 
қазандық, «Қазалы-Теміржолжылу» 
филиалында 2 қазандық жұмыс 
істеуде.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ келі-
сім  шарт негізінде газ отыны үздіксіз 
берілуде. Бұдан бөлек 10 күндік 
авариялық қоры 4,6 мың тонна мазут 
жасақталған.

Облыс әкімі жылу берілуіне 
байланысты тұрғындардың шағымы 
бар екенін,  мәселе шешілуі керегін 
баса айтты. 

– Әлеуметтік желілер арқылы 
Қызылорда қаласындағы шағын 
аудандар тұрғындары тарапынан 
әлі күнге дейін жылудың дұрыс 
берілмеуі, қысымның аз болуы 
жөнінде арыз-шағымдар көп 
түсуде. Осыған қарамастан жылу 
үшін коммуналдық төлемді 10 
қазаннан бастап есептейтіндіктерін 
айтып, наразылықтарын білдіруде. 
Осы бағытта нақты шаралар 
қабылдаңыздар, – деді облыс әкімі.

Сонымен қатар, Қызылорда 
қа ласы мен аудан әкімдіктері, 
бюджеттік бағдарлама әкім ші-
лері мен коммуналдық кәсіп орын 
басшыларына 2020-2021 жыл-
дардағы жылу беру маусымының 
тұрақты өтуін, отын қоймаларына 
қажетті көмір көлемінің тұрақты 
жеткізілуін қатаң тапсырды.

ЖЕҢІМПАЗДАРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

Облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында 
республикалық «Рухани 
қазына - 2020» фестивалінің 
жеңімпаздарымен кездесіп, 
құттықтады.

Фестивальға еліміздің барлық 
өңірінен 250-ден аса мәдениет ұйымы 
мен сала қызметкерлері 50 номинация 
бойынша қатысты. Шарада облыстың 
14 мәдениет ұйымы мен қызметкерлері 
бақ сынап,  5 номинация бойынша үздік 
деп танылды. 

«Үздік ауылдық маңызы бар 
музей» номинациясын Шиелі ауданы, 
«Ы.Жақаев атындағы күріш өсіру 
тарихы музейі» филиалы, «Үздік 
ауылдық клуб» номинациясын Жалағаш 
ау даны, Аққұм ауылдық клубы, «Үздік 
облыстық маңызы бар зағип және 
нашар көретін азаматтарға арналған 
кітапхана» номинациясын облыстық 
зағип және нашар көретін азаматтарға 
арналған арнаулы кітапхана, «Үздік 
музейлік онлайн жоба» номинациясын 
облыстық тарихи-өлкетану музейінің 
«Археология және этнография» 
ғылыми-зерттеу бөлімінің меңгерушісі 
Айгерім Бекқұлиева жеңіп алса, 
«Ахмет Жұбанов» атындағы арнайы 
жүлдемен Қазалы аудандық мәдениет 
орталығының директоры Өтеп Кемеңгер 
марапатталды.

МЕРДІГЕРЛЕРГЕ 
МАРАПАТ

М.Мәметова атындағы 
Қызылорда педагогикалық 
жоғары колледжіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізген 
мердігер компанияларды 
марапаттау шарасына облыс 
әкімінің орынбасары Наурызбай 
Байқадамов қатысып, компания 
қызметкерлеріне «Алғыс хат» 
тапсырды.

Облыс әкімінің орынбасары  ғасырға 
жуық тарихы бар оқу орнына жасалған 
күрделі жөндеу жұмыстары сапалы 
жүргізілгенін атап өтті. Бүгінде білім 
ордасы ғимаратының сыртқы келбеті 
заманауи архитектуралық үлгіде 
қайта өңделіп, жалпы күрделі жөндеу 
жұмысына 263 295 926,21 теңге қаражат 
бөлінді. Мамыр айында басталған 
жұмыстар қыркүйек айында аяқталды. 
Мердігер компания – «СК Энерго -OIL», 
ал жоба авторы – «Проект Сервис» 
ЖШС. Құрылыс жұмыстары барысында 
82 адам жұмыспен қамтылды. 

«СБ» ақпарат

«БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫ ИГЕРІЛУІ ТИІС»

Қазан айының үшінші жексенбісі – Орман шаруашылығы қызметкерлері 
күні. Қызылорда облысында орман шаруашылығы саласы 1934 жылдың 
1 наурызында бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облыстық агро-орман 
шаруашылығының құрамында болған Қызылорда, Қазалы, Шиелі учаскелік 
шаруашылықтар негізінде ұйымдастырылған. – Жұмысты жергілікті ат қару-

шы органдармен тығыз байла-
ныста іске асырдық. Картада бар-
лығы 737,6 млрд теңгеден астам 
қаражат қамтылған. Басты мақсат 
– жемқорлықты болдырмау, 
құқық бұзушылықтың алдын алу, 
– деді Бақытжан Ниязов.

Бүгінде мемлекеттік сатып 

алудың бірыңғай терезесі 
арқылы мониторинг жұмыстары 
да жүргізілуде. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет 
енгізген ұсыныстар нәтижесінде 
облыста 223 млн теңгеден астам 
қаражат қайта жоспарланған. 

– Бұл бағыттағы жұмыстар 
әлі жалғасуда. Әсіресе, пандемия 

мен карантиндік шараларды еске-
ре отырып, конференция мен 
семи нарлар, басқа да көпшілік 
шаралар, көлік пен жиһаз сияқты 
тауарларды сатып алуға қатысты 
шығыстарға бақылау күшейтілді, 
– деді ол.

Айта кету керек, алдын алу 
шараларының негізінде облыста 
жемқорлық деректері біршама 
азайған. Мәселен, жыл басынан 
бері жемқорлық сипатында 62 
қылмыс тіркелген. Бұл көрсеткіш 
өткен жылы 103-ті көрсеткен. Ал 
парақорлық фактілері 29 болса, 
өкілеттілікті пайдалану бойынша 
6 оқиға тіркелген.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Аймақта ашық бюджеттің интерактивті картасына  700 мекеме 
өз бюджеттерін енгізуде. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыс бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департамент басшысының бірінші 
орынбасары Бақытжан Ниязов мәлімдеді.

30 МЫҢНАН АСТАМ АДАМ 
ҮЙ КЕЗЕГІНДЕ ТҰР

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қызылордада «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» 7 мыңнан 
астам салымшысы бар. Бірақ белсенді депозит иелерінің саны 
2 мыңға жетпейді. Өңірлік коммуникациялар қызметіндегі 
брифингте банк филиалының директоры Әділжан Сәулебаев 
мұның мардымсыз көрсеткіш екенін айтты. 
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ДІҢГЕК ДИДАРЫ

ТАҢ

«Тұрмағанбет» 
түлей бермек
Қармақшы ауданындамыз. 

Сыр сүлейі Тұрмағанбет атын 
иемденген елде болдық. 240 
адамнан аса қызметкері бар 
ша руашылыққа соққанбыз. Ең
бек адамдарын қашаннан наси
хаттайтын біздің басылымның 
мақсаты да сол – ала жаздай кет
пен арқалаған диқан ағайынның 
тіршілігін тізбектеп жазу. 

Ауыл атымен аттас «Тұр
мағанбет» ЖШС жиырма жыл
дан астам уақыт күріш егіп 
келеді. Ал биылғы екі мың 
гек тардан астам егілген салы 
жиналып бітуге таяу. Алдағы 
қысқа шөбі орулы, отыны қам
даулы бұл елде екі мыңнан ас
там халық болса, соның бар лық 
қажеттілігіне бір ғана шаруа
шылықтың көмегі жетіпақ тұр. 

– Жылда 2700 гектар еге
тінбіз. Биыл су тап шы лы ғын 
білесіздер. Алдын ала жос пар
лағанымыздай, егістік кө  лемін 
осыған қатысты қыс қарттық. 
2300 гектардан аса күріш ек
сек, қазір жиналу нау қаны да 
аяқталуға таяу. Өнім ділік жыл
дан жылға жақсы. Жаңа техно
логия, заманауи ша руашылық 
көліктерінің бізге үлкен көмегі 
бар. Технология дегенмен де, 
күрішке тәжірибелі маман қа
жет. Өз басым осын дағы Аман
қос Тоғызбаев, Болат Сәуенов, 
Нұржан Ертаев сияқты еңбек
кер лерді мақтан тұтамын.

Екінші бір айта кетер жайт, 
бізде әртараптандыру бағыты 
жақсы. 100 гектар бидай, 70 
гектар соя ектік. Былтыр осы 
соядан жақсы өнім алғанбыз. 
Бұдан бөлек, 10 гектар қауын
қарбыз сияқты бақша өнімдері 
бар. Айтпақшы, шаруашылық 
техникалары осындағы жеке 
бақшалықтың жерін жыртып, 
қарығын қазып береді. Оған да 
көктемде он күн уақыт бөлеміз, 
– дейді серіктестік директоры 
Нұржан Пірмантаев.

Көбінекөп нарық сұраны
сына орай «Лидер» сортын ұсы
натын шаруашылық жергілікті 
«Сыр сұлуы» деп аталатын 
күріш түрін егуді кеңітіп келеді. 
Басқа күріштен 20 күн бұрын 
ерте пісетін бұның құнары да 
аса жоғары көрінеді. 

Серіктестікте сырттан адам 
жоқ. Бәрі осы ауылдың тұр ғын
дары. Шаруашылық өз жұмыс
шыларына жағдай жасап тұр. Ал 
ауылға ше? Санамалап айтсақ, 
бұндай тіршілік өте көп. Мы
салы, былтыр Еңбек Ері, Сыр 
анасы Сәлима Жұмабекованың 
құрметіне 80 орындық «Салима 
ана» балабақшасын салып бер
ген. 

– Енді құрылысқа қажетті 
торлы сым тоқитын және мака
рон өнімдерін шығаратын цех
ты іске қостық. Тамақ өнімін 
жандандыруды қолға алдық. 
Макаронның 5 түрін шығарамыз. 
Бес адам жұмысқа тұрды. Кешегі 
індет қала мен ауылға әсерін 
тигізді ғой. Қашықтан оқыту 
кезінде де балаларымызға план
шет ұйымдастырып, ауылға 1 
млн теңгеге дәрідәрмек алдыр
дым. Аудандағы емханаларға да 
үзбей көмек көрсетіп келеміз. 
«Өзімнің шаруам бітсе болды» 
дейтін кеудемсоқтан аулақпыз. 
Ел болмаса, бұның бірі де бол
мас еді ғой, – деп ағынан жарыл
ды төраға. 

Айта берсең көп. Нұржанның 
тапсырмасымен осындағы жігіт
тер ауылдағы әрбір ардагерге 
150 бума шөп тегін түсіреді 
екен. Қарттарға көмек қой. Ал 
былайғы жұртқа бағасы 500600 
теңге болатын бір бума шөпті 
шаруашылық басшысы жар
ты бағасына береді. Шаштараз 
оқушылар мен зейнеткерлерге 
тегін. Осы екі аралықтағы буын 

қойылған бағаның жартысына 
шаш қидырып жүр. Тым арзан. 
Ал шаштаразға 70 мың айлықты 
шаруашылық бөлек төлейді. 

Алғаш құрылған жылы 
800 гектар жерге күріш егуді 
бастаған олар жылданжылға 
еңсе тіктеп келеді. Балабақша, 
наубайхана, торлы сым мен ма
карон цех, шаштараз, монша. 
Шаруашылық жасап берген 
жақсы істер елдегі ағайынға 
осындай қуаныш сыйлап келеді.

Бөлінбеген 
берекеге кенеледі
Кеңестік дәуірде бұл жерде 

бес майда шаруашылық кол
хоз болып бірігіпті. Жаңажол 
деп ат берген. Сол біріккен 
шаруашылық әлі күнге дейін 
іргесін бұзбай келеді. Тіпті, то
қырау кезінде өзге ауылдағы егін 
не мал шаруашылығы тарам дала 
бөлініп, жекеге өткенде бұл ел 
«бөлінбеудің» тұтқасын мықтап 
ұстаған. Мемлекет «бөл» де
генде де үлкендері басын шай
қапты. Ақсақалдарының мық
тылығы ғой бұл. Рахатын кейін 
көрді. Әңгіме Қармақ шыға қа 
расты Дүр Оңғар ауылын да
ғы шаруашылық туралы. Осы 
«Жаңажол» деп аталар се рік
тестік облыстағы ең үздік ша
руашылықтың қатарында қа
зір. Әлгі бөлінбеудің арқасы. 
Тарқатып айтсақ.

Басты дақылы – күріш бо
лып саналатын шаруашылық 
биыл тағы тамаша жетістікпен 
жиынтерімді аяқтағалы тұр. 
Осы жылы 3 мың гектарға жуық 
күріш еккен. Орта есеппен гек
тарына 70 центнерден өнім 
алынуда. Егін орағын бітіріп 
қалған. Одан басқа, 100 гектар 
бидай, бес гектар картоп, 1200 
гектарға жуық жоңышқасы бар. 
Егінді әртараптандыру үдесінен 
де шығып келеді. Ол мақсатта 
70 гектар соя, 2 гектар көкөніс, 
4 гектар алма бағы егілген. 
Айтпақшы, бақ демекші, келер 
жылы Жаңажолдың алмасы на
рыққа шығады деген сенім бар.

– Ел бірлікпен еңбек ету
де. Озаттар көп. Жалпы судан 
мәселе болмады емес, болды. 

Бірақ, халық несібесі дейтін 
бар. Егіннің шығымы жақсы бо
лып тұр. Өздеріңде басқа ел дегі 
шаруашылықты аралап келе
сің дер, байқап отырған болар
сыңдар.

Мен осы елде 30 жыл бас
шылық қызметте болдым. Мар
құм облыс білетін Қы лышбек 
Әбішовпен тізе қосып жұмыс 
істедік. Алдында шаруашылық 
төрағасы Болатбек Сүлейменов 
болып, ол бес жыл басқарды. 
1988 жылдан бастап 1993 жылға 
дейін. Одан кейін Қылшекең 
келді. Колхоз едік. Әу баста на
рыққа үйренгенбіз. Өйткені, кол
лективтік шаруа шы лық болған 

соң өз күнімізді өзіміз көру 
керекпіз, – деп әң гімесін баста
ды біз сұхбат құр ған ауылдық 
ардагерлер ке ңе сінің төрағасы 
Бақытбек Тәуекелов.

Иә, тәуелсіздік алған жыл
дары жекешелендіру саясаты 
қарқынды жүрді. Бұл рефор
ма жаңажолдықтарға да кел
ген. Бірақ, Қылышбек Әбішов 
бастаған ел ағалары бұдан 
бас тартты. Бұрынғы сүрлеуді 
таң дады. Ешкім бөлінбейді, 
шаруашылық өз күнін өзі көруі 
тиіс. Бақытбек ақсақалдың ай
туынша, «бөлінгенді бөрі жей
ді» деген ұстаныммен барлық 
бригада басшылары біріге біл
ген. Ешкім қара басын ойлап, 
қызметке құмартпай, шаруа
шылықтың іргесін шайқамауға 
бел буған. Содан бері 25 жылдан 
аса уақыт өтті. Ауызбіршіліктің 
арқасында қазір серіктестің 
кеңестік дәуірдегі техниканы 
ысырып, 90 процентін жаңартуы 
– шаруашылықтың бөлінбеуінің 
арқасы. Өзгелердей жерге талас, 
жұмысшылардың құқы тапта
луы деген бұл жақта болмаған.

– Неге ұзақ басқардыңыздар 
деген сұрақ қояды маған кей
де. Шынын айтайық, бізде әр
кім өз жұмысымен айналысты. 
Бәрі еңбекке ұмтылды. Жұмыс 
істеп жүрген адам өзге іспен 
басын қатырмайды. Басқа жақ
тарда бірекі жылда әкім не 
басқа директор ауысып, тұ
рақ тамай жатады. Себебі не? 
Жұрттың қолы бос болса, әңгіме 
тергіш. Сөз көбейткіш. Сын 
мен мінін арқалап, арыз жазу 
жұмысы жоқ адамның әуресі 
ғой әу бас тан. Бұл елге іріткі 
әкеледі. Мысалы, ауылда 400 үй 
бар. Шаруашылықта 450 адам 

жұмыс істейді. Бес көшеге ша
руашылықтың бес бригадирі 
бекітілген. Солар көшенің таза
лығы, тұрғындардың мәсе лесіне 
жауапты. Әр тоқсан сайын ша
руашылық есебінен жан басына 
он келі ақ күріш беріледі. Ең 
төменгі бағамен. Жемшөпті де 
солай,  – дейді Бақытбек ақсақал.

Бір кездері ауылдағы әр от
басы 25 тал егуге міндеттелген. 
Тіпті өріске шығатын ірі 
қараның тезегі көшеде жатпа
уы тиіс. Қалай жерге түсті, сол 
замат ауыл келіндері қағып 
алып, қоқысқа құртып отырған. 
Тазалықты өз ауласынан бастай
тын Дүр Оңғардың тұрғындары 

ертеден келе жатқан тәртіп са
бақтастығын әлі бұзбай келеді.

Ауыл іші мен қырман басын 
таныстырған шаруашылықтың 
бас жоспарлаушысы Берден
бек Рахуев те біраз жаңалықпен 
бөлісті.

– Анау мұнараға ұқсас стел
ланы көріп отырсыз ба?! Бес 
жұлдызды нысанның салыну та
рихы тым әріде, – деді Берден
бек ағамыз. 

Оның айтуынша, жоға ры
да айтқандай, бұл стелла 1930 
жылы біріккен бес ша руа  шы
лықты білдіреді. Бес жұл дыз ға 
неге тірелді десеңіз осы ғана. 
Бес шаруашылықтың ұйы ған 
ай рандай бүгінге дейін бей
біт еңбек етуі. Ең ұшар ба сын
дағы алақан бейнесінің үс тіне 
жақын арада «Жаңажол» ЖШС 
логотипі орналасады. Жан
жа ғына әуенді су бұрқақ, та
маша аллея, сауда орындары 
ашылмақ. Шаруашылық бұған 
200 млн теңгедей қаржы қарас
тырыпты. Ал келер жылы дәл 
осында спорт кешені салынады.

– Елге басқа ауылдан көшіп 
келіп жатқандар бар. Жастар 
жұмыссыздығы деген жоқ. Үз
діктерге жылда көлік мінгізіп, 
қомақты ақшалай сыйлықпен 
марапаттап келеміз. Атап айтсақ, 
сушы Бағдаулет Байдрахма
нов 39 гектардан 100 центнер
ге жуық, ал Асқар Құлғараев 
34 гектардан 91,7 центнер кү
ріш жинады. Жатка айдайтын 
Тұрсынбек Досанов «Магдон» 
техникасымен 1300 гектар егін 
орды. Ал комбайнерлердің  ара
сынан үздіктер егіс толық біткен 
соң анықталады, – дейді шаруа
шылықтың бас жос парлау шысы.

Иә, расы сол, карантин 

кесірінен 90 жылдығын дүріл
дете тойлай алмаған диқан ау ыл 
ауызбіршіліктің ең биік нүк
тесінде тұр. Айтпақшы, Орын
басар Төлепов бастаған еңбек
керлер 2017 жылы серіктестік өз 
күшімен бетон шығаратын зау
ыт ашып, ел ішіндегі құрылысқа 
пайдаланып келеді. Былтыр газ
блок шығаратын нысан жобасы 
қолға алынып, алдағы жылы бұл 
зауыт та іске қосылмақ.

Бес жылғы белес
Қармақшы ауданындағы 

«Ақ төбе и К» ЖШС дирек
торы Нұрлан Іздібаев жайлы 

естіп пе едіңіз?! Өзі жақсылық 
жасағанымен қоймай, жарнама
сы қатар жүретін кейбі реу лерге 
ұқсамайды. Бізге белгілісі, мына 
аты жаман індет тарағанда ең 
бірінші болып 700 оттегі балло
нын ұйымдастырған осы азамат 
еді. Қапқап күрішін ауруханалар 
асыптасқаннан таратпағанын да 
білеміз. Халыққа болсын деген 
қарапайым шаруашылық иесі. 
«Ел болмаса, еткен еңбегіңнен 
не пайда?» дейді ол сөз арасын
да. Жұртқа жанашыр болуда 
алда жүрген жігіт ағасын қырман 
басынан таптық. Бес жыл бұрын 
құрылған шаруашылықтың қа
лай еңсе көтергенін өз аузынан 
естіп көріңіз ендеше.

– 2015 жылы құрылдық. Бас
ты саламыз сол, күріш өсіру. 
Ол кезде мына сіздер отырған 
кеңсе түгілі қырманның орны 
да жоқ еді. Бәрін басынан бас
тадық қой. Екі жарым жыл 
ішінде қойма, қырман орнын 
да йындап үлгердік, – деп баста
ды әңгімесін Нұрлан Іздібаев. 
Елуден енді асқан шаруашылық 
төрағасы өзі туған Ақтөбе ауыл
ындағы жұмыс тіршілігін таны
стырып өтті.

– Таза өнім шығаруда әзірге 
өзге шаруашылықтардан алда
мыз. Биылдың өзінде 80 цент
нердің үстіндемін. Әр гектары
на. 1741 гектар күрішті осылай 
есептеп отырмын. Біз қазір бір
екі күнде егінді бітіреміз. Тех
нология жақсы дамыған уақытта 
шетелдік лазерлі құрылғылар 
арқылы жерді тегістеу мүмкін
дігіне ие болдық.  Жердің 80 
про центі италиялық лазермен 
тегістелді. Осының арқасында 
су толық егінге жетіп тұр. 
Сенесіз бе, кеңестік кезеңде бір 
гектар жерге 24 мың текше метр 
су есептесе, соңғы технология 
арқылы ол жерге 12 мың тек
ше метр су жіберіп отырмыз, – 
дейді  ол.

Каналдар мен қашырт қы
ларды жылда тазалап, биік 
жер лерді жоңышқа алқабына 
ай налдырған Нұрлан су тапшы
лығын аса сезінбегенін айтады. 
Сондайақ тұқым дайын   даумен 
айналысатын бұлар «Лидер», 
«Янтарь», «ӘйКерім» сорт
тарын ұдайы жақсы қалыпта, 
құрамын бұз бай өсіріп келеді.

141 адамды тұрақты жұ
мысқа алған серіктестік жо
ңышқа, бидай егеді. Бақша 
өнім дері тағы бар. Ауылда 
соңғы үлгідегі оңтүстік корея
лық күріш ақтау зауыты тұр
ғызылып, өнім «Ақтөбе и К» 
маркасымен сырт елдерге шы
ғуда. Мысалы, Өзбекстан, Тә
жікстан, Қырғызстан сияқты 
көр ші елдер осы шаруа шы лық

тың күрішін тікелей алып отыр. 
Еңбекқор егіншілерге сы

йақы беруден тартынбайтын 
Нұрлан Іздібаев «басқа басқа, 
дала жұмысшыларының еш 
мә селесі болмауы тиіс» дейді. 
Комбайнер Болат Мәкенов, кү
рішшілер Басқынбай Қа йыр
құлов, Бақыт Нұрманов, Бау
бек  Кетебаев сияқты жігітте рін 
мақтан еткен төраға шаруа
шылық жұмысшыларын жылда 
көтермелеп келеді.

– Биыл 45 көлік мінгіземіз. 
Бұл бес жыл ішінде нағыз еңбек 
үлгісін көрсеткен аза мат тарға 
құрметіміз. Одан бөлек, қымбат 
сыйлықтар жылда беріледі. 
Жал пы бізде ең төменгі айлық 
66 мың теңгеден асады. Орташа 
айлық 92 мың теңге. Тоқсан са
йын алатын қосымша сыйақысы 
тағы бар, – дейді шаруашылық 
басшысы.

Бес жыл ішінде ауыл бере
кесін кіргізген төрағаның ен
дігі діттеген ісі – тезірек Ақ
төбедегі құс фабрикасын біті ру. 
Иә, Ақтөбеде салынып жатқан 
«Қармақшы құс» ет бағы тын
дағы бизнес нысаны іске қо
сылса, жылына мың жарым тон
на етті нарыққа шығарады. 

 
Марапат 
неге ауылға 
жетпей жүр?!
...Тым тәуір дүние жазып 

келе жатып, кейбір көз көрген 
істе қарын ашатыны бар. 

Осы жылы Президент таға
йын даған «Халық алғысы» ме
далі табысталды. Біраз адам 
алды. 

Ашығын айтайық. Кешегі 
індет кезінде көмекті аямай 
бер ген шаруашылық басшыла
рын біз ұмытып кетіппіз. Бір
ліжарым алған да болар. Рас. 
Аңқаумыз ба, әлде, әдейі іс тей
міз бе?! Еңбек адамын наси
хаттауда  енжарлық таныт пасақ 
деген тілек қой.

Шаң жұта егін егіп, еңбекші 
қауымды ұйыстыра білген 
бар лық аудандағы төрағалар 
онсыз да жергілікті жұрттың 
алғысын арқалап жүрген еді. 
Жағымды ісімен. Соны ұқсақ 
дейміз. Соларды қуанта білсек 
екен. Қайырымдылықты ат
тандап жүріп жасайтындардың 
қасында үндемей ғана үлкен іс 
тындыратын шаруашылық ие
лері халыққа шын керек...

Қуат ШАРАБИДИНОВ,
Ержан ҚОЖАС,

«Сыр бойы».
Қармақшы ауданы

Маңдай терді мақтаныш етсе, жарасар
Мынадай бір қызық дерек бар. Мына көрші Шымкент, 

дұрысы Түркістан облысы дейікші. Бір айда 2 мың тонна 
күріш тұтынады-мыс. Біздің Қызылорда мың тоннадан 
аса пайдаланады бір айда. Көрші облыста халық көп қой. 
Айтпақшы, бұл карантин алдындағы дерек. Ол кездегі 
аста-төк жағдайдың  жүлгегі белгілі ғой. Қазір жиын-той 
азайды. Бірақ, бұл күріш нарығына кері әсерін тигізді 
деген сөз емес. Өйткені, Сырдың басты дақылы шет ел 
асқалы көп жыл өтті. Күріштің құнарын құнттай білген 
біздің диқандар мың мәрте құрметке қашаннан лайық 
болатын.

Бір күн бойы Қармақшыдағы егін ахуалын білдік. Қырман ба-
сына соғып, қойма толы астыққа көз сүйсініп, бірнеше рет шүкір 
айттық. 

Бір қызығы, қай қырман басына барсақ та, үйме дәннің үсті 
толған кептер. Мұндайда шаруашылық төрағасының бетіне 
қараймыз. «Мыналарың күріштен күріш қоймады-ау» дейміз ғой 
іштей. Төраға біткен де сұраулы жүзімізді бірден түсіне қояды. 
Сондағы еститініміз. «Жүгірген аң да, ұшқан құс та несібесімен 
жаратылды. Адамда да солай. Бұйырғаны ғой. Жей берсін. Бізге 
де, оларға да жетеді». 

Осылай деп күле сөйлеп, маңғаз кейіп танытады. Кептер 
біткен төрағаның сөзіне қосылып тағы дуылдайды...

Ел несібесі жоғары болсын!
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Мұздай  қаруланған қызыл әскерге 
көтерілісші шаруалар қарабайыр құ 
ралдарымен – шоқпар, сойыл, айыр, 
балтамен қарсы тұрған. Соңғы демі 
біт кенше ұлт тәуелсіздігі үшін  күрес
кен жанкешті  ерліктерінің бейнесі, 
азат тық жолында  құрбан болған ата ла
рымыз бен әкелеріміздің есімдері ерік
сіз есіме түсті.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Біздің 
ең бас ты байлығымыз – ол Отанымыз, 
тәуелсіз Қазақстан» деген болатын. 
Иә, ғасырлар бойы атабабаларымыз 
аңсаған тәуелсіздік бізге оңайлықпен  
келген жоқ. «Мың өліп, мың тірілген» 
қазақ небір қияметті  басынан өткізді. 
Сайын даланы  мекен еткен қазаққа 
әріні айтпағанда, өз ағамыз деп жүрген 
Қоқан, Хиуа, қала берді  қарақалпақтар 
да үстемдік  жүргізді. Алуан түрлі 
негізсіз салық салып, тағылықпен күш 
көрсетіп, озбырлық жасаумен бол
ған. Одан қалды Ресей империясы Қа
зақстан мен Орта Азияны отарлап, құ
нарлы жерлерді тартып алды.  Билік 
пен басқару  жүйесін өз қолдарына 
алып, жергілікті халықтың  тұрмыс
тіршілігін қиындата түскен еді. 

Қазан төңкерісінен кейін 1929
1932 жылдары Қазақстанда жекенің 
күнкөріс көзі – малын тәркілеу мен 
күштеп ұжымдастыруға қарсы елде 
372 бас көтеру болған. Солардың бірі 
– Қарақұм көтерілісі еді. Орталықтың 
үстемдігіне қарсы бас көтергендер – 
осы аймақтың өз ең бегімен күн көріп, 
тіршілік жасап отырған  шаруалары 
еді. Қарақұм  кө те рілісі отыз мыңның 
үстіндегі  халқы бар аймақты қамтыды. 
Тарих та елеулі орын алатын көте
рілістің мақсатын, барысын кезінде 
өлкетанушы А.Тілеулиев өзінің «Қа
рақұм» атты кітабында және осы 
жолдардың  авторы ақпарат құралда
рында жариялаған болатын. Дегенмен 
ел тәуелсіздігі жолында құрбан болған 
боздақтардың есімін жаңғырту – бү
гінгі ұрпақтың міндеті. 

Қарақұм көтерілісінің рухани бас
шысы және жыршысы болған Тә
уе кел Боранбай ұлы еді. Тәуекел бір 
әкеден тараған бес ағайынды болған. 
Көнекөз  қа рия лар «бесеуі атқа мін ген
де  шағын жасақ болатын» деп оты ра
тын. Солардың үлкені Қарақұм көте
рілі сінің  басшыларының бірі, рухани 
дем беруші және көтерілістің барысын 
өзінің  шайырлығымен жырлаған, бізге 
аздыкөпті дерек қалдырып кеткен осы 
– Тәуекел Боранбайұлы.

Ол өткен ғасырдың басында қа
зіргі Бұқарбай батыр ауылында  дү
ниеге келген. Тәуекел туралы әкем 
«ол кісі менен екі жас үлкен» деп 
оты ратын.  «Құдай Тәуекелге  қара 
күш  пен шайырлықты, жыршылық та
лантты аямай берген. Өнерлі кісі бол
ған. Ауылаймақтағы жиынтойға  жі 
гіттерді бастап баратын. Өзі бойшаң, 
сымбатты, ашық жүзді, де не  сінде  
артық еті жоқ, атан жілік, апайтөс, 
жігіттің сұлтаны еді» дейтін. 

«Бір жылы Тәуекел бастаған жі
гіттер көрші  ауылдағы  тойға бардық. 
Тәуекел тойда домбыра тартып, жыр 
жырлап думандатып отырды. Ке нет
тен той иесі: «Түйе палуанға қарсы  
палуандарыңды  шығарыңдар» деп жар 
салды. Қарасақ, мойнында  «қар ғысы» 
бар түйе палуан өте ірі мой сапат адам 
екен. Той иесі түйе пал  уанға қарсы 
палуан жоқ болса, бас бәйгені күрессіз 
беретінін айқайлап  айтып жатты. 
Осы кезде Тәуекел ор нынан ұшып 
түрегеліп, атының шыл бырын  беліне 
байлап, ауылдың ақса қалының алдына 
жүресінен отыра  ке тіп, қолын жайып 
батасын алып, «я, аруақ,  өзің жар бол!» 
деп ортаға шықты. Қарсыласының 
белінен шап беріп ұстап алып, оның 
әрекет жа сауына мұр ша бермей, жерге 
алып ұрды.  Таза жеңіс. Өзөзіне  келе 
алмай, не болғанын  білмей қалған 
түйе палуан есін жиып, «мен қапыда 
қалдым, қай та күресемін» деп айқай 
салды. Біз дің жақтың адамдары «жеңіс 
біз дікі» деп дауласты. Жұрт дүрлігіп, 
тойдың шырқы бұзылуға жақындады. 
Қайтадан күресуге пәтуаласты. Тәуе
кел бұл жолы  арқаланып ебедейсіз 
жүрген  түйе палуанның  ербеңдеген  
қолын қағып жіберіп, көтеріп алып 
аяғын тарбаңдатып,  айналдырып алып  
жерге ұрғанда, түйе палуан  жағымсыз 
дауыс  шығарып  өкіре жығылды. Осы 
кезде Тәуекел түйе палуанның басы
нан аттап өте шықты. Бұл «мен сені 
өлтірдім, құның жоқ» деген  ишара 
болатын» деген бірде әкем. 

«Уряд» басталғаннан кейін  (қазақ
тар төңкерісті, революцияны – «Уряд» 
деп атаған). Тәуекел сол кездегі ел 
ішіндегі берекесіздік пен айтыстар
тыстан, «шолақ белсенділердің» іс
әре кеттерінен бойын аулақ ұстау мақ
сатында Қарақұмда қалып қойып, 
Нұраның Сырмен шектелетін жері 
«Қа  ракөлде» жай салып, өмірінің соң
ғы жылдарын сол жерде өткізген.
Көлге шығыр салып, бақша егумен 
айналысқан. Жергілікті халықпен тіл 
табысып,  Қарақұмға  көшіпқонып  
жүр  гендерді азықпен қамтамасыз етіп 
отырған. Елден  жарлыжақыбайларды, 
жетімжесірлерді қасына жинап ең
бекке баулыған, тәрбиелеген. Со
лардың бірі жетім інісі Қалыбай де ген 
бауырына арнаған өлеңі есімде қа
лыпты:

Сұрасаң менің атым Қалыбай таз,

Қолайлы домбыраға даусым да саз.
Киімді тәуір қылып киер едім,
Не пайда, әттең Тәңірім 

дәулетім аз.

Қыс болса қақырамен күн көремін,
Наурыз өтіп,  сәуірде  келеді жаз.
Шапаттап жүгіремін жалаңаяқ,
Сумаңдап үйрек ұшар, қиқулап қаз.

Байларға жоқшылықтың 
жайын айтсам,

Бір тиын  қара пұлға  өтпейді наз.
Қаншама кітап оқып, 

ғылым көрген,

Бермеді Қасым молда  бір көйлегін, 
– деп қасына   жиналған жетімжесір 
інілері мен бауырларының тұрмыс 
жағдайларын баяндап, ауқатты адам
дардың  оларға деген  сараңдығын 
бірекі сөзбен  түйіндейді. Сол кездегі  
жетісегіз жастағы Қалыбай інісі 
зұлмат заманнан аман қалып, елге ора
лып еңбек етіп, балалышағалы болып, 
жетпісінші  жылдары  дүниеден өтті. 
Сыртта жүріп елін сағынған Тәуе
кел Сыр дағы ағайындарға жыр арнау 
жазып отырған. «Ауылнай ағаға», 
«Да  рия тұрушы едің шалқып, тасып», 
«Аға ларға» деген өлеңдері есімде қа
лыпты. Сол Тәуекелдің жырөлең дерін 
әкем көңілқошы келгенде  Сыр әуеніне 
салып, домбырамен айтып оты ратын. 

Сол өлеңдерді «халық жауы»  бо
лып атылып кеткен есіл ердің  аты нан 
қорқып, жазып алмағаныма  өкі немін. 
Әкем Тәуекелдің жер, ел, та биғат, 
тарих жайында жазылған «Да рия 
тұрушы едің шалқып, тасып» атты 
ұзақ дастанын толық білетін. Оңашада 
ағасын есіне алып айтып отыратын. 
Содан есімде қалғаны:

– Жаратқан жер әлемді 
жаппар Құдай,

Тіршілік айналады жыл он екі ай. 
Жыл іші төрт кезеңге  бөлінеді,
Табиғат  дүниеге берген сыйдай.

Дарияға жақын жатқан  
«Арық балық»,

Жағасы сұлу Сырдың  
неткен байлық. 

Таңдапты  көшбасшысы осы жерді,
Жұртына болсын депті Темірқазық.

Халқы біледі Ерубайды,
Қалмақпен соғысқанда ел қорғады.
Үзеңгілес болды Бәйтен, 

Сәркеменен, 
Бұландының басында қалмақтарды 

қырған еді.

Сол батыр қосынымен келген дейді,
Уақыт болса керек наурыз айы.
Дария да жатыпты шалқып, тасып,
Таңдапты ел қонысқа осы жерді.

Батырға ұнаған дейді 
«Шағала құм»,

Айнала шалқар теңіз суға толы.
Бұл жер «Аққұм» деп аталады,
Жағасы  қамыс құрақ, малға жайлы.

Болсын деп дәл осы жер атақоныс,
Қоныстанған екі ел, 

төр болып арыс.
Тоғайы көпшілікке пана болып,
Жұт жылдары қалыпты халықты 

аман алып, – деп халқымыздың тарихи 
кезеңдерін жырлаған Тәуекелдің осы 
бір жолдарынан  оның ойөрісін, дары
нын білуге болады. Егер өмір талабына 
сай бағытбағдар берген ұстазы бол
ғанда, заман ның белгілі жыршысы 
атанар еді.

Өткен ғасырдың елуінші жылдары 
қазіргі Бұқарбай  батыр ауылының 
негізі болған «Ақсай» деген шағын  
ауылда тұрдық. Соғыстан кейінгі ауыр 
жылдар. Халықтың тұрмыс жағдайы 
нашар. Шаруашылықты қалпына кел
тіру науқанына байланысты, салық пен 
заемнан көз аша алмай, кол хозшылар 
ақша ұстамай, қолындағы бірекі ма
лымен күн көріп жүрген уақыт бо
латын. Күніне 1012 шақырым жеті
жылдық мектепке қатынап оқи мыз. 
Оқып та жарытпаймыз. Жазда күріш 
отағы, күзде күріш орағы, қыста  қоғам 
малын бағуға көмектесу оқу шылардың 
мойнында. Оған үйдің қара жұмысын 
қосыңыз. 

Үйдің қасында бір кемпір жесір 
қызының қолында тұрып жатты. Ол 
кездің  адамдары  қарапайым, бауыр
мал еді.  Күз, қыс  айларында  күн ба
та  көршілер біздің үйге  жиналатын. 
Ассуды бірге ішіп, барды бөліп жеп, 
әңгімедүкен құрып, түннің бір уақы
тында тарқасатын. Ауылда радио, 
электр жарығы жоқ, клуб, мәдениет 
үйі дегендерден хабарсыз. Әкемнің 
1937 жылы Мәскеудегі халық шаруа

шылығы жетістігінің көрмесіне бар
ғанда сыйға алған қос ауыз мыл
тығы бар. Алдынан ұшқан құсты, 
жүгірген аңды жібермейтін мерген 
еді. Содан болар көжеқатығымыз  
мол болды. Оның үстіне  «Табынкөл», 
«Лайөзектен» балық аулап, үлкен 
са зандарды қамысқа орап, баулап 
түйеге артып әкеліп, көршілерге бө
ліп беретін. Көрші шешеміздің  нә
пақасы  біздің  үйден болатын. Қыс 
тың ұзақ түндерінде «Мырза  балаау, 
шаршап отырмасаң, ағаңның өлең
дерін айтсайшы» деп әкеме қолқа 
салады. Әкем кейде «Ерігесіңау үй
де оты рып» деп әзілдейтін. Мен сық
сима шамның жарығымен сабаққа да 
йындалып отырып, үлкендердің сө  зі не 
құлақ түремін. Көңілкүйі жақ сы кезде 
әкем шайын ішіп, демін ал ғаннан кейін 
дом бырасын алып жеңгесіне әзіл

қалжыңын ай  тып, «мынау Тәукеңнің 
арнауы» деп, Сыр әуеніне  салып 
шырқай жө неле тін.  Шешеміз әлсін
әлсін «О дү ниеай» деп кейде көзіне 
жас алып, кейде егіліп тыңдайтын. 
Бабымен пі сі ріл ген аңның етінен ауыз 
тиіп, әкеммен қалжыңдасып батасын 
беріп, «кеуілім бір серпіліп қалды ғой» 
деп үйіне қайтатын. Өзі томаға тұйық, 
аға йын дармен көп араласпайтын. Мен 
өз шешемнен «бұл кемпір  бізге  кім 
болады?» деп сұрағанымда, ештеңе 
айтпай, «әжең ғой» деп қоя салатын. 

Кейуананың жалғыз қызының  аты 
– Озикүл еді. Ол кісі көктемнен қыс
қа дейін колхоздың егіс даласында  
егіншілерге  аспаз  болды. Қыстауда 
жал  ғыз қалған шешей біздің үйде  
жүретін. Есейген соң оның Қарақұм 
көтерілісінің  қолбасшыларының  бірі, 
көтерілістің рухани дем берушісі, қо
сын басшысы, жыршысы Тәуекел Бо
ран байұлының әйелі Мәрия шешеміз 
екенін білдік.

Тәуекел әкеміздің Қарақұмдағы 
өмірі, Қарақұм көтерілісі мен жеңіліске 
ұшыраған көтерілісшілердің  қайғы
қасіреті туралы Мәрия шешейдің өз ау
зынан  естуді тағдыр бұйыртты.

Сондағы айтқаны:
«Сол бір жылы  Нұраның бергі 

бетінде – «Қаракөлде» қыстадық. Ота
ғасы маған көп нәрсені айтпайтын. 
Бір күні  «елдегі айтыстартыстардан 
шаршадым, тыныш өмір сүргім ке
леді. Мына «Қаракөлге» шығыр 
салып, егін егіп тіршілік жасаймыз» 
деді. Қармақшыға барып керекжара
ғын алып келді. Елден өзінің   жетім 
інілерін  алдырды. Сол жылы бидай 
жақсы шы ғып, астықтың астында 
қалдық. Баябан далаға су нәрі кел
геннен  кейін бақшадан да мол өнім 
алып жүрдік. Қарақұмға көшіпқонып 
жүргендер мен  Арқадан  кіре тарт
қандар соқпай кет пейтін. Алысберіс, 
айырбас, тағы бас қа тіршіліктеріміз 
жандана түсті. Ма лы мыздың басы да 
көбейді. Сол жақтағы аға йындармен 
тіл табысып, бір қауым ел бола 
бастадық. Жағдайымыз түзеліп, уақыт 
осылайша өтіп жатты. Кейіннен Сыр
дан келушілерден жаңа үкімет же
кенің малын тәркілеп тартып алып 
жатқанын есіттік. Бізден де маза кете 
бастады, қысымнан қашқандар келіп 
бой тасалады. Кейіннен алтын, кете, 
шөмекей руларының  жаңа үкіметтің  
озбырлығына қарсы көтеріліске шық
қанын естідік. 

Осындай мазасыз  күндердің  бірінде  
түрі өрт сөндіргендей үш адам келіп, 
отағасын қыр астына алып кетті. Олар 
сүт пісірімдей  уақыттан соң оралды. 
Ішім бір жамандықты сезгендей. Тіс 
жарып ештеңе сұрамадым, ол да еш
теңе айтпады. Арада үш күн өткен де 
мұздай қаруланған үш  адам тағы келді. 
Отағасын қыр астына алып  кетті. Мен 
үйге кіріп сазарып отырып алдым. 
Жағдайды білгім келді.

Қайтып оралғанда түрінен ұзақ 
сапарға аттанғалы  тұрғаны сезілгендей 
көрінді. Отағасы: «Қатын, ішің сезіп 
отырған болар, халық өкіметтің өк
тем ділігіне шыдамай көтеріліске шы
ғыпты. Көтерілісшілер 34 күнде осы 
жерге келеді. Артынан қарулы әс кер 
қуып келе жатқан көрінеді. Осы өңір
дегі  алтын, кете, шөмекей, Арқа бет
тегі қыпшақтар мен табынның жі гіт
терінен жасақ жиналып, хан сай лапты. 
Мені қосын басшылығына ұй   ға рыпты. 
Бірінші келгендерге ке лі сім берген жоқ 
едім. «У ішсең руың мен», тәуекелге бел 
байлап маң  дайыма жазғанды көремін 
деп келі сімімді бердім. Енді өзіңе 
мықты бол!» дегенде өкіріп жылап 
жібердім. Отағасы «тоқтат!» деп зекіді. 
«Ертең  сәскеде жол бастаушы келеді. 
Соған дайындал. Елге «Арық балыққа»  
(Бұ қарбай батыр ауылының бұрынғы 
атауы) үйіңді Айтуар кәлпенің  қасына 
тік.  Ел сыйлаған  аруақ қой, сені еш
кімге түрткі қылмас, қанатының ас
тына алар. Уәде деген – Құдайдың 
аты, мен басымды оққа байлап  кетіп 
ба  рамын. Тіршілікте жолықпасақ, о 

дүниеде жолығармыз» деді. Біз жолға 
жинала бастадық. Ота ғасы түнімен 
орыстардан алған екі мылтығын та
залап, майлап,  кебе жедегі  ораулы 
жатқан қылышы мен кездіктерін  алып, 
қайрап, оқдәрілерін мал терісінен 
жасаған қалталарға са лып, жорық 
киімдерін ықшамдап ретке келтірді.  
Ертеңіне  қолдағы малды екі інісіне 
құмға айдауды тапсырды. Ақбоз атына 
мініп, екінші атты қоса ғына алып, 
жалғыз қызы Озикүлді құшақтап сүйіп, 
иіскеп аттанып кетті. Жылапсықтап 
біз қалдық.

 Ертеңіне сәскеде үш түйемен  жол
басшы келді. Біз елге қайттық. Кәл пе 
атамның  қасына  үйімді тіктім. Жағ
дайға ел құлақтанып қалған екен. Бәрі 
маған сезіктеніп қарауды шығарды. 
Аруағыңнан айналайын кәлпе атам 
ешкімге көзтүрткі етпей қамқорлық 

жасады.  Міне, содан бері қанша жыл 
өтсе де, сендермен шаңырақтың астын
да келеміз» деп шерін тарқатқан еді. 

Қарақұм көтерілісінің дүмпуі Қар
мақшы ауданының Қарақұм өңіріндегі 
және Жалағаш ауданының Сырдария 
жағалауындағы Қараөзектен Қарақұм
ға шығар беттегі Нұраның  бойын ме
кен етіп,  көшіпқонып  жүрген елді 
ме кендер мен стратегиялық маңызы 
бар теміржол бойындағы станциялар 
мен бекеттер тұрғындарын қамтыған. 
Кеңес өкіметінің қыспағына қарсы бас 
көтерген  көтерілісші шаруалар мұздай 
қаруланған жазалаушы әскерге сойыл, 
шоқпар, шиті мылтықтарымен  қарсы 
шықты. 

Бағыты солтүстікке қарай суыт 
жүріп келе жатқан  Тәуекел ауыр ой 
үстінде. Өз шаруасының керекжа
рақ тарын  алуға Қармақшыға  барып  
жүргенде  станция мен бекет  бойында  
леклегімен толып жүрген қызыл әс
керді көріп, бұлар не мақсатта  шо
ғырланып қалған деп ойлаушы еді.  
Мақсаты белгілі болды. Осындай ой 
үстінде келе жатып, кешегі хабар
шылар айтқан межеге де келді. Мұ
ны сайдың тасындай  жүз қаралы  қа
рулы  жігіт күтіп тұр екен.  Олардың 
айтуынша, Жұмағазы хан сайланып,  
сонау Қараөзек бойынан елді Қара
құмның құмына көшіруді, елді ру
лардан жасақталған қосындарды 
Сыр   манқожа мешітіне жинауға әмір 
беріпті. Осы жерде Тәуекел өзінің  
туы сы Раманқұл баласы Мірәліден 
Қараөзек бойындағы Табын елі де 
Қарақұмға көшкенін естіді. Бұлар 
Сыр манқожа  мешітіне  жеткенде жан
жақ тан  жиналған  халықтың  қарасы 
да  көп болатын. Басаяғы үш күн еру 
болып, бозқасқа шалып құдайы беріп, 
аруаққа құран ба ғыш тайды.

Жұбаназар ханның басшылығымен 
ру, тайпа, қосын басшыларының қа
тыс уымен кеңес өткізіліп, алдағы 
ұрыс жоспарының бағытбағдарын 
бел  гі   лейді. Ханның уәзіретімен қосын 
бас   шылары сайланып, елді ұрыс ма
ңайынан аулақ құмның арасына  кө
шіріп, жазалаушы қуғыншыларды 
«Қа ра үңгір» сайынан қарсы алуға пәт
уаласады. Қарақұм көтерілісінің  қол
басшысы, көтеріліс барысын жырлап, 
кейінгілерге аздыкөпті естелік қал
дырып кеткен  Тәуекел шайыр:  

– Хан болды, әмір етіп Жұмағазы,
Құдайға  тәкбірзікір айтқан назы.
Тілектес дін қарындас 

мұсылман деп,
Тиіпті ханның жазған бір қағазы.

Шартына шариғаттың тура келді,
Есіткен бұл жұмысты тура халқы.
Шөмекей, Алтын, Жаппас, 

көштік Табын,
Қыпшақ та көтерілді естіп даңқын.
Халайық Қарақұмға келдік тегіс,
Жаудан да хабар бар емісеміс.

Құрал жоқ, құр алақан, 
мылтық сайман,

Сақтай көр, біз ғарыпты 
құдай деңіз.

Жақындап қарсыласты  екі хан да,
Құдайым  қуат берсін  мұсылманға. 

Зеңбірек атқан  доптан 
шықты дауыс,

Бозала сүбе садақ атқан таңға.
Сол күні келген екен кезенген жау,
Сайланған «Қара үңгірден» 

кете ханға.

Көп әскер  бізге дейін дайын 
болған екен,

Жолықтық сәске түсте үлкен шаңға.
Көшкен ел үйін тікпей мінді атқа,
Қараүңгірдегі алғашқы шайқасты 

Тәуекел былайша  жырлайды:
– Астында ақ боз атым, 

қолда қылыш,
Иықта оқшантай мен бес атарым.
Шарт түйіп ақтықпенен 

маңдайымды,
Оқыдым ішімнен иманымды.

Көрінді сұр киімді шошақ 
қалпақтылар,

Леклек боп келе жатыр 
жасауылдар.

Асынған найзалы мылтықтары,
Әзірейлі нағыз жаналғыштар.

Түсті олар Қараүңгірдің 
сайсаласына,

Біз тұрмыз шоқпар, сойыл 
ұстап қолға.

Ұстастық осы кезде екі жақ боп,
Шіреніп ұрды олар қылышпен 

оңдысолға.

Қасымда Дүйсенбайдың 
Нұрбайы бар,

Бауырым палуан батыр 
Мірәлім бар.

Сойылмен  Нұрбай ұрды бір 
қалпақтыны,

Қылышпен мен де ұрдым бір 
шошайбасты, – деп  ұрыстың барысын 
баяндайды. 

Осы ұрыста көтерілісші шаруа лар 
жазалаушыларға соққы беріп бетін 
қай тарады. Кеңес өкіметі көтері ліс
шілерді көндіру мақсатында айлатә
сілдерге  барады. Кешірім беретініне, 
талаптарын орындайтынына кепілдік 
алып, Әліби Жанкелдин бастаған 
комиссия Қарақұмға барып келіссөз 
жүргізеді. Олар өкіметтің қойған та
лаптарын орындап, қаружарақтарын 
өткізді. Жұмағазы бастаған көтеріліс 
басшыларын «Қызылордада келіс
сөз ді одан әрі жалғастырамыз» деп 
Қар мақшыға алып келген жерде тұт
қындап, Қызылорданың абақты сына 
жапқан. Кейіннен үштіктің бұйры
ғымен Жұмағазы Алматыда 1931 
жыл  дың 16 сәуірінде, қалғандары Қы 
зылорда маңында атылған. Басшы ла 
рынан айырылып қалған көтеріліс
шілер көпке дейін өзөздеріне  келе 
алмай жүрген. 

Ұлтжанды Ертілеу, Бектілеу, 
Қауыш, Әбіштер, Мірәлі, тағы басқа
лар дың бастауымен, Қожбанды хан 
сайлап, оның жанына топтаса  бас
тайды. Алғашқы ұрыстан сабақ ал ған  
көтерілісшілер  мылтықсыз  со ғыстың 
же ңіліс табатынын түсініп, оқдәрі, қару  
алудың жолын іздестіре бастайды. Осы 
мақсатта қо лдағы алтынкүміс, білезік, 
са қи на, тағы басқа бағалы заттарды 
сатып, қаржы жинайды. Еті тірі, пысық 
жігіттер Ташкент, тағы басқа қа лаларға 
барып аздыкөпті қаруға қол жеткізген. 

Көтерілісшілер соңына ерген ха
лық тың азыптозып, жағдайы на
шар лауына байланысты сол жылдың 
қысында Сырға жақындап паналауды 
ұйғарған. Осы сәтті пайдаланған жа
залаушы қуғыншылардың қарулы 
күші көтерілісшілермен бетпебет кез
десіп, Қожбан ханды тірілей қолға 
түсіріп, басқаларын да тұтқындаған. 
«Мойынқұмдағы Тәуекел Боранбай
ұлы, Мірәлі Раманқұлбаласы да қапы
да қолға түскен. Тәуекел – қалың қас
ты, ірі қара  кісі еді, палуан болатын, 
өзі ақын, өнерлі жан. Астында ірі ала 
атымен құмның ішіндегі қыстауға  жа
қындай бергенде ұсталды. Бірқатар 
ауылдар, көпшілігі табынның жақап
тары Мойынқұмды жайлаған болатын. 
Өйткені онда Тәуекелдің  қыстауы, 
Дүйсенбайдың қыстауы сияқты ме
кендер болған еді. Мұнда Тәуекел Бо
ранбайұлы  шыңнан құлаған жыраның 
алдын бөгеп үлкен тоған жасаған,  
егін егіп, кәсіп қылған. Сол бөгеттің 
сілемдері  әлі күнге дейін бар. Жауын 
аз жауса да, су тоғанға құйылады» 
делінген А.Тілеулиевтің «Қарақұм» 
кітабында. Сондайақ:

«Вагондардан ақ жиде, дамбал 
киген, қосарлап, үшеутөртеуден  бай
лан ған адамдарды түсіріп жатты. Бұ
лар – бүгін мойындарына өлім құ
рығы ілініп, жазаға кесілген кешегі 
Қарақұмның  ерлері еді. Мұздай, суық, 
қырау үстімен жидешең айдап, сол 
үшін қазылған терең  көрдің  жиегіне  
теріс қаратып тұрғыза бастады. Іңір 
қараңғылығы қоюланып, көк жүзін 
бұлт бүркіп тұрса да ақ жиделі көтері
лісшілер нысанаға тәуір ілінетін. 
Мірәлі мен Тәуекел  бірге қосақталған 
еді. Бұл екеуін жіп емес, шынжырмен 
байлапты. Екі алып палуан көр жие
гінде қатар тұрды.

– Уа, бауырларым, ақыреттік ба
уырларым, бекерге шуламаңдар, – деп  
айқайлады. Осы кезде Тәуекел Бо
ранбайұлы: – Алланы ұмытпаңдар! 
Алла деңдер! Алла! Тәуекел мен Мірәлі 
өздері байлаған шынжырды  сұрапыл 
күшпен үзіп жіберді. Мылтықтар гүрс
гүрс атылып, төңірекке оқдәрінің иісі 
тарады. Шұңқырға құлағандардың 
үс тіне оқ тиген өлгендерін жайғас ты
рып әскерилер жүр. Сүт пісірімдей 
уақытта жүз елудей адам шейіт болып, 
жандары ұшып көкке кетті.  Жендеттер 
көр бетін көміп, жасыра бастады. Түн  
қараңғылығында қорқыраған, ыңы ран
ған дауыстар естілді», – делінген.

Иә, осыдан тоқсан жыл бұрын 
қызыл империяның озбырлығына қар
сы бас көтерген  шаруалардың соңғы 
демі осылайша біткен еді. Мүсінде 
бей неленген жазалаушы жендеттерді 
жалаң қолмен кеңірдектерінен  алып 
жатқан Тәуекел, Мірәлі сияқты палуан 
ерлер ме екен деп ойға қалдым. Олар
дың  рухтары  бүгінгі тәуелсіз егеменді 
еліміздің ұрпақтарын желепжебеп 
жүргей!

Рысбай КӘРІМОВ,
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі, Жалағаш ауданының 
Құрметті азаматы 

АЗАТТЫҚ РУХЫНЫҢ ЖЫРШЫСЫ
Өткен жылы Жалағаш ауданы орталығында  «Тағзым алаңы» ашылып, 

онда ҚР Суретшілер  одағының мүшесі, мүсінші Жәркен Сүйіндікұлы 
Смағұловтың «Қарақұм» көтерілісіне қатысқан  шаруалардың жазалаушы 
қызыл әскерлермен  шайқасының ескерткіш тақтасы қойылды. 

ҚАРАҚҰМ КӨТЕРІЛІСІНЕ 90 ЖЫЛ



Sb №156-157 (20032-20033) 17 қазан, сенбі 2020 жыл 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

Елбасы «Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің мәдени-географиялық 
бел деуі – неше ғасыр өтсе де бізді 
кез келген рухани жұтаңдықтан сақ-
тап, аман алып шығатын сим вол-
дық қалқанымыз әрі ұлттық мақ-
танышымыздың қайнар бұлағы. Ол 
ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі» деген болатын. 

Еліміз бойынша 2017 жылдан 
бастап Қазақстанның қасиетті жер-
лерін анықтау және оның тізімін 
жасақтау жұмысы қолға алынды. 
Бұл бағыттағы жұмыстарды Қазақ-
стан Республикасы Ұлттық музейі 
жанынан құрылған «Қасиетті Қазақ-
стан» ғылыми-зерттеу орталығы 
жүргізуде. Сол 2017 жылдың өзінде 
еліміз бойынша 100 жалпыұлттық 
және 500 өңірлік маңызы бар 
қасиет ті орындар іріктеліп алын-
ды. Осы аталған орталықтың ұйым-
дастыруымен елімізге белгілі 
ғалым дар, қоғам қайраткерлері, 
өлкетанушылар, археологтар, этно-
граф тардың қатысуымен  киелі жер-
лерді зерттеудің ғылыми жүйесі 
құрылып, зерттеушілер басшылыққа 
алатын нұсқаулықтар жасалды. 

Осыған сәйкес, «Қазақстанның 
қасиетті орындары» ретінде ерекше 
қастерлейтін табиғи-мәдени мұра, 
діни сәулет ескерткіштері, кесенелер, 
сондай-ақ, Қазақстан халқының жа-
дында өшпес із қалдырған тарихи 
және саяси оқиғалармен байланысты 
орындар тізімдері іріктелген бола-
тын. Сонымен қатар, осы санатқа 
Қазақстанның әлеуметтік-саяси 
өмірін де маңызды орын алатын, ұлт-
тық бірлік пен жаңғыру нышаны 
ретінде көрінетін нысандар мен 
Қазақ тарихында астана деңгейіне 
жеткен ежелгі және ортағасырлық 
қалашықтар кірді. 

Республикалық сараптамалық 
кеңес тің шешімімен қасиетті орындар 
жалпыұлттық және өңірлік маңызы 
бар қасиетті нысандар болып бөлінді. 
Барлық киелі немесе қасиетті деген 
нысандар бес топқа жіктелді:

1. Ерекше бағаланатын табиғи 
мұра ескерткіштері. Ел аузында 
киелі аталып кеткен, кейбіреуі 
қазірдің өзінде мемлкекет қорғауында 
тұрған табиғат құбылыстарының 
нәтижесінде пайда болған орындар.

2. Археологиялық ескерткіштер 
және ортағасырлық қалалық орта-
лық тар. Бұл топқа қалашықтар, 
бекініс тер, петроглифтер, қорымдар, 
халқымыздың қалыптасуына ерекше 
рөл атқарған, Қазақ мемлекетінің, Ұлы 
Жібек жолының құрылуына ұйытқы 
болған ежелгі және ортағасырлық 
қалалар кіреді.

3. Діни және ғибадат санатындағы 
орындар. Мұндай қасиетті орындарды 
әулие феноменімен байланыстыруға 
болады. Түркі кезеңіне дейінгі дәуір-
дегі аттары аңызға айналған, көне 
түркі және ортағасырдағы, сонымен 
бірге ХІХ аяғы ХХ ғасырдың басына 
дейінгі тарихи тұлғаларды қамтиды. 

4. Тарихи тұлғаларға қатысты 
қасиетті орындар. Қазақстан тари-
хында елеулі орын алатын, бүкіл 
өмірін қазақ елінің бостандығы 
мен егемендігіне арнап, үш жүздің 
батыр-билерін жиып, елдік маңызды 
мәселелерді шешкен хандар, от 
ауызды орақ тілді ел мен жердің дауын 
шешкен билер, қазақ хандығының 
тәуелсіздігі үшін күрескен қазақтың 
батырлары, ұлт-азаттық қозғалыстың 
жетекшілері, қолбасшылар, ғылым 
мен білімге, мәдениетке үлес қосқан 
мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
ақын дар, ғалымдар, ағартушылар 
тура лы мәні зор орындар алынып 
отыр.

5. Саяси, тарихи оқиғаларға бай-
ла нысты қасиетті орындар. Қа зақ 
даласында қазақ халқының бір-
лігі үшін болған шайқастарды, 
ерлікті, батырлықты, қайсарлықты 
насихаттайтын, елдің бірлігін біл-
діретін ескерткіштер мен ел жадына 
өшпес із қалдырған қасиетті орындар 
және қоғамның, мемлекеттің тари-
хын да ерекше орны бар мемлеке ті міз-
дің жаңа нышандары еніп отыр.  

Сондай-ақ, 2017 жылдан бастап 
«Қасиетті Қазақстан» ғылыми-
зерттеу орталығы облыстық мәдениет 
басқармалары мен тарихи-мәдени 
ескерт кіштерді қорғау жөніндегі 
меке мелермен және тарихи-өлкетану 
му зейлерімен, рухани жаңғыру орта-
лығының мамандарымен бірлесе 
арнайы жұмыс топтарын құрып, жер-
гілікті жерде халық арасында танылған 
қасиетті де киелі жерлердің тізімін 
анықтау жұмыстарын жүргізуде.

Осы бағытта облыс әкімдігінің 
жанынан құрамында тарих  шылар, 
археологтар, өлке тану шы лар мен 

р/с Қасиетті орындар атауы Орналасқан жері Уақыты
1 Бегім ана мұнарасы Жаңақұрылыс кеңшарынан оңтүстік-батысқа 

қарай 40 шақырым
ІХ-ХІ ғ.ғ.

2 Жанкент қалашығы Өркендеу ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 
500 метр

V-ХV ғ.ғ.

3 Жанқожа батыр жерленген 
жері

Кәукей ауылынан батысқа қарай 125 
шақырым

1969 ж.

4 Қорқыт ата ескерткіш кешені 
(стелла, амфитеатр, қылует, 
қошқар тас, мұражай)

Жосалы кентінен солтүстік-батысқа қарай 18 
шақырым

1980 ж.

5 Қазан богородный шіркеуі Тоқтыбаев көшесі, 5 1890-1895 ж.
6 Шірік-рабат қалашығы Көмекбаев ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 

87 шақырым
б.з.д. V-ІІ ғ.ғ.

7 Жент қалашығы Аққыр ауылынан оңтүстікке қарай 30 
шақырым

V-ХVІІ ғ. ғ.

8 Оқшы ата кесенесі Бәйгеқұм ауылынан шығысқа қарай 5 
шақырым

ХІ ғ.

9 Сығанақ қалашығы Сунақата ауылынан солтүстік-батысқа қарай 2 
шақырымда орналасқан.

VІ-ХІХғ.ғ.

10 Қорасан ата кесенесі Жаңарық ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 20 
шақырым

ХІХ ғ. аяғы

11 Төлегетай-Қылышты ата 
кесенесі

Қыркеңсе ауылынан оңтүстікке қарай 7 
шақырым

2008 ж.
(ХІ-ХІІ ғ.ғ.)

12 Бұқарбай батыр кесенесі Қаракеткен ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 21,3 шақырым

1993 ж.

Сыр бойындағы 
қасиетті орындар

р/с Қасиетті орындар атауы Орналасқан жері Уақыты
1 Айқожа кесенесі Жаңақорған ауданы, Бесарық стансасынан 

оңтүстікке қарай                6 шақырымда 
орналасқан

ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.

2 Айтбай мешіті Қызылорда қаласы, Сәтбаев көшесі, 18 1878 ж.

3 Ақтас мешіті Жаңақорған ауданы, Бесарық стансасынан 
оңтүстікке қарай 6 шақырымда орналасқан

1884 ж.

4 Алатағы әулие жерленген 
жер

Шиелі ауданы, Сарысу өзенінің бойында 
орналасқан

Орта ғасырлар

5 Арал асар қалашығы Арал ауданы, Қаратерең ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай  65 шақырым

ХІV ғ.

6 Арыстан баб зираты Арал ауданы, Ақбай елді мекенінен оңтүстік-
батысқа қарай 5 шақырым

IX-XI ғ.ғ.

7 Асан ата кесенесі Шиелі ауданы, Бәйгеқұм ауылынан шығысқа 
қарай 5 шақырым

ХVІ ғ.

8 Асанас кесенесі Сырдария ауданы, Айдарлы ауылынан 
батысқа қарай 15 шақырым

ХVІІ ғ.

9 Асанас қалашығы Сырдария ауданы, Айдарлы ауылынан 
батысқа қарай 8 шақырым

VІІ-ХV ғ.ғ.

10 Ахмет ишан кесенесі Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылынан солтүстік-
шығысқа қарай 100 шақырым

ХХ ғ.

11 Ашаршылық және саяси 
қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған мемориалды 
ескерткіш

Қызылорда қаласы, Арай ықшам ауданы 1998 ж.

12 Әбжали ишан мешіті Жалағаш ауданы, Таң ауылы, Жамбыл Жабаев 
көшесі, 12

1922 ж.

13 Әулие Белең ана жерленген 
жер

Шиелі ауданы, Сарысу өзенінің бойында 
орналасқан

Орта ғасырлар

14 Байқоңыр ғарыш айлағы Байқоңыр қаласы 1954 ж.
15 Бақсайыс ата кесенесі Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылынан   

оңтүстік-батысқа қарай 15 шақырым
ХVІ-ХVІІ ғ.ғ.

16 Баланды ІІ кесенесі Қармақшы ауданы, Қуаңдария ауылынан 
оңтүстік-батысқа қарай 15 шақырым

б.э.д. VІ-ІІ ғ.ғ.

17 Барсакелмес қорығы Арал ауданы 1929 жыл.

18 Бәбіш-Мола ескерткіштер 
кешені

Қармақшы ауданы, Көмекбаев ауылынан 
оңтүстікке қарай 47 шақырым

б.з.д. ІV-ІІ ғ.ғ.

19 Беркімбай кәлпе кесенесі Жалағаш ауданы, Ақсу ауылынан шығысқа 
қарай 3,2 шақырым

1977 ж.

20 Бұрынғы қыздар приход 
училищесі ғимараты (қазіргі 
дүкен)

Қызылорда қаласы, Училищная көшесі, 21 1878 ж.

21 Ғани Мұратбаев мұражайы Қазалы ауданы, Қазалы қаласының ескі бөлігі, 
Қорқыт ата көшесі, 24

ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. 
басы.

22 Ғанибай мешіті /пионерлер 
үйі, кітапхана/

Қазалы ауданы, Шаляпин көшесі, 17 үй ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. 
басы.

23 Ғанибай үйі, Қазалы ауданы, № 7 мектептің ауласында. ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. 
басы.

24 Еңсебай әулие жерленген 
жер

Шиелі ауданы, Телікөл өзенінің аяқ тұсында 
орналасқан

ХХ ғ

25 Есабыз қабірі Шиелі ауданы, Бәйгеқұм ауылынан шығысқа 
қарай 5 шақырым

ХХ ғ.

26 Жаназар батыр кесенесі Шиелі ауданы Сұлутөбе ауылынан солтүстікке 
қарай 2 шақырым

1999 жыл

27 Жәрімбет әулие қорымы Қармақшы ауданы, Көмекбаев ауылынан 
солтүстікке қарай 13 шақырым

ХІХ-ХХ ғ.ғ.

28 Жетіасар мәдениетінің 
кешенді ескерткіштері

Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандары б.з.д. І 
мыңжылдық – б.з 
І мыңжылдығы

29 Иманқұл мешіті Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан 
көшесі, 5 үй

1908 ж.

30 Кескен Күйік қалашығы Қазалы ауданы, Бозкөл ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 30 шақырым, Кәукей ауылынан 
батысқа қарай 14 шақырым

б.з І - ІХ ғ.ғ

31 Көккесене сағанасы Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылынан 
солтүстік-батысқа қарай 5 шақырым

ХІ ғ.

32 Қалжан ахун мешіт-
медресесі

Сырдария ауданы, Қалжан ахун ауылынан 
батысқа қарай 12 шақырым

ХІХ-ХХ ғ.ғ.

33 Қалқай ишан кесенесі Қармақшы ауданы, Жосалы кентінен шығысқа 
қарай 18 шақырым

ХІХ ғ.

журналистер, ақындар, өнер-
танушылар мен ғалымдардан 
құралған арнайы жұмысшы 
тобы құрылған болатын. Осы 
уақытқа дейін облысымызда осы 
жұмысшы топтың ұсыныс-пікірлері 
ескеріліп, бірлескен отырыстар 
ұйымдастырылды. Жұ мысшы топ-
тың бастамасымен барлық киелі не-
месе қасиетті деп танылатын орын -
дар іріктелді. Дегенмен, «Қасиет ті 
Қазақстан» орталығының талап -
тарына сай құжаттары мен аңыз-
әфсаналары, сапалы суреттері мен 
нақты координаттары, нысан дардың 
инфрақұрылымдық жағ дайлары 
ескерілуі шарт еді. 2017 жылы 
облысымыздан 63 нысан іріктеліп, 
құжаттары қазақ және орыс тілінде 

толық қамтамасыз етілгенімен, 
респуб ликалық комиссиядан олар-
дың 47-сі ғана өткен. 2018 жылғы 
жұмыстың жалғасы ретінде аймақтағы 
25 нысан республикалық сараптамаға 
жіберілді. Барлық ізденістеріміздің 
негізінде қазіргі таңда облыс бойынша 
72 нысан қасиетті орындар тізіміне 
еніп отыр. Бұл бағытта жұмыс 
жасаған барлық әріптестерім мен 
өлкетанушыларға, мәдениет және 
мұрағаттар басшылығына, осы ба-
ғыт та қолдау танытқан аудандық мә-
дениет бөлімдері мамандарына, музей 
қызметкерлеріне алғысымыз шексіз.

Оның нәтижиесі бойынша жал-
пыұлттық деңгейдегі 100 қасиетті 
нысанның тізіміне Қызылорда облы-
сынан 12 нысан:

Әрине, бұл жұмыстар 3 жылда 
жүр гізілген тынымсыз еңбектің 
арқасы еді. Алдағы уақытта киелі 
орын дарды ақпараттандырумен қа-
тар олардың инфрақұрылымын қолға 
алу мәселесі жолға қойылып келеді.

Сонымен бірге, облыс әкімдігі 
жанынан 2013 жылдан бастап 
ғылыми кеңес құрылған болатын. 
Кеңестің шешімімен облыстық 
бюджеттен алғаш рет археологиялық 
зерттеулерге қаржы қарастырылып, 
2014-2019 жылдары ежелгі және 
ортағасырлық Шірік Рабат, Сығанақ, 
Жанкент, Жент, Сортөбе, Бәбіш 
мола, Қышқала қалашықтарына 
және Аралдың кепкен табанындағы 
Кердері кесенесіне қазба жұмыстары 
жүргізілуде.

Қазба жұмыстары аясында 
маңызды мәдени нысандар архео-
логиялық қазба жұмыстармен қатар 
тарихи дерекнамалық зерделеулері 
жасалды. Осылайша, Сыр өңірінің 
археологиясы тың деректермен 
толықтырылуда. Қазіргі уақытта 
қазба жұмыстарымен ғана 
шектелмей, археологиялық қазба  
нысандарын сақтау, қалпына келтіру 
шаралары қоса жүргізіліп, табылған 
құнды жәдігерлер облыстық музей 
қорын толықтыруда. Алдағы 
уақытта осы табылған заттар өз 
аудандарына қайтарылып жергілікті 
тарихқа қызығатын туристер мен 
өскелең ұрпақтың бойында ұлт 
патриотизімін дамытуға, «Ұлы 
Дала Елі» идеясының жергілікті 
жерлерде дамуына атсалысса деген 
тілегім бар. Облысымызда осындай 
жинақталған мол мұраларымыз 
бен Қазақ тарихында ерекше орын 
алатын ежелгі және ортағасырлық  
қалашықтарда алдағы уақытта 
археологиялық парк қалыптастыру 
жұмыстары жүргізіледі деген 
ойдамыз. 

Қыпшақ хандығының астанасы, 
Ақ Орданың астанасы кейін Қазақ 
хандығының негізгі басқару 
орталығына айналған ортағасырлық 
Сығанақ қалашығында қазба 
жұмыстарымен қатар, толық 
абаттандыру шаралары жүргізіліп, 
“SYĠANAQ” стелласы орнатылды. 
Инфрақұрылымдық әлеуеті 
артып, келіп тамашалаушыларға 
жол төселді. Жыл сайын қазба 
жұмыстары да өз жалғасын тауып 
келеді. Сығанақ қалашығымен қатар 
ол жерде әйгілі сығанақтық ғалым 
Хусам-ад-дин ас Сығанақидың да 
кесенесі мен басында түнеуханасы да 
бар. Бүгінгі күні Қазалы ауданындағы 
Оғыз мемлекетінің астанасы атанған 
Жанкент қалашығында да осындай 
шаралар атқарылып келеді. «JAN-
KENT» стелласы орнатылып, жол 
төселіп, жарықтандыру мәселесі де 
шешімін тапқан. Сонымен қатар, 3D 
қоршау жұмыстары толық аяқталды. 

Қазіргі таңда Жаңақорған 
ауданындағы Қорасан ата, Төлегетай 
– Қылышты ата, Ақтас және Айқожа 
ишан кесенесі мен мешітіне де 
келушілер саны артып келеді. 
Жалағаш ауданындағы Бұқарбай 
батыр зиратына, Беркімбай қалпе, 
Мәмбет әулие, Мырзабай ахун 
сынды аталарымыздың басына 
жыл сайын ас беріліп, келушілер 
қатары артқан. Олар баба басына 
құран бағыштаумен қатар олардың 
ілімдерімен, аңыздарымен 
сусындап қайтады. Қармақшы 
ауданындағы Марал ишан, Қалқай 
ишан, Сейтпенбет әулиелерге, 
Арал ауданындағы Бегім ана 
мұнарасына, Қазалы ауданындағы 

Жанқожа батыр кесенесіне, Шиелі 
ауданындағы Оқшы ата, Асан ата, 
Есабыз әулиелерге де ұрпақтары, 
осы өңірдегі тұрғындармен қатар, 
шет мемлекеттерден келіп құран 
бағыштап, Алладан тілек тілеп, 
әулиелерімізге мінәжат етіп қайтады.

«Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасының екінші 
кезеңі бойынша шығарылатын 
«Қасиетті Қазақстан» кітабының 
ІІІ томына біздің облыстан жал-
пыұлттық тізімдегі 12 ескерткіш, 
өңірлік қасиетті нысандар тізіміндегі 
60 нысан және көрікті орындар 
тізіміне 16 нысан, барлығы 87 нысан 
енгізіліп жарыққа шықты. Аталған 
кітаптың тұсаукесері алдағы уақытқа 
жоспарланып отыр. 

Осы ретте айта кету керек, 
мемлекет қорғауына алынған 
ескерткіштерге, киелі орындарға 
баратын халықтың және туристердің 
саны күннен күнге артып ішкі, сыртқы 
туризмнің өркендеуіне, өскелең 
ұрпаққа ұлт тарихын ұлықтауға, 
құрметтеуге жол ашылатынына 
сенімдіміз. 

Ендігі кезектегі міндетіміз – 
нысандарды жас ұрпаққа, мектеп 
оқушылары мен студенттер арасында 
насихаттау, туристік нысанға 
айналдыру бағытындағы шараларды 
кешенді түрде ұйымдастыру. Осы 
мақсатта облыстық тарихи-өлкетану 
музейі тарапынан өңірдің қасиетті 
орындары – Қорқыт ата ескерткіш 
кешеніне, Сығанақ, Жанкент, 
Сортөбе, Қышқала, Қорасан ата, 
Оқшы ата кесенелеріне экскурсия, 
пресс-турлар ұйымдастырылып, 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
насихатталуда.

Облыс әкімдігінің қолдауымен 
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы және «Жобалық 
кеңсе» аясында 2018 жылы қасиетті 
орындарды сандық форматқа 
көшіру және әлеуметтік желі қол-
данушыларына қолжетімділікті 
қамтамасыз ету мақсатында 2 жоба 
– Қызылорда облысы бойынша 
киелі жерлердің 3D форматтағы 
интерактивті картасы енгізілген сайт 
(virtualmap.xyz) ашылса, 150 тарих 
және мәдениет ескерткішіне QR-код 
орнатылды. 

Аталған жұмыстардың бар-
лығы қастер тұтқан киелі 
орындардың маңызын ашып, жас 
ұрпақтың бойында патриотизмнің 
қалыптасуына өз септігін тигізеді 
деген ойдамыз. Сыр бойында алып 
шаһарлармен қатар бабаларымыздың 
мәңгілік мекен тапқан қаншама 
кесенелері, пантеондары бар. Қазақ 
халқы қашанда ол орындарды қасиетті 
санайтыны анық. Қанша ғасыр өтсе 
де, қабырғалары сақталып, Ұлы 
Жібек жолының дамуына өз үлестерін 
қосқан қалашықтар ел мұрасы 
екендігі даусыз. Оларды зерттеу Отан 
тарихындағы келелі міндеттердің 
бірі болса, материалдық-рухани 
құндылықтарымызды айшықтайтын 
киелі орын екені белгілі. Халық кие 
тұтқан бабалар мұрасын біз де келер 
ұрпаққа ұғындырып, аманаттауға 
борыштымыз деп білеміз.

Еркебұлан ЕЛЕУОВ,
облыстық тарихи-мәдени 

ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі мекеме 

қызметкері.
«Қасиетті Қазақстан» жобасы 

бойынша
 Қызылорда облысының 

кураторы 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында атап көрсетілгендей, рухани жаңғыру халқымыздың өткен жолын 
және бүгінгі жасампаз істерін болашақпен жалғастыру мақсаттарын қояды. Ұрпақтар жалғастығын сақтау – 
өткен ұрпақтың ізгі істері мен озық дәстүрлерін құрметтеп, ел тарихы мен мәдениетінің, дәстүрлерінің көзден 
таса қалған, бағаланбаған қайнарларын ашуға қызмет етеді. Бұл бағытта жалпыұлттық патриотизмнің өзегіне 
айналатын шаралар қатарында «Туған жер» бағдарламасы мен «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» 
жобасының маңызы атап көрсетілді.

Өңірлік маңызы бар қасиетті нысандар мен табиғи ланшафты аймақтар тізіміне 
60 нысан республикалық сараптамадан өтіп қасиетті орындар тізіміне енгізілді.

34 Қамбаш көлі Арал ауданы, Қамыстыбас  ауылы
35 Қарақұм құрылтайы өткен 

орын
Арал ауданы, Қарақұм ауылы маңында 
орналасқан

1710 жыл

36 Қарасопы кесенесі Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентінен 
оңтүстік-шығысқа қарай 5 шақырымда 
орналасқан

ХVІІІ-ХІХ ғ.

37 Қармақшы ата қорымы 
(көктастарымен)

Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Тоқтаров 
көшесі, н/з.

ХІХ ғ. соңы.

38 «Қатын қамал» үңгірі Жаңақорған ауданы, Бірлік ауылынан 
оңтүстік-шығысқа қарай 18 шақырым

ХІІ-ХVІІ ғ.ғ.

39 Қожан қожа кесенесі Сырдария ауданы, Айдарлы ауылынан 
солтүстікке қарай 15 шақырым

ХVІІІ ғ.

40 Қожаназар ишан мешіті Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, 
Біржан сал көшесі, 109

ХІХ ғ.

41 Түгіскен І-ІІ жерлеу 
кешендері 

Қармақшы ауданы, Қуаңдария ауылынан 
оңтүстік-батысқа қарай 60 шақырым

б.д.д. 
І мыңжылдықтың 

І жартысы
42 Түмен әулие кесенесі Жалағаш ауданы, Мөрәлі Шәменов 

ауылынан солтүстік-батысқа қарай  
4,5 шақырым, Қаракеткен теміржол стансасы-
нан оңтүстік - батысқа қарай 7 шақырым

ХІХ ғ.

43 Қосым қожа бейіті Қазалы ауданы, Басықара ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 70 шақырым жерде 

ХVІІ-ХVІІІ ғ.

44 Құлболды ишан кесенесі Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылынан 
оңтүстік-батысқа қарай 4 шақырым

2002 ж.

45 Мағзаман әулие ескерткіші Қазалы ауданы, Ақсуат ауылдық округінде 
орналасқан.  

2007 жыл

46 Мақтұм Сейіт кесенесі Сырдария ауданы, Шаған ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 15 шақырым

1927 ж.

47 Марал ишан кесенесі Қармақшы ауданы, Жосалы кентінен шығысқа 
қарай 18 шақырым

ХІХ ғ.

48 Мәмбет әулие төртқұлағы Жалағаш ауданы, Қаракеткен ауылынан 
солтүстікке қарай 18 шақырым

ХІХ ғ.

49 Молқалан (Молла-Қалан) 
кесенесі

Сырдария ауданы, Іңкәрдария ауылынан 
оңтүстікке қарай 3 шақырым

ХVІ ғ.

50 Мүсірәлі әулие кесенесі Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінен солтүстікке 
қарай 4 шақырым

2000 жыл.

51 Мырзабай ахун мешіті және 
жерлеу кешені

Жалағаш ауданы, Мырзабай ахун ауы лы нан 
солтүстік-батысқа қарай 8 шақырым

ХХ ғ.

52 Ноғай (Нұралы) мешіті /
аптека/

Қазалы ауданы, Жанұзақов көшесі, 51 үй ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. 
басы.

53 Оразай ишан кесенесі Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылынан оңтүстік-
шығысқа 15 шақырым

ХVІІІ ғ.

54 Өшпес Даңқ мемориалы Қызылорда қаласы, Дінмұхаммед Қонаев 
көшесі, н/з

1975 ж.

55 Сартай батыр кесенесі Қазалы ауданы, Басықара ауылынан оңтүстік-
батысқа қарай 50 шақырым

ХVІІІ ғ.

56 Сауысқандық петроглифтері Шиелі ауданы, Еңбекші ауылынан солтүстік-
шығысқа қарай 50 шақырым

қола, ерте темір 
дәуірлері

57 Сейітпенбет әулие кесенесі Қармақшы ауданы, Көмекбаев ауылынан 
солтүстік-батысқа қарай 55 шақырым

ХІХ-ХХ ғ.ғ.

58 Сунақ ата кесенесі Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентінен 
солтүстік-батысқа қарай 35 шақырым

ХХ ғ.

59 Сырлытам кесенесі Қармақшы ауданы, Тағай бөлімшесінен 
солтүстік-шығысқа қарай 16 шақырым

ХІІ-ХІІІ ғ. ғ.

60 Сырлытам кесенесі Сырдария ауданы, Іңкәрдария ауылынан 
оңтүстікке қарай 25 шақырым

ХІІІ ғ.

Атамекен
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Ол дүние есігін ашқан шақ 
Голощекиннің қылышының 
қа ны сорғалап тұрған 1937 
жылғы қыстың алғашқы күні 
еді. Сырдың күнбатыс бе тін
дегі Қызылқұмға иек сүйе
ген шағын ғана Қандөз деген 
ауылдағы қара шаруа  Ораз
бектің суық үйі сәбидің іңгә
сімен жылынғандай болған. 
Елдің сұры кеткен суық күн
дерінде қайбір шілдехана бо
лып жарытсын. Әйтеуір, аға
йынтуыс «Соңынан атұстар 
ерді» деп қуанысып қалған. 
«Көрген жерден көз кетпейді» 
атты естелік кітабында автор:

«Журналисттің кіндік қаны 
тамған жер – Қандөз. Әкесі 
бұл туғанда ОрынборТашкент 
те мір жолының Шорнақ тұ
сын дағы №31 разъезінде қара 
жұмысшы болып істейді екен. 
Содан отыз сегізінші жылы 
үйін сол Шорнаққа көшіріп 
әке тіпті. Сонда өскен, сонда 
мектеп бітіріп шалғайға ат
танған. Туған жерін тек алпыс 
алтыншы жылдың күзінде, 
«Лениншіл жастағы» бір жыл 
жұмысынан кейін еңбек дема
лысына шыққанда ғана көр
ді. Алпыс бесінші жылы сол 
жерде түйе совхозы ұйым дас
тырылып жатыр екен дегенді 
естіген. Әкесі алпыс сегізінде 
пенсияға шығып, Шорнақтан 
туған жеріне 1966 жылдың 
көктемінде көшіп кеткенін 
білген. Демалысын сол Қан
дөз де өткізген», деп жазады. 
Жо ғарыда көрсетілгендей, 
ор та мектепті Түркістан қала
сы на жақын Шорнақ елді 
ме ке нінде оқып бітіреді де, 
үлкен өмірге сол жерден жол
дама алады. Сондықтан да 
ол кісіні жұрт Оңтүстік Қа
зақстан облысының азаматы 
деп түсінеді. Шындығында 
Нұр махан Оразбеков – Сыр 
бо йы ның тумасы. Әкесінің 
қара шаңырағы Қандөзде әлі 
орнында тұр.

Өткен күндерге тағы бір 
ой жүгіртелікші. Жортпаш ба
ланың алғаш атпен шап қылап 
жүрген бір күні сұм соғыс 
басталды да, әкесі майданға 
аттанды. Сол 1942 жылдың 
күзінде анасы ауыр науқастан 
жиырма тоғыз жасында дүние 
салды...

Шешесіз жетім – шерлі же
тім. Осы қайғыдан соң Нұр
махан көп шешілмейтін де, 
көп үндемейтін де болған. Ай
налаға сүлесоқ қарайтын. Оны 
әкесінің ағасы қолына алды. 
Кейіннен ойынға да, басқа 
ша руаға да онша ықыласы 
жоқ баланы немере ағасы Тү
зелбай Шорнақтағы мектеп
ке ілес тіріп апарды. Ол сұм  
соғыс біткен 1945 жылдың 
күзі болатын. Талаптың тайы 
оқудан шапқан ба, ол сабақты 
тәуір оқыды. Өжеттілігі тағы 
бар, өз тұрғыластарының ал
дында жүрді. Бірде өжеттік 
де геннен шығадыау, тарих 
пәнінің мұғалімімен шатысып 
қалғаны бар. Бұл: – Бірінші 
Петр помещик Менщиковті 

ұр ған, – дейді. Ұстазы бол
са: – Не, сен сонда жанында 
тұ рып па едің, – деп шыты
найды. Бұл: «Оқулықта солай 
жазылған», – деп қасарысады. 
Не керек, кітапты көп оқитын 
шәкірт баланың айтқаны дұ
рыс болып шықты. Содан бері 
ол тура айтуды дағдыға ай
налдырған. Жөнсіз шаруаға 
араласу болса да қанында 
жоқ. Алайда, қиянатты іске 
шарт сынады. Бетің бар, жүзің 
бар демей айтып салады. Мұ
нысы батылдығы ма, әлді 
жүрек лүпілінің  бұйрығы со
лай ма, кім білсін?! Әйтеуір, 
жасандылық еместігі ақиқат!

«Лениншіл жас» газетін
де әдеби қызметкер кезінде 
қоғамдағы кей көзбояушы
лықты әшкерелеп «Өткінші» 
деген мақала жазды. Талай 
басшының жонына қамшы 
болып тиген журналистің бұл 
ісінің соңы ЦКда қаралып, 
кердең, керенеаудың көбі оны
мен байқап сөйлесетін болған. 

Жетпісінші жылдары «Қа
зақстанда қой басын 50 мил
лионға жеткіземіз» деген дау
рықпамен облыстардың әр 
ауданында комсомол жастар 
бригадалары құрылып, мек
теп бітірген бозбалалар мен 
өрімдей қыздарды күштеп қой 
бағуға жіберген зорлық әрекет 
жаппай өріс алған. Өмірі ата
анасының маңынан ұзамаған 
балалар айдалада мал бағып 
жүріп, талай қиыншылыққа 
ұшырағанды. Оларға қой 
бақ тырмақ түгілі үйден ұзап 
шықпаған көзсіз көбелектерді 
үлкендердің қарауынсыз тас
тау өшпенді өктемдік еді. 
Міне, сол саяси науқанға Ораз
беков қарсы шықты. Кейіннен 
бригадалар тарап, мал иелігі 
білікті мамандарға берілді.

Оның Қарағанды облы
сындағы «Орталық Қазақстан» 
газетіне бас редактор кезінде 
обкомның бірінші хатшысы 
Лагутинмен ілінісіп қалғаны 
бар. Себеп сол – баяғы шын
дықты бетке ұстайтын, тіке 
айтатын әдет. Әйтпесе, Мәс
кеу ден келген шенеунікте 
алты аласы, бес бересісі жоқ 
қой. Сол шамада Теміртау қа
ласында бірінен соң бірі сегіз 
қазақ жігітін асып өлтірген 
жантүршігерлік оқиға болған
тын. Обкомның бюросында 
бас редактор тұрып: – Бұл қа
лай, қазақтарды қорлау ма? 
– дейді. – Құқық қорғау ор
гандары ай қарап отыр ма, ба
қылайтын обком қайда?!

Бұл сөз жел жағынан адам 
жүрмейтін  біріншінің шамына 
тиеді.

– Оразбеков, ұлтшылсың!
– Мейлі, қалай ұқсаңыз, 

солай ұғыңыз, бірақ мына 
жағдайға шара көріңіз!

Айтпақшы, облыстық га
зет тің маңдайшасындағы 
«Бар  лық елдердің пролетарла
ры, бі рігіңдер!» деген ұранды 
алып тастап, «Бас кеспек болса 
да, тіл кеспек жоқ» деп жазды
руы да көзсіз ерлік еді. 

1991 жылғы Мәскеудегі 
Тамыз оқиғасы көпшіліктің 
есінде. ГКЧП туралы есті сі
мен Нұрмахан Оразбеков өзі 
басшылық жасайтын «Ор та 
лық Қазақстан» газетіне «Жек
сенбіден дүйсенбіге қараған 
түні төңкеріс болды» деген 
бас мақала жазып дайындады. 
Және де қосымша «Иә, бұл 
– төңкеріс!» деп мәлімдеме
мақаласында тағы нықтады. 
Ре дакциядағы жігіттердің зә
ре лері ұшып кетті. Әлі де им
перия қылышының қай қы 
кезі. Бас редакторларын бе
ті не қайыра алмаған соң олар 
Нұрекеңнің сыйлас ағасы 
Жайық Бектұровты шақыр
тады. Ол кісінің сөзін жерге 
тас тамас дегені болар. Ораз
беков бәрібір көнбеді. Тек, сөз 
соңына бір сөйлем қосты. «P.S. 
Бұл мақалаға тек өзім ғана жа
уаптымын, өзгелердің қатысы 
жоқ» деп қол қойды.

Материал 20 тамызда жа
рық көрді. Шындығында, бұл 
сол уақыт өлшемімен алғанда 
көзсіз ерлік еді. Кейіннен 
бір жаймашуақ кезде жазу
шы Сапабек Әсіпұлы: «Біздің 
құлдық психологиядан арыл
ғанымызды Нұрмахан осы 
мақаласымен сақтап қалды», 
деп бағалағаны бар. Расында 
бұл ел тәуелсіздігін жасаған 
империяның шабуылы еді. 
Нұ рекең оған қаламымен қас
қайып қарсы тұрды. Бұл оқиға 
туралы өзі былай мәлімдейді: 
«Кремльден жік шығып, Тө
тенше жағдай жөніндегі Мем
лекеттік комитет деген құ
ры лып, елдегі демократия 
құн дылықтарына ауыздары 
ен ді жари бастаған зиялы қа
уымның ұнжырғасын түсіріп 
жіберді. Газетіме олардың бас
шыларының материалдары әлі 
түскен жоқ болатын. Сосын 
сағат 11де радионы қойып, 
мұқият тыңдап қарасам ТЖМК 
басындағы бишікештердің 
көк сегені баяғы заман екен. 
Бұ ғаудағы елдерге баяғыша 
бұйрық беріп отыру арман
дары бопты. Бір сөзбен айт
қанда, ешкімге «Қызыл алаң

сыз» қимылдамау керек 
сияқ ты. Арам пиғылдарын 
бір ден түсіндім. Сосын ТЖМК 
құ рамы да қанқұйлы саясатқа 
лайықты «тұлғалар» екен өң
шең. Өйткені анау Бакланов 
дегенінен бастап барлығы 
әс кери мәселемен айналыса
тын адамдар болатын. Әскери 
өнеркәсіп кешені дегенге билік 
жүргізіп келген бишікештер. 
Елдегі игіліктің бәрін соғысқа, 
әскери мұқтажға жұмсағандар. 
Міне, осының барлығын ой
лай келдім де көршіме – орыс 
газетінің бас редакторына ба
рып: «Давайте Эдуард, надо 
что нибудь написать» дедім. 
Сөйтсем, ол: «А что мы мо
жем?» дейді. «А, че? Почему 
мы не можем?» деп кеңсеме 
келіп, «лездеме» өткіздім де 
«ТЖМК туралы бірдеңе жаза
мыз» деп айттым. Сосын түсте 
үйге барып шәй ішіп келдім 
де, жаздым».

Оның институтты бітіре са
лысымен тың игеруге аттанып, 
«Іле» совхозында, Соколов
Сарыбай комбинатын салуға 
қатысқаны, республикалық 
«Қа зақ әдебиеті» газетінде 
тәптәуір қызмет істеп жүріп, 
аудан өміріне қанығамын 
деп Жезқазған асып, одан әрі 
Түр кістандағы аудандық га
зеттерде қызмет істеуі – бір 
бөлек әңгіме. Асыл кездік 
қын түбінде жатушы ма еді, 
қайсар ағамыз алпысыншы 
жыл дары қайта Алматыға 
ора лып, «Лениншіл жас», 
«Со циалистік Қазақстан» га
зет терінде еңбек жолын жал
ғастырды. КазТАГта бас 
ре дактор, директордың орын
басары  қызметін 15 жылдай 
атқарды. КазТАГ – министрлік 
дәрежесіндегі мекеме. Одан 
бері де бірталай басшы қыз
меттер атқарған Нұрекең 1995 
жылдан өмірден өткен 2015 
жылдың желтоқсанына дейін 
«Қазақстан» баспасының ди
ректоры қызметінде болды.  

Жазушы қаламынан туған 
«Капитал ордасындағы 18 
күн», «Қасиеттісің сен, Отан!», 
«Қағажу көрген өмірден», 

«Мұ хиттың арғы жағы, бергі 
жағы...», «Көрген жерден көз 
кетпес», «Өткенге өкпе жоқ», 
атты және де басқа кітаптары 
оқырманына мол рухани дүние 
сыйлайды. 

Н.Оразбекұлы Елбасы 
Нұрсұлтан Назар баевтың «Тә
уел сіз дігіміздің бес жылы», 
«Пять лет независимости» 
«Та рих тағылымдары және 
қа зіргі заман» жинақтарының  
жа уапты редакторы болған. 
Оның «ҚазақстанРесей қаты
настары» «Бейбітшілік кіндігі» 
еңбектерін қазақшалаған. 

Нұрмахан Оразбеков абы
рой, беделден кенде қал ма ды. 
«Құрмет», «Парасат»  орден
дерінің иегері. Шың далған 
шар болаттай аға ның құнды 
туындылары өз оқырманымен 
рухани күш бере алады. Оған 
біз сенімдіміз. 

Қазақ руханиятының туын 
жоғары көтерген қаламгер ту
ралы оның көзі тірісінде де, 
қайтпас сапарға аттанған соң 
да мүйізі қарағайдай, алып 
жазушылар мен журналистер 
өте көп жазды. Жоғары оқу ор
нында қатар оқыған курстаста
ры жазушы Мұхтар Мағауин, 
жазушы Оразбек Сәрсенбай, 
замандасы ақын Сәкен Има
насов, Есенғали Раушанов, 
Қа зақстанның Құрметті жур
налисі Мамадияр Жақып, Ма
ғауия Сембаев, Гүлсім Ора
залиева бір емес бірнеше рет 
қалам тербеді. Ал өте талантты 
ақын інісі Серік Аңсұңқарұлы: 

«...Жаралған Күн Нұрынан 
НұрАғамай!
Тұла бойың 

асыл тектен құрағандай!
Қаңқайып қу керегем 

айдалада,
Шалқайып шаңырағым 

құлағандай...» 
деп күңі ренді. Есіл ердің өмір
ден өткенінен кейін екі жыл 
көлемінде қаламгер Гүлсім 
Оралазиеваның құрас тыр уы
мен «Шындыққа шың далған 
адам», ««Өтіп еді сол заман нақ 
осылай», «Нұрмахан Оразбек» 
атты кітаптар жарық көріп, 
оқырман қолына тиді.  

Осы жолдардың авторы да 
асыл ағаның шарапатын көп 
көрген, жанашырлық шуағына 
бөленгенін мақтан тұтады. 
Нұрекең жыл аралатып болса 
да, Қандөздегі ағайындардың 
қызықшылығы мен қайғысына 
ортақтасып  жиі келіп тұрды. 
Өмірде барынша қарапайым, 
кішіпейіл ағамыз «бара жа
тырмын, кетіп бара жатыр
мын» деп біреудің мазасын 
алуға тіптен құлықсыз адам 
еді. Рушылдық, жершілдік тіп
тен ойына келген емес. Бар 
қазақты туысым деп түсінді. 
Әр келгенінде «Осы ауыл
да сықақ жазатын Нұрмахан 
деген бала бар еді, маған 
жүздестіріңдерші» дейді екен, 
соның реті кейіндеу келді. 
Менің жазғансызғандарымды 
ауылға өзі бір келгенінде алып 
кетіп еді, бір күні «Қазақстан» 
баспасынан «Қатырамыз» ат
ты жинағың жарық көрді деп 
хабарлап тұр. Енді мен қы
сылайын, «Баспаның ақы сын 
қалай төлеймін?» Нұрекең 
оған оншалықты мән бермей: 
«Өзі міз бір кәрін жасармыз», 
дейді де қояды. Кейіннен бас
па есепшісінен кітап шығы
нын өзімше біліп алып, бө
ліпбөліп төлеген болдым. 
На рығыңыз қанша желкелеп 

тұрса да, ақша жөнінде аузын 
бір ашпадыау, жарықтық! 
«Сү йінші дайындаңыздар», 
«Ауыл дағы айтқыштар», «Беті 
бүлк етті» атты кітаптарым да 
«Қазақстан» баспасынан жа
рық көрді. Ал «Сыпыра сый
лық» атты сатиралық кіта
бым ның «Дәуір» баспасынан 
шығарылуына да Нұрекең сөз 
жәрдем жасады. Баспа дирек
торы Светлана Назарбаева 
Ел басының сыйласы айбарлы 
ағаның бір ауыз өтінішін ес
керусіз қалдырмағанына куә
мін. Ол кісіге де рақмет! 

Нұрекеңнің менің шал ғай
дағы авторлық  кештеріме ат 
арытып арнайы келіп қаты
сып, мәртебемді көтеруін қа
лай ұмытайын. Алматыға бара 
қалсам, ағаның үйіне тоқ тай
мын. Соқпай кетсем рен жиді. 
Әдия жеңгеміз екеуі «Ау ыл
дан ініміз келді» деп қуа нып, 
атағынан ат үркетін мық ты
ларды дастарханына да ша
қырдыау. Сапабек Әсіпұлы, 
Көрік Дүйсеев, Сәкен Имана
сов, Мамадияр Жақып, Оразбек 
Сәрсенбай, Әшірбек Көпішев 
секілді  марқасқаларды осы үй
де, жақыннан көрдім, лебіз де
рін естідім. Қадыр Мырза Әлі 
мен Мұхтар Мағауинмен ара
ласуымыз өзі ауылға ертіп кел
геннен басталған. Жақсыдан 
шарапат деген осы болар. 
Жақсылығыңыз Алладан қайт
сын аға! Сіздей асыл адам 
дүниеге сирек келетін шығар. 

Қаламгер бақыты неде? 
Шы ғармашылық тағды рын
да ғы соңына қалдырған мұ
расы ма, әлде замана желінің 
ба ғы тына қарамай, әділдік 
сө зін айта алуы ма? Мүмкін, 
өзі нен кейінгі жас толқынға 
берген тәлімімен ерекшеле
нер. Жоқ, өз тұстастарына сөзі 
өктемдігімен таразы басын ба
са ма? Әлде, мемлекет тара
пынан мақтаумарапаты оның 
шоқтығын биіктете ме?

Халықтың жанашыры, әділ
діктің туы, білімнің кені, қай
сар қаламгер, байыпты баспа
гер Нұрмахан Оразбековтің 
бойынан, болмысбітімінен 
осы лардың бәрі де табылады 
десек, шындықтан әсте ал
шақ кетпейміз. Ол Журна
лис тикаға барынша адал еді. 
Жүрген ортасына аса сыйлы 
болды. Біраз жыл бұрын қа
рағандылықтар оны «Халық 
қаһарманы» атағына ұсынды. 
2018 жылы Алматы қаласында 
80 жылдығына сай ғылыми
танымдық конференция жо
ғары дәрежеде өткізілді. Сөз 
соңында айтарым, өзінің туған 
өлкесі Сыр аймағында да ұлт 
жанашыры болған қаламгер 
ескерусіз қалмаса екен деймін. 
Облыс басшылығы батыл 
 жур налистбаспагер Нұрмахан 
Оразбековке лайықты құрмет 
жасауды ойластырса, жөн бо
лар еді. Аудан орталығы Жаңа
қорған кентінен, Қы зылорда 
қаласынан көшеге есімін беру
ге болар. Ғылымитанымдық 
конференция өткі зіп, Ел Тә уел
сіздігін қорғаған, оның бекем
делуіне Елбасы сапында тұрып 
еңбек сіңірген аза матымызды 
құр меттесек, нұр үстіне нұр.

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Қазақстан Жазушылар 

және Журналистер 
одағының мүшесі,

«Ақпарат саласының 
үздігі» 

ШАРБОЛАТ
Адамды өзі өмір сүрген кезеңінен бөліп қарауға 

әсте болмайтындығы ақиқат. «Адам үшін ең бастысы – 
өзінің абыройын сақтау. Қалғанының барлығы жай сөз», 
дейтін біздің жерлесіміз Нұрмахан Оразбекұлы – Ел 
Тәуелсіздігіне қатер төнгенде қасқайып қарсы тұрған 
қайсар қазақ қаламгері, батыл журналист. Нұрекең өз 
өмірі тұсындағы өткелектердің желкеміне де, ызғарына 
да, нұрлы шуағына да өз жонын тосқан айбарлы да, 
айбынды азамат болатын. 

Мұндай жағымды жаңа
лыққа жөн сұрасуды «мал
жаның аман ба?» деп ба
стайтын, оның ішінде есін 
білгеннен тіршілігі төрт 
түлікпен тығыз байла
нысты ауыл баласының 
қызығушылық танытуы орын
ды да шығар. 

Уақыт оздырмай Бекарыс
тан би ауылының тұрғыны, 
«Ғибрат» жеке кәсіпкерлігінің 
жетекшісі Ниетәлі Әбді кә
рі мовке қоңырау шалып, та
лабына оң  болсын айттық. 

Ниетәлі шаруа жайын тіз
бектей жөнелді. Замандасы
мыз көзін еңбекпен ашқан 
азамат екен. Кезінде кеңшарда 
түрлі жұмыстар атқарыпты. 
Шаруашылық тараған соң 
өз бетінше тіршілік етуге 
көшеді. Бақша да екті, мал да 
бақты. Көл алып, балық аула
ды. Уақыт өте  атакәсіпке бет 
бұрды. Жаман болған жоқ. 
Кәсібінің алға жылжуына 
мемлекет тарапынан берілген 
қаржылай қолдау үлкен 
септігін тигізді.  

Алдымен 2015 жылы жыл
қы өсіруге 17 миллион  несие 
алды. Мұнан соң сиыр өсіруге 
10 миллион теңге қаржы 
иеленді. Шаруасы алға басып, 
мал басы көбейді. Жылқыға 
алған несиені толық жауып, 
сиырға берілген қаражатты 
да еңсерді. Енді жоғарыда ай
тып өткеніміздей қой басын 
көбейтуге құлшына кірісті.  

Шіліңгір шілденің аптабын
да, қаңтардың қақаған аязы, 
көктемкүздің жауыншашы
нында Ниетәлі ғана емес, от
басы мен туғантуыс, шар
уашылық мүшелері бел шеше 
еңбек етіп, ортақ іске үлесін 
қосты. Ниетәлінің ай туынша, 
ауызбіршілігі жа расқан шағын 
ұжымда жалақы уақытылы 
беріліп, өзге де жеңілдіктер 

шамашарқынша  жасалады. 
Ал мұндай қадам еңбек өнім
ділігін арттырары хақ. 

Қазір Н.Әбді кәрі мов бас
шылық жасайтын «Ғибрат» 
жеке кәсіп керлігі мүшелері 
мал қыстату науқанына 
әзірлікпен қар баласып жүр. 
«Хан шүңгіл» аталатын 
аумақта үйі, қорақопсысы, 
иелікке қарасты жері,  ауыл 
шаруашылығы техникасы 
да бар. Төрт түлікке қажетті 
шөпті өздеріне тиесілі 
аумақтағы шабындықтан да
йындайды. Ауызсуды қыстау 
басындағы құдықтан алады. 
Төрт түлікке суды сол маңа
йдағы ойпатқа күз мезгі
лінде су жығып, қыста суат 
есебінде пайдаланады. Биыл
ғы аяқсудың тапшылығы  
шаруа шылыққа аздап салмақ 
түсіріпті. Соның салдарынан 
шөп көлемі жылдағыға қара
ғанда аздау әзірленіпті. Десе 
де, қолдағы малды толық қам
та масыз етеді деген есеп бар. 

Қазекеңнің мал басы мен  
бала санын сұрамайтынын 
ескеріп, күмілжіп қалғанмын. 
Алайда бұл сауалымды 
кәсіпкер айтқызбай түсінді.

– Бейнетінің зейнетін 
көргенді кім қаламайды?! 
Кәсіп қылған соң қарақұра 
болғаны жақсы ғой. Ұжымда 
4 адам еңбек етеді. Мал басы 
төлінің есебінен көбейіп жа
тыр. Осылайша  несиені жауып 
отырамын. Бүгінде иелігімізде 
200ден астам сиыр, тай
құлынды қосқанда 300ге тар
та жылқы, 20дан астам нар, 
аруана,  яғни түйе бар. Асыл
тұқымды ет бағытындағы 
қылшық жүнді қошқарды 
Шымкенттің Ордабасы ауда
нынан әкелдім. Аналық саулық 
қойлар  Еділбай тұқымынан. 
Бір жарым жасар қошқардың 
салмағы 162 келіні құрайды, – 
деді ол. 

Кәсіптен береке тапқан де
ген осы.

Қазалы ауданы

Малдың жайын баққан білер
КӘСІП

Қазалы ауданындағы Майдакөл ауылдық округінде 
орналасқан «Ғибрат» жеке кәсіпкерлігі «Сырда-
рия-1» кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінен берілген 20 млн теңге несиеге 500 бас қой 
сатып әкелді. Оның 481 басы аналық қой болса, қалған 
19 басы асылтұқымды аталық екен. «Екі жасар қошқары 
баспақтай» дегенді ауыл адамдары айтып жүрді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb
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Мен ол кісіні Еген аға деп 
кеттім. Науқастанып ауру
ха наға түсті деген хабарды 
ес тіп, Сұлтан Махамбетов 
ініміз екеуміз жағдайын білуге 
бардық. Қасында Дариха жең
геміз бар екен. Көз жанары
нан аурудың же ңе бастағанын 
білсек те, кө  ңілін көтеру үшін 
ойын әр  тарапқа жетелеп, көп 
әң гі ме нің басын шалып біраз 
отыр дық. Білікті, тәжірибелі 
дәрігер болғандықтан, науқа
сы ның ауыр екенін білге ні
мен, өзінің ғана емес, біздің 
де жігерімізді жанитын са
ли қалы әңгімелер айтты. Ке
терде сағынышты жүзімен, 
жылы шыраймен, ойлы көзі
мен бізбен қоштасқандай бол
ды. Жүздесуіміздің соңғы сә
ті екенін, оған да зымыра ған 
бес жыл өткенін енді се зін
гендейміз. Артына қарайла
май тын, талай өкініштерді кө
ле гейлейтін қайран уақытай! 

Еген ағамен ауруханадағы 
соңғы жүздесуімді тебірене 
еске алғанда, алғашқы кездес
уім ойыма оралды. Ол осы
дан, он жыл бұрын жиен ағам 
Нағызхан Сейтеновтың қызы 
Айгүлді келін етіп алуға бас 
құда болып келген күні еді. 
Исатай Әбдікәрімов ағаның 
немересі Нұрмұхаммед пен 
Айгүл қызымыз бірінбірі 
тауып, қазақи дәстүрмен құ
да лық басталғанды. Еңбек 
Ері Исатай ағамен құда болға
нымызға қатты қуандық, аға
ның көзі тірісінде осын дай 
жа қындығымыздың болма ға
нына өкінгенімізді несіне жа
сырайын. Уақыттың пенденің 
дегеніне көнбейтіні де – өмір 
шындығы. Исатай аға үлкен 
лауазым иесі болғанмен, қа

рапайымдылығымен халық
қа өте жақын болды. Менің 
Жақып Ыдырысов, Хамит 
Әбенов ағаларыммен аға лы
інілі араласты. Сол уақытта 
Исатай ағаға арнап төмен дегі
дей өлең жолдарын жазыппын:

Еңбегімен ер таныған 
тұлғалы,

Адамдықпен, адалдықпен 
бір жаны.

Біздер үшін әрі мақтан, 
қорғаныш,

Исатайдай ағамыздың 
тұрғаны

Сырдан шыққан Сырдың 
нағыз түлегі,

Еліменен бірге соққан 
жүрегі.

Исатайдай ағамызды 
қазірде.

Алты Алаштың бар баласы 
біледі.

Бас құда болып келген Еген 
ағаға қарап, Исатай ағаның 
көшірмесін көргендей сезімде 
болдым. Құдалыққа келген 
делегация құрамында жеңгеміз 
Дариха, Исатай ағаның қызы 
Шәмшия, Нұрмұхаммедтің 
ана сы Үмсын, Мұсахан аға
ның жұбайы Бибіайша, ұлы 
Жүсіп, Еген ағаның үлкен ұлы 
Нураддин болды. Салиқалы 
құдалықтың нәтижесі жа
ман болған жоқ. Қазір Нұр
мұ  хаммед пен Айгүл қызы
мыз Әлтайыр, Әмина, Сәпия, 
Тамерлан сынды перзент те
рі нің атаанасы, үлгілі отба
сы ның иесі. Татутәтті сый
ластықпен ғұмыр кешуде.  
Алла тілкөзден сақтасын деп 
ті лейік.

Еген ағаның Жаңақорған 
шипажайында қызмет істеп 
жүрген кезінде жұбайым Гүл

назиямен Жаңа жыл қар са
ңында барып демалып қай
туды әдетке айналдыр ған мын. 
Демалыстың соңында шипа
жайда демалушылар тілек жа
затын дәптерге лебіз жазып 
қалдырдым.

Өмірінің соңғы күніне де
йін, яғни отыз жылдан аса Жа
ңақорған шипажайында бас 
дәрігер, кейін дәрігер қызметін 
атқарған Еген ағаның шипажай 
тарихындағы орны ерекше. 
Өзі жұмыс істеген ғимараттың 
екін ші қабатында Еген ағаның 
суреті салынған арнайы ес
керткіш тақта қойылды. Елі
міздің түкпіртүкпірінен, алыс
жақын шетелдерден ке  летін 
емделушілер Еген аға  ның ұзақ 
жылғы жемісті қыз  метінен ха
бардар болып қай тады. 

Ол 1940 жылдың 15 қаза
нында Жаңақорған ауда нын
да дүниеге келген. Орта мек
тепті бітірген жылы Ақтөбе 
мемлекеттік медицина инс ти
тутына түсіп, 1963 жылы ем
деу факультетін тәмам даған. 
Институт бітірісі мен туған 
то пырағы – Жаңақорғанға 
келіп, аудандық туберкулезге 
қарсы  күрес диспансерінің 
дәрігері, кейін осы мекеменің  
жеті жылдай бас дәрігері 
қызметін атқарды. Ол кез де 
маманның біліктілігіне, бі 
ліміне, қабілетіне қарай қыз
метке қоя тын. Осы қасиет
тердің ар  қа сында Еген аға 
он үш жыл дан аса уақыт ау
дандық ауру хананың бас дә
рігері лауазымына көтеріл ді. 
Ке лінтөбе, Задарья кеңшар
лары мен ау дан ор та лығында 
емхана ғи ма  рат тарының са
лынуы, көп  те ген ауылдық 
фельд шер лікаку шер лік және 

мед  пункт тердің ашылуы Еген 
ағаның ерен ең бегінің нәтижесі 
еді. 1985 жылдан бастап өмірі
нің соң ғы күніне дейін рес
пуб лика лық дәрежедегі Жаңа
қорған шипажайында қызмет 
істеді. Еген аға Мәскеу, Қазан, 
Ташкент, Алматы қала ла
рында білімін жетілдіру инс
титуттарында оқып, медици
наның сан салалы сырына 
қа  нықты, білімін шыңдады. 

Еген ағаның ерен еңбегі 
елеусіз қалған жоқ. Ол 1981 
жылы «Құрмет белгісі» ор
денімен марапатталып, КСРО 
денсаулық сақтау ісінің үздігі 
атағына ие болды. Бірнеше 
мәрте аудандық Кеңес депу
таты болып, халықтың мұң
мұқтажын зерделеді, көпке 
көмегін тигізді. Жаңақорған 
ауданының «Құрметті азама
ты» атағын алды. 

Дариха жеңгеміз екеуі от
басында бес ұлқыз тәр бие леп, 
өмірде олардың лайықты орын
дарын табуына жағдай жасады. 
Ағаның ұлдары Нуриддин 
дәрігерхирург, облыстық ме
дицина орталығының дирек
торы, Шәмшаддин полиция 
полковнигі, заң ғылымда ры
ның кандидаты, облыстық 
ішкі істер департаментінің 
бастығының бірінші орын
басары. Қыздары Сайда – дә
рігер, Гауһар мен Бағдат – 
мұ ғалім. Еген ағаға 80 жасқа 
толып, абыз ақсақал болып 
ортамызда отыруды Алла жаз
бапты. Ағалықтың ақ туын 
төмендетпей өткен тұлға еді.  
Өкінішке толы өмір ғой. Бұған 
да шүкір дейік. 

Қазбай 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,

профессор

КЕЛБЕТ

Ағалықтың ақ туын
төмендетпеген

Пенделердің әрқайсысы бір әлем, себебі түйсігіміздің деңгейі әртүрлі. 
Қызық, өзімнен екі-ақ жас үлкен осы кісіні ондаған жылдай үлкендігі бардай 
сыйлап, ағалап кеттім. Ол кісі кім десеңіз – биыл тірі болғанда 80 жасқа толатын, 
тәжірибелі, жоғары санатты дәрігер, талайларды сауықтырған Жаңақорған 
шипажайының негізін қалаушылардың бірі, осы ауданның құрметті азаматы – 
Егенберді Әмитұлы. 

Шиелі  ауданы  
тұрғындарының  назарына!
19.10.2020 жылы – Қодаманов, 

Бидайкөл, Н.Бекежанов, Еңбекші, 
Жиделіарық, Полуказарма, Алғабас, 
Бестам елді мекендерінде және Шие
лі кенті №3, №4, №5 насос стан
цияларында;

20.10.2020 жылы – Көкшоқы, 
№21 разъезд, Жансейт, Ортақшыл, 
Жақаев, Байсын, Ақмая, Алмалы, 
Досбол би, Тәжібаев елді мекен
дерінде;

21.10.2020 жылы – Бұланбай 
бауы, Бәйгеқұм, Ботабай, Тартоғай, 
Сұлутөбе (М.Шоқай), 1 Мамыр, 
Бір лестік, Майлытоғай елді мекен
де рінде ауызсу жүйелерінде 
жос  пар лы күзгі жуушаю және 
залал сыз дандыру жұмыстары жүр гі
зілуі не орай, осы уақытта су құбы
рынан ауыз суды пайдалануға бол
майтын дығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 
8 (72432) 4-36-18.
«Арал» СЖКБД филиалының 
«Жиделі  топтық су құбыры» 

өнді рістік бөлімшесі.                                                                     
***

Жаңақорған  ауданы  
тұрғын дарының  назарына!
22.10.2020 жылы – Жаңақорған 

кенті, Құмсахаба елді мекенінде;
23.10.2020 жылы – Еңбек, 

Екпінді, Жайылма, Сүттіқұдық, Тө
менарық1, Төменарық2, Қожам
берді елді мекендерінде ауызсу жүйе
лерінде жоспарлы күзгі жуушаю 
және залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілуіне орай, осы уақытта су 
құбырынан ауызсуды пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 
8 (72435) 2-48-34.
«Арал» СЖКБД филиалының  
«Жиделі  топтық су құбырын 

пайдаланушы» Жаңақорған 
өндірістік бөлімшесі.       

***
22.10.2020 жылы – Түгіскен1, 

Түгіскен2, Қожакент, Байкенже, Жа
ңарық, Әбдіғаппар, Нәлібаев, Өзгент, 
Кейден елді мекендерінде;

23.10.2020 жылы – Бірлік, Бес
арық, Келінтөбе, Қандөз, Манап, 
Талап елді мекендерінде ауызсу 
жүйе  лерінде жоспарлы күзгі жуу
шаю және залалсыздандыру жұ
мыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауызсуды 

пайдалануға болмайтындығын 
ескертеміз.   

Анықтама тел.: 
8 (707) 926-82-51. 
«Арал» СЖКБД филиалының  

«Жаңақорған ауданының оқшау 
сумен жабдықтау жүйелерін 

пайдаланушы» өндірістік 
бөлімшесі.       

***
Жалағаш  ауданы  
тұрғында ры ның  назарына!
29.10.2020 жылы – Жаңадария, 

Аққұм, Ақсу, Бұқарбай батыр, Еңбек, 
Шәменов, Қаракеткен елді ме
кендерінде;

30.10.2020 жылы – Жалағаш 
кенті, Таң, Жаңаталап, Аққыр, 
Мақ    пал көл, Мәдениет, Аламесек 
(Ақ  арық), Мырзабай ахун елді ме 
кен  дерінде ауызсу жүйелерінде 
жос  парлы күзгі жуушаю және 
залал  сыздандыру жұмыстары жүр гі
зілуіне орай, осы уақытта су құ бы
рынан ауызсуды пайдалануға бол
майтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 
8 (72431) 31-5-45.
«Арал» СЖКБД филиалының 
«Жалағаш ауданының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін 
пайдаланушы» өндірістік 

бөлімшесі.       
***

Қызылорда қаласы 
тұрғында рының  назарына!
19.10.2020 жылы  – Бірқазан, 

Белкөл, Ақсуат елді мекендерінде;
20.10.2020 жылы – Ақжарма, Тал

дыарал, Иіркөл  елді мекендерінде;
21.10.2020 жылы – Абай, Досан, 

Қарауылтөбе елді мекендерінде;
22.10.2020 жылы – Қараөзек, 

Айнакөл, Талсуат  елді мекендерінде 
және Талсуат емхана кешенінде 
ауызсу жүйелерінде жоспарлы күзгі 
жуушаю және залалсыздандыру 
жұ мыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауызсуды 
пай далануға болмайтындығын ескер
теміз.   

Анықтама тел.: 
8 (7242) 70-08-54.

«Арал» СЖКБД филиалының 
«Қызылорда қаласының оқшау 

сумен жабдықтау жүйелерін 
пайдаланушы» өндірістік 

бөлімшесі.       
(БСН 191041027733 24.10.2019.)

Хабарландыру
«СЕАД Логистик» 

ЖШС ҚР Ұлттық эконо
мика министрлігінің Таби
ғи монопо лияларды реттеу 
комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша депар
таменті 2020 жылғы 13 
қазандағы 77НҚ бұйры
ғына сәйкес  жыл жымалы 
құрамның өтуі үшін кірме 
жолды беру қызметіне  
2020 жылғы 1 қарашадан 
бастап 1 вагон/шақырымға 
ҚҚСсыз 418,57 теңге мөл
шерінде тариф бекітіл ге нін 
хабарлайды.

  «СЕАД Логистик»    
ЖШС әкімшілігі.

Жарамсыз деп септелсін

«Айтжан Өмірзақ» шар
уа қожалығының (ЖСН 
820730300713) мөрі жоға луына 
байла нысты жарам сыз деп 
есептелсін.

Жоба

Қызылорда облыстық мәслихатының 
«___»______2020 жылғы  № ___ шешімімен бекітілген 

Қызылорда облысының аумағында оларды 
бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 

көзделген төтенше жағдайлар туындаған 
кезде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, олардың алдын алу және 
жою жөніндегі қағидалары

1. Жалпы ережелер
 1. Осы Қызылорда облысының аума ғында оларды 

бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық көзделген 
төтенше жағдайлар туындаған кезде қоғамдық тәртіп 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, олардың алдын 
алу және жою жөніндегі қағидалар (бұдан әрі – 
Қағидалар) «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 
11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 15 
бабының 1 тармағы 1) тармақшасына сәйкес әзірленді 
және оларды бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 
көзделген төтенше жағдайлар туындаған кезде 
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, 
олардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыруды 
айқындайды.

2. Осы қағидаларда мынадай ұғымдар пай
даланылады:

1) Төтенше жағдай – адам шығынына, адамдардың 
денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіруге, 
елеулі материалдық нұқсанға және адамдардың 
тыныстіршілігі жағдайларының бұзылуына әкеп 
соғуы мүмкін немесе әкеп соққан аварияның, өрттің, 
қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсе рінің, 
қауіпті табиғи құбылыстың, апаттың, дүлей немесе 
өзге де зілзаланың салдарынан қалыптасқан белгілі 
бір аумақтағы жағдай;

2) Төтенше жағдайлардың алдын алу – күні бұрын 
жүргізілетін және төтенше жағ дайлардың туындау 
тәуекелін мүмкіндігінше барынша азайтуға, сондай
ақ адамдардың ден саулығын сақтауға, олар туындаған 
жағдайда қоршаған ортаға келтірілген зиянның 
және материалдық нұқсанның мөлшерін азайтуға 
бағытталған ісшаралар кешені;

3) Төтенше жағдайларды жою – төтенше 
жағдайлар кезінде жүргізілетін авариялыққұтқару 
және басқа да жұмыс түрлері.

2. Төтенше жағдайлардың туындауының алдын 
алу

3. Төтенше жағдайлардың туындау қаупі төнген 
кезде мынадай ісшаралар кешені жүргізіледі:

1) төтенше жағдайлардың алдын алу және 
оларды жою жөніндегі аумақтық ко мис сияларды 
және жергілікті атқарушы ор ган дардың азаматтық 
қорғаудың басқару ор гандарын жинау жүзеге 
асырылады, байланыс және құлақтандыру жүйелерінің 
әзірлігі тек серіледі;

2) азаматтық қорғаудың басқару органдары басшы 
құрамының тәулік бойы кезекшілігімен кезекші 
ауысым дардың күшейтілген жұмыс режимі енгізіледі;

3) болжанатын төтенше жағдайлар туралы 
деректерді жинау, өңдеу және азаматтық қорғаудың 
басқару органдары мен күштеріне беру, мемлекеттік 
органдар мен халықты олардан қорғану тәсілдері 
туралы хабардар ету жүзеге асырылады;

4) қажет болған жағдайда эвакуациялық іс
шаралар жүргізіледі.

3. Төтенше жағдайларды жою
4. Төтенше жағдайды жою кезінде төтенше 

жағдайды жою басшысы айқындалады, оның 
шешімімен жедел штаб құрылады және мынадай іс
шаралар кешені жүргізіледі:

1) төтенше жағдайдың аймағы, шекарала ры, 
ауқымы және жіктелуі анықталады;

2) азаматтық қорғау күштері мен құрал дарының 
ісқимылдары жөніндегі ісшара лардың бүкіл 
кешенін қамтамасыз ете отырып, төтенше жағдайды 
жою жөніндегі жұмыс ұйымдастырылады;

3) экономика салалары мен объектілерінің 
орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс
шаралар орындалады;

4) шығын көлемі бағаланады;
5) төтенше жағдайды жою аймағындағы халықты 

қорғау және олардың тіршілігін қамтамасыз ету 
жөніндегі ісшаралар жүр гізіледі.

4. Төтенше жағдайлар туындаған кезде қоғамдық 
тәртіпті сақтауды және қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру
5. Төтенше жағдай жарияланған кезде полиция 

органдарының (бұдан әрі – ПО) және азаматтық 
қорғау органдарының (бұдан әрі  АҚО) барлық жеке 
құрамы үшін қызмет атқарудың күшейтілген нұсқасы 
енгізіледі.

6. Техногендік және табиғи сипаттағы тө тенше 
жағдайлар кезінде қоғамдық тәртіпті сақтауды 
ұйымдастыруды және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді олардың мәні мен ауқымына қарай 
тиісінше ПО құқық қорғау, арнаулы және басқа да 
мемлекеттік ор гандармен өзара тығыз ісқимыл жасай 
отырып қамтамасыз етеді. 

7. Төтенше жағдайлар туындаған жағ дайда 
ПО, АҚО құқық қорғау және басқа да мемлекеттік 
органдармен өзара ісқимыл жасай отырып, мынадай 
ісшараларды ұйым дастырады және жүзеге асырады: 

1) қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін 
қалпына келтіру және қолдау, құқық бұзу шылықтар 
мен өзге де құқыққа қарсы әре кеттердің алдын алу 
және уақтылы жолын кесу;

2) халықты қорғау, шығындарды есепке алу, 
адамдарды құтқару және зардап шеккен дерге қажетті 
көмек көрсету;

3) қараусыз қалған меншікті қорғау;
4) полиция қызметкерлерін, әскери наряд тарды, 

сондайақ азаматтық қорғау қызмет терінің көлік 
құралдарын тасымалдауды жү зеге асыратын көлік 
құралдарының кедергісіз өтуіне жәрдем көрсету;

5) Авариялыққұтқару және қалпына кел тіру 
жұмыстарын жүргізу.

5. Әкімшілік ықпал ету шаралары
8. Техногендік және табиғи сипаттағы төтенше 

жағдайлар кезінде қоғамдық және жол қауіпсіздігі 
саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
адамдар Қазақстан Рес публикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа 
тартылады.

Жоба

Қызылорда облысының аумағында оларды 
бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 

көзделген төтенше жағдайлар туындаған 
кезде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, олардың алдын алу және 
жою жөніндегі қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2014 жыл ғы 11 сәуірдегі 
«Азаматтық қорғау туралы» Заңының 15бабының 1 
тармағы 1) тармақ шасына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәс лихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Қызылорда об лысының 
аумағында оларды бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 
көзделген төтенше жағдайлар туындаған кезде қоғамдық 
тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, олардың алдын 
алу және жою жөніндегі қағидалары бекітілсін.

2. Осы шешім қабылданған күнінен бастап қол
данысқа енгізіледі.

        
    Лауазымы  Аты-жөні

Еліміздің Сауда және инте 
грация министрлігі Техника лық 
реттеу және метрология коми
тетінің Қазақстан стан дарттау 
және сертификаттау институты 
РМК жыл сайын өтеусіз негіз
де техникалық реттеу, метро
логия және менеджмент жүйе
лері саласында оқыту жүргі зеді. 
Ісшара халықаралық стан дарт 
талаптарына сәйкес респуб
ли каның өнеркәсіптік кәсіп
орын дары, әртүрлі деңгейдегі 
қыз меткерлердің кәсіби құзы
ретті лігінің деңгейін жетілдіру 
және арттыру мақсатында ұйым
дастырылды.

Мұндай оқыту бесінші жыл 
қата рынан өткізілуде. Алай да осы 
жолғы семинар қашық тан оқыту 
фор матында өтіп, оған кә сіп 
орындардың, мемле кет тік орган
дардың, бизнесқоғам дас тық тар
дың, сынақ зерт хана ларының 
және өнімнің сәйкестігін растау 
органдарының 70 маманы қа
тысты. Тыңдаушылар 3 күн 
ішін де ұлттық стандарттау 
жүйе сі са ла сындағы жалпы нор

матив тікқұқықтық базамен та
нысты. «Стандарттау туралы» 
Заңның негіздерін, құжаттардың 
қолданылуын, халықаралық, 
өңір лік стандарттарды және шет 
мем лекеттердің стандарттарын 
қолдану қағидаларын, ұлттық 
стандарттау жоспары мен ұлт
тық стандарттарды әзірлеу қа
ғидаларын зерттеді.

Осы семинардың жаңалығы – 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге 
асыру кезінде стандарттау және 
техникалық реттеу туралы заң
наманы практикалық қолдану 
мәселесін зерделеу. Қатысу шы
лар техникалық реттеу сала
сындағы мемлекеттік бақылау 
және қадағалау, өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету, ұлттық деңгейде 
де, ЕАЭО шеңберінде де сәй
кестікті бағалау саласындағы 
аккредиттеу мәселелерін егжей
тегжейлі қарады.

Оқыту аясында қатысушы
лар ға алғаш рет Қытай, Иран, 
Түркия, Біріккен Араб Әмір
ліктері және Германия сияқты 
ел дердің нарығына өнім экс

портына қол жеткізу және тех
никалық реттеу жүйесі таныс
тырылды.

Сондайақ, қатысушыларға 
«Халал» өнімдері мен ақпа
раттық технологиялар саласын
дағы стандарттау және тех  ни 
калық реттеу туралы заңна ма   ның 
та лаптары түсіндірілді. Қа шық
тан оқыту форматы тың дау  шы
ларды екі бағыт бойынша плат
формаларға бөлуге мүмкін дік 
берді.

Семинар барысында тыңдау
шы лар практикалық қызметте 
туындайтын сұрақтарды белсен
ді қойып, оларға лекторлар то
лық жауап берді. Бұл оқыту бо
лашақта, іс жүзінде, өнімдер мен 
қызметтер өндірісін жетілдіруде 
жоғары нәтижелерге дұрыс және 
тиімді қол жеткізуге мүмкіндік 
береді.

Нұржамал 
ЖАЛҒАСБАЕВА,

«Қазақстан стандарттау 
және сертификаттау 

институты» РМК Қызылорда 
филиалының маманы

Мамандар біліктілік арттырды

«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

Ауыл тұрғыны, ІІ топ мүгедегі 
Орысбай Наухан баев тың ауласын 
жыл сайын су басып қалатын. 
Биылғы көк темде жауған жаңбыр 
суы үй ішіне дейін жайылып, 
баспана жарамсыз күйге түскен. 
Бұл жағдайға ауыл азаматтары 
бей жай қарамай, бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып, жаңа 
үйдің іргетасын қалауды бастап 
кеткен еді.

– Өткен жылы Орысбай 
ағамызға үй салу туралы ше
шім қабылдағанбыз. Оған қа
йырымды жандар көмек қо
лын созды. Небәрі 3 күннің 
ішінде қомақты қаражат жи
налды. Қайырымдылық шара
сына ауылдың үлкенкішісі 
де, сырттағы ағайындар да ат
салысты. Үйдің іргетасын құю
дан бастап, кірпішін қалау, 
шатырын жабу, сыртын сылап
әрлеу жұмыстарына дейін ау ыл
дың жігіттері атқарды, – дейді 
№92 мектептің мұғалімі Сәбит 
Ықыласов.

Игі істің арқасында О.Нау
ханбаевтың отбасы жақында жы
лы да жайлы, заманауи құ рылыс 

материалдарымен са лын ған үйге 
көшті.

– Мен туғаннан ІІ топ мү
гедегімін. Жарым да – мүм
кіндігі шектеулі жан. Өзіміздің 
үй салуға шамамыз келмеді. 
Жыл сайын ауламызды су ба сып, 
үйіміздің қабырғалары сө гілетін. 
«Әрі қарай не болар екен?» 
деп ойланып жүргенде, ауыл 
азаматтары демеу болды. Оларға 
алғысым шексіз, – деді ол.

Мұнан бөлек, Қ.Пірімов 
ауылының азаматтары тағы бір 
отбасына көмек қолын созуда. 
Мүмкіндігі шектеулі Бектілеу 
Ізтілеуовтың үйіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуде. 
Қайырымды жандар үйдің 
еденін, терезесін және шатырын 
толық ауыстырып, ішкісыртқы 
сылақтарын түсіріп, қайтадан 
сылады.

Қиындыққа тап болған 
отбасыларға жақсылық жасап, 
жанашырлық танытқан ауыл 
азаматтарының ісі – көпке үлгі.

«СБ» ақпарат

Ауылдастарына 
үй салып берді

Қазалы ауданындағы Қ.Пі рімов ауылының 
жастары мүм кіндігі шектеулі ауылдас тарына үй 
салып берді. Баспананы тұрғызып қана қоймай, оның 
ішін қажетті жабдықтармен де қамтамасыз етті. 
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«Бір мақалаға 8 ай 
уақыт кетті»

– Дәл қазір елімізде 
ғылыми қызметті жоспарлы 
әрі қарқынды дамыту үшін 
қандай бастаманы қолға алу 
қажет деп ойлайсыз?

– Ғылым саласында 
жүргеніме биыл – 16 жыл. 
Тәжірибеге сүйене отырып, 
ғалымдарға жасалатын шарт-
тар жағы қиын деп айта ала-
мын. Ғылыммен айналасатын 
қызметкерлер негізінен екіге 
бөлінеді, оның бірі ғылыми-
зерттеу орталықтарындағы 
ғы лыми қызметкерлер болса, 
екіншісі – ғылымды оқы ту-
шылықпен ұштастырып жүрген 
мамандар. Негізгі жұ мысымен 
ғылымды қатар алып жүрген 
оқытушылардың грант конкурс-
тарына қаты суына мүмкіндік 
бар. Бұрын ол үш жылда бір рет 
ғана ұйымдастырылатын. Ал, 
қазір жыл сайын өтеді. Бірақ, 
олардың барлығына бірдей 
қатысу мүмкін емес. Дайындық, 
уақыт тапшы. Оның үстіне 
кез келген жобаның өз жоспа-
ры болады. Қынжылтатыны, 
осындай тұста кейбір әріп-
тестерім рейтинг қуып, нәтиже 
үшін емес, есеп үшін жұмыс 
істеп жатады. Осындайда 
біз сапа емес, сан қуып кет-
кендей көрінеміз. Мұны бір 
жағынан оқу жүктемесінің 
көптігімен байланыстыруға 
болады. Менің өзім бірде-бір 
рет гранттық қаржыландыру 
конкурстарында орын алып 
көрмеппін, кейде балл жетпей 
қалады, кейде эксперттердің 
қорытындысымен осындай баға 
беріледі. Келісетін, келіспейтін 
де тұстар бар. Бір жағынан 
кез келген ғалым идеясын көп 
шығара бергісі келмейді. Мен-
де де солай. Уақыт өте оны 
тағы бір адам өзіне түртіп, 
пайдаға жаратуы мүмкін. 
Әділ бәсекелестік болу керек, 
авторлық құқық та маңызды. 
Талап күшейтілгені орынды, 
дегенмен, нюанстарды да еске-
ру керек. Бір сөзбен айтқанда, 
грант беру кезінде нақты шарт 
жасалғаны дұрыс деп білемін, 
оның өткізілу уақытына да мән 
беру керек. Өйткені, процесс 
көп. Жоба үш тілде жазылады, 
порталға жүктеледі, тағысын 
тағы.

– Отандық ғалымдардың 
қызметі әлемдік деңгейде 
қалай бағаланып жүр деп ой-
лайсыз?

– Қазақстан ғалымдарының 
жалпы әлемдік ғылыми ақ-
па раттық кеңістікке кіруі 
маңызды. Халықаралық қа-
уым  дастық қандай да бір бағыт 
бойынша ақпарат іздеген кез-
де олардың алдынан қазақ 
ғалымдарының еңбегі де 
шықпай қалмайды. Мұндай 
жағдайда бізде «өмірге кел-
ген» ғылыми жаңалық пен 
жаңа технологияларды кең 
көлемде трансферттеуге жол 
ашылады. Web of Science 
(Thomson Reuters) және Scopus 
(Elsevier) сынды шетелдің 
базалық сілтемелер қорына 
ғалымдардың қолжетімділігін 
арттыру арқылы біз еліміздегі 
ғылымның даму деңгейін, 
әлемдік ғылымның қай 
бағытқа бет алғанын күні 
бұрын біліп отырамыз. Осы 
арқылы ғылымның қай са-
лаларын дамыту керектігін 
бағамдауға мүмкіндік мол. 
Бастапқыда бұл бастаманы 
дұрыс қабылдамағандар бол-
ды, алайда уақыт өте оның 
маңызы байқала бастады. 

Бүгінде отандық ғалымдар 
шетелдік рецензияланған 
жур налдарда материалдарын 
жариялауға мүдделі. Соны-
мен қатар, мысал ретінде айта 
кетейін, ұялы телефон мен 
таңғажайып тех нологиялардың 
қол да нысқа енуі, химия 
әлеміндегі түрлі қоспалардың 
шығуы ғылымның нәтижесі, 
ал саясаттанушылардың ең-
бегі көбіне көрінбей жатады. 
Ғылымның өлшемі – осы жо-
ғарыда айтып өткен халық-
аралық журналдарда мате-
риал дардың жариялануымен 
өлшенуде. Өзімнің ең алғашқы 
мақаламды үгіт-насихат та-
қы рыбына арнағаным есімде, 
оған 3 ай уақыт кетті. Ал, 
ең ұзақ жазған мақалам 8 
айда аяқталды. Оған үздіксіз 
ізденіс, тоқтаусыз зерттеудің 
арқасында қол жеткіздім. Көпке 
топырақ шашудан аулақпын, 
бірақ ғалымдардың ішінде 
бір күн ішінде мақала жазып, 
жариялап жүргендер жайлы 
естиміз. Олар көбіне «Хищник» 
секілді фишингтік сайттарда 
жарыққа шығып жатады. Ре-
цензияланатын журналдардың 
жалған сайттары бар, олар 
индекстелмейді, оны тек адрес 
арқылы ғана ажыратуға бола-
ды. Сонымен қатар процентиль 
яғни көрсеткіш бар, ол жыл 
сайын ауысып отырады, бұл 
– әлемдік кеңістікте отандық 
ғалымдардың рөлін нығайту 
бағытында қолға алынған 
жұмыстар. Жалпы, ғылым 
саласында ілгерілеу бар, бір 
қалыпта тұрған жоқ. Шетелдік 
журналдарға жіберілген мате-
риалдар да кері қайтқан емес.

«Студенттер 
академиялық жазбалар 
жазуды үйренуде»

– Ел болашағы – жас тар
дың ғылымға бетбұрысы 
қандай?

– Жастарда ғылымға ұм-
тылыс бар, бірақ қарқынды 
емес. Қазір магистратура 
ака демиялық, PhD ғылыми 
дәреже ретінде қалды. Мен 
көбіне студенттермен тікелей 
жұмыс істегендіктен бай қай-
тыным, көп жастар магистра-
тураны ғылымды дамытамын 
деп оқымайды. Мек тептерде 
қазір магистр дипломы бар 
мұғалімдерге айлық табыс 
жоғары. «Қазір қандай зерттеу 
жүргізудесің, нәтижесі қандай?» 
деген сұрақ қойылғанда көбісі 
абдырап қалады. Сондықтан 
олардың басым бөлігі білімді 
жетілдіруді емес, қызметте өсу, 
табысты арттыру мақсатында 
келеді деп айтуға болады. 
Алайда, жастардың ғылымға 
деген қызығушылығын арт-
тыру мақсатында қазір уни-
верситетте академиялық 
жаз балар жазуды үйретуді 
қол ға алдым. Бұл дәрістерде 
материал іздеу, контент, 
ивент талдау, ғалымдардың 
әртүрлі мәселелерге қатысты 
айтқан ұғымдарын саралау 
қамтылады. Ғылым – қинауды 
қажет етпейтін сала, сондықтан 
біз жастармен бірлесе оны 
дамытуға күш салуымыз керек 
деп білемін. Қай заманда бол-
масын, әр салада жетістікке 
жеткен адамдар қоғамның 
абыройлы тұлғасына айналған. 
Сондықтан біз білім озат-
тарын көбірек насихаттауға 
да жұмыс істеуіміз керек. 
Адами құндылықтар қашан 
да біліммен, әдеппен, адам-
гершілікпен өлшенген.

– Министрлік дерек
тері бо йынша, 2017 жылы 
Қазақстанда ғылымизерт
теу лер және әзірле ме лер
мен 386 ұйым айналысқан, 
олар дың 7733і 35 жасқа 
дейінгі жас ғалымдар екен. 
Ал, 20182020 жылдарға ар
налған қаржыландыруға 
ма құлданған жобалар мен 
бағдарламалар  арасында 
гранттық және бағ дар
ламалықмақсаттық қар
жыландыру аясында 35 
жасқа дейінгі жас ға лым
дардың үлесі едәуір артты де-
ген дерек бар. Осыған қарап, 
жас ғалымдарды қолдау 
жұмыстары жүйелі деген 
пікірге қосыласыз ба?

– Иә, салада серпін бар. 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев кезекті Жол-
дауында жастардың көп оқып, 
ерінбей еңбек етуі үшін оларды 
ынталандыру маңызды екенін 
айтты. Жыл сайын мемле-
кет тарапынан 500-ге жуық 
жас ғалымды шетелдің үздік 
ғылыми орталығына жіберіп 
отыру, сонымен қатар жас 
ғалымдардың зерттеулеріне 
арнап жыл сайын 1000 грант-
ты бөлу қажетті шаралардың 
біріне айналды. Бұл – жас 
ғалымдарды қолдау жаңаша 
сипат алады деген сөз. 

«Жастардың 
әлеуметтенуіндегі 
киберкеңістік рөлін 
зерттеудемін»

– Бірқатар ғылыми ең
бектің авторысыз, алда тағы 
қандай жоспар бар?

– «Болашақ» универси-
те тінің құ рыл тайшысы, эко-
номика ғылым дарының док-
торы, профессор, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі Бақ-
берген Досманбетовтың қол-
дауымен «Саяси жарнаманың 
Қазақстан Республикасында 
дамуы», «Сананы жаңғырту 
бағыттарының мәні, мазмұны 
және түсі ніктері» тақырыптары 
бойынша ғылыми-зерттеулер 
жүргізілуде. «Сананы жаң-
ғырту бағыттарының мәні, 
мазмұны және түсініктері» 
ғылыми-зерттеу жобасы ая-
сында осы уақытқа дейін 31 
еңбек жарық көрді. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында айқындалған 
сананы жаңғыртудың ба-
ғыт тарын жүйелендіру 
үшін жазылған 9 баспа та-
бақ  тан тұратын «Сананы 
жаңғыртудың 6 бағыты: мәні, 
мазмұны және түсініктері» 
монографиясы жарияланды. 
2020-2021 оқу жылынан бас-
тап осы жобаны іске асыру ба-
рысында әзірленген «Рухани 
жаңғыру: қоғамдық сана мен 
тарихи сананы жаңғырту» пәні 
«Болашақ» университетінің 
оқу процессіне енгенін үлкен 
мақтанышпен айта аламыз. 
Ғалымдар арасында тарихи 
сана түсінігін шартты түрде үш 
деңгейде қарастыру кеңінен 
таралған: мифологиялық, 
идеологиялық және ғылыми-
философиялық. Уақыт мифо ло-
гиялық санада туындайды және 
көрініс табады. Ұлы даланың 
ми фо логиялық материалдары 
бұл мақсатты толықтай қам-
титындығы белгілі. Идео логия 
тарихи сананың мағыналық 
өзегі болып табылады. Ол 
қоғам тұтастығының уақыт 
өлшеміндегі өткені, бүгінгісі 
мен келешегін қамтамасыз 

етеді. Ал, ғылыми-фило со-
фиялық деңгей болса, тари-
хи сананың ұтымды дәйек-
темелерін құрып, тарихи 
тәжірибені жиынтықтайды. 
Қазақстандықтардың тари-
хи санасын жаңғырту үшін 
бірнеше ірі жобаларды жүзеге 
асыру қажеттілігі белгілі 
болды. Жаңа пәнді әзірлеу 
және енгізу барысында Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» және «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық 
мақалаларынан туындаған мә-
селелерді теориялық талдау-
ды мақсат еттік. Ұлттық және 
қоғамдық сана, тарихи сана 
ұғымдарын түсіндіру, сананы 
жаңғырту бағыттарының мәні, 
мазмұны және түсініктерін 
жүйелеу, қоғамдық сананы 
жаңғыртуға бағытталған жоба-
лар және оның нәтижелерімен 
таныстыру, Ұлы даланың жеті 
қыры ретінде көрсетілген 
түсініктерді талдау, тарихи са-
наны жаңғыртуға бағытталған 
жобалармен таныстыру – 
негізгі міндет. Алдағы уақытта 
аталған пәннің оқу құралын 
жарыққа шығаруды жоспар-
лап отырмыз. Жалпы, жоба 
ғылыми нәтижелерді оқу 
үрдісіне енгізумен қатар жаңа 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізуге, тың идеялар ту-
ғызуға септігін тигізеді деп ой-
лаймыз. 

Қазіргі кезде, бұдан бө лек, 
«Жастардың әлеу мет тенуіндегі 
киберкеңістік рөлі» тақырыбын 
зерделеудемін. Бұл ой маған 
еңбек демалысы уақытында 
келді. Бір сайтқа көзімше ки-
бершабуыл жасалды, осы 
жайт тақырыпты таңдап ал-
уыма түрткі болды. Бүгінде 
әлеуметтік желінің мәдениеті, 
оның қоғамдағы рөлі, желідегі 
кез келген мәселеге қатысты 
наразылық белсенділіктерін 
анықтау және кері байланысты 
зерделеу  басты назарымда.

– Бір сұхбатыңызда «Ал
дыңғы қатарлы елдер жер 
қойнауындағы қазбаны 
емес, адамның ақылойын 
басты байлық санайды. 
Сондықтан «Білім эконо-
микасы» қағидаларына 
сүйену арқылы Орталық 
Азиядағы беделімізді артты-
ру стратегиялық міндетін 
жүзеге асыра аламыз» де-
ген екенсіз. Осыған алып
қосарыңыз бар ма?

– Дамыған елдерде ілім 
іздеп, білімді жетілдіру бірінші 
орында. Әлемдік практикаға 
көз жүгіртсек, бір ғана Синга-
пур мемлекетінде үздіксіз білім 
алу мәселесі жүйелі жолға 
қойылған. Мұнда табиғи ресурс 
аз болғанмен, билік адами капи-
талды және өмір бойы білім алу 
тұжырымдамасын дамытуға 
күш салып отыр. Себебі, олар 
ХХІ ғасырдың сауатсыздығы 
– ізденбеу, қайта даярлаудан 
өтпеу деп біледі. Біздің елде де 
бұл саладағы қарқын қарымды. 
Елімізде азаматтардың өзін 
жетілдіруі, білімділігі мен 
білікті болуы назарда. Жалпы, 
білім экономикасының негізгі 
факторы – адами капитал. 
Мәселен, пандемия уақытында 
біз денсаулық мәдениетін 
үйрендік. Ол да білім эконо-
микасына, адами капиталға 
қатысты дер едім.

– Әңгімеңізге рахмет! 
Ғылым жолында табыс 
тілейміз!

Әңгімелескен: 
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,

«Сыр бойы»

«Ғылымда 
әділ бәсекелестік 
болуы керек»

«Ғылымсыз прогресс болмайды». Бұл – елімізде 
жүргізіліп келе жатқан ғылым мен жаңа технологияны 
дамыту саясатының басты аксиомасы. Жақында Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев  ғылымға қолдауды күшейтіп, 
жас ғалымдарға арналған зерттеу гранттарының санын 
арттыруды тапсырды. Осы ғылым әлеміне көрсетілген 
демеу, саладағы күрмеулі мәселелер жайлы саяси 
ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профес-
сор, «Болашақ» ғылыми-зерттеу институтының директо-
ры, облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы 
ғылыми сараптамалық топтың мүшесі Мұрат Насимовпен 
әңгімелескен едік.

Жастайынан зерек, білімге 
құмар болып өскен Мырза-
бай Азаматұлы Бұқарадағы 
Көкілташ медресесін үздік 
бітірген. Ол діни оқулармен 
қатар астрономия, матема-
тика, медицина, философия 
ілімдерін де толық игер-
ген. Бұған қоса әулиешілік, 
емшілік, сақи-жомарттық 
қасиеттерді де бір бойы-
на жиған ілімдар кісі ша-
мамен 1903-1905 жылдар 
аралығында туған ауылы 
маңынан асар арқылы мешіт 
салғызып, ел ішінің балаларын 
имандылыққа, сауаттылыққа 
баулыған. Елдің басын құрап 
егіншілікке, халықты бірлікке 
шақырған.

Мүшәйраға қатысқан 
ақындар ахунның осын-
дай азаматтық бейнесін 
ашуға талпынған, тұлғаның 

бейнесін жас ұрпақ жадына 
салған.

Ақындардың жасына шек 
қойылмаған мүшәйраның бас 
бәйгесін «Сыр бойы» газетінің 
қызметкері Дүйсенбек Аяш-
ұлы олжалады. 1-орынды 
жала ғаштық жас ақын Дамир 
Айтбай алды. 2-орын аралдық 
Ерғали Абдуллаевтың ен-
шісіне тиді. 3-орын жала ғаш-
тық белгілі ақын Қуат Әдис 
пен қызылордалық Ұлықбек 
Тәңірбергеновке берілді.

Жеңімпаздар диплом және 
ақшалай сыйлыққа ие болды. 

Мүшәйраны облыстық 
халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-про-
дюс  серлік орталығы мен Жа-
лағаш аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 
ұйым дастырды.

«СБ» ақпарат

Сөз зергерлері 
Сыр саңлағын 
өрнектеді

Діндар-ғұлама Мырзабай 
ахунның 190 жылдығына арналған 
«Сыр саңлағы – Мырзабай ахун» 
атты облыстық онлайын жазба 
ақындар мүшәйрасы мәреге жетті.

– «Сыр – Алаштың анасы». 
Бұл – көненің көзі, мәдени 
мұралардың асыл көмбесі, 
талай тарихты қойнауына 
бүккен, талай тарланды қанат-
тандырған Қызылорда жайлы 
айтылған сөздер. Бүгінде өңір 
дамуы айшықты. Білім, өнер, 
мәдениет саласы өрлеу жо-
лында. Спортта да серпіліс 
айтарлықтай, соның ішінде ве-
лоспорт түріне қызығушылар 
саны артқан. Қызылорда ка-
рантин уақытында ашық аспан 
астындағы жаттығу залына 
айналды. Тәуелсіздік даңғылы 
бойында велосипед теуіп, 
бос уақытын тиімді өткізетін 
жастар көбейген. Алғашқы 
астанаға, қасиетті топыраққа 
қош келдіңіз! Қолға алған 
бастамаңыз сәтімен бол-
сын, – деген тілегін жеткізді 
Р.Каюпов.

Шынында, қызығы мен 
қиыншылығы қат-қабат мұн-
дай айшылық сапарға шығуға 
екінің бірінің батылы бара 
қоймайды. Ал, Дамир үшін 
бұл алғашқы тәуекел емес. 
Шара барысында волонтер 
жазда «Абайға жол» акциясы 
аясында ұлы ақынның туған 
жеріне жаяу сапар шеккенін 
айтты.

– Сапарға неге көлікпен, 
атпен, тым болмаса вело-
сипедпен бар майсыңдар 
деп сұрап жатты. Бірақ, біз 
стереотиптерді бұзғымыз 
келді. Жалқау халық емеспіз. 
Бастапқыда экспедиция құ-

ра мында төрт адам болдық. 
Алайда, арамыздағы екі 
адам ұзақ жолға шыдамады. 
Мәреге туған бауырым Дәулет 
Көшеевпен бірге жеттік, Абай 
жерленген кесенеде болып, 
ұлы ақын туған өлкенің кере-
мет жерлерін араладық. Бұл іс 
– ұлы ойшылдың мерейтойы-
на қосқан аз да болса үлесіміз, 
– дейді Дамир.

Ал, бұл кезекті сапардың 
мәні тіпті бөлек. Жоспар 
бойынша Дамир 5 облысты 
велосипедпен жүріп өтуге 
тиіс. Жол бойы кездескен 
ауыл-аймақтарды аралап, 
ондағы смартфон, планшет 
секілді техникаларға мұқ-
таж оқушылардың ті зімін 
жасайды. Шеру ұйым дас-
тырушылары тиісті қара-
жатты жинап, көмекке зәру 
жандарға жіберіп отырады. 
Айрықша жобаға демеу-
шілік танытқандардың бірі – 
кәсіпкер Қайрат Құ дай берген. 
Бизнесмен шеткері ауыл-
дар дағы интернеттің қалай 
жұмыс істейтінін, балаларға 
қашықтан білім алуға қандай 
жағдай жасал ғанын білгісі 
келеді және көмекке мұқтаж 
жандарға қол созуға асық.

Қайырымдылық қанат 
қаққаны жақсы. Мұндай ша-
ралар жұртшылықтың на-
зарын аудара отырып, игі 
істердің өркен жаюына да 
серпін береді.

М.СНАДИНҚЫЗЫ

2200 шақырымды 
велосипедпен 
бағындырады

Осы аптада әуесқой велошабандоз Дамир Көшеев 
велосипедпен Алматы қаласынан Сыр еліне жетті. 
Ақтөбеге дейін мыңдаған шақырымды велосипедпен 
еңсерем деген ерікті сапар барысында мұқтаж отбасы-
лардан шыққан жеткіншектерге қайырымдылық көмек 
көрсетуді көздейді. Саяхатшыны облыстық ішкі саясат 
басқармасы басшысының орынбасары Руслан Каюпов, 
облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының 
басшысы Қуаныш Жанұзақов пен қаладағы велосүйер 
қауым ерекше ілтипатпен күтіп алып, маңызды сапарда 
сәттілік тіледі. 


