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САПАР

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

7
ТАРИХ МӘСЕЛЕ

ӨЗЕКТІ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Жиында алдымен 1 
жел тоқсан – ҚР Тұңғыш 
Президенті күні мен Тәуел
сіздік күні мерекесін ұйым
дастыру мәселесі тыңдалды. 
Облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет мерекені атап 
өтудің арнайы медиажос
пары бекітілетінін және 
атаулы мерекеде түрлі дең
гейдегі онлайн шаралар ұйым
дастырылатынын жеткізді. 
Бұл ретте имидждік медиа
өнімдер әзірленіп, әлеуметтік 
желілерде, мессенджерлерде 
ақ параттандыру жұмыстары 
жүргізіледі.

Облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет мереке қар
саңын да өңірде тақырыптық 
онлайн ісшаралар, білім беру 
ұйымдарында дәрістер, дөң
гелек үстелдер, имидждік 
жобалар ұйымдастырылып, 
онлайн концерттер, спектакль
дер, музейлерде онлайн экс кур
сиялар, виртуалды көрмелер, 
онлайн спорттық жарыстар 
өтетінін жеткізді.

Екінші мәселе «20202021 
жылдарға арналған Жұмыспен 
қамтудың Жол картасы» бағ
дарламасының орындалу 
бары сына арналды. Облыстық 
жұмыспен қамту және әлеу
меттік бағдарламалар басқар
масының басшысы Гаухар 
Қалмақова бағдарлама шең
берінде 291 жобаға 40,1 
млрд теңге бөлініп, тиісті 

жұмыстардың іске асқанын 
баяндады. Сонымен бірге 
жыл аяғына дейін бірқатар 
жобаларды аяқтау міндеті 
тұрғанын тілге тиек етті. 

Бағдарлама арқылы әлеу
меттікмәдени салада 126 
жоба, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық саласында 42 
жоба, инженерліктранс
порт тық салада 70 жоба, 
абаттандыру бағытында 53 
жоба іске асуда. Бүгінде 291 
жобаның 162сі аяқталып, 
пайдалануға берілді. Нәти
жесінде 9553 адам жұмыспен 
қамтылды. 

Басқарма басшысы еңбек 
биржасы арқылы азаматтарды 
жұмыспен қамту мәселесіне 
де тоқталды. Өңірде халықты 
жұмыспен қамту орталықтары 
арқылы 188 адам жұмысқа 
орналасса, қоғамдық жұмыс
тарға 106 адам жіберілген. Ал, 
электрондық еңбек биржасы 
арқылы 134 адам жұмысқа 
қабылданды. 

Мұнан кейін Қызылорда 
облысы бойынша тексеру 
комис сиясының төрағасы 
Сәуле Құлымбетова 20172021 
жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасының 
3ші бағытының және «Жұ
мыспен қамтудың 20202021 
жылдарға арналған жол 
картасының» іске асырылу 
тиімділігіне мемлекеттік аудит 
жүргізу барысын баяндады. 

Үшінші мәселе мүгедектігі 
бар адамдарды әлеуметтік 
оңалту бағытында атқарылған 
жұмыстарға арналды. Басқарма 
басшысы Гаухар Қалмақова 
2020 жылы мүгедектігі бар 
адамдардың жеке оңалту 
бағдарламасын орындауға 
бөлінген қаржы көлемі 1,5 
есеге артқанын жеткізді. 

Бүгінгі күні өңірде 30283 
мүгедектігі бар адам тіркелген. 
9 ай ішінде жұмыспен қамту 
орталықтары арқылы 807 
мүмкіндігі шектеулі азамат 
жұмыспен қамтылған. Ал, 6398 
азамат электронды цифрлық 
қолтаңбалармен қамтамасыз 
етілген. 

Жиын барысында облыс 
әкімі елді мекендерде инфра
құрылымдық жобаларды жүзе
ге асыру арқылы халықты 
жұмыспен қамту мәселесін 
жал ғастыру және мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға қолайлы 
орта жасау бағытында кешен
ді шараларды іске асыру 
қажеттігін атап өтті. Сонымен 
бірге 3 желтоқсан – мүмкіндігі 
шектеулі жандардың халық
аралық күніне орай облыстағы 
ерекше жандарға көңіл бөлу 
қажеттігін қаперге салды. 

Мұнан кейін облыстық 
қаржы басқармасының бас
шысы Елена Шаврова бюд
жеттің игерілу барысын баян
дап, көрсеткіштерге тоқталды. 

Жиын соңында облыс 
әкімі жыл аяғына дейін 
маңыз ды әлеуметтік және ірі 
инфрақұрылымдық жобаларды 
аяқтауды, бюджет қаражатын 
толыққанды игеру қажеттігін 
тағы да қаперге салып, сала 
басшыларына бірқатар тап
сырма жүктеді. 

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезекті 51сессиясы 2020 жылғы 11 
желтоқсанда сағат 16:00де Облыстық 
мекемелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 1) 
мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер 
ұсынылады:

1. 20212023 жылдарға арналған облыстық 
бюджет туралы. 

2. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комис

сияларының отырыстары 2020 жылғы 
11 желтоқсанда сағат 10:00де, тұрақты 
комиссиялардың бірлескен отырысы сағат 
11:00де өткізіледі.

  Облыстық мәслихат

Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 
50сессиясы 2020 жылғы 04 желтоқсанда сағат 11:00
де Облыстық мекемелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 1) 
мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер 
ұсынылады:

1. Қызылорда облысы әкімінің өзіне жүктелген 
функциялар мен міндеттерді орындауы туралы есебі.

2. «20202022 жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 
жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешіміне өзгерістер 
мен толықтыру енгізу туралы.

Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиялардың 
бірлескен отырысы 04 желтоқсанда сағат 10:00де 
өткізіледі.

Облыстық мәслихат

ХАБАРЛАНДЫРУ

КҮН ТӘРТІБІНДЕ 
ТӨРТ МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
аппарат мәжілісі өтті. Онда 4 мәселе қаралып, сала 
басшылары атқарылған жұмыстарды баяндады. 

Жиынға облыс әкімінің орынбасарлары мен салалық 
басқарма басшылары, онлайн режимде қала, аудан 
әкімдері қатысты.

«Жалбызымның жоқтығынан 
жалғызымнан айырылдым».  Бұл 
ертеде шипалық қасиетке ие 
жалбызды таба алмай, жалғыз 
баласынан айырылған атаана ның 
мұңзары еді. Онан бері қан шама 
жылдар жылжып, уақыт өтсе 
де, құлаққа сіңіп қал ған осы бір 
ауыз сөз ел ара сында  ұмытылмай 
келеді. Әри не, бүгінде жалбызға 
қарап тұр ған күніміз жоқ.  Бас 
ауырып, балтыр сыздаса, дәрі
ханаға ба рып қажетті дәрі
дәрмегімізді қа лауымызша ала 
қоямыз. Оның үстіне бұл уақытта 
қы зыл дыжасылды дәрідәрмек  
жар намасынан  көз сүрінеді. Бұ
лай болуы заңды да. Өйткені 
фар мацевтика  – табысты сала. 
Бизнестің басты бағытына айнал
ған дәріханалардан аяқ алып жүре 
алмай қалғанымыз да осыдан. 

ФАРМАЦЕВТИКА:  
ОТАНДЫҚ ӨНДІРІС 
ОҢАЛМАЙ ТҰР

Кеше Қазақстан 
Республикасының Энергетика 
министрі Нұрлан Ноғаев Сыр еліне 
жұмыс сапарымен келді. Алдымен 
министр мен облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Қызылорда» электр 
тарату тораптары» акционерлік 
қоғамына барып, жұмысымен 
танысты.

Аймаққа электр энергиясын беру 
және таратумен айналысатын компания 
1964 жылы іске қосылған. Облыс 
бойынша электр жүйесі желілерінің 
ұзындығы 10 046,3 шақырымды құраса, 
оның ішінде әуе желілері – 9924, 4 км, 
кабельдік желілер – 121,9 км. Бүгінде 
электр желілері мен жабдықтарының 
72 процентінің тозығы жеткен. 1837 
трансформаторлық қосалқы станцияның 
басым бөлігінің салынғанына да 25 жыл 
болған.

Жарық тарату, электр жүйесінің 
желісіне жүргізілетін жаңғырту жұмыс
тарымен компанияның басқарма төр
ағасы Мұхитжан Кәрімбаев таныстырды.

– 20212026 жылдарға арнап 
6 жыл дық тарифқа өтініш бердік. 
14700 есептегіш ауыстырамыз. Ке
лесі жылы қалалық 4 подстанцияға 
жаңарту жұмыстары басталады, – деді 
М.Кәрімбаев. 

Компанияның тарихымен танысқан 
министр мен аймақ басшысы ғимарат 
ішіндегі шағын музейді де аралады.

***
Мұнан соң министр мен облыс әкімі 

«Қызылордажылуэлектрорталығы» мем
ле кеттік коммуналдық кәсіпорнының 
жұмысын көрді. Мекеме тарихы 1964 
жылдан басталады. Алғашында шағын 
цех болып, кейіннен қала аумағының 
өсуіне байланысты бірнеше кезеңмен 
үлкейтілген кәсіпорын қазір қаланы 
жылумен қамтуда жетекші рөл атқарып 
тұр. Мұндағы жылу желілерінің жалпы 
ұзындығы 186,8 шақырымды құрайды. 

– Мекеме «Оңтүстік» бу қазандығы 
және әр шағын аудандағы автономды
модульдік қазандығынан құралып, 
орталықтандырылған жүйемен жұмыс 
істейді. Бүгінде кестеге сәйкес барлық 
жерге жылу берілген. Күнделікті 
ауа райына сәйкес барлық жылу 
нысанындағы температураны қалыпты 
ұстаймыз. Кәсіпорындағы қондырғылар 
жылдағы жөндеу жұмыстары арқылы 
жаңарып отырады. Әу баста бу 
қазандықтарына көмір жақсақ, кейіннен 

мазут отыны, қазір газды пайдаланып 
отырмыз.

Келешекте осы орталық қызметін 
екі кезеңге бөле отырып, қайта толық 
жаңарту жұмыстары жоспарлануда. Көп 
қондырғылардың пайдалану уақыты 
бітуге таяу, ескірген жабдықтар да 
баршылық. Сондайақ қала ішіне жылу 
беретін қосымша су қазандықтарын да 
салдыру мүмкіндігін қарастырудамыз, 
– деді орталық директоры Наурыз 
Сатқанов.

Орталық қызметін аралау барысында 
облыс басшысы министрге қос нысанды 
жаңғырту бойынша ұсыныстарын 
жеткізді.

***
ҚР Энергетика министрінің өңірдегі 

жұмыс сапары Қармақшы ауданында 
жалғасты. Жосалы кентіндегі қайта 
жаңартудан өткен  «Жосалы» ҚС
22035/10 кВ электр станциясының 
жұмысымен танысты.

«Өңірлерді дамыту» және 
«Жұмыспен қамтудың Жол картасы» 
мемлекеттік бағдарламалары аясында 
аудандағы электр желілері мен қосалқы 
станцияларды жаңартудың 3 жобасы 
аяқталып, ҚР Тұңғыш Президенті күні 
қарсаңында іске қосылуда. 

– Аталған станция – бүкіл Қар мақшы 

ауданын электр энергиясымен қамта
масыз ететін бас қосалқы станция. Ол 
1960 жылы пайдалануға берілген. Сонан 
бері жөндеу көрмеген. Қайта жаңарту 
барысында  заманауи стандарттарға 
сәйкес келетін қондырғылармен жарақ
тандырылды. Нәтижесінде аудан 
тұрғындары сапалы әрі тұрақты электр 
энергиясымен қамтамасыз етілетін 
болады, – деді облыстық энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылық басқармасының басшысы 
Руслан Нұрмағанбетов.

Жалпы кенттегі электр станциясының 
жөндеу жұмыстары былтыр қыркүйек 
айында басталған. Жоба құны 1,701 
млн теңгені құрайды. Жаңарту 
жұмыстары барысында қуаты 25 МВА 
220/35/10 кВ және 6,3 МВА 35/10 кВ 
трансформаторлары орнатылып, тарату 
құрылғысы салынған. Сонымен бірге 
сыртқы қондырғыларға арналған ашық 
тарату құрылғысы орнатылуда.

Сондайақ  3 аудан орталығын  
газдандыру жұмысы да таныстырылды. 
Облыстық энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық бас
қармасы басшысының айтуынша, 2019
2020 жылдары Жосалы, Тереңөзек 
және Жалағаш кенттерін газдандыру 
басталған болатын. Соның ішінде 
Қармақшы ауданы Жосалы кентін 

газдандыру бойынша жұмыстың 95 
проценті орындалған. Жыл аяғында 
іске қосу жоспарланған. Қазіргі кезде 
автоматты газ тарату станциясын 
тексеру жұмыстары жүргізілуде. 
Тексеру аяқталған соң кенттің ішкі газ 
құбырын қабылдап, газ беруді бастайды.

Министр сонымен қатар Төретам 
кентіндегі «Төретам кенті және Ақай 
ауылдық округінің 610/0, 4 кВ электр 
желілерін кеңейту және қайта жаңарту», 
«Төретам кентінің 35/10 №22 қосалқы 
станциясын кеңейту және қайта 
жаңарту» жобаларымен танысты.  

Бірінші жоба бойынша 96 шақы
рымнан астам электр желісі жаңартылып, 
Төретам кенті мен Ақай ауылына қуаты 
әртүрлі жиынтықтрансформаторлық 
қосалқы станциялардың 33 бірлігін 
орнату жұмыстары жүргізілді. Ал 
екінші жобаны жүзеге асыру барысында 
электргазды ажыратқыштар қайта 
жаңартылып, трансформатор мен 
вакуумдық ажыратқыштар және 
микропроцессорлық қорғанысы бар 
РУ6 кВ орнына екі секциялы шиналар 
орнатылған. 

Мамандар бұл жобаларды іске 
асыру энергия тұтыну режимдерін 
оңтайландыруға, заманауи жабдықтарды 
қолдану мен жаңа технологияларды 
енгізу есебінен электр энергиясының 

ысырабын азайтуға ықпал ететінін, 
сондайақ 18304 тұтынушының сапалы 
электрмен үздіксіз қамтылатынын 
айтады.

 Білуімізше, келер жылдан бастап 
Қазалы қаласын, Қармақшы ауданының 
Төретам және Ақай елді мекендерін, 
Арал ауданының Сексеуіл кентін, 
Қызылорда қаласындағы Наурыз 
және Махамбет елді мекендерін 
газбен жабдықтау жобаларын іске 
асыру жоспарлануда. Бұл өз кезегінде 
тұрғындардың әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға үлкен септігін тигізетін 
болады.

Н.Ноғаев  Байқоңыр қаласындағы 
«Байқоңырэнерго» өндірістікэнер
гетикалық бірлестігі» мемлекеттік 
біртұтас кәсіпорнының қызметімен, 
сондайақ ЖЭСті табиғи газға көшіру 
жөніндегі жұмыс барысын да көрді. 

Жылу электрстанциясы Қазақстан 
Республикасының меншігінде. Негізгі 
қызметі Байқоңыр қаласының және 
«Байқоңыр» кешенінің объектілеріне 
жылу және электр энергиясын жеткізу. 
Белгіленген электр қуаты – 48 МВт. 
Станцияда қолданылатын отынды 
мазуттан газға ауыстырған жағдайда 
тариф тұрғындарға төменгі бағамен 
ұсынылады деген жоспар бар.

– Бүгін Энергетика министрлігінің 
жауапты қызметкерлерімен бірге 
Қызылорда облысындағы отын энер
гетика кешені саласындағы меке
мелердің ахуалымен, жұмысымен 
таныс тық. Жұмыс сапарында  облыс 
орталығындағы электр тарату компа
ниясында және жылыту орталығында 
болдым. Сонымен бірге Жосалы, Төре
там кентіндегі кіші станциялардың 
жағдайын көрдік. Байқоңыр қала
сындағы энерготаратушы және жылу 
өндіруші мекемелермен таныстым. 
Меке мелердің барлығы өздеріне 
жүктелген жұмыстарды ойдағыдай ат
қаруда. Бірақ кенжелеп қалған тұстары 
да бар. Қызылорда жылу орталығы 
ескірген. Жаңасын салу мәселесі күн 
тәртібінде тұр. Ендігі жерде осы бас
таманың  тұрғындар игілігіне айна луына 
әрекет етуіміз керек, – деді министр 
журналистерге берген сұхбатында. 

Сондайақ, Нұрлан Ноғаев айтылған 
ұсыныстарға қолдау көрсетілетінін 
жеткізді.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

Ержан ҚОЖАС,
 «Сыр бойы»

НЫСАНДАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖҰМЫСЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Тұңғыш Президент 
және Тәуелсіз Қазақстан

Жиырма бірінші
ғасыр

МӘРТЕБЕ

“Технолог іздеушісі жоқ 
мамандық болып тұр”

Ақшұбар мылтық 
білтелі...
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Аймақ

1 Жумашев Мейрамбек 
Тогусович

1978 ж.т., «Тоғыс-Аралотын» ЖШС 
директоры; Арал ауданы, Арал қаласында тұрады

2 Сайлауова Гүлжайна 
Еркінқызы

1994 ж.т., Қармақшы аудандық емханасының педиатр-
дәрігері, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде тұрады

3 Шагиртаев Имамзада 
Куанышбаевич

1969 ж.т., “Таң ЛТД” ЖШС директоры, 
Жалағаш ауданы,  Таң ауылында тұрады

4 Алмашева Манат 
Тамабаевна

1966 ж.т., “Ансар М” ЖШС директоры,
 Қызылорда қаласында тұрады

5 Байкадамов Наурызбай 
Сейткалиевич

1967 ж.т., Облыс әкімінің орынбасары, 
Қызылорда қаласында тұрады

6 Налибаев Максут 
Ибрайханович

1961 ж.т., Облыс әкімінің экономикалық қауіпсіздік 
жөніндегі кеңесшісі, Қызылорда қаласында тұрады

7 Турешова Ляйля 
Бегалиевна

1966 ж.т., “Nur Otan” партиясының ҚОФ төрағасының 
бірінші орынбасары, Қызылорда қаласында тұрады

8 Абенов Сакен 
Рахметович

1966 ж.т., “Аграрлық кредиттік корпарациясы” АҚ ҚФ 
директоры, Қызылорда қаласында тұрады

9 Махашов Бахдаулет 
Еркинбекович

1962 ж.т., Жан-Арай ЖШС директоры,
Қызылорда қаласында тұрады

10 Амитов Нуридин 
Егенбердиевич

1968 ж.т., Облыстық көпбейінді медицина орталығының 
директоры, Қызылорда қаласында тұрады

11 Әбибуллаева Аида 
Ибрагимқызы

1972 ж.т., “Қазпошта” АҚ ҚФ директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады

12 Бисенов Кылышбай 
Алдабергенович

1957 ж.т., Облыстық мәслихат хатшысы,
Қызылорда қаласында тұрады

13 Амреев Галым 
Махмутбаевич

1970 ж.т., “Байқоңыр ӘКК” АҚ тәуелсіз директоры, 
Қызылорда қаласында тұрады

14 Махамбетов Аскар 
Аралбаевич

1968 ж.т., «Best-serviseLTD» ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады

15 Ералиев Магжан 
Абзалович

1989 ж.т., “Абзал и К” ТС директоры, 
Қызылорда қаласында тұрады

16 Ибраев Нурболат 
Балтабаевич

1988 ж.т., “Авто-Лидер” ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады

17 Ескалиева Гульнара 
Бабабековна

1969 ж.т., Облыстық білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподақ комитетінің төрайымы, Қызылорда қаласында 
тұрады

18 Бихожаева Сарсенкул 
Байдешовна

1963 ж.т., “Ақмешіт ақшамы” газетінің бас редакторы, 
Кызылорда қаласында тұрады

19 Сактаганов Канагат 
Жанайбекович

1966 ж.т., “АСАР” ЖШС директоры, 
Қызылорда қаласында тұрады

20 Оңғарбаев Аманжол
Сақыпұлы

1968 ж.т., “Сыр медиа” ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады

21 Сәлімгереев Нұрым 
Сәлімгерейұлы

1994 ж.т., Арал аудандық спорт клубының тренері, 
Арал ауданы, Арал қаласында тұрады

22 Ибраимова Лаура 
Колханатовна

1971 ж.т., “Азаматтарға арналған үкімет” АҚ Қызылорда об-
лысы бойынша филиалы аудандық Халыққа қызмет көрсету 
бөлімінің қызметкері, Арал ауданы,  Арал қаласында тұрады

23 Аяганов Еркебулан 
Бауыржанович

1989 ж.т., Сексеуіл локомотив депосы бастығының өндіріс 
жөніндегі орынбасары, Арал ауданы, Сексеуіл кентінде 
тұрады

24 Шуренов Талгат 
Женисович

1974 ж.т., “Арал теңізі “ станциясының бастығы», 
Арал ауданы, Арал қаласында тұрады

25 Тулебаев Ардак 
Канибаевич

1973 ж.т., “Тұлпар” ЖК директоры, 
Арал ауданы, Арал қаласында тұрады

26 Тілеп Ібайдулла 
Тілепұлы

1959 ж.т., “Тілеп” ЖШС директоры, 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде тұрады

27 Утеев Мнажадин 1957 ж.т., “Сыр маржаны” ЖШС директоры, Қазалы ауданы, 
Әйтеке би кентінде тұрады

28 Сарабеков Адилбек 
Сербаевич

1962 ж.т., “Казалы Строй Сервис” ЖШС директоры, Қазалы 
ауданы, Әйтеке би кентінде тұрады

29 Баймаханов Галымбек 
Курманбаевич

1972 ж.т., Қазалы аудандық диагностикалық 
консультациялық емханасының меңгерушісі, Қазалы 
ауданы, Әйтеке би кентінде тұрады

30 Қарымсақова Рабиға 
Көптілеуқызы

1974 ж.т., “Ақерке” балабақшасының меңгерушісі, Қазалы 
ауданы, Әйтеке би кентінде тұрады

31 Асанова Роза 
Шораевна

1969 ж.т., Ғ.Мұратбаев атындағы мемориалдық мұражайдың 
директоры, Қазалы ауданы, Қазалы қаласында тұрады

32 Төлепов Орынбасар 
Өтепұлы

1962 ж.т., “Жаңажол” ЖШС директоры, 
Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде тұрады

33 Абдикаримов 
Шакизада

1956 ж.т., “Қоғам ТВ” телерадиоком пания ның 
құрылтайшысы, Қызылорда қаласында тұрады

34 Байрахтарова 
Дильфура Бакишовна

1976 ж.т., №108 орта мектеп директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары, Қармақшы ауданы, ІІІ Интернационал 
ауылында тұрады

35 Дуйсебаева Мунира 
Кулымбетовна

1969 ж.т., «Айналайын» балабақ шасының меңгерушісі, 
Шиелі ауданы, Шиелі кентінда тұрады

36 Бисенбаев Нұрлан 
Ертайұлы

1978 ж.т., Қармақшы аудандық ветеринарлық станциясының 
директоры, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде тұрады

37 Байғараев Дәулет 
Кәрібайұлы

1971 ж.т., Т.Салқынбайұлы атындағы балалар музыка 
мектебінің директоры, Қармақшы ауданы, 
Жосалы кентінде тұрады

38 Уздембаев Жаксылык 
Нурбаевич

1967 ж.т., “Оркен Алем” ЖШС директоры, Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кентінде тұрады

39 Мустафаев Садык 
Шонмурынович

1966 ж.т., “Қара қайнар” ауыл шаруашылығы кооперативінің 
төрағасы, Жалағаш ауданы, Мәдениет ауылында тұрады

40 Есенов Расул 
Абуталипович

1973 ж.т., “Углесбыт” ЖШС директоры,
Сырдария ауданы, Тереңөзек кентінде тұрады

41 Султанов Сейткамал 
Абзалович

1973 ж.т., “МадиҚажы” ЖШС директоры, Сырдария ауданы, 
Шіркейлі ауылында тұрады

42 Акпамбетов Самат 
Молдабекович

1966 ж.т., №147 орта мектебі директорының орынбасары, 
Сырдария ауданы, Бесарық ауылында тұрады

43 Шаутай Тілеуберген 
Құдайбергенұлы

1962 ж.т., “ПетроҚазақстанҚұмкөлРессорсиз” АҚ-ның 
құрылыс бөлімінің басшысы, Қызылорда қаласында тұрады

44 Дуйсенов Мейрамхан 
Мусаханович

1964 ж.т., Шиелі аграрлық-индустралды колледжінің 
директоры, Шиелі ауданы, Шиелі кентінде тұрады

45 Дүйсенбек Баян 
Сабырқызы

1993 ж.т., Жеке кәсіпкер,  
Шиелі ауданы, Шиелі кентінде тұрады

46 Шәукебаев Қазбек 
Алтынбекұлы

 1972 ж.т., Шиелі ауданаралық ауруханасы бас дәрігерінің 
орынбасары, Шиелі ауданы, Шиелі кентінде тұрады

47 Дуйсенова Молдир 
Мейрамхановна

1988 ж.т., “Мөлдір и К” ЖШС директоры, Шиелі ауданы, 
Шиелі кентінде тұрады

48 Абдибекова Индира 
Жанайдаровна

1978 ж.т., Аудандық “Оқушылар үйінің” директоры,  
Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде тұрады

49 Ысқақ Жанкелді 
Ойшыұлы

1958 ж.т., “Жаңақорған-Транзит” ЖШС Бас директоры, 
Қызылорда қаласында тұрады

50 Рустемов Мухамеджан 
Токташович

1974 ж.т., “Жаңақорған Тазалық” ЖШС директоры, 
Жаңақорған ауданы, Қожакент ауылында тұрады

51 Турлыбеков Жанабек 
Оразбекович

1987 ж.т., Жаңақорған аудандық халықты жұмыспен қамту 
орталығының директоры, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған 
кентінде тұрады

52 Айдаров Нурхан 
Дуйсенханович

1985 ж.т., Уақытша жұмыссыз, Жаңақорған ауданы, 
Жаңақорған кентінде тұрады

53 Орынбасаров 
Наурызбай Ерікұлы

1993 ж.т., Жаңақорған аудандық Жастар ресурстық 
орталығының директоры, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған 
кентінде тұрады

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 14-бабы  8) тармақшасына және 
104-бабына сәйкес Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы 2020 жылғы 24 қарашада 
«Nur Otan» партиясы» қоғамдық бірлестігі Қызылорда облыстық филиалының 53 адам-
ды қамтитын партиялық тізімін мынадай құрамда тіркеді:

Қызылорда облыстық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

Қызылорда облыстық сайлау комиссиясының «Nur Otan» партиясы» 
қоғамдық бірлестігі Қызылорда облыстық филиалының партиялық 

тізімін тіркеу туралы

Жалпы отырыста ҚР Мем-
ле кеттік хатшысы Қырымбек 
Көшербаев мемлекет азаматтық 
қо ғамның тұрақ тылығын арт-
тыруға, партиялардың, кәсіп-
одақ тардың және бұқаралық ақ-
парат құралдарының қызметіне, 
жергілікті өзін өзі басқаруға, еркін 
және әділ сайлау өткізуге, аза мат -
тардың бейбіт жиналыстар ұйым-
дастыру құқығын жүзеге асыруға 
қа тысты заңнаманы жетілдіру 
арқылы саяси трансформацияға 
қадам басуға мүмкіндік алатынын 
мәлімдеді. Сонымен қатар Мем-
лекеттік хатшы тұрғындар жер-
гілікті бюджеттің қалай қалып-
тасатынын, оның орын далуын 
сайланған әкімнен қалай талап 
ету керектігін, әкімдердің қалай 
сайланатынын, даму бағдарла ма-
ларының орындалу барысын бақы-
лауды жақсы түсінуі қажеттігін 
баса айтты.

ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Аида Балаева да 
он лайн формат бұл форумның 
жа л ғыз ерекшелігі емес екенін, 
оның маз мұндық және ұйым-
дастырушылық жағына қа тысты 
бірқатар жаңашылдық енгі зілгенін 
баяндады. Форум қоры тындысы 
бойынша 650-ден астам нақты 
ұсыныс түскеніне тоқталды. Бас-
қосуда қайырымдылық, волонтер 
және меценаттықтың ұлттық рей-
тин гін әзірлеу қажеттігі  айтыл ды. 

Деректерге сүйенсек, Қазақстан 
әлемдік рейтингте қайы рымдылық 
бо йынша аутсай дер лердің 
қатарында. Сондықтан бұл бастама 
бізге артық етпейді. 

Ауқымды шарада мұнан өзге 
де маңызды мәселелер көтерілді 

және республика бойынша  
ең үздік деген ҮЕҰ марапат 
төрінен табылды. Сыр өңірінен 
«Азаматтық қоғамды дамытуға, 
оның ішінде ҮЕҰ қызметінің 
тиімділігін арттыруға жәрдемдесу» 
номинациясымен «Бастамаларды 
қолдау» бірлестігі марапатталып, 
мәртебесі биіктеді. Бұл ретте 
облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет бірлестік жетекшісі Мадина 
Төлепованы жеңіспен құттықтап, 
алғыс білдірді. Аймақтағы ҮЕҰ-
ның дамуына, азаматтық қоғамның 
қалып тасуына зор үлес қосып 
жүр ген бірқатар азаматтарды да 

ар найы номинациялармен мара-
паттады.

– Үкіметтік емес ұйымдар – 
елдің күшін және мемлекеттің 
тұрақтылығын арттыратын маңыз-
ды қоғамдық институт. Қазір 
облыста тіркелген ҮЕҰ саны – 
1000. Бүгінде олар өңірдің рухани-

мәдени, қоғамдық өміріне белсене 
қатысуда. ҮЕҰ-ға жан-жақты 
көмек көрсететін Азаматтық 
альянс қауымдастығының жұмысы 
да жанданды. Қазір олардың 
жұмысы жаңа бағытта жүргізілуде. 
Қауымдастық «Қызылорда 
облысының үкіметтік емес 
ұйымдар Альянсы Қауымдастығы» 
заңды тұлғалар бірлестігі болып 
қайта құрылды. Ауқымды істер, 
жоспарлар бар. Әсіресе, ауылдық 
жерлердегі ҮЕҰ-мен жұмысты 
күшейту жоспарда, – деп қоры-
тындылады жиынды Серік Ахмет.

«Тұңғыш Президент және 
Тәуелсіз Қазақстан: Тарих. Бүгін. 
Болашақ» атты шараға облыс 
әкімі нің орынбасары Серік Ахмет, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты Наталья Жұмаділдаева 
(онлайн), Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің 
про фес соры, тарих ғылымдарының 
док торы Берекет Кәрібаев, облыс-
тық мәслихат хатшысы, ака-
демик Қылышбай Бисенов, 
Ә.Тәжібаев атын дағы облыс тық 
әмбебап ғылыми кітап ханасының 
директоры Нұрлыбек Мыңжас, 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев, жоғары 
оқу орындарының басшылары мен 
ғалымдар, басқарма басшылары, 
саяси партиялар мен үкіметтік 
емес ұйым өкілдері, қала және 
аудандардағы зиялы қауым 
өкілдері қатысты. 

Шара «Елбасы және Сыр елі» 
тарихи-деректі көрмесін тама-
шалаудан бастау алды. Мұнан 
соң облыс әкімінің орынбасары 
С.Ахмет қатысушыларды ҚР 
Тұңғыш Президенті күнімен 
құттықтап, конференция жұмы-
сының маңыздылығын атап өтті. 

– Еліміздің тарихи даму жо-
лын дағы толағай табыстарды 
отан дастарымыз ғана емес, барша 
әлем жұртшылығы  Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті-Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

есімі мен байланыстырады. Сон-
дық тан атал ған мереке мем-
лекетіміздің мерейі, ұлт бірлігінің 
жарқын көрінісі іспетті. Бүгінде 
Тұңғыш Президентіміздің тарихи 
тұл ғасымен бірге айтылып, 
ажырамас ұғым ретінде бекіген 
Тәуелсіздік, Ядросыз қарусыз әлем, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы, 
Елорда қатарын «Сыр – 
Алаштың анасы» максимасы то-
лықтыра түседі. Бұл сөз қазір 
жерлестеріміздің мәртебесі һәм 
рухын көтеретін ұранға айналды.

Елбасының тәуелсіздіктің ал-
ғаш қы күндерінен сақтардың, 
оғыздар мен қыпшақтардың, Ұлық 
Ұлыс пен Ақ Орданың және Қазақ 
хандығының туы тігіліп, 1925 
жылы Қазақ Республикасының 
астанасы ретінде ұлтымыздың 
тарихи атауын қайтарған Сыр 
өңіріне де қолдауы ерекше. Оны 
облысымызда жүзеге асқан әрбір 
бастамаға көрсеткен ықыласынан 
байқауға болады. Бұл халықтың 
ертеңге деген сенімін нығайтты, – 
деді облыс әкімінің орынбасары.

Шара барысында онлайн 
байла ныс арқылы Нұр-Сұлтан 
қала сынан ҚР Парламенті Мә-
жілісінің депутаты Наталья Жұма-
ділдаева сөз алып, Елбасының 
Қазақстан халқы Ассамблеясын 
қалыптастырудағы жасам паз қыз-
метін баяндаса,  облыс тық мәс  лихат 
хатшысы, академик Қылышбай 

Бисенов «Тәуелсіздік. Елбасы және 
Сыр өңірі» тақырыбында баяндама 
жасады. Ал әл Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің 
профессоры, тарих ғылымдарының 
докторы Берекет Кәрібаев 
«Тұңғыш Президент күні – 
мемлекеттілікке құрмет күні» 
тақырыбында еліміздің әлем 
алдындағы  деңгейін, мерекенің 
маңыздылығын сөз етті. Сондай-
ақ, Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасының 
дирек торы, тарих ғылымдарының 
кандидаты Нұрлыбек Мыңжас 
«Елбасы тәжірибесі: экзистен-
циализм нен гуманистік үдеріске 
ұмтылыс» тақырыбында баяндама 
жасап, тұшымды ойымен бөлісті.

Конференцияны қорытын ды-
лаған С.Ахмет: – Тәуелсіздік жыл-
дарында дамудың «Қазақ стандық 
жолы» мен «Назарбаевтың этнос -
аралық және конфес сия аралық 
келісімінің моделі» қалып -
тасты. Бұл – Елбасының батыл 
қадамдарының, тарихи шешім-
дерінің және оған қолдау көрсеткен 
халқымыздың бірлігінің арқасында 
келген үлкен жеңіс. Сондықтан 
тарихи тұлғаның тағылымы 
ғасырлар бойы тарих таразысында 
жасай беретіні сөзсіз, – деді.

Онан әрі республикалық конфе-
ренцияның жұмысы  секциялық 
оты рыста жалғасты. Бірінші секция 
«Елбасы және Қазақстан халқы 
Ассам блеясы: жасампаз 25 жыл», 
екінші секция «Тұңғыш Президент 
және Арал аймағы: экологиялық 
апаттан «Ғасыр жобасына», үшінші 
секция «Сыр Алаштың анасы: 
тарихи-мәдени сабақтастық» тақы-
рыптарына арналды. Секциялық 
жұ мыстардың нәтижесінде кон-
ферен цияның қарары қабылданды.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ 
ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН

Sb
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

«Достық үйінде» 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы және «Рухани жаңғыру» орталығының 
ұйымдастыруымен республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті.

IX АЗАМАТТЫҚ ФОРУМ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

Sb
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Кеше ІХ Азаматтық форумның жұмысы мәресіне жетті. Пленарлық 
сессияны онлайн көрсетілім арқылы облыстағы ҮЕҰ да тамашалап, 
алдағы жоспарын нақтылады. Облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
қатысқан жиында  форумның ерекшеліктері мен жаңашылдықтары сөз 
болды.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 6-бабының 2-6-тармағына және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 25 мамырдағы 
№296 қаулысымен бекітілген облыстардағы, респуб-
ликалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы көші-
қон процестерін реттеудің үлгілік қағидаларына 
сәйкес, Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1.«Қызылорда облысындағы көші-қон процестерін 
реттеу Қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2017 жылғы 14 шілдедегі №134 
шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5942 нөмірімен тіркелген, 2017 
жылдың 30 тамызында Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген шешіммен бекітілген, Қызылорда 
облысындағы көші-қон процестерін реттеу 
Қағидаларында:

бүкіл мәтін бойынша «оралмандарды» және 
«оралмандар» деген сөздер тиісінше «қандастарды» 
және «қандастар» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облыстық

мәслихатының 
хатшысы

Қ.БИСЕНОВ

ЖОБА

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН ПРОЦЕСТЕРІН РЕТТЕУ ҚАҒИДАЛАРЫН 
БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 2017 ЖЫЛҒЫ 
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Қызылорда облыстық 
мәслихатының
кезекті сессиясының 
төрағасы
Н.АМИТОВ
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Sb
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

ЕЛ және ЕЛБАСЫ

Күміс қанат, құс тұмсық ұшақ 
Внуково әуежайына келіп қонғанда 
ымырт үйіріліп қалған еді. Қас-қағым 
сәтте-ақ қараңғылық қоюланып шыға 
келді. Сумаңдаған суық жел алып 
ұшақтың жылы салонынан шыққан 
жолаушылардың қойыны-қонышын 
кеулеп, денесін тітіретті. Шыңылтыр 
аяз бет шымшиды. «Алматыда 
ауа райы ашық, күн жылы еді, – 
деп ойлады ол. – Мәскеу аспанын 
қорғасындай ауыр, қарақошқыл 
бұлт торлап алыпты. Осындай көз 
байлайтын бұлыңғырлықты жаным 
сүймейді. Табиғаттың да, оның ең 
ғажайып туындысы адамның да 
ашық, жайдары болғанына не жетсін. 
Жүрегім асау аттай тулап, атқақтай 
соққаны несі? Сезімім алдамаушы еді, 
бұл ненің белгісі?.. »

– Нұрсұлтан Әбішұлы, саламатсыз 
ба? Ол ой орманынан шығып, дауыс 
шыққан жаққа қарады.

– Саламатсыз ба?
– Мен Борис Николаевичтің 

тапсырмасымен сізді тосып тұрмын.
– Жайшылық па?
Аспан түстес көгілдір көзді, сұңғақ 

бойлы, сұлуша жігіт жарықшақ 
дауыспен жасқана сөйледі: 

– Борис Николаевич шұғыл 
хабарласуыңызды өтінді. 

Екеуі сөйлесе жүріп аса мәртебелі 
жолаушылар аяқ суытатын бөлмеге 
келіп кірді. Ельциннің өкілі Беловежге 
қоңырау шалды да, телефон трубкасын  
Назарбаевқа ұсынды. 

– Нұрсұлтан Әбішұлы, дәл қазір 
шұғыл түрде Беловежге ұшып келуіңді 
өтінемін, – деді Ельцин. 

– Не үшін? – деді Назарбаев 
Ельциннің асығыс сөйлеген даусынан 
әлдебір абыржушылықты аңғарса 
да, қанына сіңген қашанғы әдетімен 
сабырлық сақтап.

– Ресей, Украина, Белоруссия 
үштігі шұғыл түрде аса маңызды құ-
жат әзірлеп, тап осы жерде соған қол 
қоямыз. Соған Қазақстанның төр тін-
ші болып қосылуын қалаймыз. Шуш-
кевич пен Кравчуктың  да өтініш осы.

– Ол құжат не туралы?
– Кеңес Одағын тарату туралы. 
Ельциннен соң  Белоруссия 

президенті Шушкевич те, Украина 
Президенті Кравчук та Назарбаевпен 
телефон арқылы тілдесті.

Ресей, Белоруссия, Украина 
Президенттері  Қазақстан Президенті  
Назарбаевқа үшеулеп салмақ салғанда 
бәрінің айтатыны бір сөз – шұғыл 
түрде Беловежге ұшып келіп, аса 
маңызды құжатқа Қазақстан атынан 
қол қою. Жаратылысынан кеңпейілді 
болса да, Нұрсұлтан Әбішұлы бұл 
ұсынысты қабылдай алмады. «Үш 
бірдей ірі мемлекеттің атынан сөйлеп 
тұрған аса мәртебелі, биік беделді ескі 
достарымның көңілін қанша қимасам 
да, қиналсам да  ел сенімін ақтауым 
керек. Маған халқымның қамынан 
қымбат ештеңе жоқ!» Қас-қағым сәтте 
осыны ойлап үлгерген Нұрсұлтан 
Әбішұлы шұғыл шешім қабылдады.

– Елмен ақылдасып, кеңесіп 
алмай, ондай аса жауапты құжатқа 
қол қоя алмаймын, – деді. Қазақстан 
Президентінің кесіп айтқан кесімді 
сөзінен кейін үштік одақ өз істеріне 
кірісіп кетті. 

Ал Нұрсұлтан Әбішұлы қайтадан 
ой орманына оралды.

«Сонда бұл қалай болғаны? – 
деп ойлады. – Тұйықтан шығуға  
жанталасқан Горбачев  елде 
қалыптасқан жағдайды талқылау үшін 
Украина, Белоруссия, Ресей және 
Қазақстан Президенттерін Кремльге 
шақырған жоқ па еді? Сол сәтте емес 
пе, Ельциннің маған телефон шалып 
«Мен Белоруссияға ұшпақпын. 
Кравчук та сонда келмекші. Сол 
жерде ақыл қосып, Горбачевқа 
нақты ұсыныспен келеміз» дегені.  
Горбачев одақтық шарттың барлық 
нұсқасында  өзінің жеке билігін 
сақтап қалуға жанталасып бағуда. 
Ал, Ельцин бастаған топ оған жол 
бергісі жоқ. Осының соңы саяси 
тайталасқа апарып  соқпаса жарар 
еді. Горбачевтің бұлыңғыр саясаты 
күмәнді көбейтіп, тұманды қоюлатып 
барады. Соның салдарынан елдегі 
экономикалық қана емес, саяси 
реформалар да тұйыққа тіреліп тұр. 
Тұйықтан шығар жол қайда? Ельцин, 
Кравчук, Шушкевичтердің  ойында не 
бар? Қазақстан үшін қай жол тиімді?  
Менің қандай байлам жасағаным жөн. 
Саясат та егін сияқты, не ексең, соны 
орасың. Әліптің артын да баққан жөн 
шығар, әйтсе де, қапы қалуға хақым 
жоқ. Өмірдегі өзгерістерге орай 
уақытпен бірге адымдайтын батыл да 
шұғыл шешімдер керек. Өрең жетсе 

оқиға мен уақыттың алдын орап кет. 
Саясатта асығуға да, кешігуге де 
болмайды...»

Айнымас серігіне айналған ауыр 
ойлар Нұрсұлтан Әбішұлына түн 
ортасына дейін ұйқы бермеді. Қанша 
кеш жатса да, қанға сіңген қашанғы 
дағдысымен ерте оянып, төсектен 
сергек тұрған ол ертесіне күнілгері 
жа салған  келісім бойынша Кремльге, 
Горбачевқа келді. Горбачевтің  жеке 
өзімен көзбе-көз сөйлесермін деп 
ойла ған, әйтсе де, Ельцин де сонда 
екен.

Кремльдегі үшеуінің арасындағы 
қиюы қашқан қиын әңгіме екі 
сағатқа жуық уақытты алды. Ең 
басты әңгіме  Беловеж кездесуі 
жайлы  болды.  Горбачев пен 
Назарбаевтың сұрақтарына  Ельцин 
толыққанды жауап берді. Әңгіме 
барысында – Беловеж қорығында 
бас қосқан үштіктің атынан Советтік 
Социалистік  Республикалар Ода-
ғы ның таратылғаны және Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы жария-
ланғаны айдан анық болды. 

Кремльден шыға салысымен 
Қазақстанның Мәскеудегі елшілігіне 
келген Н.Назарбаев шетел жорнал-
шыларының үлкен тобымен баспасөз 
мәслихатын өткізді. Ол өзінің 
Мәскеуге уағдаластық бойынша 
Одақ тық шарттың жобасын талқылау 
мақсатында Ресей, Украина, Белорус-
сия басшыларымен кездесу үшін 
келгенін, алайда күтпеген жағдайға 
тап болғанын, Беловеж үштігіне 
ешқандай қарсылығы жоқтығын айта 
келіп, ұлттық, этникалық белгілермен 
саяси шоғырланудың аса қатерлі  
екенін қадап айтты. 

– Атом қарулары шоғырланған 
Ресей, Украина, Белоруссия, Қазақстан 
бір саяси одақта болғаны жөн. Мұның 
өзі бұрынғы кеңестік кеңістіктен 
ядролық қауіп-қатер болмас па екен 
деген дүниежүзілік қауымдастықтың 
күдігін сейілтер еді, – деп атап көрсетті 
Нұрсұлтан Әбішұлы.  

КСРО құрамында болған республи-
калардың тәуелсіздігін танып, саяси 
жаңаруды  өркениетті жолмен жүзеге 
асыра отырып, олардың Біріккен 
Ұлттар Ұйымына мүшелікке өтуіне де 
жол ашуымыз керек деген ой баспасөз 
мәслихатының өзегіне айналды. 

Желтоқсан айының оныншы 
жұлдызында Алматыда Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақ Советтік Социалистік 
Республикасы деген атауды Қазақстан 
Республикасы  деп өзгерту туралы 
Жарлыққа қол қойды. 

Сол тарихи күні  бүкіл халық 
сайлаған Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың өз қызметіне 
кірісуіне арналған Жоғарғы Кеңестің 
салтанатты мәжілісі болды... 

Президент салтанатты мәжілістен 
кеш қайтса да, бірден төсекке құлай 
кетпей  жатар алдындағы желпініске 
шықты. Мезгіл желтоқсанның басы 
болса да  солтүстікті қыса бастаған  
қыстан мұнда әлі бір белгі жоқ. Түнгі 
Алматыны самаладай жарқыратып 
жіберген электр жарығы ашық аспанда  
жымыңдаған сансыз жұлдызбен 
жараса жарқырайды. Алатаудың 
мына бір тұсы алға қарап атылғалы 
тұрған тау тағысы барысқа ұқсайды. 
Әне бір алқаракөк шыңның ұшар 
басына  қона қалған ақшарбы бұлт қыз 
мойнына оралған ақ орамал сияқты. 
Айнала төңірек кешкісін жауып өткен 
жылы жаңбырмен шайынып, шаң- 
тозаңнан тазарып қалыпты.  Байырғы 
бай теректердің сарғыш тартқан 
жапырақтары жұмсарып, бойшаң 
болып өсіп келе жатқан жас шыбықтар 
да ажарын аша түсіпті. Қасиетті қара 
жер жас босанған анадай бусанып 
жатыр. Тау жақтан соққан таза ауамен 
кеуде кере демалып, айналаға сүйсіне 
көз тастаған Нұрсұлтанды сауалы көп, 
жауабы жоқ самсаған сан ойлар билеп 
алды. 

«Қазақстан мұхитта жүзген алып 
кеме, – деп ойлады ол. – Ал, оны 
мекендеген сан ұлт пен ұлыстан 
тұратын республика тұрғындары – сол 
кемедегі шығарда жаны бір, тағдыры 
ортақ жолаушылар. Халық маған сол 
кеменің штурвалын ұстатты. Ал оның 
құрметінен көрі, салмағы басым, 
жауапкершілік жүгі аса ауыр. Бұл кеме 
социализм жағалауынан ұзап кетті. 
Әзірге аты белгісіз арғы жағалауға 
жеткенше алда ұзақ жол жатыр. Ал 
оның қауіп-қатері көп, қиындығы да 
аз емес. Жолдың азабына шыдармын 
ба? Күні кеше жай ғана толқыған  
мұхит бүгін арыстан жалды ақшулан 
толқындарын аспанға атып, жүген-
құрық тимеген шу асаудай тулап 

жатыр. Көбіміз асау толқынның 
алғашқы дүмпуіне шыдамай, сыр 
бере бастадық. Кеудесін күнге 
сүйгізген көкала мұхит төсінде  екпіні 
қатты тоғыз валдық дауыл тұрып, 
алып кеменің өзін асықтай атып, 
қақпақыл ғып қақпасына кім кепіл? 
Сондай шторм кезінде штурвалда 
кірпік қақпай тұруға шыдаймын ба?! 
Шыдауын шыдармын-ау, Теміртаудың 
темір пешінде  екі мың градустық 
отты көсетіп, өмірдің талай тезінен 
өткізген қиын тағдырым төзімділікке 
де тәрбиелеген жоқ па? Мәселе тек 
қажыр-қайратта ғана ма екен, күрмеуі 
қатты күрделі ситуациялардан  
адастырмай алып шығатын ақыл-
айла да керек емес пе? Ел тағдыры 
шешілер тұста жағдайлы жерде жанай, 
жағдайсыз жерде жарып өту парыз. 
Қандай қиын кезде де жол табуым 
керек. Қателесуге хақым жоқ…» 

Ащы шектей шұбатылған ой 
желісін үзбей үйге кірген Нұрсұлтанға 
Сара телефон тұтқасын ұстата қойды.

– Кеш мазалағаныма кешірім, – деді 
алыстан сөйлесе де дауысы ап-анық 
естілген Түркіменстан президенті 
Сапармұрад Ниязов.

– Оқасы жоқ, қазір уақыт санайтын 
кез бе?

– Оның рас. Мына славяндар 
одақ құрып, осқырып тұр. Біз мұ-
сыл  мандар бір әрекет жасамасақ 
бол  мас. Ақыл қосайық. Орталық 
Азия мемлекеттерінің басшыларын 
Алматыға шақыр.

– Ақылдасайық дегеніңіз жөн. 
Әйтсе де Алматыда емес, Ашхабадта 
жиналғанымыз дұрыс болар еді.

– Неге?
– Парсы тілінен енген Ашхабад 

деген сөз ғашықтар қаласы деген 
ұғым ды білдіреді. Бірін-бірі сағынған 
ортаазиялық бауырлар ыстық сезім-
дерін ыстық жерде, ғашықтар қала-
сында айтса, өртке тиген дауылдай 
өтімді болады.

– Нұрсұлтан Әбішұлы, қысылтаяң 
шақта да әзіл-қалжыңың қалмайды-ау.

– Әзіл – көңілдің ажары, Сапар-
мұрад Ниязович. Ал сөздің шынын 
айтып, мәселенің мәнісіне үңілсек те, 
тап осы кездесудің Алматыда емес, 
Ашхабадта өткені өте орынды.

– Неге?
– Себебі жорналшы ағайындар 

қазірдің өзінде «Назарбаев мұсылман 
блогын құруға кірісті» деп жазып 
жатыр. Алматыда кездессек, сондай 
жел сөзге жем боламыз. Дұрысы, біз 
сізге барайық.

– Онда келістік. Келіңдер, күтемін.
Осы әңгімеден кейін арада екі күн 

өткенде Өзбекстан Президенті Ислам 
Каримов, Қырғызстан Президенті 
Асқар Ақаев, Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев, Тәжікстан 
Президенті Рахмон Нәбиев Ашхабадқа 
ұшып келді.

– Ашхабадта күн ыстық, – деді 
Асқар Ақаев. 

– Адамдардың жүрегі күннен де 
ыстық, – деді Ислам Каримов. 

– Ғашықтар қаласында кездескен 
бауырлардың жүрегі бәрінен де 
ыстық, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Әзіл-қалжыңмен басталған бас-
қосу  бүкпесіз пікір алысқан ашық 
әңгімеге ұласты. Бірауыздан мақұл-
данған мәлімдемеде Тәуелсіз 
Мем лекеттер Достастығын құру 
бары сында кеңестік кеңістіктегі 
республикалардың құқықтық теңдігі 
сақталуы қажеттігі қадап айтылды. 
Сонымен бірге Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының тең дәрежелі құрыл-
тайшысы болайық деген ұсыныс та 
күн тәртібіне қойылды.  

Назарбаев бұл жолы да қателескен 
жоқ. 

– Славян одағына қарсы мұсылман 
мемлекеттер блогын құрсақ, оның 
соңы Балқан тауы мен Қарабахтағы 
қақтығыстан да асып түсетін қасіретке 
апарады, біз өз республикаларымыздың 
тұрғындарын ғана емес, Ресей мен өзге 
мемлекеттердегі қандастарымыздың 
да тағдырын, олардың ағат шешімнің 
құрбаны болмауын ойлауымыз керек, 
– деді Нұрсұлтан Әбішұлы отты 
жанары  жан-жағына сәуле шашып. 

– Жүдә, дұрыс, – деп қостады 
қуанса да, ренжісе де түсін билеп, сыр 
бермейтін Каримов қашанғы әдетімен 
сабырлы қалпын сақтап.

– Шоң қазақтың мына сөзі 
шовинистерді шоңқитып кетеді, – 
деді манадан бері қайта-қайта басын 
шұлғып үнсіз отырған Ақаев қоп-қою 
қап-қара қасын керіп. 

Кеңесіп пішкен тон келте болмайды 
деген осы. Ашхабад мәлімдемесіне 
қол қойып, түркімендердің шөл 
басатын көк шайын ішіп, көңілдерін 
бір демдеген Орта Азия мен Қазақстан 
мемлекеттерінің басшылары Памир 
тауларын ғана емес, сол таулардан да 
биік саяси қиын асулардан асып, өз 
елдеріне оралды.

Ашхабад сапарында көңілін бір 
демдеген Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ойына жаңа бір идея келе қалды. 

«Ашхабад мәлімдемесі, – деп 
ойлады ол – кеңестік кеңістікте 
ғана емес, бүкіл дүние жүзінде 
жылы пікірлер туғызды. Осы орайы 
келіп тұрған оң өзгерісті ұтымды 
пайдаланып қалу керек. Сәті түсіп, 
мұсылмандар одағына славяндар 
одағын тарта алсақ ол қазақ үшін ғана 
емес, кеңестік кеңістіктегі барлық 
халықтардың бақытына қызмет етері 
анық. Алапат өрт болып өршігелі 
тұрған тайталас отын тұтатпайтын 
ең тиімді тәсіл осы. Қазір уақыт қат, 
жұмыс шаш етектен. Біздің елімізге 
керек нәрсе көп-ақ, әйтсе де, сол 
көп керектің ішінен ең маңыздысын 
бірінші кезекке қоя білу аса маңызды. 
Халықтарды қарулы қақтығысқа 
соқтырмаудан, ел тыныштығын 
сақтаудан қымбат ештеңе жоқ. Қалған 
шаруаларға рет-ретімен кірісеміз. 
Мақсат айқын, міндет көп. Жедел іске 
кірісу керек!.. »

Осы ойға мықтап табан тіреген 
Қазақстан Президенті Ашхабад 
мәлімдемесінде көтерілген мәсе-
лелерді славяндармен бірлесіп 
талқылау үшін Алматыда кездесуді 
ұсынды. Басым көпшіліктен қызу 
қолдау тапқан бұл ұсынысқа, басында 
күдікпен қарағандар да болды. Соның 
бірі – Ресей Президенті Ельцин.

«Назарбаев алдағыны көретін, 
алысты болжайтын аса ақылды 
саясаткер, – деп ойлады Ельцин. – 
Ол өзге саясаткерлер сияқты жеті 
рет өлшеп, бір рет кеспейді. Ең кемі 
жетпіс рет өлшеп, жетпіс мәрте 
ойланбай шешім қабылдамайды. 
Оның не ойлағаны бар? Сырт 
көзге нәзік шығыстың қатпары 
қалың қалтарыстары да аз емес. 
Назарбаевтың қақпаны қатты. Ойлану 
керек, ойлану керек!..»

Сан түрлі ой сан тарауға алып 
қашқан Ельцин Кравчук пен 
Шушкевичке телефон шалды. Олар 
не де болса бара көрейік, егер бұл 
ұсыныстың астарында бір жақты ғана 
пайда ойлаған қулық жатса, келісімге 
келмеспіз десті. Ельцин бұдан кейін 
де ойланумен болды. Тек Нұрсұлтан 
Әбішұлы екінші рет телефон шалып, 
ашық әңгімелескен соң барып, славян 
мемлекеттері басшыларының көшін 
бастап Алматыға ұшып келді.

Бір қарағанда ызаға толы көзімен 
сұп-суық ызғар шашып тұратын, 
қандай қиын сәттерде де сыртқы жүнін 

дүрдитіп сыр бермейтін даланың 
азулы да айбынды, қайратты да қайсар 
қасқырын көзге елестететін, өзінің 
шалт қимыл, шалымды іс-әрекетімен де 
нағыз көкжал көкбөріні еске түсіретін 
Ельциннің бойында ұлы державалық 
астамшылық дарытқан менмендік те, 
өзінің ақыл-қайратына арқа сүйеген 
сенім де, елінің қуатына табан тіреген 
серпін де бар еді. Соншалықты сом 
қасиеттермен сомдалған Ельцинді 
ұшақ баспалдағынан Нұрсұлтанның 
өзі қарсы алды. Жұмсақ жымиған 
жылы жүзі мен орайын тауып 
айтқан орынды әзіл-қалжыңнан соң 
Ельциннің қасаң тартқан қасқыр 
жүрегі жіби бастады…

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Алматыдағы резиденциясы 
сыртынан қарағанда онша ажарлы 
да, аса айбынды да емес. Алғашында 
күн көсем Лениннің мұражайы 
болады деген жобамен салынған, 
осынау төрт қабатты ғимараттың 
құрылысы аяқталып қалған тұста 
Нұрсұлтан Әбішұлы онсыз да жетпей 
жатқан қаржыға аз да болса үнем 
болсын деген оймен, «Президент 
үшін жаңа резиденция салғызбай-
ақ, осыны пайдаланайық» деген еді. 
Сол резиденцияның ішіне шетелдік 
әріптестерімен бірге кірген тісқаққан 
сақа жорналшы сән-салтанаты шетел 
мемлекет басшыларының сарайла-
рынан қалыспайтын, кең де биік 
мәжіліс залындағы үлкен хрусталь 
люстраға қызыға қарады. 

«Бұл ғимараттың әрлеу жұмыс-
тарын француздар жүргізді деген 
сөз рас болып шықты, – деп ойлады 
салтанатты сарайдың биік талғаммен 
әрленген ой-өрнектеріне қарап. – 
Қабырғаларға ілінген картиналардың 
біразы өзіміздің Қазақстан 
суретшілерінің туындылары екен. 
Батысқа бас шұлғи бергеніміз жетер. 
Елбасының өз таланттарымызға да 
бүйрегі бұрғаны қандай ғанибет…» 
Дүйсенбектің ойын салтанатты сарайға 
кіріп келген мемлекет басшылары 
бөлді. Аса жоғары мәртебелі мемлекет 
басшылары төрге озып жайғасып 
жатты. Дәл ортада – Назарбаев 
пен Ельцин. Нұрсұлттанның жүзі 
жарқын. Жауар бұлттай түнерген 
Ельциннің  бетіне қан жүгіріп, өңі 
кіріп қалыпты. Асқар Ақаев садақтай 
иілген қоп-қою қара қасын керіп, 
басын қайта-қайта изеп, күлімсіреп 
отыр. Қаршығадай Кравчук саптағы 
сарбаздай сыптай боп, Шушкевич 
қоян алған бүркіттей, қазандай басын 
қақитып, Тер-Петросян бүкшиген екі 
иығын жазып, Ниязов кеудесін керіп 
еркін отыр. Өзге президенттердің 
де қабағында кірбің жоқ. Қуанышта 
тасымайтын, қиындықта жасымайтын 
Каримов қанына сіңген қашанғы 
әдетімен түсін билеп сыр бермей 
отыр. Жүзінен жұмсақ нұр төгілген 
Назарбаев жорналшыларға былай 
деп хабарлады: «Алдын ала мұқият 
дайындалған құ жаттар жобалары жан-
жақты талқы лан ғаннан кейін Тәуелсіз 
Мемле кет тер Достастығын құру 
жөнін дегі Ке лісімнің хаттамасына 
бұрынғы КСРО-ның құрамына кірген 
он бір тәуелсіз мемлекет басшылары 
қол қойды». 

Он бір мемлекеттің басшылары 
қатынасқан баспасөз мәслихаты 
аяқталысымен, кеңестік кеңістік 
пен алыс шетелдерден келген ұзын 
саны бес жүзден асып жығылатын 
жорналшылар өз елдеріне шұғыл 
хабарлар жөнелтіп жатты. Сол шұғыл 
берілген шұғылалы хабарлардың 
мазмұны бір болғанмен, тақырыбы 
сан алуан. Ассошиэйтед-пресс тілшісі 
жөнелткен хабардың тақырыбы 
«Ғасырдың ғажайып оқиғасы» .

Француздың «Фигаро» газетінің 
тілшісі былай деп факс жөнелтті: 
«Тұйықтан шығар жол табылды». 

«Назарбаевтың көрегендігі». Бұл – 
«Франс-пресстің» берген бағасы. 

«Санди Телеграфқа» «Мұсыл-
мандар мен славяндар достығы» атты 
мақала жөнелтілді.

Ал қазақ жорналшысы Дүйсенбек 
Сыздықов өз материалына «Алматы 
декларациясы» деген сыпайы  ғана 
ат қойып, Ашхабад мәлімдемесімен  
қандас құжатқа қол қойған Әзербайжан 
президенті Ә.Мүтәлибовтан, Тәжік-
стан президенті Р.Нәбиевтен суырт-
пақтап сыр тартты.

Бүкіл дүниежүзілік қауымдас тық-
ты елеңдеткен ғасырдың ғажайып оқи-
ғасы жайлы небір ажарлы ат қойылып, 
айдар тағылған шұғыл хабарлар 
төрткүл дүниеге түгел тарады.

Бұл жиырмасыншы ғасырдың 
соңғы он жылдығы басталған күрделі 
кезең бір мың тоғыз жүз тоқсан 
бірінші жылғы желтоқсан айының 
жиырма бірінші жұлдызы еді. 

Сол күні көңілін бір демдеген 
Нұрсұлтан Назарбаев үйге көңілді 
оралды. «Әйтсе де алғашқы сәтті 
қадамға тоқмейілсуге болмайды, – деп 
ойлады. – Алда әлі алынбаған қаншама 
асулар бар. Қиын істердің қиюын 
табуым керек. Қателесуге хақым 
жоқ…» Жатар алдындағы желпініске 
шыққан ол қашанғы әдетімен сол күні 
де ел тағдыры жайлы ойлаумен болды.

ЖИЫРМА БІРІНШІ ҒАСЫР
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БРИФИНГ

Осыған дейін облыста 
жаңа әуежай терминалын 
салу жобасы қаралған бола-
тын. Жобаның тиімсіздігіне 
байланысты бұл мәселе 
қайта талқылаудан өтіп, тер
минал кеңейтіліп, жанынан 
қосымша ұшу ғимараты 
салынатын болды. Қазір 
ғима раттың жобасметалық 
құжат тамасына жергілікті 
бюд жеттен қаржы бөлініп, 
әзір ленуде. Жобаның бол-
жамды құны 1,5 млрд тең
геден аспайды деп күті луде. 
Жаңа терминалдың көлемі 
екі есеге, шамамен 1400 шар-
шы метрге кеңейеді. 

– Бірнеше жылдан бері 
жаңа әуежай құрылысын 
салудың әртүрлі нұсқасы 
қаралды. Бастапқыда бұл жо-
баны инвесторлар есебінен 
салу жоспарланды. Одан 
кейін  мемлекеттікжекешелік 
әріптестік меха низмі арқылы 
іске асыру туралы шешім 
қабылданды. Әртүрлі меха-
низмдер, жобаны іске асыру 
схемалары, қаржыландыру 

әдістері де қарастырылды. 
Алайда, бағасы тым қымбат 
болды. Әрі республикалық 
бюджет қаражатының шек
теулігіне байланысты ор
талық мемлекеттік орган дар 
тарапынан қолдау тап пай, 
құрылыс жұмыстарын бас
тауға мүмкіндік болмады, – 
деді басқарма басшысының 
орынбасары.

Кеңейтілген әуежай тер-
миналы халықаралық стан-
дарт талаптарына сай бола-
ды. Құрылыс жұмыстары 
2021 жылдың екінші 
тоқсанында басталады деп 
жоспарлануда. Аяқталғаннан 
кейін облысаралық және 
халықаралық тұрақты әуе 
рейстері саны мен бағыттары 
көбейтілмек.

Бүгінде «Қорқыт ата» 
әуежайы арқылы аптасы-
на 32 рейс  орындалуда. 
Олар  «AirAstana», «Qazaq 
Air», «Skat», «Fly Arystan» 
әуе компанияларымен бірге 
жүзеге асып отыр.

Терминал кеңейтіліп, 
ұшу ғимараты салынады

Өңірде қолданыстағы әуежай терминалын кеңейту 
жұмыстары қолға алынбақ. Бұл туралы өңірлік коммуни-
кациялар қызметінде өткен брифингте  облыстық жолау
шылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 
басшысының орынбасары Дамир Тілеуов хабарлады.

Облыста коронавирус 
инфек ция сының болжамды 
екінші толқынына дайындық 
жұмыстары күшейтілді. Қазір 
жағдай тұрақты. Медициналық 
ұйымдар штаттық режимде 
жұмыс істеуде. Бүгінде 3500 
медицина қызметкерінің 
резерві құрылды. 

Сонымен қатар қаладағы 200 
орындық модульдік жұқпалы ауру-
лар ауруханасының құрылысы жүріп 
жатыр. Бұдан бөлек, көпбейінді 
облыстық ауруханада және Қазалы 
ауданаралық ауруханасында демеу
шілер есебінен оттегі станциясы са-
лынуда. 

– Модульді инфекциялық 
ауруха наның құрылысы желтоқсан 
айының бірінші онкүндігінде 
аяқталады. Онда науқастардың 
ем алуына толық жағдай жасала-
ды. Жергілікті дәрігерлер жұмыс 
істейді, – деді облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазылов.

Жыл басында облыста өкпені жа-
санды желдету (ИВЛ) аппаратының 
саны 76 болса, қазір  244ке жетті.

Былтыр көлік салығы 
«Біріктірілген  деректер 
қоры» және «Сервис орта
лығы»  ақпараттық жүйе лері 
арқылы алынған. 2015 жыл-
дан бастап қарызы жоқ  ту-
ралы анықтаманы жол поли-
циясы талап етпейді. Себебі 
АвтоЦОН бағдарламасы  
«Бі ріктірілген салықтық 
ақпа раттық жүйесімен» бі
рік тіріліп, арнайы маман 
жеке тұлғаға қызмет көр
сетеді. 

Сонымен қатар көлікті 
сатқан кезде, жарамсыз 
күйде бөлшектегенде, ме

талға өткізгенде полиция 
департаментіне барып, мем
лекеттік тіркеу ден шығарған 
жөн. Шығар ма ған жағдайда 
салық төлеу ші болып 
қалады. 

Департамент басшысы 
нысандар салуға арналған 
және мақсатына сай пайда-
ланылмай тұрған жер те
лімдерінің салығы 10 есеге 
ұлғайғанын жет кізді. Сон
дықтан салықты уақы тылы 
төлеу де маңызды. Қазіргі 
таңда жер телімдері, мүлік 
нысандары, көлік құралдары 
туралы қате мәлімет  

берілсе, оны онлайн режим-
де түзетуге болады. Ол үшін  
арнайы «eSalyq» мобильді 
қосымшасы  бар. 

Пандемияға байланыс
ты қаржылық қиындыққа 
ұшыраған бизнес өкілдерін 
қолдау үшін Салық ко
дексі мен «Оңалту және 
банкроттық туралы» заңында 
жеңілдіктер көзделді. 
Берешектің төлеу мерзімін 
ауыстыру немесе бөліп төлеу 
мүмкіндігі қарастырылды. 
Мәселен, салық төлеушінің 
берешегін бөліп төлеу және 
6 айдан аспайтын мерзімге 
бір мезгілде төлеуге болады. 
Сонымен қатар берешекті 
қайта құрылымдау рәсімі 
бизнестің дағдарыстан шы
ғуына ықпал ететін бірден
бір тетік саналды. Аталған 
шара сот шешімі арқылы 3 
жыл мерзімге дейін беріледі. 
Бизнесті жандандырудың 
тағы бір жолы оңалту рәсімі 
– бо рыш кердің төлем қабі
летін қалпына келтіруге 
бағытталған жүйе. Облыс 
көлемінде 33 борышкер 
оңалту рәсімін қолдануда, ал 
3 кәсіпорын қалыпты жұмыс 
ырғағына көшкен.  

Брифинг  барысында де
партамент басшысы биз нес 
өкілдеріне ар нал ған пи
лоттық жоба ларға тоқ талып, 
кеңінен түсіндіріп өтті.  

«СБ» ақпарат

Биыл жеке тұлғалар үшін осы жылдың 
1 қаңтарына дейінгі мүлік, жер және көлік 
салығы бойынша қарызды төлеген  жағдайда 
өсімпұлдарды есептен шығаруға салық тық 
рақымшылық жасалды.  Бастама жыл аяғына дейін 
жалғасады. Бұл туралы өңірлік  коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыс бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы 
Ғалымжан Орынов мәлімдеді.

Жағдай 
тұрақты, 
әзірлік 
тыңғылықты

«eSalyq» мобильді 
қосымшасы іске қосылды

ӨЗЕКТІ

Десек те коронавирус панде-
миясы отандық фармацевтиканың 
жайкүйін көрсетіп берді.  Елімізде 
сәуір, мамыр, маусым, шілде ай-
ларында дәрідәрмек тапшылығы 
қатты сезілді. Басқасын былай 
қойғанда, әншейінде дәріхана 
сөрелерінде самсап тұратын 
«аспирин» мен «парацетамол»  
қасқалдақтың қанындай қат бол-
ды. Жұрт сағаттап дәріхана ал-
дында кезекте тұрды. Әлеуметтік 
желілер беті «дәрі керек» деген 
хабарландыруға толды.  

Шын мәнінде отандық 
фармацев тиканың бүгінгі жағдайы 
– ұлттық саясаттың ұрымтал тұсы.  
Бұл салада күрмеуі қиын, түйіні 
тарқатылмаған мәселе көп. Біздің 
елге дәрідәрмек қай елдерден келіп 
жатыр? Импортқа тәуелділіктен 
қалай құтыламыз? Отандық дәрі
дәрмек өндірісін өркендетуге не 
кедергі? Көкейде мазалаған сұрақ 
көп. Жауап қайсы?

ҚР Денсаулық сақтау министр
лігінің мәліметіне сүйенсек, 
елімізде 8 мыңнан аса дәріхана 
бар. Оларды отандық өніммен 
қамту деңгейі 13 процент ғана 
екен. Қалғанын сырттан аламыз, 
яғни дәрідәрмектің 87 проценті – 
импорт.  Фармацевтикалық өнім 
шығаратын  іріліұсақты отандық 
79 кәсіпорын бар.  Негізінен 
елімізде шығарылатын дәрілердің 
90 проценті ірі 6 зауытқа тиесілі 
екен. Олар – «Химфарм», «Глобал 
Фарм БК», «Нобел АФФ», «Ромат», 
«НұрМай Фарм» және «Қарағанды 
фармацевтикалық кешені». 

Еліміз дәрідәрмекті әлемнің 80 
мемлекетінен сатып алады екен. 
Олардың ішінде Германия, Фран-
ция, Ресей, Үндістан, Швейца-
рия, Италия, Словения және АҚШ 
негізгі елдер.  Деректерге сүйенсек, 
пандемия кезінде, яғни алғашқы 
төрт айда еліміз аталған мемле-
кеттерден 345,9 млн долларға 
дәрідәрмек сатып алған. Бұл 2019 
жылдың қаңтарсәуір айларымен 
салыстырғанда 10,7 процентке 
артық екен. 

Президент биылғы «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: Ісқимыл 
кезеңі» атты Жолдауында:  « Пан-
демия бізге көп нәрсені үйретті...  
Дәрідәрмекпен қамтамасыз ету 
мәселелері шешілді, бірақ отандық 
фармацевтика саласын аяғынан 
тік тұрғызу керек. Барлық негізгі 
дәрідәрмектер мен медицина 
бұйымдары Қазақстанда өндірілуі 
тиіс. Бұл – ұлттық қауіпсіздік 
мәселесі. Келесі жылдан бас
тап осы бағытта нақты нәтиже 
күтемін» деген болатын. Мем-
лекет басшысының бұл тапсыр-
масы орындалады деп сенеміз. 
Мемлекеттің басты байлығы – адам 
десек, адамның басты байлығы  
– денсаулығы. Сондықтан дәрі
дәрмек өндірісі қай елде де қуатты 
саланың бірі болуға тиіс. 

Әрине, елімізде тұрғындарды 
дәрідәрмекпен қамтудың барлық 
алғышарттары жасалған. Ірілі
ұсақты кәсіпорындар да бар. Бірақ 
импорт жол берер емес. Олай бол-
са, отандық фармацевтика қалай 
оңалмақ? 

Медициналық және фарма цев
ти калық бақылау комитеті облыс 
бойынша депар таментінің бөлім 
басшысы Нұрбек Әділхановтың 
айтуынша,  «Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» кодексіне сәйкес, бірыңғай 
дистрибьютор («СҚФармация» 
ЖШС) арқылы дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарды сатып 
алудың басты қағидасының бірі – 
қазақстандық фармацевтикалық 
нарықтың дамуына тұтастай ықпал 
ететін отандық тауар өндірушілерді 
қолдау. Осы мақсатта бірыңғай 
дистрибьютор мен отандық кәсіп
орындар арасында 10 жылға 
дейінгі мерзімге дәрілік заттар 
мен медициналық бұйымдарды 
жеткізуге келісімшарттар жасалуда 
екен. Биыл бұл бағытта 24 отандық 
тауар өндірушімен шарт жасасқан. 
Сондайақ фармацевтикалық 
және медициналық өнеркәсіпті 
дамы тудың 20202025 жылдарға 
арналған кешенді жоспары 
әзірленді. Онда аталған саланы 
қолдау мен дамытудың негізгі 
бағыттары көзделген. 

– Кешенді жоспар еліміздің 
дәрілік заттар мен медициналық 
бұйымдар нарығындағы отандық 
өндірушілердің үлесін 2025 жылға 
қарай ақшалай мәнде 17 про-
центтен 30 процентке дейін, зат-
тай 39 проценттен 50 процентке 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Бұл өз кезегінде ұлттық дәрілік 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, – 
дейді ол.

Дұрыс делік. Бірақ біздегі 
фармацевтика өндірісінің негізгі 
мәсе лесі мұнымен бітпесе ке-
рек. Өйткені еліміздің фарма
цевтикалық нарығының негізгі 
бөлігі жоғарыда айтып өтке ні
міздей,  импортталатын өнімдерден 
тұрады. Одан бөлек отандық фар-
мацевтика өнеркәсібі шикізат, 
жабдықтар мен қаптаушы матери-
алдар импортына да тәуелді.  

ҚР Ұлттық экономика министр
лі гінің мәліметі бойынша дәрі 
өндірісі Алматы облысы, Алма-
ты мен Шымкент қалаларында 
өскені байқалады. Осы үш аймаққа 
елімізде шығарылатын дәрі
дәрмектің 90 проценті тиесілі екен. 

Шымкент «Химфарм» АҚның 
жылдық қуаттылығы 600 млн тон-
на таблетка мен капсуланы, 193,8 
млн инъекциялық ерітінді ампу-
ланы, 2,6 млн сұйықтық ерітінді 
құтыны және 35,4 млн цефалоспо-
рин тобындағы антибиотиктердің 
ұнтақ түріндегі құтыны құрайды.  
Ал Алматы қаласындағы «Нобел 
АФФ» АҚның қуаттылығы – жы-
лына 750 млн таблетка, 250 млн 
капсула, 20 млн шырын мен сус
пензия құтылары және 10 млн туб 
кремдер мен гельдер. 

– Кеңестік кезеңде елімізде 
бір ғана химфарм зауыт болған. 
Шымкент қаласында. Кейін ол 
жекенің қолына өтті. Дәрідәрмек 
өндірісіне мемлекет тарапынан 
көңіл бөлінбеді, соның салдары-
нан кенжелеп келеді. Мен фар-
мацевтика саласында 40 жылдан 
астам еңбек еткен адаммын. Бұрын 
дәріханалар басқармасы деген бо-
латын. Сол арқылы қадағаланушы 
еді. Кейін дәріханалар түгелдей  
жекенің қолына өтті. Дәрідәрмек 
шетелдерден әкелінді. Қазір де со-
лай. Осыдан келіп салада хаус пай-
да болды.  Мемлекет басшысы Жол-
дауында елімізде дәрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың 
өндірісін жолға қою, дәрімен 
қамтуда импортқа тәуелділіктен 
құтылу қажет екенін атап айтты. 
Ендеше мәселенің түйіні тарқар 
уақыт та таяған сияқты. 

Менің ойымша, жалпы отандық 
өндірісті дамыту үшін ең алдымен, 
жаңа дәрілік заттарды мемлекеттік 
реттеу рәсімін жеңілдету және 
қазіргі кезде фармацевтикалық 
нарықта жұмыс істеп жатқан 
отандық өндірушілердің өндірістік 
қуаттылығын арттыру қажет деп 
ойлаймын. Ол үшін кәсіпорындарға 
мемлекет тарапынан оңтайлы 
бизнесклиматты қалыптастыру, 
отандық өнімге мемлекет тара-
пынан сұранысты арттыру, еңбек 
нарығын техникалық, химиялық, 
фармацевтикалық білімі бар кадр
лармен қамтамасыз ету, шет ел-
ден фармацевтикалық шикізаттар 
әкелуге қажетті құжаттарды мини
мумға жеткізу сияқты ісшара
ларды жүргізу қажет. Отандық 
фармацевтиканы өркендетудің 

тағы бір жолы – фармацевтикалық, 
химиялық ғылым саласын дамыту. 
Еліміз емдік қасиеті бар шөптерге 
бай. Мысалы, Қызылорда облы
сының өзінде жабайы өсетін 
қызыл мия, жантақ, жусан сияқты 
өсімдіктер көптеп кездеседі. 
Осындай емдік қасиетке ие 
шөптердің негізінде дәрі өндіру 
үшін фармацевтикалық ғылым 
саласын дамыту қажеттігі туын-
дайды. Сол себепті халықаралық 
стандарттарға сай лаборатори-
ялар салу, қолда ныс тағыларды 
техникалық жарақ тандыру, 
ғалымдарды мемлекет тара-
пынан ынталандыру қажет. 
Отандық ғалымдарды Германия, 
Франция, Ұлыбритания, Вен-
грия сияқты фар мацевтикалық 
өндірісі дамыған елдерде білімін 
жетілдіріп, тәжірибе алмасуына 
жағдай жасасақ, жақсы болар еді. 
Биылғы пандемия біздің еліміз 
үшін үлкен сынақ болды. Қай 
салаға да оңай тиген жоқ. Соның 
ішінде медицина мен фармацевти-
ка саласының ахуалын айшықтап 
берді. Мемлекет басшысының 
нақты тапсырмасынан кейін әрі 
алдағы уақытта да қапы қалмас 
үшін, импортқа тәуелділіктен 
арылу үшін отандық фармацев-
тиканы оңалтатын кез келді деп 
ойлаймын, – дейді облыстық 
фармацевтикалық қызметті қолдау 
және дамыту ассоциациясының 
президенті Зибаш Шалабаева. 

Иә, отандық дәрідәрмек өн
ді рісін дамытқаннан ұтпасақ,  
ұтылмасымыз анық. Өйткені жо
ғарыда айтып өткеніміздей, фар-
мацевтика – ең табысты сала. 
АҚШ пен Еуропа елдері бұл са-
ладан көлкөсір пайдаға кенеліп 
отырғандардың көш басында. 
Ақпарат көздерінің мәліметінше, 
АҚШтың «Johnson & Johnson» 
фармацевтикалық компаниясының 
нарықтағы капиталы 372 млрд 
долларға бағаланады екен. Дәрі
дәрмек сатудан алдына қара сал-
майтын бұл алпауыт былтыр 82 
млрд долларға сауда жасап, бір 
жылда 17 млрд доллар таза пай-
да тапқан. Ал еліміз пайда та-
будан бұрын өз ішкі нарығын 
дәрідәрмекпен қамтамасыз ете 
алмай отырғаны жасырын емес. 
Естеріңізде болса, осыдан 10 
жыл бұрын да Елбасының ба-
стамасымен отандық фарма-
цевтиканы оңалту мәселесі 
көтеріліп, арнайы мемлекеттік 
бағдарлама қабылданған болатын.  
«Қазақстан Республикасының 
фармацевтикалық өнеркәсібін 
дамыту жөніндегі 20102014 
жылдарға арналған бағдарламада»  
ішкі нарықты 50 процент отандық 
өнімдермен қамту көзделгенді. 
Бірақ қазіргі көрсеткіш – 13 про-
цент. Нәтижесін бағалай беріңіз. 
Егер  осы  бағдарлама дұрыс әрі 
толыққанды жүзеге асырылғанда 
бүгінгідей жағдайға душар болмас 
едік. Қазіргідей індет жайлаған 
уақытта, ең болмағанда, «аспи-
рин» мен «парацетамол»  тапшы 
болмас еді. Қысқасы, отандық фар-
мацевтика оңалмай бұл саладағы 
қиындықтар алдан шыға беретін 
секілді.

ФАРМАЦЕВТИКА: 
ОТАНДЫҚ ӨНДІРІС ОҢАЛМАЙ ТҰР

1-бет

ЖОБА

«Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 

«Барсакелмес мемлекеттік табиғи 
қорығы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің қорғау аймағын белгілеу 

туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2014 жылғы 16 маусымдағы 

№613 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Респуб ли
касының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26бабы-
на, «Қазақстан Республикасы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің «Барсакелмес мемлекеттік 
табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
аумағын кеңейтудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 шілдедегі 
№484 қаулысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің «Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің қорғау аймағын 
белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 
жылғы 16 маусымдағы №613 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4728 
нөмірімен тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулының тақырыбы мынадай редакция
да жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің «Барсакелмес мемлекеттік 
табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
күзет аймағын белгілеу туралы»;

көрсетілген қаулының кіріспесі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексінің 
123бабына, «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі 
Заңының 10, 18, 43баптарына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулының 1тармағы мынадай редакция
да жазылсын:

«1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі комитетінің «Барсакелмес 
мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің аумағында жер учаскелері меншік иелері мен 
жер пайдаланушылардан алынып қойылмай және жер са-
наты ауыстырылмай, ені екі шақырымнан кем емес, жал-
пы ауданы 52160,54 гектар, оның ішінде ауданы 19638,77 
гектар «Барсакелмес» учаскесі, ауданы 26670,57 гектар 
«Қасқақұлан» учаскесі және ауданы 5851,2 гектар «Сыр-
дария өзені Дельтасы» учаскесінің күзет аймағы;

осы қаулы қосымшасына сәйкес Қазақстан Респуб
ликасы Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитетінің «Барсакелмес мемлекеттік табиғи 
қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің күзет 
аймағы аумағында табиғат пайдалану режимі мен тәртібі 
белгіленсін.»;

көрсетілген қаулы қосымшасының атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің «Барсакелмес мемлекеттік 
табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
күзет аймағы аумағында табиғат пайдалану режимі мен 
тәртібі»;

көрсетілген қаулы қосымшасының 1тармағы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасы экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің «Барсакелмес мемлекеттік 
табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
(бұдан әрі  Қорық) күзет аймағы аумағында табиғат пай-
далану режимі мен тәртібі «Қазақстан Республикасының 
Жер кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
20 маусымдағы Кодексінің 123бабына және «Ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 
18бабына сәйкес әзірленді.».

2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі және Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Бар-
сакелмес мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (келісім бойынша) заңнамада 
белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шара-
ларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Б.Д. Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі                                               Г. Әбдіқалықова

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Орман шаруашылығы
және жануарлар дүниесі
комитетінің «Барсакелмес
мемлекеттік табиғи қорығы»
республикалық мемлекеттік
мекемесі
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«Мына ауылда, мынадай 
кісінің үйінде жырау жыр
лайды екен» деген хабар тез 
тарайтын. Халық сондай сәтті 
қуана, тағатсыздана, асыға кү
тетін. Бала кезімізде жалаң 
аяқ, жалаң бас, жолдың шаңын 
бұрқыратып, жаңағы жырау 
жыр лайтын ауылдан бірақ шы
ғатынбыз. Ол үйдің ішісыр ты 
тыңдарманға, жырсүйер қа
уымға лық толатын. Киіз үй
лердің түндіктері ашылып, 
біз құсаған сыймай қалған 
ба лашаға, жастар сыртта тұ
рыпақ тыңдайтын едік. Ел тап
жылмай отырып, таң атып, күн 
шыққанын  білмей де  қалатын.  
Сол жерден үйдіүйлеріне та
рап жататын. Ауылымызда бір 
жыраудан кейін екіншісін тың
дап өстік. Кейде үйге сыйған 
кезімізде есікке таяу жерде 
немесе пеш қасында ұйық
тап та қалатынбыз. Осы лай ша 
терме, қиссаларды жыраулар
дың аузынан тыңдап өскен ұр
пақпыз. 

Ес біліп, етекжеңімізді жи
нағаннан кейін білгенім, сол 
кезде Үбісұлтан, Нұрмахан, Рүс
тембек, Мұзарап, Зайыр, Сабыт, 
Берман, Сүйінбай, Сағынтай, 
Жап пар секілді белгілі жы рау
ларды өз ауылымызда тың дай
ды екенбіз. Ол кісілердің жыр, 
терме мақамдары әртүрлі. Жас 
айырмашылығымыз бір жас 
Көшеней ағамызбен бір мек
тепте оқыдық. Ол – атақты 
Жиенбай жыраудың немересі, 
Рүстембек жыраудың бел ба
ласы. Көшеней мектеп сах на
сында сол кездің өзінде на
қышына келтіріп термелер 
орын дайтын. Көшенейдің туған 
інісі, Рүстембек жыраудың 
бел баласы Бидас та осы мек
тепте оқып, бала кезінен жыр
терме айтатын. Олардың орын
дауындағы мақамдар ерекше, 
тыңдарманды тәнті ететін. 

Мен бұл естелік мақаламды 
«Алтынның сынығы» деп ата
уым да тегін емес. Термені өз 
мәнінде, нақышына келтіріп, 
тыңдаушыларының жүрегіне 
жеткізе орындау және мақамның 
бұзылуына жол бермей, қаз
қалпында сақтап отырып айту 
екінің бірінің қолынан келетін 
дүние емес. Ал, Сыр бойында 
орындалып жүрген терме сазы, 
мақамдары онша көп емес, 
саусақпен санарлық. Терменің 
тектілігі де, киелілігі де сонда. 
Көрінген термешімін деп теп
кілей беретін көшенің көк аты 
емес. Өз қалпында сазымен, 
мә нерімен кейінгі ұрпаққа қал
дыру – бүгінгі ұрпақтың төл 
міндеті. 

Терме – тұлпар секілді со
нау көз ұшынан шаңдатып 
көрінеді. Екінің бірінің қолы
нан келе бермейтіні содан бо
лар. Термешінің, жырау дың 
тектілігі бұл киелі өнер ді өз 
қалпында, бұзылып орында
луына жол бермей, келер ұр
паққа жеткізуінде деп біле міз. 
Бидас Рүстембеков Алма тыда 
тұрса да, облыс және Қар
мақшы ауданы әкімдіктерінің 
ұй ым дастыруымен жұмысы 
жол  ға қойылған жыраулар, тер 
мешілер мектебінде дәріс бе
реді. Сыр бойы мақамдарын 
кейінгі ұрпаққа өз мәнінде 
үйретуі жырсүйер халқының 
қуанышына айналып отыр.  

Жастайынан күміс көмей 
атанып, Сыр сүлейлерінің саң

лақ жырларын алысжақынға 
паш еткен даңқты жырау Би дас 
Рүстембеков алдағы жы лы 70 
жасқа толады. Бұл ме рей тойды 
республика, об лыс көлемдерінде 
атап өту жө нінде нақты іс
шаралар бағ дарламасы жасалуы 
тиіс. 1974 жылы жыраулар мен 
терме шілердің мақамдарын 
нотаға жа зып алу үшін (ол 
кезде сту денттер, қазіргі кезде 
бірі – бел гілі  композитор, бірі 
– бел гілі музыка зерттеуші 
ғалым)  Бейбіт Дәлденбаев пен 
Алма Құнанбаева Қармақшыға 
келді. Ол кезде мен аудандық 
ком со мол комитетінің бірінші 
хат шысы болатынмын. Қар
мақ шыда тұратын белгілі – 
ақынжырау Кете Жүсіптің 
не мересі Сабыт ағаны, белгілі 
жырау Шамшат Төлепованы, 
Ақжар совхозында тұратын 
Би дасты алып, сол кездегі Ле
нин совхозындағы (қазіргі Тұр
мағамбет ауылы) белгілі жырау 
Ақбаев Сүйінбай ағамыздың 
үйіне Берман Бисенбаев, Зайыр 
Рахатов, Жаппар Тұңғышбаев, 
Алшынбек Сәрсенбаев, Орақ 
Дәнекеров, Қуандық Бүрлібаев, 
Зәуре Қосжанова және тағы 
да басқа жырауларды жинап, 
қызықты ән кешін өткізгеніміз 
есімде қалыпты. 

Ол кезде атақты жырау, 
күміс көмей Көшенейдің өзі 
өмірде болмағанымен, оның 
өз орындауында пластинкаға 
жа зылған термелері шыққан. 
Термежыр айтуға талабы бар 
жастар Көшенейдің өз орын
дауындағы күйтабаққа жа зыл
ған термелерді қайтақайта 
қо йып, үйреніп жүргенін де 
білетінмін. Кейіннен аудан
дық совет атқару комитеті 
төр  ағасының орынбасары бо
лып жүргенімде көршілес Өз
бекстанның Бұқара облысына 
қарасты Үшқұдық ауданының 
«Авангард» совхозында тұратын 
туысымыз, СССР Жоғарғы Ке
ңесі екі шақырылымының де 
путаты Қуаныш Даңбаев және 
ол кісінің туған ағасы Оңғар 
Данбаевтардың шақы руы 
бойынша мен, Бидас және жырау 
ағамыз Зайыр Раха тов үшеуміз 
Өзбекстанға бар ған быз. «Барған 
жерімізде өлең, қиссалар айт 
деп өтініш, сұ раныс жасағанда 
өзің білген жерге дейін 
«Көрұғлы»  дас та нын айт және 
өзіңе күш түсіп бара жатқанда 
маған белгі бе ріп қой, әрі қарай 
жалғап оты рамын. Бірақ бұл – 
ер теректе Рүстембекті, кешегі 
кез де Көшенейді тыңдаған 
ел. Сондықтан «Көрұғлыны» 
олар дың орындағанындай етіп 
ай туға бар күшіңді сал» деп 
Бидасты жігерлендіріп, Зәкең 
ағамыз өз тапсырмаларын жол 
үстінде беріп отырды.  

Діттеген жерге жеткен соң 
«Авангард» совхозындағы Оң
ғар ағамыздың үйіне түсіп жай 
ластық, жақсылап демал дық. 
Совхоз директоры таңер тең 
келіп, үйіне шақырды. Азан
ғы сағат 10 шамасында бар
дық қой деймін. Барғаннан 
ке  йін аздап шайланып алдық. 
Бидас әуелі қысқа терме лер
ден бастап «Көрұғлы» дас та 
нының саласына түсіп кетті. 
Тың дармандар үйге сый 
мады. Уақыттың қалай өткені 
белгісіз, қиқулаған дауыс тар, 
«Өй, пәлі!» деген кө терме ай
қайлар басталып, жы рауды 
қанаттандырып жі берді. Тек 

ан дасанда шай ішіп қойып, 
56 сағат бойы сол «Көрұғлы» 
дастанын толық өзі білетін 
жерге дейін бірнеше мақам
мен, бірде жорғалатып, бір де 
желдіре шауып, бірде ауыз
дығымен алысып, бірде басын 
қоя берген тұлпарларша кең 
демалып, еркін шаба жырлады. 
Жұрт сол кезде де қиқуға салып 
шуласты. Кеудесінде жаны бар 
адам селқос қарап отыра ал 
майды. Міне, жыршылық дәс
түрінің киелілігі сол – қалың 
қолға, жауға қарсы шауып ба
ра жатқандай сезінесің. Зайыр 
ағаның сейістігі мен бап керлігі 
нәтижесінде Бидас «Көрұғлы» 
дастаны саласын бі рін   ші рет 
айтқанын тыңдаған едім. 
Әрине, жыраулық атадан ба
лаға, баладан немереге жал ға
сып келе жатқан киелі шаңы
рақ Жиенбай әулетінде. Оны 
ел тарихтан жақсы біледі. Бұл 
өмірде сирек кездесетін құбы
лыс. Міне, сол құдай бер ген 
аруақты жолды жалғап келе 
жатқан тек қана Бидас десем, 
артық айтпаған болар едім. 

Сонау 1973 жылы Көшеней 
өмірден озғаннан кейін арындап 
ағып жатқан дарияның ағын суы 
тоқтағандай, гүл жарып жаңа 
гүлзарға айналып түлеп, көктеп 
келе жатқан жырдың үзіліп 
қалғаны да есімізде. Мәскеуден 
қайтқан қара домбыра 23 
жыл бойы қақсып төрде ілулі 
тұрды. Сол уақытта бір рет те 
шертілмеді. Киелі отбасынан 
ешкім домбыра ұстамады.

Сол қара домбыраға қайта 
жан бітірген Бидас болды. Дәл 
осылай болуды қалаған бі раз 
жанашыр жиналып, Кө ше ней
дің шаңырағына бар ған быз. 
Сөйтіп, Көшенейді еске алып, 
естеліктер айтып, жел пін 
діріп тастадық. Данагүл ха 
лық әндерін нақышына кел
тіріп орындап, оны Бөкең 
дом бырамен сүйемелдеп отыр
ды. Сыбағалы тамақ ішіліп 
бол ғаннан кейін, жырқұмар 
екі ағамыз Нағмадин мен Бо
латбек ұзақ жыр, тарихи тер
ме, жыраулық дәстүр қазақ тың 
мақтанышы болған Кө   шеней  
жайлы айта келіп, жең  геміз 
Әна  пиядан рұқсат сұрап, 
төр  дегі ілулі тұрған дом бы
раны қабынан алды. Әнапия – 
Көшеней мен Бидас тың туған 
анасы, атақты Жиенбай жы
раудың бел ба ласы Рүстембек 
жыраудың құ дай қосқан қо
сағы. Баласы Кө шенейге осы 
жыраулық өнер ден тілкөз тиді 
деп, кіші ба ласы Бидасқа өлең 
айтуды жалғас тыруға рұқсат 
етпеген кезеңі болатын. 

Домбыра қақсып кетіпті. 
Құлағы келтірулі тұрғанын 
байқадым. Нағмадин, Болатбек 
ағаларымыз домбыраны қол
дарына ұстап, көздеріне жас 
алып, сәл үнсіздіктен кейін қай
та жігерленіп, аруақты бабалар 
салған сара жолдың үзілмеуіне 
сәттілік тілеп, Бидасқа ұсынды. 
Бидас та біраз толқып, көңілі 
босап домбыраны қолына алып 
қарап, үнсіз отырып қалған еді.

Жыраулық дәстүрдің жал
ғасын тапқанына іштей қуан
дым демеске амалым жоқ. Бидас 
қолына алған Көшенейдің дом
бырасы қайта сөйлеп, жауқазын 
гүлдер қайта көктеп, Сыр бо
йының құба жоны гүлзарға 
айналғандай. Сыр бойы аспа
нында ән қайта қалықтаған 
кезде жыраулықтың жалғасын 
тап қанына қуанбағанда қай
теміз? Балалардың, отбасы жағ
дайымен сонау Алматы қала
сына қоныс аударса да, киелі 
өнерді өз қалпында кейінгі ұр
паққа жеткізіп кетуді алдына 
үлкен мақсат етіп, өзінің кіндік 

қаны тамған жерде аты алты 
Алашқа мәлім болған Жиенбай 
жырау мектебін екі жерде 
ашып, арнайы пәтер жалдап 
тұ рып, жемісті жұмыс жасаған 
Бидасқа халқы да, атабабалар 
аруағы да риза.

Көшеней көзі тірісінде 
Би дасты қасынан тастамай, 
қандай бір дүбірлі үлкен жи
ындар мен республика көле
міндегі болатын шараларға қа
тыстырып, баулып жүргенін 
бай қайтын едім. Бидас әкесі 
Рүстекең дүниеден өткенде 
небәрі 15 жаста болатын. Сол 
кездің өзінде баласын «құ лын
нан тай шығарып» кетіп еді. 
Жетпісінші жылдары өнер
ге берілген Алма Құнан баева 
өзінің дипломдық жұмы сында 
жыраулық өнерді зерттеп, 
дәс түрдің әрі қарай қалып
та суына өзіндік үлес қосты. 
Ле нинградтан Қармақшыға 
қай тақайта келіп, жергілікті 
жы раутермешілермен дидар
ласып, қалыптасқан өнер ше
берлерінің әрқайсысының 
орын дау мақамына ден қойды. 
Кө бінің мақамын, әуезін үн
таспаға түсіріп, жазып алып, 
өзінше ғылыми талдау жасады. 
Ең алғаш болып атақты жырау 
Бидас Рүстембековті Мәскеу 
қаласында өткен халықаралық 
фестивальға алып барған да осы 
Алма болатын. Сонда Бидас 
жүлделі 1орынды же ңіп алған 
еді. 2009 жылдың желтоқсан 
айында сол Алма Бидасты Аме
рикаға шақыртып, жол шы
ғынын өзі көтеріп, «Көрұғлы» 
дастанын айтқызып, үнтаспаға 
түсірді.   

Ауданда жыраулар мектебі
нің тұңғыш рет ашылуына, 
қалыптасуына жетекші болып, 
ықпал еткен ауданның сол 
кездегі бірінші хатшысы Елеу 
Көшербаевтың еңбегін айтуға 
тиістіміз. Ол кісі қандай да 
бір шара болмасын Бидас 
пен Шамшат апаны алып ба
рып, әнжыр думанына айнал
дыратын. Бірде Елеу ағаның 
жолдасы Дәнеш апамыз белгілі 
ақын Әбдікәрім Ахметов тің 
«Дос жүрегі – шарайна» өле
ңін Шамшат апаға Рүстем бек
тің мақамымен алғаш орындат
қанын қалай ұмытамыз. 

1990 жылы ауданда «Базар 
жырау ізімен» атты тұңғыш 
рет жыраулар экспедициясы 
ұйымдастырылып, Базар атамыз 
жерленген Өзбекстанға сапар 
шектік. Бұқара облысының үш 
ауданын бір ай бойы аралап, 
өнер көрсеттік. Сол жерде тұ
ратын қандастарымыздың, аға
йынтуыстардың Бидасқа де
ген ықыласы ерекше болды. 
Мұнан 6080 жыл бұрын Би
дастың әкесі Рүстембек жы
рау сол жерде болып, өз өне рін 
көрсетсе, туған ағасы Кө шеней 
40 жыл бұрын барып, қан
дастарымызды таңырқатып 
қайт қаны белгілі. Сол дәстүрлі 
жолды Бидас Рүстембеков жал
ғады. 

Мен осы сапар туралы Шам
шат апа жөнінде жазылған 
естелігімде толық жаздым. Сөз 
басында Бидастың ағасы Кө
шенейдің домбырасын қалай 
алғанын айтып едім ғой. Бұқара 
облысының Тамды ауданында 
«Майбұлақ» деген совхозға 
өнер көрсетуге келгенімізде бұл 
жерде ықыласы ауғанға көзі 
тиетін адам барын ескерткен. 
«Абайлаңыздар» деген хабарды 
алдын ала естігенімізде таңғал
ғанымыз да, бойымызды қор
қыныш билегені де рас. Шамшат 
апаның «Көшенейге көз тиді, 
Бидасты сахнаға шығармаңдар» 
деп үзілдікесілді ескертуінің де 
өзіндік мәні болатын. Ескертуді 

жеткізу үшін Бидасты іздеп 
жүрсем, ол да қарап қалмапты. 
Көйлегін шешіп, майкісін те
ріс киіп, қазақтың көз тиюге 
қарсы қолданатын ырым да рын 
жасап жатқанының үстінен 
шықтым. «Мына Орақ Дәне
керов, Алшынбек Сәрсенбаев 
ағаларымыз майкісін теріс киіп 
жатыр. Осы кісілер бірдеме бі
лер деп мен де қарап қалмай 
жатқаным» деп ішексілесі қат
қанша күлгені есімде қалыпты. 
Сол күні клубта 67 сағат жыр 
жырлап, көз тиюдің қайда кет
кенін байқамай да қалып едік. 

Бидастың құдай берген төрт 
ұлы бар. Рыстай екеуі немере 
сүйген бақытты шаңырақ ие
лері, бұған шүкіршілік жа
саймыз. Бидастың баласы Бар
бол 6 жасында қолына домбыра 
ұстап, белгілі режиссер Аб
долла Қарсақбаевтың  «Бала 
жырау», тағы да басқа бірнеше 
фильмге  түсті. Кейін көз тиіп 
қатты ауырып, өлең айтуды 
қойып кетті.

Атақты жырау Бидас ата
бабалары салған сара жолды 
яғни, жыраулық дәстүрді жал
ғастырып, бүкіл дүниеге паш 
етті. Оны еліміздің жоғары 
атақмарапаттарына ұсынып, 
на сихаттап, фильм түсіріп, рес 
публикалық дәрежеде жыр 
кеш  терін өткізіп, жыраулар 
фес  тивалін ұйымдастырып, 
ақын  дар айтысын өткізсе, 
жы раудың өзіне ғана емес, 
жыраулық өнерге «Сыр елі  – 
жыр елі» деген киелі ұғымға 
да жасалған құрмет болар еді. 
«Жүз шайырды тербеткен ал
тын бесік» атымен шыққан 
кітапты қайта бастырып облыс, 
аудан кітапханаларына таратса 
да артық емес. 

Бидас жыраудың атабаба
лары жөніндегі әңгімесінің та
ғы лы мы зор. 

– Белгілі дүр шайыр Шо
раяқұлы Омардың туған апа
сынан Жиенбай туады, сонан 
бізге «жиен» деп нағашы ата
сы атын Жиенбай қойған. 
Жиенбайдың әкесі Дүзмембет 
деген кісі де қаражаяу болмаған, 
домбырамен шертіп өлең айта
тын өнерлі екен. Жиенбай бала 
күнінен өнердің ізіне түскен. Ірі, 
қара, еңселі, кеуделі кісі болған 
екен. Елді басқарып, билік те 
айтқан. Ол кезде биболыстар 
бірінбірі сынап, «қайт сем 
жерге қаратамын» деп аңдысып 
отырған ғой.

Бір күні Жиенбай жайба
рақат үйде отырған кезде әр 
елдің игі жақсылары мен би
лері келіп қалыпты. Қорада 
соя тын дайын малы жоқ, қол
дағы мал жұмсалып кеткен. 
Осыны сезген билер ойдажоқ
та хабарласпай түскен екен. 
«Жиенбайды үйден шығармай, 
әңгіме айналдырайық» деп 
кел ген кісілер, ананымынаны 
айтып уақыт өткізеді. Ет пісер 
уақыт болғанда үй иесі қонақ
тармен қосыла сыртқа шығып 
бәйбішесіне:

– Әй, не болды? – деген екен. 
Сонда бәйбішесі саспастан: 
«Отыра бер қонақтарыңмен, қам 
жеме» деп қазанда бүл кілдеп 
қайнап жатқан етті көрсетіпті.

Бәйбішесі атақты Даңмұ рын 
жыраудың туған апасы Балшаш 
деген кісі. Қазан да ғы етті көріп, 
көңілі бірлен ген Жиенбай қо
нақта рына сы ба ғасын беріп, 
тарасады. Қо нақ тар кеткен соң 
бәйбішесіне: 

– Сен аяқ астынан малды 
қайдан таптың? – депті.

– Малды қайдан таба йын, 
сені ұятқа қалдырмас үшін 
жалғыз атыңды сойдым, ел 
жақсылары жаяу қалдырмас, – 
деген екен.

Соны естіген халықта әңгіме 
жата ма? «Жиенбай жалғыз 
атын сойып тастапты» деген сөз 
билерге жетеді. Мұны естіген 
билер: «Қой Жиенбайды жаяу 
қалдырғанымыз болмас» деп, 
мінерге ат, алдына мал айдап 
әкеліп берген көрінеді. Міне, 
жырау да, оның бәйбішесі 
Балшаш та өте кең, салауатты, 
текті кісілер болған.

Жиенбайдың екі ұл, екі қызы 
болған. Ең үлкені – Рүстембек, 
кіші баласы Дастанбек, Мар
құма, Алқыма деген қыздар. 
Дастанбектің даусы зор болған 
деседі. Құрдастары «Әй, Дас
танбек көк ішегіңді ақтар» деп 
әзілге айналдырады екен. Ол өзі 
сұранып майданға кетіп, содан 
қайтпаған.

Рүстембек 12 жасынан бас
тап үлкен топта жырлаған.

Үш жүздің билері жиналған 
жерге әкесі Рүстембекті тайға 
мінгізіп жетектеп бара жатса, 
дария жанында егін егіп жатқан 
жалғыз үй иесі, екі әңгелекті 
құшақтап қорадан шығып келеді 
екен. Жолаушылар бұрылып, 
«сусын ішіп кетейік» деп аттан 
түседі. Бұларды көрген үй иесі 
«төрлетіңдер, егіннің алғашқы 
шығуы» деп әңгелектен ауыз 
тигізеді. Қашаннан ырымшыл 
қазақ «алғашқы шыққан әңге
лекті балам жесін, бірінші рет 
топқа түседі» деп, Жиенбай 
баласына ұсынады.

Дәм алып, екеуі ас өтетін 
жерге де жетеді. Адам көп жи 
налған екен. Жыраулар өзде
ріне арнайы тігілген үйлерде 
жырлауды бастап та кетіпті. 
Кілең белгілі билер отырған 
ақбоз үйге кірген Жи енбай: «Уа, 
ағайын, мына тай ды бірінші рет 
бәйгеге қо сайын деп отырмын» 
деп Рүс тембекті көрсеткен 
екен. Он екі жасар бала жырау 
кішкене домбырасын қолына 
алып кең даусымен қайырған 
кезде да уысы біртебірте ашы
лып, отыр ған жұртты аузына 
қара тыпты.

Әр жерде жыраулар жырлап 
жатады, Рүстембек, қанша де
генмен, бала, түн ортасы ауа 
бергенде шаршай бастайды. 
Мұны сезген Жиенбай домбы
расын қолына алып, жырды 
үстінүстін төгіп, күңірентіп 
айтып отырып, төбеге қараса, 
үстіндегі сегіз қанат үй кө
теріліп бара жатқанын көреді. 
Сөйтсе, сырттағы халық үйге 
сыймай, үйді көтеріп басқа 
жерге қойыпты. Алғашқы әң
ге лектің тәтті дәміндей бал 
таңдайынан, күміс көмейінен 
шыққан жырларын халыққа 
жеткізіп, елге абыроймен ора
лыпты. Кейін небір дүбірлі 
тойларға қатысып, жыраулық 
дәстүрдің тізгінін осылай ұстап, 
баба жолын жалғастырған екен.

«Ол кезде домбыра көп 
емес, тек әкемнің домбырасы 
биікте ілулі тұрады. Оны балаға 
ұстатпайды, үйде ешкім жоқ 
кезде домбыраны жасырын 
алып, пішен қораға барып ойнап 
оты ратынмын» дейді Бидас ба
лалық шағын еске алып.

Жоғарыда айтып өтке нім
дей, атақты жырау Бидас ата
бабалары салған сара жолды, 
яғни жыраулық дәстүрді бала 
кезінен жалғастырып келеді. 
Қаңтар айында 70 жасқа то
латын Бидас жырауға қандай 
құрмет жасаса да жарасады. 
Өнерді бағалау, жыраулық дәс
түрді түркі тілдес елдер ара
сында танытудың бір жолы – 
осы.

 
Нұртілеу САЛЫҚОВ,

Қармақшы ауданының 
Құрметті азаматы

АЛТЫННЫҢ СЫНЫҒЫ, 
АҚЫЛДЫҢ ТҰНЫҒЫ 

Халқымыздың жыраулық, жыршылық, әншілік рухани қазынасы дәстүрлі 
мәдениетіміздің негізін қалайтынын өмірдің өзі дәлелдеуде. Ұрпақ жалғастығы қанша 
ғасырдан бері бойын да, ойын да түзеп, ел іргесін берік ұстап, халқымызға қызмет 
жасап келеді. Жыраудың, термеші-жыршының орындауындағы қисса-дастандарымен, 
жыр-толғауларымен ауызданып өскен, сонан ұлттық тәрбие алған елміз. Қыстау мен 
жайлаудағы кештерде  ел жиналып жыраудың өнерін тамашалайтын. Қандай да бір той, 
үлкен ас жыраусыз өткен емес. 

Облыстық «Рухани жаңғыру» 
орталығы мен «Өрлеу» педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
орталығы бірлесіп, өнегесі мол өзгеше 
жоба ұйымдастырды. 

Бұл – «Сыр қойнауы» бағдарламасы 
аясында «Біздің отбасының құнды жәді гер
лері» атты жас зерттеушілердің облыстық 
сайысы өскелең ұрпақ үшін  тамаша тәрбиелік 
шара болатын. Айталық, атадан балаға мирас 
болып келе жатқан отбасы құндылықтарын 
дәріптеу арқылы жас ізденушілер тамыры 
терең рухани мұраларды таныпбілуге, 
құрмет теуге қалыптасады. 

Айталық, келікелсап, диірмен, қазан
ошақ, ұршық, ертоқым, қамшы, тұскиіз, те
кемет сияқты тұрмыстық бұйымдар, бұ дан 
бөлек, ұлттық әшекей бұйымдары ту ралы 
оқушылардың зерттеу жұмыстары – ата
дан балаға мұра болған құндылығымызды 
қадірлеу дің айқын бір көрінісі.

Жалпы байқауға келіп түскен 114 жобаның 
ішінен 17 жоба іріктелді. Ал ақтық мәреде сол 
17 оқушының әзірлеген рухани танымдық 
жобалары  сарапқа түсті. Қазылар алқасы оқу
шылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес қор
ғаған тақырыптарының мазмұны мен ойын 
жет кізе білу қабілетіне қарай әділ бағасын 
берді. 

Қорытындысында Қармақшы ауданы  

Жан   қожа батыр атындағы №269 орта 
мектептің 5 сынып оқушысы Шайкуллаев 
Ардан,  Қазалы ауданы, №25 орта мектептің 
8 сынып оқушысы Бақытжан Аружан, №276 
орта мектептің 8 сынып оқушысы Қолдасбай 
Ақерке, Шиелі ауданы, №181 орта мектептің 
6 сынып оқушысы Әбдіманап Ұлан, Жалағаш 
ауданы, №116 орта мектептің 5 сынып 
оқушысы Айтбай Төрехан, Қызылорда қаласы, 
Т.Есетов атындағы №264 мектеплицейдің 7 
сынып оқушысы Қайырғали Асылжан  сияқты 
ізденімпаз өрендердің еңбектері үздік деп 
танылды. Жеңімпаздарға «Рухани жаңғыру» 
орта лы ғының арнайы дипломдары, естелік 
сыйлықтар берілді.

«СБ» ақпарат

Отбасының құнды мирасы
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласында да 
Абайдың тұлғасы мен мұрасын ұлықтау 
шетелдерде де жалғасатындығы ай-
тылып, «...шетелдіктердің бәрі бірдей 
Қазақстан дегенде бірден Абайдың 
есімін атайтындай дәрежеге жетуіміз 

керек» деген болатын. Осы айтылған 
пікірлерге сәйкес Абай мұраларын 
зерделеуге арналған өзге тілдердегі 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына назар 
аударып көрдік. Ол үшін ғалымдар 
арасында танымал және мате риал-
дар іздеуге өте ыңғайлы Scopus мәлі-
меттердің библиографиялық және 
реферативті базасындағы жария ла-
нымдарға ізденіс жасалды. Мәселен, 
«Abay» кілт сөзі арқылы әлеуметтік 
ғылымдар саласы бойынша базадан 
9, «Abai» кілт сөзі бойынша 7 мате-
риал табылса, «Kunanbayev» кілт сөзі 
негізінде 7 мәлімет көруге болады. Кілт 
сөздерде «Kunanbayev»-тің кездесуіне 
байланысты аталған базадан барлығы 
19 ғылыми-зерттеу жұмысын көруге 
болады. Бұл индекстелген көрсеткіштен 
Абай мұрасына байланысты зерт-
теулер аз жүргізіліп жатқандығын, 
шетелдік рецензияланатын ғылыми 
басылымдардағы жарияланымдардың 
төмендігін бай қатады. Сонымен қатар, 
базада индекстеліп үлгерген зерттеу 
жұ мыс  тарының авторлары арасында 
шетелдіктер ғалымдар аз, жарияланған 
жұмыс  тардың басым бөлігі отандық 
ғалымдарға тиесілі.

Ең алғаш индекстелген мақала – 
Қарағанды педагогикалық колледжі 
қызметкері С.Сырымбетовтың 1960 
жылы «Soviet Education» журна лын-
дағы жазбасы. Ол өз зерттеуінде 
ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
Қазақстан мен Ресейдің одағы 
Қазақстанның өндіргіш күштері мен 
экономикасына ықпал жасап, орыс 
пен қазақ халқының жақындасуына 
және достық қарым-қатынас жасауы-
на әсер еткендігі туралы баяндайды. 
ХІХ ғасырдың 40-60 жылдары Ре-
сейде революциялық-демократиялық 
қоғамдық қозғалыстар пайда болды 
және қалыптасты. Бұл қозғалыстардың 
көрнекті өкілдеріне Герцен, Белинский, 
Чернышевский және Добролюбов жа-
тады. Сонымен бірге, білім берудегі 
прогрессивті ой дамыды, оның өкілдері 
ұлы орыс педагогы К.Ушинский, 
Л.Толстой, Н.Пирогов, П.Лесгафт 
және басқалар болды. Осы мысалдар 
негізінде автор Абайдың тұлғасына 
тоқталады.

2017 жылы ағылшын ғалымы 
Д.Бриджес (D. Bridges) білім беру 
саласындағы зерттеулердің  эпистемо-
логиясы, этикасы, саясаты мен сапа-
сын қарастырған еңбегінде мәселеге 
қатысты сыни және рефлексивті тал-
даулар жүргізеді. Философия мен 
білім беру саласындағы зерттеулердің 
өзара байланысы дәйектеліп, бұл 
зерттеулердің ақиқаты мен нақтылығы 
туралы пікірталастар қарастырылады. 
Автор берілген мәселелерді зама-
науи Египет пен жаңа Зеландияның 
әлеуметтік міндеттемелері, XVII 
ғасырдағы Франция, Паскаль және ие-
зуиттер мен янсениттер арасындағы 
таластар, XVIII ғасырдағы Италия, 
Джамбаттиста Вико және жаңа ғылым, 
дәстүрлі Эфиопиядағы «Білім беру 
сиқыры», Сократ пен Монтеньді негізге 
алған дереккөздермен қатар, Абай тура-
лы да айтылады. Кітап түйіндемесінде 
автор ақын туралы былай жазған 
екен: «заманауи Қазақстандағы ХIХ 
ғасырдың кеңестік рухтандырушы фи-
лософы – Абай».

Оңтүстік Кореядағы Ханьян 
университетінің Азия-Тынық мұ-
хиты ғылыми-зерттеу орталығы 
шыға ратын «Journal of Eurasian 
Studies» журналының 2018 жылғы ар-
найы топтамалық бір нөмірі  Абай 
Құнанбайұлының мұрасымен танысты-
рады. Топтаманың кіріспе сөзінде Нао-
ми Каффи (Naomi Caffee) Абайдың қара 
сөздері қазақ халқының одан арғы жолын 
белгілеуге талпынысын білдіретіндігін 
айтады. Ғалымның пікірінше, Абай 
еңбектері ХХ ғасырдың басындағы 
қазақ ұлтшылдығы қозғалыстарын ша-
быттандырды және ұлттық жазба әдеби 
дәстүрді қалыптастырды. Сонымен 

қатар, Кеңестік кезеңде қазақ жазушы-
сы Мұхтар Әуезовтің адал күш-жігері 
арқылы Абай қазақ әдебиетінің негізін 
қалаушы мәртебесіне көтерілді, оның 
«Абай жолы» эпикалық өмірбаяндық 
романы қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы 
әйгілі және ең ықпалды әдебиет туын-
дысы екенін жазады.

Осы арнайы нөмірде жарияланған 
үш зерттеу жұмысына назар 
аударсақ. Назарбаев университетінің 
ғалымы Г.Макгуайр (G. McGuire)  өз 
зерттеуінде М.Әуезовтің алғашқы 
ғылыми еңбектерінде Абай қазақ жаз-
ба әдебиетінің пайда болуындағы 
трансформациялық тұлға ретінде 
көрсеткендігін айтады. М.Әуезов ро-
манда  Абайды тек әдеби жаңашыл 
тұлға ғана емес, сонымен бірге саяси 
реформист ретінде танытқандығын 
баяндайды. Автордың пайымдауын-
ша, М.Әуезов «Абай жолы» арқылы 
қазақ халқының әдебиеті кеңестік 
әлемді өз шағымдары мен тілектерін 
әлеуметтік сын рухымен шабыттан-
дыру арқылы дәлелдеген. Аризона 
университетінің ғалымы Н.Каффи Абай 
Құнанбайұлының екіжақты мұрасы 
бар екендігін айтады: қазіргі қазақ 
әдебиетінің атасы; сондай-ақ орыс клас-
сикасын қазақ тіліне аударған және екі 
мәдениет арасындағы өмірлік маңызды 
көпір ретінде әрекет еткен ағартушы. 
Ал Швецияның Лунд университетінің 
ғалымы Д.Кудайбергенова болса 
Абайды қазіргі Қазақстандағы қазақ 
мәдениетінің тұлғасы ретінде зерттейді.

Түрік ғалымы Х.Касапоглу 
Ченгелдің «Milli Folklor» журналын-
да жарияланған пікірі бойынша, түрік 
мәдениеті тарихында «ақыл» мен «мо-
раль» ұғымдарының өзара байланы-
сы туралы көптеген мәліметтер бар. 
«Құтты білікті» сауатты саясат пен 
ақылдың мысалы ретінде айқындаған 
автор осы мәселенің алғашқы дереккөзі 
саналатынын атап өтеді. Ақыл мен 
даналыққа негізделген дәстүр «Құтты 
біліктен» кейін жазылған «Диуани 
лұғат-ат-түрк», «Атабат-ул-Хақайиқ», 
«Диуани хикмет» сынды еңбектерде 
жалғасын тапты. Автордың пайым-
дауынша, бұл дәстүрлер Абай 
Құнанбайұлының қара сөздерінде қайта 
дүниеге келеді. Абай 38-қара сөзінде 
былай дейді «Күллі адам баласын қор 
қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ 
керек: әуелі – надандық, екіншісі – 
еріншектік, үшінші – залымдық деп  
білесің». Сондықтан ғалым Абайдың 
«надандықты» адамның қадірін 
төмендететін қасиет деп бағалауын 
«Құтты білікте» қалыптасқан дәстүрлер 
мен түсініктердің терең жалғасы деп 
түсіндіреді.

Біз де Абайдың осы қара сөзіне 
сүйене отырып, ойымызды жалғас ты-
райық: «Надандық – білім-ғылымның 
жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені 
оларсыз  біліп  болмайды. Білімсіздік 
хайуандық  болады. Еріншектік – 
күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. 
Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық,  
кедейлік – бәрі осыдан  шығады. 
Залымдық – адам баласының дұш-
паны. Адам баласына дұшпан болса, 
адамнан  бөлінеді, бір жыртқыш хайуан  
қисабына қосылады».

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев осы жылғы «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында демократияның басты жауы 
ретінде білімсіздік пен популизмді 
атап көрсетеді. Білімсіздік неме-
се надандық білімнің кемшілігінен, 
қараңғылықтан, кемелденбегендіктен, 
артта қалудан пайда болады. Білімсіздік 
мәселенің мәнін білмеуден, елемеу-
ден туындап, адамның ұмты лыстары 
мен іс-әрекеттерінде  көрініс   таба-
ды. Білімсіздік агрессивті әре кет  -
терде байқалуы әбден мүмкін. Бұл 
жағдайда білімсіздік адамның өз ба-
қыт сыздықтары үшін жауап кер ші-
лікті мемлекетке жүктеп, мемлекеттің 
саяси тұрақтылығына зиян келтіреді, 
адамзаттың барлық жұмыстарының 
нәтижелерін жояды. Популизм бұқара 
халыққа жүгінеді және қоғамға өткір 
әлеуметтік мәселелерді жылдам әрі 
оңай шешуге уәде береді. Попули-
стер өздерінің мазмұнсыз сөздерін 
қарапайым адам дардың экономикалық 

және әлеуметтік мүдделеріне баса на-
зар аудара отырып құрайды. Көптеген 
популистер өздерін белгілі бір 
аймақтардың, жекелеген әлеуметтік 
топтардың қорғаушысы ретінде ұсына-
тындықтан, көзқарастарға ерекше мән 
берілуі қажет. Осы себептерге байла-
нысты Мемлекет басшысы қоғамда 
«хайпократияның» белең алуына жол 
берілмейтіндігіне үміт тенеді. 

Ә.Нысанбаев, Г.Құрманғалиева 
және Н.Сейтахметованың «Вопросы 
философии» журналында жарияланған 
зерттеу жұмысында ортағасырлық 
философ Әбу Насыр әл-Фарабидің, 
қазақ философы және ағартушы Абай 
Құнанбайұлының әлеуметтік онтология-
сы мәселелері арқылы әлеуметтік-
саяси мұрасын қайта құру, әлеуметтік 
онтологияның қазіргі дискурсындағы 
өзекті тұжырымдарды салыстыр-
малы философия контекстіндегі 
мәселелері қарастырылады. Автор-
лар мына мәселелерге ерекше 
мән берген: исламның әлеуметтік 
онтологиясындағы құндылық пара-
дигмасы, оның орта ғасырлардағы 
және қазіргі мәдениеттегі түсіндір-
мелері; әл-Фарабидің әлеуметтік 
онто логиясындағы әлем және қоғам 
құрылымы; қоғамдық идеал; Абайдың 
әлеуметтік онтологиясы және оның 
құндылық парадигмасы; адамгершілік 
қоғамдық қатынастардың жалпыға 
ортақ түрі ретінде.

«Journal of Language and Literature» 
журналында Ә.Жапарова, Ж.Дәдебаев 
және А.Жақсылықовтың жарық көрген 
зерттеу жұмыстарында Абай Құнан-
бай ұлының метафоралық поэтикасы 
ХІV-ХІХ ғасырлардағы қазақ ақын-
жырауларының шығар ма ларындағы 
Абай поэзиясына дейінгі ескіге қатысты 
жаңа эстетикалық жүйе ретінде талда-
нады. Бұл зерттеуде авторлар Абай дың 
метафоралар поэтикасындағы жаңа-
шылдықтың мәнін ашады. Абайдың 
жаңашыл дығы ерекше әдеби стра-
тегиямен ойлас тырылған «Иман» 
(әдептілік) және «Кемел адам» (мінсіз 
адам) философиялық жүйесіндегі сим-
вол  дардың, маркерлердің, мета  фора-
лар дың, поэтикалық бей нелердің, 
алле гориялардың, эв фе  мизм дердің кең 
көлемін тұжы рым даумен және ұлттық 
менталитет саласындағы әділдіктің, 
қасиет тіліктің және әлеуметтік белсен -
діліктің айқындалуымен сипат  та-
латындығын айтады. Абай мета фо-
расының функционалдығы оның барлық 
шығармашылық жұмыс тарына енетін 
терең өнімді ақын тұжы рымдамасымен 
анықталуы керек тігін түсіндірді.

Сонымен қатар, Ә.Жапарованың 
осы журналда жарияланған тағы бір 
зерттеуінде Абайды ХІХ ғасырдағы 
Қазақстанның ең танымал және сүйікті 
ақыны дей келе, ұлы ақынның еңбектері 
ағылшын тілінде сөйлейтіндерге 
белгісіз екендігін айтады. Бұл зерттеуде 
автор Абай поэзиясының әсемдігін шы-
нымен жеткізе алатын аудармалардың 
жоқ тығынан ба, жоқ болса, оны қалай 
түзетуге болатындығы айқындайды. 
Сонымен қатар, Абай поэзиясын қазақ 
тілінен ағылшын тіліне аударудың 
лингвистикалық, мәдени және тари-
хи факторлары мысалында дәйектеп, 
тілдер арқылы поэзияның қозғалысын 
тану үшін кейбір жеке өлеңдері мұқият 
зерттеледі.

Р.Садықова, Б.Тұрлыбеков, У.Қан-
сейітова және Қ.Төлебаеваның  жұмы-
сында қазақ ғылымындағы аудар-
ма және М.Әуезовтің «Абай жолы» 
роман-эпопеясының шетел тілдеріне 
аудармаларының табиғаты туралы 
зерттелген. Эпопеяның орыс және 
неміс тілдеріне аударудың әдістері 
бар екендігін айта келе, олардың 
төмендегідей тиімді және тиімсіз 
тұстарына ерекше мән береді: тікелей 
аударма; аналогтылық; сипаттамалық 
аударма; мәнмәтіндік аударма; аударма-
да эстетикалық ерекшеліктерді сақтау 
үшін кейбір фразеологиялық бірліктерді 

қал дырып кету. Ал А.Машакова мен 
М.Хабутдинованың  зерттеу жұмы сында 
Абай шығармаларының татар тіліне ау-
дарылуы, жарық көрген кітаптардың 
алғысөздері, татар ғалымдарының 
халықаралық конференциялардағы 
сөздері, татар әдебиеттанушыларының 
монографиялары талданады. Талданған 
материалдар арасында соңғы бірнеше 
онжылдықтағы еңбектер бар. 
М.Түсіп бекова, М.Ыдырысова және 
Б.Смағұлованың зерттеу жұмыстарында 
мұғалімдер әрдайым өз сабақтарын 
қызықты әрі нәтижелі өткізу үшін жаңа 
әдістер мен материалдар іздейтіндігін 
айтады. Олардың пайымдаулары бо-
йынша ағылшын тілі сабақтарына 
арналған материалдардың ең қиын 
түрлерінің бірі – әдебиеттерді пайдала-
ну. Тілді үйрену үшін төрт дағды қажет: 
оқығанды түсіну, жазу, тыңдау және 
ауызша сөйлеу. Осы мақсатта автор-
лар әдебиеттің, әсіресе Абайдың қара 
сөздерінің ағылшын тілін оқытудағы 
өзекті рөлін анықтайды.

Осы тұста Қазақстан Республи-
касы ның Ұлыбритания және Сол-
түстік Ирландия Құрама Король ді-
гіндегі Елшілігінің ресми сай тында 
жария ланғандай,  жақында Ұлы бри-
тания астанасында Абай Құнанбайұлы 
шығармаларының ағылшын тіліндегі 
жинағының таныстырылымы өткендігін 
айта кеткіміз келеді. Жинақты бес 
ғасырлық тарихы бар Кембридж 
университеті баспасы (Cambridge 
University Press) мен Ұлттық аударма 
бюросы қоғамдық қоры бірлесе оты-
рып Абайдың 175 жылдық мерейтойы 
аясында аударып басты. Танымал бри-
тан ақыны әрі әдебиетші-ғалым, про-
фессор Шон О’Брайен Абай өлеңдерін 
аударса, «Қара сөздердің» тәржімасын 
белгілі шотландық ақын, жазушы, про-
фессор Джон Бернсайд жасады. Жинақ 
– Ұлттық аударма бюросы іске асырған 
Абай шығармаларын әлемнің он тіліне 
аудару жобасының бір бөлігі.

З.Әсемжан «Journal of Language and 
Literature» журналындағы өз зерттеуінде 
Абайды жаңа қазақ поэзиясының не-
гізін қалаушы ретінде атап көрсетеді. 
Ақын шығармашылығының арқасында 
қазақ поэзиясында пайда болған 
терең өзгерістер жаңа ырғақтардың, 
өлшемдердің, шумақтардың, интонация 
мен мағыналардың пайда болуымен си-
патталып, поэзияның өмірге, тұлғаның 
ішкі әлеміне бұрынғы рухани және 
бейнелеу көріністерінде адамдардың 
интеллектуалды өміріне әсерін 
дәйектейді. Абай адамды, оның ішкі 
әлемін қазақ поэзиясына алғаш енгізген, 
қазақ әдебиетіндегі толыққанды көркем 
антропология Абайдан басталады. 
Ақынның поэтикалық жүйесіне терең 
де сындарлы жаңалықтар тән, поэзия-
сында метафораның алуан түрлері бар. 
Ескі қазақ эпикалық поэзиясының 
канондық дәстүрлі метафораларынан 
өзгеше қарапайым және қиын дәстүрлі 
емес метафораларды кездестіруге бола-
ды. Мұндай метафораларды талдау осы 
зерттеудің мәселесін білдіреді.

Осы жылы Литвада жарық көретін 
«Logos» журналында қазақтардың 
этика тарихын қарастырған ең бекте 
Г.Барлыбаева ұлтымыздың этикалық 
ойлауы түркітілдес мәде ниет тің ежелгі 
тармақтарынан бастау алып, үнді-
иран, қытай және араб мәдениеттерінің 
бөліктерін қосатындығы жөнінде ай-
тады. Қазақ тардың өміріне, этикалық 
ойларына Жібек жолының,  бүкіл 
Еуразияның идеялары әсер етті 
деуімізге де болады. Дегенмен, кейін 
ислам діні таралса да, қазақ ойы өзінің 
бастапқы белгілерінен басталатын 
өзіндік ерекшелігі мен элементтерін 
сақтап қалды. Осы мәселелерді негізге 
ала отырып, автор зерттеуінде VІІІ 
ғасырдағы Қорқыт атадан бастап XІX 
ғасырдағы қазақ ағартушылығындағы 
Абайға дейінгі этикалық ойлардың эво-
люциясын қарастырады.

К.Кенжеғалиев, Д.Какабаева, 
Е.Ну рымов, Г.Қайникенова және 
Ш.Сейімқұлованың зерттеу жұмыс-
тарында Абай Құнанбайұлы шығар-
малары негізінде ХХ ғасырдағы қазақ 
гуманизмінің қалыптасуы, оның 
психология мен мәдениеттің даму-
ына ықпалы анықталады. Мәдени, 
әлеуметтік және экономикалық 
айырмашылықтар тұрғысынан Абай 
мен А. Маслоудың (1954) гума нистік 
тұжырымдамаларындағы ұқсас тық-
тар мен айырмашылықтарды анық тау 
үшін салыстырмалы талдау жүргізіледі. 
Авторлар мақсат ретінде ақын 
шығармаларында туындаған ойлар-
ды ғылыми психология әдістері және 
американдықтардың еңбектері негізінде 
айқындауды алған. Зерттеу жұмысында 
американдық психолог А. Маслоудың 
гуманистік психологиясы Абай 
Құнанбайұлына ұқсас екендігі айтыла-
ды. Олар бір-бірімен және бір-бірінің 
шығармаларымен таныс емес, бірақ 
олар ортақ шындықты –  гуманистік 
тұлға психологиясы туралы айтты. Са-
лыстырмалы әдіс нәтижесінде олардың 
гуманистік идеяларының ұқсастығы, 
экономикалық және әлеуметтік 
жағдайлардан тәуелсіздігі анықталды.

К.Кенжеғалиев, Г.Мұхамед жа   -
нова, А.Шаяхметова, Ж.Тас бола-
това, Л.Байманова және Ж.Зұл қар-
наеваның зерттеулерінде Абай дың 
психо логиялық мұрасын зерттеу 
болашақ психологтардың психо ло-
гиялық құзыреттілігін қа лып тастыруға 
ықпал етіп, Болон процесіне сәйкес 
білім берудің ұлттық моделін көтеруге 
мүмкіндік беретіндігі баяндала-
ды. Авторлар көшпелі қазақтардың 
психологиялық ерекшеліктеріне ғы-
лыми психология тұрғысынан түсінік-
темелер беруге ұмтылады. Олар 
ойшылдың қара сөздері көшпенділер 
психологиясын ғылыми психоло-
гия тұрғысынан түсіну Қазақстанның 
психология ғылымын байытады, пси-
хологтардың, оқырмандардың пси-
хологиялық құзыреттілігін арттырады 
және Болон процесінің ұлттық деңгейде 
дамуына ықпал ететіндігін айтады.

Ж.Карипбаев, С.Қасқабасов және 
А.Кенжеғұлованың Абай Құнан бай-
ұлы поэмасындағы Ескендір бейнесі 
талданған зерттеуде белгілі шығыс-
танушылар В.Бартольд, Э.Бертельс, 
И.Брагинский еңбектері пайда-
ланылғандығы жөнінде айтылады. Са-
лыстырмалы талдау негізінде Ескендір 
тақырыбында жазылған көптеген 
шығармалардың көркем бейнелік 
құрамдастары туралы тұжырымдар 
жасалған. Абай шығармашылығының 
жан-жақтылығы мен гуманистік 
рухы оның осы поэмасы аясында 
айқындалатындығы туралы баян далған.

Л.Дауренбекова, С.Иманбердиева, 
Б.Даутова, Г.Райнбекова және Г.Ток-
тиманованың пайымдаулары бойынша, 
бүгінгі білім мен ғылымның қарқынды 
дамып келе жатқан жағдайында түркі 
халықтарының тарихи байланыстары 
мен бірлігін нығайту, түркі халықтарын 
толығырақ зерттеу және әлемге таныту 
маңызды. Ғалымдар Абай тек қазақ 
халқының емес, жалпы адамзаттың 
мәселелерін көтергенін айта келе, 
зерттеу жұмыстарында Абайдың ау-
дармалары түрік тілінде сараланып, 
түсіндіру жолдарын қарастырады. 
Сонымен қатар, зерттеу жұмысының 
мақсаты ретінде түркі елдеріндегі 
Абай мұрасының өзгеру дәрежесін 
анықтауды санайды.

Г.Орынханова, А.Нұрланова, 
Р.Са  бырбаева, Л.Аманқұлова және 
Т.Төлегеновтің зерттеулері Абай 
шығармаларындағы ұлттық сипаттың 
метафоралық тұжырымдамасын са-
лыстырмалы-сапалы зерттеу әдістері 
арқылы зерттеуге бағытталған. Ав тор-
лардың пікірінше, Абайдың барлық 
терең ойлары әл-Фараби, ибн Араби, әл 
Ғазали сынды сопылық ойшылдардың 
шығармаларында ай тылған ойлармен 
байланысты болды.

Байқап отырғанымыздай, шетел-
дік ғылыми басылымдардағы Абай 
мұрасын зерттеуге арналған еңбек-
терде оның тұлғасы, рухтандыру-
шы ойшылдылығы, орыс пен қазақ 
мәдениетін жақындастырған ағар-
ту шы лығы, қара сөздерінің қоғам 
үшін маңызы, ақынның әлеуметтік 
онтологиясы мен құндылықтар ту-
ралы түсініктері, метафоралық поэ-
тикасы, өзге тілдерге аудармаларының 
ерекшеліктері, этикалық ойлар эво-
люциясына ықпалы, қазақ гуманизмі 
шеңберіндегі ғылыми психологиядағы 
орны, шығармаларының жан-жақ-
ты лығы, М. Әуезовтің «Абай жолы» 
роман-эпопеясының рөлі және т.б. 
мәселер талданады. Әрине, Scopus 
базасындағы Абай мұрасына бай-
ланысты еңбектердің индекстелуі 
алдағы уақытта да тоқтамайды. 
Ол үшін ғалымдар өз ізденістерін 
беделді шетелдік рецензияланатын 
журналдарға ұсынуы қажет.

Мұрат НАСИМОВ, 
саяси ғылымдарының 

кандидаты, 
қауымдастырылған профессор, 

«Болашақ» 
ғылыми-зерттеу 

институтының директоры

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Назарбаев «Абай 
аманаты» атты мақаласында «... Абайдың 
ойы мен сөзін күллі әлемдік ауқымда 
мойындату мәселесін Кеңестер Одағы әлі 
тарамай тұрып, 1990 жылы халықаралық 
деңгейде көтерген едік» деп атап 
көрсетеді. Сонымен қатар, осы мақалада 
«... Абай тойының алдында оның аруағын 

одан әрі ұлықтау, өмірбаяндық деректерінің көмескі парақтарын қайта 
жаңғырту, әдеби, философиялық және музыкалық мұрасын тәуелсіздік 
тұрғысынан тыңнан пайымдау, әлемдік деңгейде кеңінен таныту 
бағытында іргелі жұмыстар атқарылды» деген еді.

Жазушы, драматург ау-
дан әкімі Руслан Рүстемовтың 
қабылдауында болып, шығар-
ма шылық тұрғыда өзара пікір 
алысты. Алдағы атқарылар 
жоспарларымен бөлісті. Оның 
ішінде ең ауқымдысы Жаңа-
қорған жерінде «Ақ боз үй» ро-
маны желісімен көркем фильм 
түсіру екен. Фильмнің сюжетіне 

ауданның киелі жерлері, әсем 
табиғаты сәйкес келеді. Сондай-
ақ ұлттық құндылықты сақтап 
қалған қазақы ауданның тыныс-
тір шілігі де фильмге өздігінен 
сұранып тұр.

– Мынадай ауқымды істің 
біздің аудан көлемінде ат қа-
рылғаны, көркем фильм ауыл 
өмірін, ондағы халықты арқау 

еткені – әрине, қуанышты оқиға. 
Ендігі жерде біз өз тарапымыз-
дан кино түсірушілерге қолдау 
көрсетуге тиіспіз, – деді аудан 
басшысы.

Бұған дейін 12 көркем 
фи льмге сценарий жазған 
Смағұл Абатұлының «Сұра-
пыл Сұржекей», «Аңшы бала» 
фильм дері кинофестиваль жүл-

десіне ие болғанын білеміз. Ал, 
«Ақ боз үйдің» мәнісі бөлек. Ол 
кешегі ашаршылық уақыттағы 
ауыр кезеңді суреттейді. Автор 
мен картина директоры және ре-
жиссер Қызылқұм беттің шағыл 
құмын аралап, ыңғайлы орын-
дарды белгілеп жатыр.

Қаныбек ӘБДУОВ

«Ақ боз үй» көркем фильмі Жаңақорғанда түсіріледі
Көзі қарақты оқырманға «Ойсыл-Қара» , «Саттар 

соқпағы», «На свете белом», «Жарық дүние», «Ақ боз үй», 
«Мінәжат», «Жалған дүние» романдары, «Қиямет-қайым 
ғасыры» ойтолғауы арқылы жақсы таныс, белгілі қаламгер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Смағұл Абатұлы 
Елубаев аптаның аяғында Жаңақорған жеріне келді. Жай 
келмеді, қаламгердің бұл сапары үлкен мақсатты жүзеге 
асыруға бағытталыпты.

КИНО

ШЕТЕЛДІК ҒЫЛЫМИ 
БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ АБАЙ МҰРАСЫ
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Тарих

Әңгіме Отыншыұлы 
Жылқаман батыр жайлы 
болмақ. Батырдың ата-тегіне 
келер болсақ, Кіші жүздің 
аға баласы алты Әлімнің бірі 
Шектіден тарайды. Шектіден 
– Шыңғыс, Өріс, Баубек туса, 
Баубектің үлкені Жақайымнан 
– Ақбура, Тоқбура, Ағыс 
пен Көгіс өрбиді. Көгістен 4 
бала дүниеге келсе, соның 
Торжымбайынан – Көшімбет 
тарайды. Осы Көшімбеттен 
– Мәмбетқұл, Қарабатыр, 
Ораз туады. Қарабатырдан – 
Байшаған, одан біз әңгімелеп 
отырған батырдың атасы 
Нұралы, Нұралыдан Жылқаман 
батырдың әкесі Отыншы туады.  
Жылқаман бабамыз 5 әйел 
алған екен. Солардан Есқұл, 
Досқұл, Тілеуқұл, Қауқай, Әлмен 
және Дәрмен деген балалары 
болыпты. 

Жақайымнан шыққан бұл батыр 
бабамыз бүкіл ғұ мырын  Сыр бойын, 
Арал, Шал қар аймағын, одан әрі 
Атырау тө ңірегін сарттардан, ес
тек терден (башқұрттар – Н.М.), 
қарақалпақ пен түрікмендердің 
шапқыншылығынан қорғаумен 
өткізген. Жылқаман батыр Арал 
өңірінде өмір сүрген, ал бейіті 
Қарақалпақстанға қа расты Қоңырат 
атырабындағы «Малшы» деген жерде 
деп кел дік. Бұған қоса, оның ту ған 
және өмірден озған жыл да рында да 
сәйкессіздіктер орын алып келді. Біз 
келтірген бү гінгі мәлімет соңғы табыл
ған заттай деректерге сүйе ніп беріліп 
отыр. Мәселен, бір қатар деректерде 
Отыншыұлы Жылқаман 1712 жылы 
туып, 1796 жылы 84 жасында қаза 
болды делінеді. Кейбіреулер оны 
96 жас жасаған деп бол жам айтады. 
Расында, ол 1712 жылы өмірге келіп, 
1790 жылы 78 жасында бақилық 
болады. Алайда, 1998 жылы батыр 
құл пытасының Бөгеннен та былуы 
көп жайға қайта қа рауға итермелейді. 
Әрине, бұл мәліметтер нақтылық 
үшін қажет. Олардағы азмаз сәй
кессіздіктер Жылқаман ба  ба мыздың 
батырлығына еш қандай көлеңке 
түсіре ал майды. Себебі, оның батыр
лығы өзінің көзі тірісіндеақ елге аңыз 
болып тарап кет кен. Бабамыздың 
ерлік мұ расын Н.Қосжанұлы сияқты 
жыршылар қағаз бетіне, ең ғажабы 
ұрпақ жадына өшпес тей қылып, 
жазып қалдырған. 

Танымал жазушы Айжа рық Сәді
бекұлының өткен жы лы «Қазалы» газе
тінде жа рияланған «Жылқаманның 
ар  маны» деген мақаласында оның 
ал ғашқы батырлығы жайлы мәлімет 
беріледі. Оқи ға былай болған екен. 
Елдің шексіз құрметіне бөленген 
Құлан абызды тұтқиылдан жа
саған шабуыл барысында баш
құрттар өлтіріп кетеді. Абыздың 
кегін алуға аға йын дарымен бірге жас 
батыр Жыл қаман да аттанады. Баш
құрттармен кездескенде олар дың 
Күтір есімді баты рымен Жылқаман 
жекпежек ке шы ғып найзаласады. 
Жыл қаман Күтірді шаншып өл тір
генмен, оның да най за сының ұшы  
бұның санына қадалып қалады. 
Абыроймен елге оралған ба ласын 
Жылқаманның шешесі өзі емдейді. 
«Мұны көтергенде жыланның етіне 
жерік бол ғанмын. «Жыланды қырық 
кессе де, кесірткелік әлі бар» деген 
аталарымыз. Тірі келді, енді өле 
қоймас» деп найзаның ұшына арқан 
байлап, аяғын баласының санына 
тіреп тұрып денедегі найзаның ұшын 
күш пен суырып алыпты. 

Нұрмағамбет Қосжанұлы ның 
(18971937) «Сартай ба тыр» дастаны 
бар. 17251726 жылдары жоңғар 
шапқын шылығы кезінде Ақшұбарды 
иелен генде Жылқаман 1314 жас 
шамасындағы жас жігіт екен. Ел 
аузында айтылып кел  ген жырда: 

«Жақайымнан шық қан Жылқаман, 
ақшолақ мыл тық асын ған» деп 
келеді. Жылқаман батыр Ақшолақ 
деп аталатын мылтығын асы нып, 
жауға аттанғанда жасы 13те екен. 
Үш жүздің басы тү гел қосылып, ұлы 
жорық қа аттанар алдында көптің қа
расына ерген балаға көзі түс кен Ұлы 
жүз батыры Қар шыға мырс етіп: 
«Кіші жүз олжаны көбірек қарпып 
қалу үшін ойын баласына дейін 
аттандырыпты ғой» деп әжуа лапты. 
Сонда, Жылқаман «мен олжа үшін 
келгенім жоқ, жаумен жағаласқалы 
келдім. Сенбесеңіз, дәлелім міне» деп 
жауап ретінде садағы мен Қар шыға 
батырдың дулыға сындағы үкісін атып 
түсіреді. Содан бастап сан мәрте жо
рықтарға қатысып, атағы ел ішіне кең 
тарала бастайды. Кезінде  Жылқаман 
батыр жас Жанқожаны үнемі жаны
нан қалдырмай алып жүрген» екен. 
(Ө.Жолымбетов «Ақ шұбар лы Жыл
қа ман батыр». Сыр бойы газеті. 
29.04.2004 ж.)

Сыр топырағының қаһар ман пер
зенті Жылқаманның әсіресе,  «ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұлама» дүрбе
леңі тұ сында кеңірек таныла бас та
ғаны дау тудырмайды. Осы нау бір 
ала сапыран отты жыл дардағы жас 
ба тырдың ел қорғаудағы ерліктері 
мен мергендік қасиеті Нұрмағамбет 
Қос жанов қалдырған «Сартай батыр» 
дастанында: 

«...Ақшұбар мылтық білтелі,
Білтенің ұшы қызыл шоқ
Дәріге шоқты түртеді. 
Жоңғардың қалың жеріне 
Ақшұбарды сілтеді.
Түтінін қосып түтінге,
Даусына даусын тіркеді.
Қалың жерге келгенше,
Шұбардың даусын іркеді.
Оқ тиген жоңғар оңдалап,
Жанжағына үркеді». Осы соғыс

та «Қанша оқ шығар дың?» деп сұра
ғандарға мерген «100 оқ аттым» деп 
жауап берген екен. Сонда мергеннің 
жалғыз өзі бір ұрыста шама мен 100ге 
жуық жауды жай ратқан. Қорғасыннан 
құйыл ған оқтарын екі ұртына да са лып 
алып жүретін «қызық» әдеті де бар 

екен батыр дың. Жоғарыдағы жырдың 
маз мұ нынанақ от қару деп аталған 
мылтықтың қазақтар арасында көп 
қолданылмайтыны көрі неді. 

Қалыбаев Аманкелді де ген аза
мат тың «Таңшолпан» жорналының 
2009 жылғы 1нөмі ріндегі «Шектіде 
Жылқа ман дай батыр өткен» атты ма
қа ласынан мынадай оқи ға желісін 
оқуға болады: «Аралдан 2530 
шақырымдай «Қылышсор» деген 
жерде Капитан Гарбердің ке руенін 
тонауға қоршап алады. Керуеншілер 
дереу қорғанысқа көшеді. Сөйтем 
дегенше олар дың 2 солдатын 
Жылқаман атып түсіріп үлгіреді. 
Бұлар дың екпінінен сескенген ке
руеншілер ақ жалау көтеріп, келіссөз 
жүргізуге шақырады. Тараптардың 
келісіміне сәй кес екі жақтан бірбір 
мерген шығып, нысана ретінде қо
йылған 5 түйір теңгені атып құлатуы 
тиіс. Кім көп тигіз се, сол тараптың 
шарты орын далуы керек. Орыстың 
мергені атқанда теңгелердің екеуі 
ға на құлапты да, Жылқаман мерген 
барлығына тигізіпті. Нәтижесінде 
ке руеннің жарты сын, әсіресе, 
мылтықтар тиел ген жүкті қазақтар 
жағы алып қалыпты. Бірқатар дерек
тер де 18531858 жылдары Есет Кө
тібарұлы мен Жанқожа батыр дың 
көтерілістерінде әлгі мыл тықтардың 
қолданылғаны ай тылады».  

Осы екі мысалдан от қару дың 
қазақтар үшін қаншалық ты маңыз
ды жаңалық болғанын білуге болады. 
Жыл қаманның мергендік рөлі де 
осында. Ол бабамыз бұрынғы соғыс 
амалдары мен тәсілдерін ең бастысы, 
соғыс құралдарын өзгертетін уақыт 
жеткенін, сол арқылы қорғаныс 
қабілетімізді бірнеше есе арттыруға 
бола тынын дәлелдеп берді. Мыл
тық тек қазақтарға ғана емес, бүт кіл 
дүние жүзіне зор жа ңалық әкел гені 
баршамызға белгілі. В.О.Ключев
скийдің (орыстың әй гілі тарихшысы 
– Н.М.) сөзімен айт қанда, мылтық 
пайда болғанға дейін «көшпенділер 
тарихтың дырау қам шысы болды». 
Көріп отыр ғанымыздай, «мылтық 
пайда болғанға дейін». 

А.Сейдімбек ағамыздың жаз
баларында мынандай пі кір бар. «Отты 
қару пайда бол ғанға дейінгі мыңдаған 
жыл дық адамзат тарихында ат жа
лында өскен көшпелілер ең қаһарлы 
күш болғаны күмән тудырмайды...

«...Еуразияның ұлы дала сында 
мыңдаған жылдар бойы текетірес 
күй кешкен оты  рықшылар мен 
көшпе лі лер арасындағы қарсылық 
18 ғасырда өзінің шырқау шы  ңына 
жетіп еді. Нәтиже сінде көшпелілер 
жеңілді. Жоқ, же ңілген көшпелілер 
емес, же ңілген көшпелілер сис
темасы болатын. Технократтық даму 
бел алды. Бейнелеп айтсақ, қалың 
жауға қаймықпай қар сы шабатын 
Алпамысты қо лында тапаншасы бар 
шибұт самогоншы тырс еткізіп атып 
тастайтын заман туды. Салт атты 
көшпелілер өркениетінің басынан 
бақыт құсы осылай ұшты. Олар тарих 
сахнасына атпен шығып, ат үстінен 
түс пеген қалпы тарихтың еншісіне 
айналды» деп топшылайды.

(А.Тарақты  «Бал та лы, Бағаналы 
ел аман бол».  Алматы, 1993 ж. 45
бет.)

 Осы тұрғыдан келгенде 
Жылқаман бабамыздың мыл тық 
қаруын наси хаттауын сол заманғы 
соғысу стратегия сын дағы жаңалық 
деп қабылдаған әділетті болар еді.

Белгілі өлкетанушы Өмір зақ 
Жолымбетовтің «Сыр бойы» газетінің 
2004 жылғы 29 сәуірдегі нөмірінде 
«Ақшұ барлы Жылқаман батыр» 
тақы рыбында мақаласы шықты. 
Онда автор батыр бабамыздың 
құлпытасы табылғанын, ен ді гі жерде 
оның туғанқайт қан жылдары жайлы 
нақты мәліметтің табылғанын және 
батырдың соңғы жорығы жайлы 
баяндайды. «1789 жылы қарақалпақтар 
Жылқаманның туысқан, үзеңгілес 
ағайыны Жылқайдар батырдың 
ауылын шауып, өзін өлтіріп кетеді. 
Сол тұста 77 жастағы Жылқаман 
Сыр шектілерін бір тудың ас тына 
жинап, ағайынның ке гін алуға 
қарақалпақтарға жо рыққа аттанады. 
Осы жо рықта 18 жасар Жанқожа 
қара қалпақтың Тықы батырын өл

тіреді» дейді. Бұл жерде болар
болмашы түзету кел тірген жөн болар. 
Жанқожа баба 1774 жылы өмірге 
келген. Егер Жылқаман бастаған қа
ра қалпақтарға қарсы кек жо рығы 
1789 жылы болса, онда Жанқожа 
– ол тұста 1516 жас тағы жас жігіт. 
Сонымен қатар, аталған мақалада 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ ғылыми 
экс педициясының нәти желі жұмыс 
жасағаны айтылады. Мысалы, «1998 
жылы атал  мыш уни верситеттің ға лым 
дары Арал теңізінің кеп кен табанына 
жүргізген экспе  ди  циясы барысында 
бір қорым ның ор нынан Самарқанның 
көктасынан қа шалған құл пытас 
тапты. Араб қарпімен жазылған белгі 
құлпытастың Жылқаман батырдыкі 
екенін анықтады. Онда батырдың 
туған, өлген жылдары 17121790 
деп көрсетілгенін» кел тіреді. Өз 
тарапымыздан қоса рымыз автордың 
ҚМУ ғы лыми экспедициясы деп отыр
ғаны қателік. Аралдың ту малары, жас 
ғалымдар: араб танушы А.Тұрғанбаев, 
фи лологтар А.Оңғарбаев, Н.Нұр
маха новтардың өз ынта сымен барған 
ізденіс сапар лары. Аталған құлпытас 
Бө ген ауылының маңындағы «Тұяқты 
сордың» басынан та былғанын  айта 
кетуіміз қажет. «Араб қарпімен жа
зылған құ лыптасты осыдан бір ғасыр 
бұрын Байшағанның білікті ақса
қалдары Орынборда жа сатыпты. 
Ұзын дығы – 1 метр 10 см, ені 30 см».  

Ел жадындағы әңгі меде ректермен 
қатар ресейліктер дің мәліметтері мен 
соңғы кез де өлкетанушыларымыз 
тап  қан материалдарға сүйене отырып, 
Жылқаман бабамыз дың ба тырлығын 
сипаттайтын бір қатар ісхарекеттерді 
тө мен  дегіше топтастыруға бола ды:

 Сартай батырмен жаста йынан 
бірнеше рет жоңғарқалмақтармен 
бол ған шешуші ұрыстарға қатысып, 
мер гендік танытуы;

 Хиуа ханының тұтқы нына 
түскен 500 сарбазды бір өзі барып 
мәмілегерлік ше берлігімен қоса жеке 
басының батырлығы арқасында құт
қа рып алуы;

 Қазақтың хас батыры Сы
рым Датұлын қоқандық тар дың 
қоршауынан асқан ер лік танытып 
босатып алуы;

 Жасы 80ге таянған ша ғында 
ұран шақырып, қол бастап туысы 
Жылқайдар ба тыр дың кегін қайтару 
үшін қарақалпақтарға қарсы Шек тінің 
ортақ қолын басқаруы.

Арал ауданында журна лис тика 
саласында көп жыл қызмет еткен 
ұлтжанды жур налист Құндыз есімді 
за ман  дасымыздың «батырлы ғына 
даналығы сай Жылқаман ба тыр 
бабамыз ақ  сауытын шеш пей, ат 
үстінде елін қор ғап, ұрпағына ұшан
теңіз жерді ама натқа қалдырған. 
Хал қы ның жоғын жоқтап, намысын 
қуған. Арада үш ғасырдан астам уақыт 
өтсе де Жылқаман батырдың ерлікке 
толы есімі ел аузында сақталып 
келеді» деп суреттеген дерегінен баба 
рухын құрметтеуге  арналған жігерлі 
жолдарды оқуға бо лады.  (Қ.Дәуітова  
«Жылқаман батыр». «Толқын» газеті.  
19.10.2006 жыл, 3бет.)

Батырдан өмірден өтерінде «Қан
дай арма ныңыз бар?» деп сұраған
да «Ақшұбар мылтығымның тү тінін 
түнініне қоса алсам да, дауысын 
дауысына қоса алма дым. Арманым 
– сол» деп жауап берген екен мерген 
бабамыз.

Сөзімізді қорытындылай келе, өзі 
78 жыл өмір сүріп, оның 60 жылдайын 
туған елін қорғау үшін ат арқасына 
өткіз ген Отыншыұлы Жылқамандай 
батыр, мерген бабамыздың қандай 
құрметке де әбден лайық тарихи 
тұлға екенін тағы қайталап айтқымыз 
келеді.

Н.МЫҢЖАС  
тарих ғылымдарының 

кандидаты,
 «Құрмет» орденінің иегері

Қазақстан Республикасы Қаржы ми
нистрлігінің 2020 жылдың 16 қара шадағы 
№1104 “Тауарларға арналған ілеспе жүк 
құжаттарды ресімдеу жөнін дегі пилоттық 
жобаны іске асыру және олардың құжат 
айналымының қағи далары мен мерзім
дерін бекіту туралы” бұйрығына қол 
қойылды және Әділет министрлігінде 
Мемлекеттік тіркеуден өтті.

Пилоттық жоба Қазақстан Республи
касының аумағында іске асырулыда:

1. акцизделетін өнiмдер, Қазақстан 
Рес публикасының аумағына тауарларды 
әкелу, Қазақстан Республикасының ау
мағынан тауарларды әкету бойынша 2020 
жылғы 31 желтоқсаннан бастап 2021 
жылғы 1 наурызға дейiн; 

2. виртуалды қойма арқылы жазып 
беруге жататын тауарлар бойынша элек
трондық шотфактуралар 2020 жылғы 
31 желтоқсаннан бастап 2021 жылғы 1 
мамырға дейiн;

3. ДСҰ алып қою тізбесінің тауар
лары бойынша 2020 жылғы 1 ақпаннан 
бастап 2021 жылғы 1 шілдеге дейiн іске 
асырылады.

Пилоттық жобаның:
 акциздік тауарларды өндіру және 

(немесе) өткiзу бойынша қызметті жүзеге 
асыратын;

 ЕАЭО мүше мемлекеттердің аума
ғынан Қазақстан Республикасының ау
ма ғына тауарларды әкелуді жүзеге асы
ратын;

 Қазақстан Республикасының аума
ғынан ЕАЭО мүше мемлекеттердің ау
ма ғына тауарларды әкетуді жүзеге асы
ратын;

 ЕАЭО мүшелері болып табыл май
тын мемлекеттердің аумағынан Қа зақ  стан 

Республикасының аумағына ак цизделетін 
тауарларды әкелуді жүзеге асыратын;

 ДСҰның алып қою тізбесінің 
тауарларын және (немесе) акцизделетін 
тауарларды және (немесе) олар бойынша 
виртуалды қойма арқылы электрондық 
шотфактуралар жазып берілетін тауар
ларды Қазақстан Республикасының аума
ғынан ЕАЭО мүше болып табылмайтын 
мемлекеттердің аумағына әкетуді жүзеге 
асыратын;

 ДСҰның алып қою тізбесінің 
тауарларын өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын; 

 виртуалды қойма арқылы элек
трондық шотфактуралар жазып бері летін 
тауарларды өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын субъектілер.

ЕАЭО елдерінің аумағынан тауарлар 
импорты кезінде алушы мемлекеттік ше
караны кесіп өткенге дейін ТІЖ ресімдеуі 
қажет.

ЕАЭО елдерінің аумағына тауарлар 
экспорты кезінде жеткізуші мемлекеттік 
шекараны кесіп өткенге дейін ТІЖ ре
сімдеуі қажет.

ЕАЭО елдері арасындағы Қазақстан 
Республикасы арқылы транзиттік тасы
малдау кезінде пилоттық жобаның іс
қимылы қолданылмайды.

ТІЖ рәсімдеу кезінде және техни
калық мәселер бойынша сұрақтар туын
даған жағдайда,сіз келесі электронды 
мекенжайларға және телефонарға жүтіне 
аласыз esfsd@mgd.kz. Telegramарна @
snt_import_export. Байланысорталығы 
1414. 

Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті

Құрметті салық төлеушілер!

Ақшұбар мылтық 
білтелі...

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
акционерлік қоғамының басшылығы облыстық 
төтенше жағдайлар департаментінің бастығы 

Данилов Бағдат 
Жұмаұлының

дүниеден озуына байланысты Даниловтардың 
отбасына орны толмас ауыр қайғысына 
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***
«Болашақ»  университеті, «Болашақ»  уни

верситетінің жоғары колледжі, «Болашақ» 
жоғары медициналық колледжінің ұжымдары 
әріптесіміз Әбжәмиева Лаура Батырханқызына 
ағасы

Рүстем Әбжәмиевтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Хабарландыру
Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылдың 

19 қыркүйектегі №56 қаулысымен бекітілген 
«Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын 
тұрақтандыру тетіктерін жүзеге асыру» Қағи
дасының ІІші параграфына сәйкес, «Байқоңыр 
(Байконур)» Әлеуметтіккәсіпкерлік корпо ра
циясы» акционерлік қоғамы өңірлік азықтүлік 
тауарларының тұрақтандыру қоры бойынша 
маман дандырылған ұйымы ретінде, нарықтағы 
кәсіпкерлік субъектілерін С1 санатты тауық 
жұмыртқасына займ рәсімдеуге шақырады.

Займ алу үшін өтініш беру 01.12.2020 жылға 
дейін жүргізіледі.

Займ талаптары бойынша жалпы ақпаратты 
office_spk@mail.ru ресми сайты және 8-(7242)-40-
10-08 байланыс телефоны арқылы алуға болады.

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Ғ.Мұрат-
баев көшесі, №4.



– Өзім әлі ауыз тигенім 
жоқ, бірақ атауы құлаққа 
жағымды екен...

– Соғым сойса да, 
қадірменді қонақ күтсе де, 
құда-жекжаты келсе де қазақ 
сыбағасын сақтайды. Бұл 
атауды халықтың сыбағасы 
болсын деген оймен таңдаған 
едім. Жұртқа ұнаған сияқты. 

– Неге банкада?
– Консервіленген өнім 

көбіне темір қалбырға салы-
нады. Осындай 15 түрлі өнім 
құрамын зерттеп көргенімде 
соя көрсеткіші 70-80 процент 
аралығында, шамадан тыс 
боп шықты. Кейбірінің ішінде 
тіпті желім, құлақасты, тамақ 
бездері жүр. Оны қалбырды 
ашқасын бір-ақ білесіз. 
Қайтадан апарып өткізе ал-
майсыз. Банкадан бәрі көрініп 
тұр. Мен жаңалық ашып 
отырғаным жоқ. Кеңес одағы 
кезінде осындай ыдыста бол-
ды. Артықшылығы, сөреде де, 
тоңазытқышта да сақталады. 
Үш жылға дейін жарамды. 
Темір қалбыр сияқты тот бас-
пайды.

– Ет қандай жағдайда 
бұқтырылады?

– Тот баспайтын қақпақ 
қолданылады. Алдымен банка 
екеуін булаймыз. Сірке суы-
мен шайып, бір күн бұрын 
тұздалған өніммен толтыра-
мыз. Ауа өткізбес үшін үстіне 
май саламыз. 110-120 градус-
тан жоғары температурада 
пісіп, адам ағзасына зиян мик-
робтар өледі. Банканың сыр-
тында өнім құрамы, шығатын 
орны мен байланыс нөмірлері 
көрсетілген. Бұған су немесе 
басқа сұйықтық қосылмайды. 
Еттің өз майы мен шырыны 
бар. 

– Көпжылдық тәжіри
бе ңізде көпшілікке тағы 
қан дай өнім түрлерін ұсын
дыңыз?

– Шұжық, консерв және 
жартылай фабрикат түрлерін, 
сондай-ақ бұқтырылған күріш, 
қарақұмық, арпа ботқаларын.

– Шикізатты қайдан ала
сыздар?

– Шикізатпен он шақты 
жыл бұрын ашылған «Ару-
Ана» шаруа қожалығы қам-
тиды. Онда 30-дай адам еңбек 
етеді. Облыс орталығы мен 
Жаңа қорған, Шиелі ауданда-
рында атакәсіпті дөңгелентіп 
отыр. 

– Тұтынушы біле бермеуі 
мүмкін. Біз қазір не жеп 
жүрміз?

– Дүкен сөрелері сапа-
сыз шұжық пен бұқтырылған 
етке толы. Санаулы өндіріс 
орнын есепке алмағанда қал-
ғанының өнімі сапасыз. Шұ-
жыққа сояны 40 проценттен 
артық қосуға болмайтыны 
ескерілмейді. Ондай жағдайда 
өнім сапасы жойылады. Өңдеу 
саласында бұрынғыдай қатаң 
тексеру жоқ сияқты. Әлде 
мораторий бар ма, білмеймін. 
Бірақ тамақтың сапасы бірінші 
орында тұруы керек емес пе?! 
«Ауру – астан» дейді қазақ. 
Құнарлы тамақ ішіп-жесек, 
иммунитетіміз жоғарылайды. 
Сол кезде ауруға төтеп бере 
алар едік.

– Сонда кім кімді алдап 
жүр?

– Мәселе маманда. Көш-
пенді ата-бабаларымыз етті 
бұзбай сақтауды ХVІІ-ХVІІІ 
ғасырларда-ақ білген. Ғылым 
мен білім, техника дамыған 
уақытта осы саланы жете 
меңгерген адамды кезіктіру 
қиын. Осыған байланысты 
біздің сүт те, шұжық та са-
пасыз. Маңғыстау, Ақтөбе, 
Түркістан, Алматы облыс-

тарынан технолог алдыра-
ды. Өзімізде жоқ па сон-
да?! Дипломы болмаса да, 
талапты қыз-жігіттерді жинап, 
өңірлік кәсіпкерлер палата-
сы арқылы біліктілік курсы 
ұйымдастырылса, жөн болар 
еді. Сұхбатты оқыған кісілер 
ұсынысымды құптайды деп 
үміттенем. Менің бар ойым 
– технологтың дәре жесін 
көтеру. Біз басқа облыс-
тардағы мамандарға жалтақ-
та мауымыз керек. Сонда біз 
олар құрлы жоқпыз ба?! Жа-
сым 60-қа таяп қалды, елдің 
патриоты болған соң, бұл 
мәселеге немқұрайлы қарай 
алмаймын. Қызылордалықтар 
да сапалы өнім тұтынса екен 
деймін.

– Дұрыс қой, бірақ оқу 
орындары технолог шы
ғармай ма?

– Облыстағы маңдайалды 
оқу орны менеджер-техно-
лог дайындайды екен. Ин -
же нер-технолог десе, тү-
сінем. Менеджердің мін деті 
– жұмысты басқару, ұйым дас-
тыру. Өзі сол саланы білмесе, 
қалай ұйымдастырып, нені 
басқармақ?! Колледж дер дің 
бірінде балаларды 9-сынып-
тан кейін технологияға бау-
лиды. Ол екі жыл бойы 
ұйықтап жүреді. Оянғанда 
қолында дипломы тұрады. 
Арнайы орта және жоғары 
оқу орындарындағы ма-

ман даярлау ісіне көңілім 
толмайды. «Аға, сізден 
үйренгім келеді» десе, қуана 
қабылдар едім. Бірақ он-
дай адам жоқ. Жастардың 
мүмкіндігін дәлелдеместен 
жалақы көлемін сұрайтынына 
таңғалам. 

– Айлық табыс төмен 
емес пе?

– Сапалы маманға қай жер-
де де сұраныс бар. Ешбір ме-
кеме немесе кәсіпорын басшы-
сы одан қол үзгісі келмейді. 
Сондықтан білім-біліктілігін 
көрсеткен адамға жоғары 
жалақы төлеуден қашпайды. 

– Сапасыз мамандар сан 
соқтырып жүр десеңізші...

– Технолог елеусіз қалған, 
іздеушісі жоқ мамандық 
болып тұр. Диплом екінің 
бірінде бар. Бірақ ол 
жеткіліксіз. Өз ісінің шебері 
жоқтың қасы. Көбі бірді-екілі 
өнім түрін жасауды білсем 
болды деп ойлайды. Шын-
дап келгенде, технологтың 
міндеті – технологиялық про-
цесті сақтай отырып, мем-
лекеттік стандартқа сәй кес 
экологиялық таза өнім шығару. 
Оның жұмысында еш қандай 
ауытқу болмауы тиіс. Себебі 
біз халықты тамақтандырамыз. 
Қазір әнші, экономист, заңгер, 
қаржыгер қаптап кетті. Ауыл 
шаруашылығында, өңдеу са-
ласында тер төгіп жүрген 
азаматтар болмаса, оларға 

тамақты кім тауып береді? Бірі 
ала жаздай атыз жағалайды, 
екіншісі жыл бойы мал баптап 
жүр. Енді бірі сол шикізаттан 
да йын өнім шығаруға ден 
қойған. Мұндай мамандар 
көп болуы, біз бір-бірімізбен 
бәсекелесе жұмыс істеуіміз 
керек. 

– Шәкірт тәрбиелеу ойы
ңыз бар екен. Кімдерге 
үйрет кен тиімді?

– Өндірісте еңбектеніп 
жүрген қыз-жігіттерге үйрет-
кім келеді. Олар кейін іні-
қарын дастарымен тәжірибе 
бөліссе, қатарымыз көбейіп, 
қайта өңдеу саласы алға жыл-
жыр еді. Кәсіпкерлер көбіне 
құрал-жабдықты сатып алған 
соң ғана маман іздейді. Бірақ 
оны кәдеге жарата білетін 
адам болмаса, не қажеті бар?! 
Осыны ойластырмағанның 
кесірінен қаншама ақшаның 
дүниесі шаң басып қоймада 
тұрады. Облысқа Ресей, 
Украина мен Өзбекстаннан 
технолог әкелгенінен ха-
бардармын. Бұл өте тиімсіз. 
Біріншіден, олар қымбат. 
Екіншіден, өзінікіндей көріп, 
жанашырлық танытпайды.

– Ал «Халал» белгісі тура
лы не айтасыз? Оны анаған 
да, мынаған да жапсыратын 
болды...

– Халал болсын ғой, еш 
қарсылығым жоқ. Бірақ 
осы саладағы мамандардың 
адал, таза жұмыс істейтініне 
күмәнім бар. Өйткені өнімді 
зертханалық тексерістен 
өт кіз гені үшін ақысын тө-
лесең, арнайы сертификат 
береді. Өзіме мемстандарт 
пен санэспидстанцияның ма-
құлдауы жеткілікті. Мыса-
лы, «Халал» белгілі арзан 
шұжықты қиғаштап кесіп, ор-
тасынан бөліп, тоңазытқышқа 
қойыңызшы. Үш сағаттан 
кейін кесілген бетін үш-ақ се-
кунд ұстап, жіберсеңіз, майы 
жылтырағанын көресіз. Біле 
жүріңіз, алақанның қызуына 
доңыздың майы ғана ериді.

– Ендеше, ет пен ет өнімін 
таңдауда нені есте ұстауға 
кеңес бересіз?

– Етті саусағыңызбен ба-
сып, босатқан кезде саусақ 
ізі шұңқырланып қалса, өнім 
үш күн бұрынғы болғаны. Ізі 
бірден қалпына келсе, мал 
әрі кеткенде төрт-бес сағат 
ілгеріде сойылғаны. Етке қол 
тигізгенде шырыштанғаны 
бай қалса, төрт-бес күн бұ-
рынғы деген сөз. Малдың еті 
бір күннен кейін тұздалуы 
не месе тоңазытқышқа қойы-
луы тиіс. Тоңазытқышта 
үш тәуліктен соң тарамда-
лып, құрамындағы су ұшып 
кетеді. Ол кезде шұжық не-
месе бұқтырылған етке 
айнал дыру керек. Өңдеу ке-
зінде қонымдылығы төмен 
шикізат қолданылады. Біле 
жүретін тағы бір нәрсе, күйіс 
қайтаратын мал мен тауық 
етін араластыру дұрыс емес. 
Екеуі ешқашан бір-бірімен 
«достаспайды». Өйткені ана-
томиясы бөлек. 

– Шұжық қазаққа таңсық 
ас па?

– Жоқ! Жал-жая, ысталған, 
сүрленген, сүбе, оралған 
ет – осының бәрі біздікі. 
Ата-бабаларымыз көшіп-қо-
нып жүргенде екі метр шұң-
қыр қазып, астына сабан 
төсеп, семіз қойдың етін 
тұздамай-ақ соған салып, 
көп уақыттан кейін қайтадан 
алып пайдаланған. Әжелеріміз 
ошаққа нан көмгенде үстінде ет 
жаяюлы тұратын. Сексеуілдің 
түтінімен ол қақталатын. Сүтті 
ашытпау, етті сасытпау тәсілін 
сол кісілер дипломсыз-ақ білді. 
Сондықтан еуропалық өнімге 
жаппай жармасуға болмайды. 
Германияда, мысалы, жылқы 
еті мен қымызға сұраныс 
жоғары. Соны ұсынушы – 
Қазақстаннан барған немістер. 
Айналып келгенде, мәселе 
технологтың тапшылығына 
тіреледі. Маманды бағалайтын 
уақыт та көп ұзамай келеді. 

– Әңгімеңізге рахмет! 
Ұсы нысыңыз аяқсыз қал
майды деп ойлаймын.

Әңгімелескен 
Назерке САНИЯЗОВА,
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ТҰСАУКЕСЕР

Шараның алғысөзін ал-
ған Қызылорда қаласы әкімінің 
орынбасары Асқарбек Есжа-
нов дарын дарға бай Сыр елінің 
жыр көшін жалғаушылардың 
ішін де Биболаттың өз бейнесі 
айқындалған ақын атын иеленіп, 
талай бәйгелерді бөктеретін 
жүйрік болатынына сенім білдірді.

Расында да, Биболат ақынды 
екінің бірінен ерекшелеп тұратын 
қасиет –  аса ізденгіштігі мен 
ілгерішілдігі.

– Мін іздесең,
Табу оңай, мінсіз кім?!
Мән іздесең, мәнсіз күнім – 

жырсыз күн.
Сен айтарың жоқ болған соң 

көпірдің,
Мен айтарым көп болған соң 

үнсізбін, – 
деп рухани ортаға үнсіз келіп 
қосылған ақын аз уақытта әдебиет 
мамандарының аузына ілініп, 
өлеңсүйер қауымның ықы ласына 
бөленіп үлгерді.

Осыдан бір жыл бұрын аңыз 
ақын Әділ Ботпановты ұлықтау 
құрметіне арналған республикалық 
мүшәй рада Биболат Сәтжан бас 
бәйге алған болатын. Сол өлең 
мерекесінің ұйым дас ты рушысы, 
руха ният жанашыры Аманжол 
Сақыпұлы өз есебінен Бибо латтың 
бір кітабын шығарып беруге уәде 
еткен. Сөйтіп, «Жолақараған» деп 
аталатын көлемі жұқа, өлеңі қалың 
бір дүние өмірге келген.

Жыр кешінде «Сыр медиа» 
ЖШС бас директорының орынба-
сары Дәурен  Омаров сөз сөйлеп, 
420 дана кітап ты облыстық 
кітапхана дирек торының орынба-
сары  Айгүл Жанғабыловаға та-
быс етті. Ол өз кезегінде ақынның 

тұңғыш жинағы облыстағы барлық 
кітапханаға жеткізілетінін айт ты.

Сондай-ақ, ақынның руха-
ни ағасы, Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі Дүйсенбек 
Аяшұлы сөз алып, Биболаттың 
қара сүрлеу емес, қанаттылар ғана 
шығатын шыңға апаратын жол 
қарап жүргенін әдемі мысалдар-
мен айтып жеткізді.

Десе дегендей, Қызылорда 
қалалық Жастар театрының 
әртістері оқыған ақын өлең дері 
тың дарманын терең ойға батырып, 
шырқау биікке жетеледі.

Сонымен бірге Б.Сәтжан-
ның өзі де сахнаға шығып, жыр 
шаш уын шашты. Ақын өлеңдерін 
филармония әнші лері әдемі 
әуендермен әрледі.

Кешті қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 
ұйымдастырды.

«СБ» ақпарат

Жүрегімен жол 
қараған, өлеңімен 
өрге тартқан

А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде жас 
ақын Биболат Сәтжановтың «Жолқараған» атты тұңғыш 
кітабының тұсаукесер рәсімі жасалды.

«Технолог 
іздеушісі жоқ 
мамандық 
болып тұр»

Қызылордада «Sybaga» брендімен 
бұқтырылған ет шыға бастады. Бұл туралы 
облыс әкімі Facebook-тегі жеке парақшасында: 
«Өзім дайын өнім консервілерінің дәмін татып 
көрдім, ұнады. Жұмыста жүріп, тамақ пісіруге 
уақыты бола бермейтін адамдар үшін өте 
қолайлы», – деп жазды. 

Ұтымды жобаның басы-қасында тәжірибелі 
технолог Қуат Шәкизадаев жүр. Ол –  Семей 
технологиялық университетінің түлегі. 
Ет-сүт өнімін өңдеу саласында отыз жыл-
дан бері еңбек етіп келеді. Оның ішінде 
Өскемен, Жезқазған, Хромтау, Қызылорда 
қалаларында қолтаңбасы қалды. 

Өзара сұхбатта кейіпкеріміз өңдеу 
саласының машақаты бір төбе, білікті 
маман тапшылығы да қолбайлау екенін 
қынжыла айтты. 

– Бүгін кіндік қаныңыз тамған 
туған жеріңіздің құрметіне 
бөленіп отырсыз. Қармақшылық 
жерлестеріңіз өзіңізді мақтаныш 
тұтады. Оқушы кезіңізден жет-
кен же тістіктеріңіз бір төбе. Ау-
дан ның атын талай бай қауларда 
шығардыңыз. Күні кеше ғана 
Ұлттық байқауда Сыр бойының 
абыройын асқақтатып жеңімпаз 
атан дыңыз. Оның үстіне, журна-
листика саласындағы маңызы зор 
бұл сыйлықты жеке журналист 
ретінде өңірлер арасынан тұңғыш 
болып өзіңіз еншілеп отырсыз. 
Бұл – біздің аудан үшін үлкен 
мәртебе. Алдағы уақытта да Сыр 
елінің өсіп-өркендеуі жолында 

үлес қоса береді деген сенімдемін. 
Өзіңізге мықты денсаулық, зор 
шығармашылық табыс тілеймін, – 
деді аудан әкімі Мұса Оспанұлы.

Кездесу соңында аудан 
басшысы Нұрсұлтан Ертуған-
ұлына арнайы алғыс хат табыс-
тап, сый-сияпат көрсетті. Өз 
кезегінде жеңімпаз журналист 
жерлестерінің сый-құрметіне 
ризашылығын білдірді.

Нұрсұлтан – Жосалы кен тін-
дегі Ү.Томанов атын дағы №183 
орта мектептің түлегі. Аудан 
әкімінің қабылдауынан соң ол 
өзі түлеп ұшқан білім ордасы-
на арнайы барып, тәлім берген 
ұстаздарына алғысын айтты.

Ұлттық сыйлық 
жеңімпазы 
туған жерінде

Қармақшы 
ауданының әкімі 
Мұса Қалдарбеков 
Қазақстанның 
баспасөз, радио 
және интернет-
журналистика 
саласындағы 
«Үркер» Ұлттық 
сыйлығының 
жеңімпазы 
Нұрсұлтан 
Мықтыбайды 
қабылдап, 
жерлестерінің 
ыстық ықыласын 
жеткізді.
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