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Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

2021 жылдың өзінде Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының 700 
мың салымшысы өз жинағының бір 
бөлігін тұрғын үй алуға, емделуге 
жұмсай алады немесе басқарушы 
компаниялардың иелігіне береді. 
Үкіметке Ұлттық банкпен бірлесіп, 
осы жылдың соңына дейін барлық 
қажетті нормативтік-құқықтық 
актілерді қабылдап, дайындық 
жұмыстарын жүргізуді тапсырамын. 
Бұл реформа еңбек қатынастарын 
ашық әрі заңды жүргізіп, зейнетақы 
жүйесіне қатысуға ынталандыратын 
пәрменді құралға айналады» деп атап 
көрсетілген болатын. 

Бұл жаңалық қоғамда түрлі 
пікір талас тудырды. Қордағы қара -
жаты әжептәуір жиналып қалған-
дар алдағы күнге жоспар құра бас-
тады. Жолдау жарияланысымен 
2020 жылдың қыркүйек айында 
есепшоттағы ақша әр салымшының 
жасына қарай жеткіліктілік шегі 
бойынша берілетіні айтылып, аталған 
жеткіліктілік шегінің алдын ала 
жобасы таратылды. Қаңтардың 2-сі 
күні Президент оған қатысты заңға 
қол қойды да, Қазақстан азаматтарына 
жинақтарының бір бөлігін жұмсауына 
жол ашылды. Жақында  қор қаржыны 
мерзімінен бұрын мақсатты пайдалану 

қадамдарын түсіндіріп, 2021 жылы 
алуға болатын шекті соманың жаңа 
кестесін жариялады. Бұл жолғы 
кестеде қыркүйектегіге қарағанда 
біршама өзгеріс бар екендігі байқалып 
отыр.

Мақсатты пайдалану үшін 
қолжетімді зейнетақы жинақтарының 
сомасы туралы ақпаратты және 
зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы деректерді мынадай 
тәсілдермен алуға болады: 

1. БЖЗҚ сайты және салымшының 
жеке кабинеті арқылы. Ол үшін ЖСН 
мен құпиясөзді енгізу қажет немесе 
электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) болуы керек. Сонымен қатар, 
зейнетақы жинақтарының жағдайы 
туралы ақпарат алуға мүмкіндік 
беретін қосымша  – cabinet.enpf.kz/
porog, онда  зейнетақы шотындағы 
қалдық, шекті сома, алуға болатын 
сома көрсетілген. Бұл ақпаратты алу 
үшін тек ЭСҚ кілтімен қол қою керек.  

2. Зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат egov.kz 
сайтында және eGov mobile мобильді 
қосымшасы арқылы қолжетімді. Ол 
үшін пайдаланушыларға электронды-
цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет. 
Egov.kz сайтының бас мәзірінде 
«Әлеуметтік қамсыздандыру», одан 

әрі «Зейнетақымен қамсыздандыру» 
қосымша бетіне өтіңіз, одан кейін 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының (инвес-
тициялық кірісті ескере отырып) жай-
күйі туралы ақпарат беру» қосымша 
парақшасы арқылы немесе сілтеме 
бойынша өтіп білуге болады. eGov 
mobile мобильді қосымшасының 

«Қызметтер», одан әрі «Жұмысқа 
орна ластыру және жұмыспен 
қамту» бөліміне өтіңіз, содан кейін 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының (инвести-
циялық кірісті ескере отырып) жай-
күйі туралы ақпарат» қосымша бетіне 
өту арқылы мәлімет алыңыз. 

Көрменің ашылуына облыстық 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы басшысының орынбасары 
Нұршат Наурызбаева, «Рухани жаңғыру» 
орталығының директоры Уәлихан 
Ибраев, ҚР Жазушылар одағы облыстық 
фи лиалының директоры Қаршыға 
Есімсейітова қатысып, ша ра ның маңыз-
дылығына кеңінен тоқталды. 

Көрме 5 бөлімнен тұрады. «Қазақ 
мемлекетінің дамуы: Дәуір. Оқиғалар. 

Тұлғалар» атты бөлімде ежелден 
еркіндікті аңсап, азаттықты көксеген 
еліміздің тарихын суреттейтін қазақ 
хандығы кезеңінен бүгінгі күнге 
дейінгі Алаш қайраткерлерінің күресі 
мен 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы 
туралы әдебиеттер топтастырылған. Ал, 
«Жаңа әлемдегі Тәуелсіз Қазақстан» 
бөлімінде мемлекет пен қоғамның, 
экономиканың, әлеуметтік саланың, ішкі 
және сыртқы саясаттың табысты дамуы 

және тәуелсіздік жылдарындағы ұлы 
өзгерістер туралы кітаптар көрініс тапты. 
«Тәуелсіздік және Елбасы» бөлімінде 
ҚР Тұңғыш Президенті- Елбасы  
Н.Назарбаевтың егемен елімізді құруы, 
қалыптастыру мен дамыту жолындағы 
тарихи ролін айшықтайтын, бейбітшілік 
пен келісімді, қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудегі жасампаз идеялар жайлы кітаптар 
таңдап алынды. «Ел жүрегі – Нұр-
Сұлтан» атты бөлімде жаңа Астананың 
тәуелсіздік символы ретінде өркендеуі 
мен жарқын сәттерін баяндайтын 
әдебиеттер  шоғырланса, «Тәуелсіздік 
толғауы» атты сөреде тәуелсіздікке 
арналған өлеңдер мен поэмалар, көркем 
әдеби кітаптар, зерттеулер қойылды.

Кітапхана директоры Нұрлыбек 
Мыңжас көрме жыл аяғына дейін 
жалғасатынын айтты.

– Бүгінгі көрменің мақсаты – 
тәуелсіздік жылдарындағы қол жеткен 
табыстар мен осы аралықтағы дүниеге 
келген туындыларды дәріптеу. Жалпы 
кітапхана қорында 400 мыңнан аса кітап 
болса, оның 1000-ға  жуығы – тәуелсіздік 
кезеңінде жарыққа шыққан еңбектер. 
Сонымен қатар кітап оқу, кітапқа деген 
қызығушылықты арттыру, халқымыздың 
әдеби мұрасын зерттеп, рухани 
мұраны сақтау мақсатында елімізде 
жыл сайын республикалық  «Бір ел – 
бір кітап» акциясы ұйымдастырылып 
келеді. Былтыр акция аясында Мұхтар 
Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы 
мен Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың 
оралуы» романы жалпыхалықтық 
оқуға ұсынылды. Біз оны жыл бойы 
насихаттадық. Енді биыл Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай 30 кітап оқырманға 
жол тартады, – деді ол.

Мұнан әрі іс-шарада  жергілікті 
өнерпаздар патриоттық әндер шырқап, 
келушілер көрмені тамашалады.

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН БАСПАНА 
БӘРІНЕН МАҢЫЗДЫ «Жүрек жылуы» 

акциясы жалғасуда
ҚМДБ-ның облыс 

бойынша өкілдігі, «Зекет» 
қайырымдылық қорының 
бастамасымен бастау алған 
«Жүрек жылуы» акциясы 
өңірде жалғасын табуда.

Шара барысында имам-
дар бастаған ерікті жамағат 
тұрмысы төмен 40 отбасына 
көмір жеткізіп беріп, жылу 
сыйлады. Мұқ таждың мұңын 
ойлауға үндейтін игі шара жер-
гілікті жанашыр аза мат тар-
дың демеушілігімен жүзеге 
асырылды.

Айта кетейік, биылғы 
жылу маусымында басталған 
акция аясында осыған дейін 14 
сырбойылық отбасыға 20 тонна 
көмір таратылған болатын.

Газ құю бекеті 
ашылды

Қазалыда «Қызылорда 
газ» ЖШС-ның 2 
стационарлы газ құю бекеті 
ашылды. Оның бірі аудан 
орталығы –
Әйтеке би кентінде, 
екіншісі Қазалы 
қаласындағы Ү.Түктібаев 
көшесінде орналасқан.

Жақында Әйтеке би кен-
тінің Қ.Пірімов көшесінде 
орналасқан газ құю бекетінің 
ашылу салтанаты өтті. Жаңа 
станцияда автокөліктерге тәу-
лік бойы газ құю қызметі 
қарас тырылған. Бір мезгілде 2  
техникаға дейін толтыру мүм-
кіндігі бар. Сондай-ақ, мұнда 
клиенттерге шағын дүкен 
қызмет көрсетеді. 

Жас өнертапқыштың 
озық әдісі

Қызылордалық жас 
өнертапқыш Зарина 
Айсауытова өндірістік суды 
тазартатын озық әдіс ойлап 
тапты.

Назарбаев Зияткерлік мек-
тебі оқушысының жаңашыл 
жобасы арқылы өндірістік суды 
тазартуға кететін уақытты төрт 
есеге дейін қысқартуға бола-
ды. Бүгінде елімізде су қойма-
ларының тазалығы сани тарлық 
талапқа сай келе бермейді. 

Зарина жасаған жаңа жоба 
бойынша су сапасын арттыруға 
зор мүмкіндік бар. Екі жыл 
бойы зерттеу жұмыстарын 
жүргізген оқушы аталған 
жобаны химия пәнінің мұғалімі 
Марат Сыздықбаевпен бірге 
жүзеге асырды. Жас зерттеуші 
мектеп зертханасында өнім дер-
дің химиялық қасиетіне сарап-
тама жүргізіп, оң нәтижеге қол 
жеткізуге болатынын анық-
тады.  Жоба авторлары Ұлттық 
зият керлік меншік институты 
тарапынан патентке қол 
жеткізді. 

Халықаралық 
конференция өтті

Мемлекет және қоғам 
қайраткері, экономика 
ғылымдарының докторы 
Атамұрат Шәменовтің 
70 жасқа толуына 
орай Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда 
университетінде 
«Қазақстандық Арал 
өңірінің экологиялық-
экономикалық 
проблемалары және 
оларды шешу жолдары» 
атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік 
онлайн-конференция өтті.

Онда спикерлер Арал 
аумағындағы жердің бұзылуы 
және шөлейтке айналуымен 
күресудің тиімді әдістерін табу, 
су ресурстарын мемлекетаралық 
басқарудың жаңа қағидаларын 
енгізу мәселелерін көтерді. 

Сондай-ақ, қатысушылар 
ғылыми тұжырымдарын, құнды 
ой-пікірлерін ортаға салып, 
Арал өңіріндегі экологиялық 
және экономикалық ахуалды 
одан әрі жақсартуға бағытталған 
зерттеулерді дамытуға өз үлес-
терін қоса беретіндерін жеткізді.

Зейнетақы қорындағы қаражаттың бір бөлігін пайдалану туралы 
бастама түп негізін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың  
Жолдауынан алады.

Жолдауда «азаматтардың әлеу меттік әл-ауқаты, ең алдымен, 
баспана мәселесіне тікелей байланысты. Нарық жағдайында тұрғын 
үйдің қолжетімділігі адамдардың табысына және осы міндетті өздігінен 
шеше алу қабілетіне орай жүзеге асады.  Менің тапсырмам бойынша ел 
тұрғындарының зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану мәселесі 
пысықталды. Бұл, әсіресе, қазір ерекше маңызды.
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АЙБЫНЫ АСҚАҚ, 
ТҰҒЫРЫ БИІК ТУҒАН ЕЛ

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында  ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Айбыны асқақ, тұғыры биік  
тәуелсіз Қазақстан» атты кітап көрмесінің ашылуы өтті. Көрмеге еліміздің 
қалыптасуы мен даму жолындағы жетістіктерін бейнелейтін кітаптар 
қойылды.  Кітап сөресіне қазақ, орыс және ағылшын тіліндегі 300-ден аса 
әдебиет пен 100-ге жуық фотосурет орналастырылды. 

ІІІ тоқсан: 70 мыңнан астам 
оқушы мектепте оқиды

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес дәстүрлі оқу 
форматына кезең-кезеңімен көшу жұмыстары жүргізілуде. 
Айталық, І оқу тоқсанында 37 436 бала (22,6 %), ІІ тоқсанда 
53 568 бала (31,5 %) дәстүрлі форматта оқыған болса, үшінші 
оқу тоқсанында 71 589 бала (42 %) мектепке барады. Жалпы 
бүгінгі күні облыстағы 300 мектепте 170 034 оқушы білім 
алуда, 293 мемлекеттік мектепте 168 398 оқушы, 7 жеке 
мектепте 1636 оқушы оқиды. 

ІІІ тоқсандағы өзгерістер туралы облыстық білім 
басқармасының басшысы Ақзира Қасымова БАҚ 
өкілдеріне баяндап берді.
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АҚШ-тағы 
дүрбелең

АҚШ-та сайлау 
қоры  тындысы ресми 
түр де жарияланып, 
Джо Байденнің 
президент болып 
сайланғанына қа ра-
мастан, бұрынғы Ақ 
үй басшысы Дональд 
Трамп тың жақтастары 
оның мәліметтерін 
мо йын дағысы 
келмей, 6 қаңтарда 
Вашингтонда Конгресс 
ғимаратына ша буыл 
жасады. Мұндай 
арандатушылыққа 
кім итермеледі? Бұл 
сауал дың жауабын 
іздестіру мақсатында 
қазір феде ралдық 
барлау қызметі шұғыл 
іске кірісіп кет ті. Атап 
айтқанда, Капитолия 
ғимаратына ұйым-
дастырылған жап пай 
тәртіпсіздіктің қалай, 
неден басталғаны 
егжей-тегжейлі 
тексерілетін болады.

Тәртіпсіздік 6 қаңтарда 
орын алды. Вашингтонда 
«Американың құтқару 
ше руіне» қатысқан мың
даған адам Дональд Трамп   
тың сайлаудағы жеңі  лі сін 
мойындағысы кел   мейтінін 
мәлімдеді. Де монстранттар 
мемлекет бас  шы сының 
сайлау нә ти же лері сұрып
талып жат қан бөлмеге ба
сып кірді.  Шеруге қаты
сушыларға қарсы полиция 
көз жасаурататын газ 
бен жарық, дыбыс кү
шейткіш гранаталар қол
данды. Нәтижесінде 4 адам 
қайтыс болды, 52 адам қа
малды. Вашингтонда ко
менданттық сағат енгізілді. 

АҚШтың жаңа сай
ланған президенті Джо 
Байден берекесіздікті 
«Де  мо  кратияға қарсы 
жа   салған шабуыл» деп 
ба ғалады. Трамп өз ке зе
гінде жақтастарын, амал
сыз жұмсартып, мәмілеге 
шақыруға мәжбүр болды. 
«Мен сіздердің ниеттеріңізді 
жақсы түсінемін. Біздің 
даусымызды ұрлады. Бір
ақ бейбітшілікті сақтап, 
үйлеріңізге қайтуға ша
қырамын» деді ол. Сарап
шылардың пікірінше, бұл 
жағдайдың ушығуына ба
йланысты жоғарыдан түс
кен қысымның сал дарынан 
жасалған мәж бүрлік қадам 
болатын. 

Сонымен бірге АҚШ
тың сенаты мен өкілдер 
палатасы президент са й
лауы ның нәтижелері бо
йынша пікірталастарын 
жал  ғастырды. Өкілдер па
ла тасының спикері Нэнси 
Пелоси конгресмендер 
Джо Байден мен Камала 
Харристің жеңі сін дәлел
дегенге дейін оты рыс
тарын жал ғас ты ратынын 
мә лімдеді. Кейін белгілі 
бол ғандай, конгресс Джо 
Байденді президент етіп 
бекітті. Бұл сайлау қоры
тын дысын даулауға қа
тысты конституциялық 
соң  ғы мүмкіндікті жоққа 
шы  ғаратын шешім болып 
табылады. 

Қалыптасқан жағдайға 
байланысты 20 қаңтарда 
инаугурация кезінде қауіп
сіздік шаралары барынша 
күшейтілетін болады. Нақты 
айтқанда, оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге ұлттық 
гвардияның 6200 жауынгері 
қатысады. Вашингтон мэрі 
Мюриэл Баузердің мә  лім
дегеніндей, бұл бұ рын
ғы қай кезеңдегіден көп 
контингент. Сонымен бірге 
Капитолия алаңы  инау
гурация кезінде үлкен 
қоршаулармен бекітіледі.

Бұрынғы президенттің 
әкімшілігіндегі бірқатар 
шенеуніктер өз еріктерімен 
қызметтен кетті. Жаңа 
президенттің әлемдік сая
саттағы алғашқы қадам
дары 20 қаңтардан кейін 
басталады.

Бағасы төмендеген өнім түрлері – 
күріш, тауық еті, сүзбе және қырыққабат. 
Ал бағасы 40%ке дейін жоғарылаған 
азықтүлік тізіміне қарақұмық, күнбағыс 
майы және жұмыртқа кіріп отыр. Құс 
тұмауына қарсы шаралар нәтижесінде 
облысқа келетін жұмыртқа мөлшері күрт 
төмендеп, тапшылық болғаны белгілі.

– Жұмыртқа тапшылығын бол
дырмау және облыстың бөлшек сауда 
желілерін үздіксіз қамтамасыз ету 
мақсатында Қостанай, Ақтөбе, және 
Алматы облыстары әкімдіктерімен, 
Ресей Федерациясымен көтерме жет
кізушілерді қамтамасыз етуге көмек 
көрсету туралы келіссөздер жүргізілді. 
Нәтижесінде 23 желтоқсаннан 7 қаңтарға 
дейін 6 миллионға жуық жұмыртқа 
жеткізіліп, сауда орындарына таратылды, 
– деді басқарма басшысы. Өңірдегі тауық 
жұмыртқасын өндірумен айналысатын 
кәсіпорындардың жергілікті нарықтағы 
үлесі өте төмен. Бұл бағытта жаңа 
жобалар қолға алынатын болады. Олар 
сәтті жүзеге асса, жергілікті нарықтағы өз 
өнімдеріміздің үлесі 40%ке жуықтайды 
деп болжануда. 

Жалпы облыста әлеуметтік маңызы 
бар тауар бағаларының өсу индексі өткен 
жыл қорытындысымен 110,1%ті құрап, 
орташа республикалық көрсеткіштен 
0,9% төмен қалыптасты.  

Тұрақтандыру қорына 6,4 мың тонна 
өнім алынып, оның 5,2 мың тоннасы 
сатылды. Қазір онда 2,4 мың тонна 
өнім сақталып, сатылуда. Басқарма 
басшысының айтуынша, қор арқылы 46,9 
тонна қант сатып алынып, әлеуметтік 
дүкендерде келісі 230 теңгеден сатылуда. 
Сонымен қатар 23 тонна өсімдік 
майы мен 300 тонна картоп сатып алу 
жұмыстары жүргізілуде. 

Жалпы тұрақтандыру қоры тауарлары 
облыс орталығында орналасқан 29 
әлеуметтік дүкен, 2 әлеуметтік маркет 
және 4 ірі супермаркетте ашылған 
әлеуметтік бұрыштарда сатылуда. 
Күз және қыс айларында өткізілген 
жәрмеңкелерде төрт жарым мың 
тоннадан асатын өнім нарық бағасынан 
1520%ке төмен сатылды. Бүгінгі 
күні облыста жағдай тұрақты, сауда 
орындарында азықтүлік тауарларының 
қоры жеткілікті, тапшылық байқалмайды.

3. Мақсатты пайдалануға 
қолжетімді сома туралы 
мәліметтерді @enpf телеграм
бот көмегімен алуға болады. 
БЖЗҚ салымшылары 1418 
қысқа нөмірі бойынша 
(Қазақстан бойынша қоңырау 
шалу тегін) байланыс орта
лығы арқылы кеңес  алады, 
сондайақ қажет болған жағ
дайда БЖЗҚның жақын 
жердегі бөлімшесіне жүгіне 
алады. Барлық мекенжайлар 
мен байланыстар қор сайтында 
қолжетімді. 

Зейнетақы жинақтарының 
бір бөлігін нақты қажет
тіліктерге пайдалану құқығын 
келесі азаматтар пайдалана 
алады: 

– жұмыс істейтін, тиісті 
жаста зейнетақы жинақтары 
жеткіліктілік шегінен асатын 
азаматтар; 

– сақтандыру компа ния
лары мен БЖЗҚда қалған 
зейнет ақы жинақтарының 
сомасы шегінде өмір бойы 
аннуитеттік төлемдерді қам
тамасыз ететін зейнетақы 
аннуитеті шарттарын жасас
қан адамдар;

– зейнеткерлікке шыққан 
азаматтар БЖЗҚда қалған 
зейнетақы қаражатының 
50%нен аспайтын шекте. 
Егер олардың зейнет ақы
сының жиынтық мөлшері 
(жасына байланысты не
месе еңбек сіңірген жыл
дары үшін зейнетақыны, 
база лық зейнетақыны қоса 
алғанда) жоғалған табыс
ты халықаралық стан дарт
тарға сәйкес келетін дең
гейде (кемінде 40%ға) 
алмастыруды қамтамасыз 
ет кен жағдайда. Белгілі бір 
жастағы салымшы үшін оның 
табысынан БЖЗҚға алдағы 
10% тұрақты зейнетақы 
жар наларын (ең төменгі 
жалақыдан аз емес) ескере 
оты рып, ең төменгі зейнетақы 
мөлшерінен аз болмайтын 
зейнетақы төлемдерімен қам

тамасыз етуге мүмкіндік 
беретін зейнетақы жинақ
тары ның ең төменгі қажетті 
сомасы жеткіліктілік шегі 
ретінде қарастырылады. 
«Жет кі ліктілік шегі» әйелдер 
мен ерлер үшін бірдей 
белгіленеді және әрбір жас 
үшін есептеледі. Бұл ретте ол 
қалыптасқан параметрлерге 
(кірістілік, инфляция, ең 
төменгі төлем мөлшері және 
т.б.) сүйене отырып, жаңа 
алушылар үшін қайта есеп
телетін болады. 

Жыл соңына таман  Еңбек 
және халықты әлеуметтік 
қорғау бірінші вицеми нистрі 
Ақмәди Сарбасов ор талық 
коммуникациялар қыз  ме
тіндегі брифингте «заңда 
сондайақ жоғарыда атал
ған санаттағы азаматтар 
зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін өздері, жұбайлары 
немесе жақын туыстары 
(атасы/әжесі, атаанасы, бала
лары, немерелері, ағаінісі/
апасіңлісі) үшін тұрғын 
үй жағдайларын жақсарту 
мақсатында немесе емделуге 
ақы төлеуге пайдалана алады 
деп көзделген. Мақсатты 
пайдалану үшін көрсетілген 
отбасы мүшелерінің қара жа
тын біріктіруге болады» деді. 

2020 жылғы 1 жел
тоқсандағы деректерге қара
ғанда, елімізде 761 мыңнан 
астам адам қаражатын мер
зімінен бұрын пайдалану 
құқығын қолдана алады. 
Олардың шоттарында 2,4 
трлн теңгеден астам қаражат 
бар. «Отбасы банк» АҚ 
басқарма төрағасы Ләззат 
Ибрагимованың айтуынша, 
банк тұрғын үй жағдайын 
жақсарту үшін зейнетақы 
жинағын пайдалануға арналған 
онлайнплатформаны іске 
қосады. Жоба ережелеріне 
сәйкес, клиент өтініш тап
сырған кезде сол онлайн
плат  формада арнайы пор  
тал ға, электрондықцифр  лық 

қолтаңба арқылы авто ри
зациядан өтіп, жеке кабинетке 
кіреді. Жеке каби нетте ол 
қаражатты қандай мақсатта 
пайдаланатынын таң дайды 
және сканерден өт кізілген 
көшірмелер түрінде алдын ала 
дайындалуы тиіс құжаттардың 
тізімімен та нысады. Әр 
мақсаттың жеке құжаттар 
тізімі бар. 

Сондайақ жинақты ем
домға жұмсаудың тәртібі 
айқындалды. «Егер бірыңғай 
зейнетақы төлемдерінің 
жет  кіліктік шегі ем алуға 
пайдалануға жеткілікті болса, 
онда азамат өзінің емханасына 
барып, біржолғы зейнетақы 
төлемдері есебінен емдом 
алуға бағыттау туралы дә
рігерлік комиссияның қоры
тындысын алуы керек» деді ҚР 
ДСМ Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті 
директорының орынбасары 
Гүлнар Сәрсенбаева. Ақысы 
қымбат қызметтердің санатына 
енген медициналық емдом 
тізіміне орфандық, яғни, сирек 
кездесетін ауруларды емдеу, 
стоматологиялық қызметтер, 
реконструктивті әрі қалпына 
келтіру операциялары (плас
тикалық), медициналық 
сауық   тыру қамтылған. «Бұл 
тізім тұрғындар арасындағы 
сұранысқа қарай өзгеруі 
мүмкін. Өтініш беруші ке
лесі қадамда өзінің қалауы 
бойынша медициналық ұйым
ды таңдайды, оның ішін 
де шетелдік ұйымдар да 
болуы ықтимал. Азамат ЭЦҚ 
көмегімен уәкілетті опера
тордың интернет ресурсында 
авторизациядан өтіп, өзінің 
жеке кабинетін ашуы тиіс. 
Жеке кабинетте тиісті 
сомамен біржолғы зейнетақы 
төлеміне электронды өтінімді 
толтырып, дәрігерлік комис
сия қорытындысының көшір
месі мен емдом жасайтын 
меди циналық ұйыммен шарт
ты белгілеу керек» деді ол.

Сонымен қатар, облыс әкімінің 
қолдауымен «Қызылорда» өңірлік 
инвестициялық орталығы» ЖШС 
айналым қаражатын 1 процент 
мөлшерлемемен бір жыл мерзімге 
толықтыру бойынша міндеттеме 
алды. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық медициналық 
және фармацевтикалық бақылау 
департаментінің бөлім басшысы 
Нұрбек Әділханов баяндады. 

– Қазіргі кезде 14 фар
мацевтикалық ұйым несие алды. 
Оның 8і ауданда, 6ы қалада. Екі 
фармацевтикалық ұйым мүлік 
тіркеуде, үшеуі құжат жинауда. 
Құжаттар толық жиналғаннан кейін 
оларға 111 млн теңге беріледі.  
Қаңтардың 8дегі жағдай бойынша 
өңірлік инвестициялық орталықтан 
14 фармацевтикалық ұйымға 
барлығы 178,2 млн теңге берілді, – 
деді бөлім басшысы.

Бұдан басқа, департамент 

аймақтағы көтерме дистрибьюторлар 
мен дәріханаларда неғұрлым 
сұранысқа ие дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың бо
луына тұрақты түрде мониторинг 
жүргізеді. 

– Мониторинг нәтижесі 
15 шілде8 қаңтар аралығында  
көтерме сауда қоймалары мен 
дәріханаларда дәрідәрмек қоры ның 
өскенін көрсетті. Атап айтқанда, 
антибиотиктер 2,2, вирусқа қарсы 
препараттар 2,2, антикоагулянттар 
2,4, ыстық түсіретін дәрілер 3,6, маска 
1,5 есе артқан. Қысқасы, бүгінде 
дәріханаларда тұрғындардың дәрілік 
заттарға қажеттілігін қамтамасыз 
ететін дәрідәрмек көлемі жеткілікті, 
– деп атап өтті ол.

Жалпы облыста 319 дәріхана бар. 
Оларда 5 млн теңгені құрайтын дәрі
дәрмек қоры жасақталған. 

«СБ» ақпарат

– «Орта білім беру ұйым
дарында 20202021 оқу 
жылының басталуын, ұзақ
тығын, каникул кезеңдерін 
айқындау туралы» ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің 
бұйрығына сәйкес 11 қаңтарда 
ІІІ оқу тоқсаны басталады. 
Сонымен қатар, министрлік 
бекіткен алгоритмге сәйкес 
ІІІ тоқсанда балаларды оқыту 
форматы белгіленді. Мысалы, 
15 сыныптар үшін кезекші 
топтар жұмыс істейді. Ал, 
бала саны 300ден аспайтын 
мектептерде оқу дәстүрлі 
форматта ұйымдастырылады.

Негізгі өзгешелік – 9,11 
сынып оқушылары са ни
тарлықэпи демио логиялық 
талаптарды сақтай отырып, 
мектепке барады. Барлық 
мектептер бойынша 9 
сыныпта 13252 оқушы, ал 
11сыныпта 7004 оқушы 
оқитын болады. Бұл 
сыныптарда балалар негізгі 
пәндер, яғни, қорытынды 
емтихан мен Ұлттық бір
ыңғай тестілеу кезіндегі 
міндетті компонентті пәндер 
бойынша білім алады. 
Аралас форматта дегеніміз 
– пәндердің 70%і  дәстүрлі 
форматта, 30%і қашықтан 
оқытылады.  Оған қоса, оқу
шылардың қашықтан оқу 
барысында игерілуі қажет оқу 
бағдарламасының кейбір олқы 
тұстарының орнын толтыру 
үшін 5 адамнан аспайтын 
топтарда консультациялар 
ұйым дастырылады. Сондай
ақ, инфекцияның таралу 
қау пін азайту  бағытында 
дәстүрлі түрде білім алатын 
оқушылар 5 сатыдан тұратын 
дезинфекциядан өтуде, – дейді 
басқарма басшысы. 

Колледждерде де өзге
рістер бар. Жалпы облыс тағы 
30 колледжде 19795 студент 
білім алады. Ведо мст воаралық 
комиссия ше шімімен 1курс 
студенттері дәстүрлі түрде 
оқиды. Бұл ретте студенттер 
де пәндерді 70%  дәстүрлі, 
30% қашықтан оқиды. Бүгінгі 
күні дәстүрлі оқитын 1курс 
студенттерінің саны – 5434. 
Алдын ала анықталғандай, 
5434 студент оқуды дәстүрлі, 

12912 студент қашықтан 
оқиды. ІІІ оқу тоқ
санындағы негізгі ерек
шеліктердің бірі – осы. 

Жаңа жылдан бастап 
білім беру саласында 
басқарудың жаңа жүйесі 
енгізілді.  Басқару жү
йесі екі кезеңде іске 
асырылуда. 

Бірінші, әкім дік
тердің білім беру сала
сындағы функция ларын 
облыстық денгейге 
беру. Ол бойынша сала
дағы функциялар жер
гілікті жердегі білім 
бөлімдері арқылы білім 
басқармасының бас
шылығымен жүзеге 

асатын болады. Екінші кезең
де, 2021 жылдың қаңтар 
айынан бастап саланы қар
жыландыру облыстық 
деңгейге өтеді. 

Биылғы жылдың тағы бір 
ерекшелігі – «Педагог мәр
тебесі» заңы аясында  ұс
таздар жалақысының артуы. 
Өткен жылы педагогтардың 
еңбекақысы 25%ке көбейіп, 
шеберлігі үшін жалақыға 30
50% аралығында қосымша 
ақы төленген болатын. Бұл 
ретте облыстағы барлық 
мұғалімдердің (22 мыңға 
жуық) жартысынан астамы 
(55%) қосымша үстемақы 
алды. Сондайақ, мектептерде 
тәлімгерлік, магистрлік дәре
жесіне қосымша төленсе, 
сынып жетекшілігі мен дәп
тер тексеру үшін берілетін 
төлемдер екі есеге көтерілді.

Жаңа жылдан бас тап 
барлық ұстаздардың жала
қысы 25%ке өсіп отыр. Тек 
мектеп мұғалімдері ғана 
емес, балабақша педа гог 
тарының, қосымша білім 
беру ұйымдары, колледж дер 
мен жоғары оқу орын дары 
мамандарының да еңбек
ақылары көбейген. 

Қазіргі есептеу бойынша 
мұғалімдердің орташа айлық 
жалақысы белгіленді. Толық 
оқу жүктемесі бар, педагог
шебер санатындағы ұстаз 
бұрын 279 мың теңге алса, 
қосымша үстемемен 373 мың 
теңге алады. Ал, педагог
сарапшы санатындағы мұғалім 
234 мың алса, қазір 312 мың 
теңге мөлшерінде еңбекақы 
алады. Педагогмодератор 
санатындағы ұстаздың орташа 
жалақысы 204 мың теңге 
болса, қазір 272 мың теңгеге 
жетті. Ал, категориясы жоқ, 
жас ұстаздардың орташа 
жалақысы 213 мың теңге 
көлемінде белгіленді. 

Білім саласы бойынша 
қабылданып отырған осынау 
шаралардың барлығы ХХІ 
ғасырдың басты ұстанымы 
– білім екенін айқындайды. 
Болашақ – білімді жастардың 
қолында екенін бағамдасақ, ел 
ертеңіне деген сенім де нығая 
түседі.

ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН БАСПАНА
БӘРІНЕН МАҢЫЗДЫ

ІІІ тоқсан:
70 мыңнан астам 
оқушы мектепте 
оқиды

ТАПШЫЛЫҚҚА
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Өткен жыл қорытындысы бойынша 19 әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарының 12-нің бағасы жоғарыласа, төрт өнім түрінің  бағасы 
төмендеген. Ал сүт, пияз және айран бағалары негізінен бірқалыпты 
сақталды деуге болады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
Шахмардан Қойшыбаев айтып берді. ДӘРІ ҚОРЫ 

ЖЕТКІЛІКТІ

Өткен жылдың маусым айының соңы мен шілденің басында елдегі 
ауруханалар мен провизорлық орталықтарда дәрі-дәрмек тапшылығы 
пайда болғаны белгілі. Тапшылық бөлшек сауда желісінде де көрініс 
тапты. Осыған байланысты бірқатар шаралар қолға алынып, іске 
асырылды.  ҚР Денсаулық сақтау министрлігі тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдардың шекті және үстеме бағаларын реттеу мен 
қалыптастыру қағидаларын бекітті.
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Полиция қызметкерлері – ел 
тірегі, халқының қорғаушысы, 
қолдаушысы, қамқоршысы. 
Еліміздің «Ішкі істер органдары 
туралы» Заңына сәйкес олардың 
міндеті – адамның және азаматтың 
өмірін, денсаулығын, құқықтары 
мен бостандықтарын, қоғамның 
және мемлекеттің мүдделерін 
құқыққа қарсы қолсұғушылықтан 
қорғау, қоғамдық тәртіпті сақтау 
және қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету. 

Полицияның саны жағынан көп
шілігін құрайтын әрі ең маңызды, ха
лыққа жақын саласы – аймақтық по
лиция инспекторлары. Қиыншылығы мен 
проблемалары көп қызмет. Бұл салаға 
соңғы кезде мемлекет тарапынан айрықша 
көңіл бөлініп, материалдықтехникалық 
базасы артуда. 

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: ісқимыл 
кезеңі» атты Жолдауында «жұртқа жақын 
полиция» қағидатын қалыптастыру және 
АПИ мәртебесін заңнамалық арттыру 
бойынша құқықтық актілерге өзгерістер 
енгізу туралы тапсырылды. Өз кезегінде 
Ішкі істер министрлігі өткен жылды 
«АПИ жылы» деп атады. АҚШ, Канада, 
Ұлыбританияда тәртіпті қамтамасыз 
етуші шерифтердің жұмысын зерттеп, 
енгізу мүмкіндігі қарастырылған болатын. 
Бұл мәселеде АҚШ елшілігі Ішкі істер 
министрлігіне жанжақты көмектесуге 
уәде берді. Шериф – Англияда Үкіметтің 
граф стволардағы (әкімшілік аумақ) бас
ты заңды өкілі, жалпы полиция, қыл
мыстық іздестіру полициясы, сот 
шешімдері мен парламенттегі сайлау 
жұмыстарының қадағалаушысы. АҚШ
тың штаттарында, әсіресе шалғай жатқан  
жерлерінде шерифтің  беделі, ықпалы, 
саяси ролі мэр мен округ әкімшілігінен 
жоғары. Полицияның шерифтен  айыр
машылығы – полиция қалаларда тәр
тіпті қамтамасыз етеді және жұмысқа 
бастықтар қабылдайды. Ал шерифтерді 
аймақ халқы сайлайды. Ұлыбританияда 
шерифті патшайым сияқты халық сай
ламайды, патшайым тағайындайды. Ше
рифке арнайы  жасақтар, су көлік патрулі, 
авиация бағынады. 

АҚШтағы шериф моделін енгізуден 
бас тартылды. Оған себеп көп. Шерифтің 
біздің елде енгізілуі тиімсіз. Өйткені 
АҚШтың мемлекеттік құрылымының 
бізден елеулі айырмашылығы бар, әр 
штатта қолданылатын заңдары әралуан, 
тәртіптері бірбірінен ерекшеленеді. 
Сосын шерифтің құқығы біздің поли
цейлермен  салыстырғанда өте көп. Ше
рифке қызмет бабында қылмыскер, құқық 
бұзушыны біздегідей ескерту жасамайақ 
атып тастау түкке тұрмайды. Көбінесе 
қара нәсілділер, әсіресе кәме летке тол
мағандар заңсыз қару қолданудың құр
баны болуда. Зардап шегушілер  саны 
жылданжылға көбейіп, халықтың қар
сылық  акциялары  кезінде де  бейбіт тұр
ғындар  қаза болуда. 

Украинада бұрынғы Кеңес жүйесімен 
құрылған милицияполиция аймақтық 
полиция инспекторларының орнына жаңа 
формадағы құрылым қауым, қауымдық 
(община) офицершерифтер енгізілу ой
ластырылуда. Бұл жаңа құрылым үнемі, 
күндізтүні қалалық, аудандық, хутор 
(ауылдық) қауымы арасынан табылып, 
халықпен тікелей және жақын жұмыс 
істеуді көздеуде. 

Қазіргі тыныш, соғыссыз, бейбіт 
заманда, Тәуелсіздік алғалы бері қыл
мыспен күрес, қоғамдық құқықтық тәр
тіпті қорғау жолында, қызметтік мін
деттерін орындауда мыңнан астам 
по лиция қызметкерінің өмірі қиылды. 
Көпшілігі қарулы қылмыскерді ұстау 
кезінде қаза болған. Ұстау барысында 
шамамен жүзден аса полицей әртүрлі 
дене жарақатын алған. Полиция қызмет
керлерінен басқа қаншама әскерилер, 
оның ішінде Ұлттық Ұлан сақшылары 
қылмыспен күрес, қоғамдық құқықтық 
тәртіпті қорғау жолында қызметтік 
міндеттерін орындауда. Қаза болғандар 
саны әлі де азаяр емес, қаншасы мүгедек 
болып қалды. Бұған қызметте жүріп 
абайсызда жолкөлік оқиғасына ұшырау, 
бақытсыздық, белгісіз жағдай немесе 
қызмет барысында пайда болған аурулар 
салдарынан қаза болғандарды қоссаңыз, 
онда олардың қатары едәуір ұлғаятыны 
сөзсіз. 

Иә, осы сандар артында қаншама оша
ғы ойрандалған отбасы, бұзылған тағ дыр
лар бар. Қаншама атаана боздағынан, 
қанша жар, сәби асыраушысынан, отбасы 
тірегінен  айрылды. Мұндай отбасылар 
еліміздің әрбір түкпірінде бар. Полиция 
қызметкерлерінің бірі бейбіт күнде өз 
өмірін қиып, қарулы қылмыскерден 
азаматты арашалап алып қалып жатса, 
екінші біреуі адамды судан немесе өртен 
құтқаруда. Келесі біреуі азаматтың 
үйінде болған ұрлық қылмысын ізін 
суытпай ашып, қолды болған мүліктерін 
иесіне қайтарып жатса, антына берік 
тағы біреуі қызметтік міндеттерін атқару 
барысында өзіне пара ретінде ұсынылған 
ақшадан бас тартып, арам ойлы қаскөйдің 
заңсыз қылмыстық әрекетінің жолын 
кеседі. Мұндай қызметкерлер, әрине, 
ерлігі арқылы халық алдында жалпы 
полицияның абыройын, беделін көтереді, 
әртүрлі марапаттар алып, отбасын 
қуантады, қызмет бабында жоғарылап, 
шені көтеріледі. Мәселен, көмек сұрап 
келген азаматты құтқарып қалып, өзі 
қызмет бабында қаза болған  ІІ дәрежелі 
жауынгерлік «Айбын» орденінің иегері, 
Шиелі полиция бөлімінің аймақтық 
полиция инспекторы, полиция аға 
лейтенанты Т.Қозыбаевты атауға болады.

Өкінішке қарай, Ішкі істер ми нист
рлігі мен облыстардағы полиция де
пар таменттері басшыларының полиция 
беделін түсіретін қызметкерлерден та
зартуға бағытталған жұмыстарының ке
ңі нен жүргізілуіне қарамастан, поли ция 
арасында берген антына адал еместері 
бар. Кәсіби шеберлігі төмен, өз қызметтік 
міндеттеріне немқұрайлы қарайтын, 
сауаты төмен, жайбасар, қыз метіне халық 
көңілі толмайтындарға жұртшылық 
наразылық білдіріп жатады. Азаматтарды 
қайтақайта шақырып, олар іздеп барғанда 
орнынан табылмайтын, азаматтардың 
шақыруына уақытылы бармайтын, 
формалық киімді кию тәр тібін бұзатын, 
жұмысқа кешігетін, қызметкерлердің 
қалған бөлігін кері тартатын, қылмыстар, 
оның ішінде сыбайлас жемқорлықпен 
байланысты қылмыстар мен құқық 

бұзушылықты жасауға бейім, автокөлік 
басқарғанда жол жүру ережелерін 
бұзатын, жинақы емес қызметкерлерден, 
өкінішке қарай, әлі де арылған жоқпыз. 

Қазір халықтың полиция жұмысына 
көңіл толмайды. Күнделікті БАҚтар мен 
әлеуметтік желілерде полиция қызметіне, 
оның ішінде аймақтық полиция инс
пекторларына қатысты жағымсыз пі
кірлер жиі жарияланады. Аймақтық 
инспекторлар атына олар дың міндеттерін 
атқарумен байла нысты арызшағымдар, 
пікірлер көп. Шы нында да полиция 
қызметінің басты саласы аймақтық 
полиция инс пекторлары арасында заң 
бұзушылық, жұмыстарында кемшілік көп 
пе? Неге олардың қызметіне көпшіліктің 
көңілі толмайды?

Әрине, азаматтар полицияны қан шама 

сынап, кінәлап, сөккенмен, адам қиналған 
кезде бәрібір алғашқы болып көмекке 
келіп, қасынан табылатын полиция, 
оның ішінде АПИ. Сондықтан аймақтық 
полиция инспекторларының атқарған 
жұмысы арқылы бүкіл по лицияның 
жұмысы бағаланады. Олар жақсы қызмет 
атқарса, аймақ та тыныш және қаланың, 
облыстың республикада қауіпсіз өңірлер 
арасында рейтингі жоғарылайды. Ха
лыққа жақын болғасын АПИдың мың 
да бір міндеті бар. Олар дың күнделікті 
жұмысы аймақтағы қыл мыс пен әкімшілік 
құ қық бұзушылық тың алдын алуымен 
басталады. Оның ішін де арнайы есепте 
тұрған жасөспірім дер, маскүнемдер, на
шақорлар, уытқұмар лар, бұрын сотты 
болғандар жасаған және оларға қарсы 
жасалған қылмыстардың алдын алады. 
Жалпы аймақтағы қыл мыстың ахуалына 
тікелей жауап бе реді. Ұйқы бермейтін, 
үнемі айқайшу көтеретін көршімен, 
жастармен сөй лесіп шара көру керек. 
Бұдан басқа олардың жұмысы сауда 
орындарындағы спирттік және темекі 
өнімдерін сату, қолайсыз отбасылармен 
жұмыс істеу, жол жүру, өрт, көше 
тазалығы мен санитарлық ережелерді 
сақтаумен қатар аймақтағы деструктивті 
діни ағымды ұстанушыларды тексерумен 
тікелей байланысты. Осы міндеттерден 
басқа оларға басшылар тарапынан 
күнделікті Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің ішкі істер органдарына тиесілі 
32 баптан басқа да құқық бұзушылықты 
анықтап, хаттама толтыру, ол айыппұлды 
өз кү шімен, сот орындаушылар көмегімен 
өндіру тапсырылған. 

АПИ үнемі стресстік ауыр жағ
дайларда жүреді. Қылмыс орнына барып 
кеше ғана сөйлескен, пікірлескен есептегі 
тұрғынның қайғылы қазаға ұшырағанын 
көріп жан күйзеліске ұшырайды. Содан 
кейін аумағында қылмысқа жол бергені 
үшін бірнеше сатыдағы бастықтарынан 
айқай, ескерту естиді. Одан кейін қыз
меттік тергеу басталады. Басқармаға, 
кейде өзіндік қауіпсіздік басқармасына 
түсінік беру, өзінің профилактикалық 
жұмыстарын дәлелдеп шығу, жедел 
мәжілісте, одан кейін тәртіптік комис
сияда өзіне қатысты мәселе қаралуына 
байланысты ол жерде тағы кінәсіздігін 
дәлелдеу. Сол мәселемен кей кездері 
прокуратураға барып түсінік беру. 
Қызметтік міндеттері көп болғасын жиі 
тәртіптік жазаларға тартылады. Бас
тықтар тарапынан баянаттар жазу, 
прокуратура, сот тарапынан ұсыныс, 
жекеше қаулы шығару деректері де 
көп. Батыс мемлекеттерінде күйзеліске 
түскен полицейлердің қызметке қай
та қосылуына арнайы психолог ма
ман дардың тексеруінен кейін рұқсат 
етіледі. Батыс, әсіресе неміс халқында 
полицияның жергілікті халықпен бай
ланысы, сенімі өте күшті, жоға ры дең
гейде. Бізде полициямен ынты мақтасқан 
адамды «тоқылдақ», «арызқой» санайды. 
Халық алдында абыройын көтеру, се
німіне ие болу үшін басқа да жолдарды 
қарастыру керек. 

Жалпы аймақтық полиция инспектор
ларының күнделікті ауыр жұмысы қалай 
басталады? Ол үшін Қызылорда облысы 
АПИдың күнделікті жұмысының хро
нометражын талдап көрсек. 

АПИ жұмысы таңертеңгі сағат 07:30
да табельдік қару алудан басталады. 
Сағат 08:30да саптық жиылыс, 
түгендеу, одан кейін жеке құрамның 
нұсқамалық жиылысы. Сағат 09:00
де түнгі кезекшіліктегі түскен арыз
шағым, анықтамалар, тапсырмаларды, 
құжаттарды қабылдап алу. Сағат 
10:00де инспекторлардың бекітілген 
аймақта жиналуы. Сағат 10:20да 
инспекторлардың нұсқанамасы. Сағат 
10:30дан 14:00ге дейінгі аралықта 
өндірістегі әкімшілік істер, анықтамалар 
бойынша құжаттар жинақтап, толықтыру, 
азаматтардың тұрғылықты мекеніне бару, 
аймақты аралау, профилактикалық іс
шаралар жүргізу, есептегі тұлғалармен 
жұмыс істеу, құжаттарды, күнделік 
толтыру, әкімшілік соттарға істер өткізу, 

соттарда қаралып жатқан істерге қатысу. 
Сағат 14:0015:00 аралығы түскі үзіліс. 
Жұ мыстың көбеюіне байланысты бұл 
үзі ліс көбінесе қысқарады, кейінге қал
дырылады немесе сауда дүкенінен  
азынаулақ тіскебасар бір нәрсе жеумен 
аяқталады. Сағат 17:00де арыздар бо
йынша аймақты аралау, есепте тұр
ғандармен профилактикалық ісшаралар 
жүргізу, құжаттар толтыру, отбасылық 
жанжалдар бойынша бару. Сағат 19:00
20:00 аралығында кешкі тамақтану 
уақыты, ол да кейінге қалды рылуы 
немесе азынаулақ тіскеба сармен бітуі 
мүмкін. Сағат 20:0023:00 аралығында 
жұмыс орнында азамат тарды қабылдау, 
аймақты аралау, есепте тұрғандармен 
профилактикалық ісшаралар жүргізу, 
құжаттар толтыруды жалғастыру. Сағат 

23:3000:30 аралығында әуелі басқарма 
бастығында, сосын оның орынбасары 
мен бөлім бастығында жиналу, есеп беру, 
табельдік қару тапсыру. Сағат 00:30 
07:00 сағат аралығында демалу уақыты. 
АПИ аймақтағы оперативтік ахуалдың 
күрделенуіне байланысты орын алатын 
түнгі қылмыстарға, жолкөлік оқиғалары 
мен өрттерге, бақытсыздық жағдайлар, 
төтенше оқиғаларға барып, тіпті мәйітті 
мәйітханаға тасымал дауға, қылмыс бол
ған жерде опера тивтік тергеу тобына 
көмектесуге жұмылдырылады. Күніне 
ондаған, одан да көп құжат толтыруға 
тура келеді.

АПИдың қызметтік міндеттерінен 
тыс басқа да ісшараларға қатысу 
деректері де жеткілікті. Мысалы, қала, 
ауданда әртүрлі деңгейдегі бірнеше күн, 
апта, одан да көп мерзімге созылатын оқу
жаттығу жиындары, сайлау, спорттық, 
мәденикөпшілік ісшаралар олардың 
қатысуынсыз өткізілмейді. Ондай кезде 
аймақтағы уақытылы өткізілуге тиіс 
профилактикалық шаралар, күнделікті 
жұмыстар кейінге шегеріліп, өндірістегі 
орындауға жататын құжаттар саны көбейіп 
кетеді. Әрбір арыз, іс бойынша заңнамада 
көрсетілген мерзімдер бар. Бұдан 
басқа құқық қорғау, сот, мемлекеттік 
органдардан тапсырмалар бар. 

Ал ауылдық жерге бекітілген АПИ
дың жағдайы мүлдем бөлек, ауыр. Олар 
жұмыс орнында тәулік бойы, яғни, 24 сағат 
болады. Қасында ақылкеңес сұрайтын 
бастығы, ақылшысы жоқ. Бүкіл қызметтік 
міндеттерін дербес, бір өзі атқаруға тура 
келеді. Қысылғанда тез арада көмекке 
келетін полиция қызметкері, көмекшісі де 
жоқ. Кеңес кезінде милицияның қасында 
ерікті халық сақшылары болатын. Қазір 
олар да жоқ. Кейде аймақта отбасы 
жанжалы, бұзақылық, тіпті шабуыл жасап 
тонау, қасақана адам өлтіру оқиғасы 
болады. Арнайы оқуды  аяқтағанына 
бірнеше жыл ғана болған 2030 жастағы, 
әлі тәжірибе жинақтап үлгермеген жас 
инспектор бұрын бірнеше рет аса ауыр 
қылмыс жасаған, қылмыс әлемінің, 
түрменің заңын жаттап алған, мұздай 
қаруланған кәнігі қылмыскермен бетпе
бет кездеседі. 

Арал ауданында орталықтан қашық
тығы 300 шақырым алыс ауылдар бар. 
Дамыған елдерде мұндай жерлерге тік
ұшақпен қатынайды. Ауылдық жерлерде 
ұялы байланыс құралын пайдалануға да 
мүмкіндік жоқ. Ауданға хабарлайтын 
телефон ауыл орталығында, ол да жиі 
өшіріледі. Уақытылы хабарланған күнде 
де көмек жолдың нашарлығы, алыстығы, 
ауа райының қолайсыздығына, қиын
шы лығына байланысты бірден келе 
қоймайды. Көмек келем дегенше оқи
ғаның қалай өрбитіні, не болатыны, 
көмек күтуші адамдар қандай күйге ұшы
райтыны белгісіз. Міне, осындай кезде 
шырылдап тұрған көмек сұраушының 
қыл үстінде тұрған тағдыры инспекторға 
байланысты. Бұл жерде бастысы инс
пектордың жауынгерлік, спорттық да 
йындығы емес, бірінші кезекте тәр
тіпке шақырушының сөз шеберлігі, 
қыл мыскермен бір деңгейде сөйлесіп, 
келіссөз жүргізуімен байланысты. Ондай 
жағдайда қылмыскермен өте қатты 
сөйлесуге де болмайды, өйткені оның 
қолындағы адамды арашалап алу керек. 
Оған жалынуға тағы болмайды, оның 
айтқанын істей берсең, тым басындырып 
аласың. Сондықтан бірде қатты, бірде 
жәй, дұрыс талап қоя білу керек.

Соңғы кездері еліміздің жергілікті 
билік органдары тарапынан оның ішін
де Қызылорда облысы бойынша поли
цияның, әсіресе АПИдың материалдық
техникалық базасын нығайтуға 
ба  ғыт талған бірталай ісшаралар атқа
ры  луда. ҚР Ішкі істер министрінің бұй
рығына сәйкес қалалық жерлерде халқы 
2300ден асқан әрбір елді мекенге бір 
АПИ, ал ауылдық жерлерге әрбір 1800
ден асқан тұрғыны  бар елді мекенге 
бір инспектор болу керек. Қалада әрбір 
полиция инспекторлар аймағына (тірек 
пункттеріне) бір инспектор көмекшісі, ал 

ауылдық мекендерге әрбір инспекторға 
бір көмекші берілуі қажет. Бүгінгі 
күнге халық санына шаққанда облыс 
бойынша қосымша 145 АПИ мен 128 
көмекші штаттық бірлігі жетіспейді. 
Қала, аудан орталықтарындағы инс
пекторлар радиостанциямен толық 
қамтамасыз етілген, алайда ауылдық 
инспекторлар байланыс болмағандықтан 
оны пайдалана алмайды. Шалғай жатқан 
ауылдарда ұялы байланыс әлсіз, көбінесе 
болмайды. Ал кейбір елді мекендерде 
ұялы байланыс мүлдем жоқ. Қазіргі таңда 
АПИ жүктемесінің, міндеттерінің көбеюі 
тұрғындармен тығыз қарымқатынас 
орнату, бекітілген әкімшілік аймағын 
аралау және басқа да профилактикалық 
жұмыстарды жүргізуге өз кедергісін 
келтіріп отыр.

Ресейде басқа көптеген елдердегідей 
полицияға халықтың жалпы пікірі,  
әри  не, жағымсыз. Бірақ, АПИді «на
ғыз халықтық полиция» деп есеп тейді. 
Жылда «Халықтың учаскелік инс пек
торы» бүкілресейлік конкурсы өткі
зіледі. Халық дауыс беру арқылы таң
дайды. «Участковый» сөзінің түбірі 
орыстың «участие», яғни барлық іс
шараларға қатысу деген сөзден шыққан. 
Сол аумақтың, аудан тұрғындарының 
тыныштығын, сәттілігін тікелей АПИ  
жұмысымен байланыстырады.

Тұрғындарды АПИ жұмысына қа
тысты толғандыратын мәселелер жеткі
лікті. Ең бастысы олар инспек торлардың 
аймақты жиі аралауын, халық ты жақсы 
білуін қалайды. Елді мекендерде мал 
ұрлығы, қалалық жерде отбасы жан жалына 
қатысты профилактикалық жұ мыс тардың 
жанжақты  жүргізілуін сұ райды. Олар 
аймақ тың әрбір адамымен сөйлесу керек. 
Кейде отбасыдан бір адаммен – отбасы 
басшысымен сөйлесу жеткіліксіз. Себебі, 
ол үйдегі асырап алған ұлқыздың ата
анасына (асыраушысына) білдірмей, 
полицияға айтатыны бар шығар. Мысалы, 
қазір жасөспірімдерге қарсы жиі тіркеліп 
жатқан қылмыс – азғындық қылмыстары. 
Кәмелетке тол маған қыздардың өгей 
әкесінен зорлық көріп, жүкті болып қалуы 
немесе ер баланың өгей әкесінен, өгей 
ағасынан азғындық көріп жүргенін тек 
олармен кездесіп сөйлесу арқылы білуге 
болады. Сол үшін аймақ аралау кезінде 
кәмелетке толмағандар инспекторының, 
кейде пе дагогтың көмегі керек. Күйеуінен 
жиі зәбір көріп жүрген зайыбының 
аймақтық инспекторға бөлек айтатын 
шағымы болуы мүмкін.

Қалалық жерде көмекшілерін әр
түрлі тапсырмалармен жұмсап, өздері 
тек аймақта болу керек. АПИ аймақ 
халқының, отбасылардың материалдық 
жағдайын, олардың, ағайын, достарын, 
кіммен араласатынын, істейтін негізгі 
жұмысын, жұмыстан кейін не істейтінін, 
отбасына түсетін қосымша кірістер, 
т.б. көптеген мәліметтерді жақсы білуі 
керек. Мүмкін көмек сұрап келген адамға 
енді қылмыс істемейтініне көзің жетсе, 
кейде көмектесу керек шығар. Кейбір 
құқық бұзушылық жасаған адамға «ес
керту» немесе айыппұлдың ең төменгі 
сомасын (әрине, ол үшін ешқандай 
сыйақы сұрамай) салу керек шығар. 
Кейде полициядағы жиі орын алатын 
бюрократтық, артық қағаз жинау, сұратуға 
байланысты жұ мысын тездетіп бітіріп 
көмек көрсету керек шығар. Мысалы, заң 
бұзушылық жасамайтын тәртіпті адамға 
қаруға рұқсат алу жолдарын тездетіп 
шешуге көмектесу (әрине, ол адамнан ол 
үшін ешқандай сыйақы алмай), я болмаса 
отбасы мүшесін маскүнемдікпен емдету 
жолдарын түсіндіріп, көмектесу. Өзіңнің 
атымен берілетін анықтаманы ертең кел, 
арғы күні кел демей заматында беріп 
жіберсе. Бұл біріншіден көмектескен кі
сінің сеніміне ие болып, халық алдында 
абыройын, мәртебеңді көтеруге септігін 
тигізсе, екіншіден өзара ынтымақтастық 
артады. АПИна сол аумақтың, ауыл
дың ахуалын бақылап отыру үшін 
тұрғындардың  чаттарына қосылуға да 
болады, бұған заң тыйым салмаған. 

Осыған байланысты Ішкі істер ми
нистрлігі АПИдың мәртебесін арттыру 
арқылы олардың жүктемесін азайтып, 
қылмыс пен құқық бұзушылықтың ал
дын алудағы негізгі профилактикалық 
жұмыстарды кеңінен жүргізудің тиімді 
жолдарын қарастыруда. Еліміздің по
лиция департаменттері тарапынан ҚР 
Ішкі істер министрлігіне «Учаскелік по
лиция инспекторларының жұмысын 
ұй ымдастыру туралы» бұйрығына то
лықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы 
ұсыныстар жасалды. Деструктивті ді
ни ағымды ұстанушыларды тексеру 
ша ра ларын АПИдың қызметтік мін
детінен алып, басқа қызметке жүктеу, 
қазір тұрғын дардың 90 процентінің кез 
кел ген мәселені әлеуметтік желілерде 
тал қылауына мүм кіндігі бар екенін 
ескере отырып, АПИ жұмысын бағалау 

әлеуметтік желі мен БАҚтарда сауал нама 
жүргізу арқылы жүргізілуі тиіс.           

Мерзімінен бұрын шартты түрде 
босатылған, әкімшілік қадағалау орна
тылған тұлғаларды тексеру, олар дың 
бақылау істерін жүргізу инспектор лар
дың көп уақытын алады. Басты қыз
меттік міндеттерін орындауға уақыты аз 
қалады. Сондықтан бұл ісшаралардың 
атқарылуын Қылмыстықатқару жүйесіне 
жүктеліп, ал АПИға тек хабарлама 
жолданып отырса. Аймақтың қылмыс 
ахуалын білетіндіктен пат рульдік полиция 
бағытына өзгеріс енгізуге құқық берілсе 
дейміз. 

Тәжірибеде жұмыс ауырлығына 
байланысты қызметкерлердің басқа 
салаларға ауысуы жиі орын алады. Сон
дықтан полиция пунктіне жауапты 
аймақтық полиция инспекторының ше
нін подполковникке дейін көтеру, оған 
әкімшілік аймақ жүктемей, жұмысын 
ұйымдастыруды міндеттеу, АПИ шенін 
майорға дейін көтеру, материалдық
техникалық базасын күшейту мәселесін 
тез арада шешу, оның ішінде бірінші 
кезекте учаскелік полиция пунктін 
орналастыру, қызметтік автокөлік, инс
пекторлардың бәрін планшеттермен қам
тамасыз ету ұсынылады.

Сонымен бірге, лауазымға тағайын
далған АПИ аймақ, ауыл халқын біліп, 
олармен өзара жұмысты жолға қойып 
үйренісе бастағанда басқа аймаққа 
немесе қызмет саласына ауыстыру орын 
алып жатады. Сондықтан тағайындалған 
қызметкерді кемінде 3 жылға дейін басқа 
лауазымға ауыстырмау практикасын 
енгізу қажет. Басқа аймаққа немесе 
қызмет саласына ауыстыру, аймаққа 
жаңа инспекторды тағайындау аймақ 
халқымен (ақсақалдар, халық жиылысы) 
келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылу 
керек.  

Ауылдық, әсіресе шалғайдағы, шека
раға жақын ауылдардағы АПИдың көп
шілігінде көмекші штаты жоқ. Бірнеше 
жүз шақырымда орналасқан жердегі 
адамдарға көмекке жаз, қыс мезгілі, 
күнтүн демей, қарусыз бір өзі көмекке 
баруға тура келеді. Күнделікті қызметтік 
міндеттерін атқару қызметкердің өміріне 
қауіп төнумен тікелей байланысты. 
Ішкі істер министрінің бұйрығына сәй
кес ауылдық инспекторларға табель
дік қару мүлдем берілмейді. Өйткені 
та паншаны сақтайтын арнайы күзет 
қойылған, қабырғалары мықты құрылыс 
материалдарынан салынған үйжай, 
ішінде темір сейф болу керек. Жақында 
ғана министрдің инспекторларға травма
тикалық қару үлестіру туралы әзірге 
ауызша нұсқауы шықты. Травматика 
– жауынгерлік қару емес, бірақ жоқтан 
жақсы, әйтеуір аты қару, тезірек таратылса 
екен.

Менің ойымша, АПИға көбірек дер
бестік беру керек. Оларда бастық көп 
және оларды басқармаға жиі жинайды. 
Азаннан кешке дейін бекітілген аймақты 
аралап жүрсе және сол аймақтағы пат
рульдік полиция қызметкерлері бағын
дырылып, ісшараларды бірлесіп ат
қар са жөн болар еді. Қазір техника мен 
байланыс құралдары жетілген. Сон
дықтан қызметкердің қызметтік бөл меге 
келіпкетуін, жиналыс, нұсқамалық, тап
сырма барлығын дауысбейне жүйесі 
арқылы  реттеуге болады. Басшылар қыз
меткерлерді басқармаға шақырмайақ кез 
келген мәліметті телефонмен ала алады. 
Полиция – бұл билік өкілі, билік сатып 
алуға болмайтын, заңды сақ тайтын, әділ 
шешім қабылдайтын  күш болу керек.

Ұлы Отан соғысынан кейінгі 5060 
жылдары әсіресе криминалдық ахуал 
өршіп тұрған қалаларда учаскелік ми
лиция көше балаларының жаужүрек, 
көшбасшы, жанашыр, қысылғанда қор
ғай тын қамқоршысына айналғанын ал
дыңғы толқын жақсы біледі. Тентек 
балаларды Степа ағаймен қорқытып, жы
лаған баланы Степа ағаймен жұбататын. 
Кейін 70жылдардың аяғында, әсіресе 
90жылдардан кейін милиция, полиция 
халық алдында өз абыройын төге бас тады. 
Халық теріс бұрыла бастап, жа ғымсыз 
кейіпкерлерге айналып, тіпті жек көрінішті 
болғанын да  орта жастан асқандар  біледі.

Қызылорданың «Шанхай» аталатын 
арғы беті үнемі өзінің криминогендік 
ахуалының  нашарлығымен ерекшеле
нетін. Әсіресе бұл ахуал біздің жас 
кезіміз 7080 жылдарда тіпті шиеленісіп 
кетті. Көшекөше, аудандарға бөлінген, 
қолдарына пышақ, кастет, таяқ, шолақ 
мылтық, тросс, шынжыр, т.б. суық 
қарулармен қаруланған жастар өздерінің 
күшін, сол жердегі мәртебесінің биіктігін 
дәлелдеу үшін жиі қақтығысып тұратын. 
Жастық шақтың қызуы басылмаған өзіміз 
де олардың арасында жүретінбіз. Ол 
кезде сол жаққа милиция жоламайтын. 
Милициядан тек участковыйлар Жұма
ғали Көрпебаев пен Сазанбай Ерім
бетовті (ол кісілер қазір құрметті 
зейнетте) көретінбіз. Әсіресе Сазанбай 
ағамыз күнітүні аймақты аралайды да 
жүреді. Бірде халық «Қырық кепе» атап 
кеткен аумақта бұзақылармен арпалысып 
жүрсе, тағы бірде  жекпежек немесе 
топтық төбелес кезінде басындағы жар
қыраған бас киімін шешіп алып бізге 
айқайлап, сабай бастағанда жанжаққа 
тымтырақай қашатынбыз. Сол кезден 
бері өз міндеттеріне адал қарап, күндіз
түні қылмыстың алдын алып, уақытпен 
санаспай, бекітілген аймақты аралап 
жүретін ондай полиция инспекторын 
көрген жоқпын.

Мақала соңында полицияға қатысты 
мемлекеттік тілдің терминдеріне тоқтап 
өтсем. Қазіргі АПИдың лауызым атауы 
мен жұмыс орнын толық қазақшалауға 
ешкімнің батылы бармауда. Әлі күнге 
дейін лауазым атауында «аймақтық» 
атауы кеңінен қолданбай «учаскелік» 
деген тіркелуде. Ал олардың күнделікті 
жиналатын жұмыс орны «Учаскелік по
ли ция пункті», «Учаскелік полиция тірек 
пункты» деп аударылып жүр. Ме нің 
пікірімше, «пункт» деген сөзді мүл дем 
алып тастап, аймақтық полиция инс
пекторларының жұмыс орнын «Аймақтық 
полиция инспекторлары» (орыс тілінде 
«Участковые инспектора полиции») 
немесе «Аймақтық полиция инспекторлар 
тобы» (Группа участковых инспекторов 
полиции) деп  өзгертуді ұсынамын.

Хұсайын ҚОРАЗБАЕВ, 
облыстық  полиция  

департаментінің бөлім басшысы, 
полиция полковнигі, 

Қазақстан Журналистер және 
Заңгерлер одағының мүшесі

ПОЛИЦИЯ
ХАЛЫҚҚА ҚАЛАЙ ЖАҚЫНДАЙДЫ?
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ТАЛҚЫ

Жүргізуші: – Ел Президенті 
мақаласында 30 жылда жүріп өткен 
жолымызды әрбір онжылдықтар 
легіне салып, ауқымды ой-тұжы-
рымдар жасады. Соның ішінде ал-
дағы төртінші онжылдықтың бізге 
жүктейтін міндеті туралы өте ма-
ңызды мәселелер айтылды. Осы рет-
те, Мемлекет басшысының әді летті 
қоғам мен тиімді мемлекет құруды 
көздеп отырмыз деген сөзіне үн 
қоссақ...

Баймырза Қожамберлиев: – 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл ба-
сында жарық көрген мақаласы қазір 
қоғамда қызу талқылану үстінде. 
Бұл қоғамның даму жағдайындағы 
саяси, саналы рухани серпілістердің 
бірі деп айтар едім. Әрине, мақала 
тақырыбының өзі айтып тұрғандай, 
тәуелсіздік бәрінен қымбат. 

Тәуелсіздік – кез келген халықтың 
аңсаған арманы. Үлкен құндылық. 
Қазақ халқына берілген бақ. Енді осы 
тәуелсіздікті қалай ұстап тұра аламыз, 
елімізді қалай дамытамыз? Әлемнің 
қазіргідей жағдайында дамып қана 
қоймай, қазақ ұлтын әлемге қалай та-
нытамыз, әлемдік қауымдастықта өз 
орнымызды қалай таба аламыз деген 
көкейімізде сауал бар.

Мақалада ел Президенті тәуел-
сіздіктен кейінгі уақытты онжыл-
дық тарға бөлді, жетістік тер імізге 
тоқталып, талай қиын дық тардан 
сүрінбей өткеніміз туралы айтты. 
Әрине, кемшіліктерсіз көздеген 
нәтижеге бірден жету мүмкін емес. 
Түрлі реформалар болды, бірақ 
бәрі түгел орындалып кетті деп те 
айта алмаймыз. Ең бастысы, біз 
үлкен жетістіктерге жеттік. Мем-
лекет басшысының сайлауалды 
бағдарламасында әділетті қоғам ту-
ралы айтылды. Біз «Қазақстан – 2050 
стратегиясы» деген үлкен мақсат 
қойып, дамыған елдердің қатарына 
қосылуды басты нысан етіп алдық. 
Шартты түрде айтатын болсақ, осы 
кезде 30 шақты дамыған ел бар. Ал 
енді сол елдердің арасында 7-8 мем-
лекет суырылып алға шықты. 

Дамыған елдердің көпшілігінде 
әділеттілік принциптері орнаған. 
Әділеттілік дегеннің өзі де 
абсалютті дүние емес. Кей уақытта 
әділеттіліктің өзіне салыстырмалы 
түрде қарау керек. Ол – адамдардың 
өз елінде әділеттілік, құқықтық, 
денсаулық жағынан қорғалуы, білім 
алуына мүмкіндік жасалуы. Өзі өмір 
сүрген қоғамында еркін екенін сезіне 
білуі. Осы жерде де айта кету керек, 
еркіндік те абсалютті ұғым емес.

Қоғам ешқашан идеалды бол-
майды. Себебі, қоғамды құрайтын 
адамның өзі идеалды емес. Бірақ 
адам идеалдыққа ұмтылады. 
Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясында «Қазақстан Рес-
публикасы өзін демократиялық, 
әлеуметтік, құқықтық, зайырлы 
қоғам ретінде орнықтырады» деген 

сөз бар. Біз кей жағдайларда «неге 
бізде демократиялық қоғам орнықпай 
жатыр?» деп асығамыз. Мұндайда 
орнықтырады деген сөзді ескеріп, 
ұғынуымыз керек. Отыз жыл қас-
қағым сәт, біз әлі де әлеуметтік, 
демократиялық, құқық тық, зайыр-
лылық принциптерді орнық тыру 
үстіндеміз. Бұл қоғамдағы адалдық 
принциптеріне әкеліп, содан кейін 
ғана әділетті қоғам орнайды. Мем-
лекет басшысының мақаласынан 
осындай ой туындап отыр. Әділетті 
қоғам орнату деген идеяны қолдап 
қана қоймай, әділетті қоғам орнату 
жолында бәріміз еңбек етуіміз керек.

Мақаланы оқи отырып, шетел-
мен шекаралас елді мекендердің 
жағдайына алаңдадым. Осыдан 
екі жыл бұрын Шығыс Қазақстан 
облысындағы Қытаймен шекаралас 
елді мекендер туралы көлемді мақала 
жарияланды. Шығыс Қазақстанның 
тек қана қазақтар орналасқан Күршім 
деген ауданы бар. Сол ауданның 
Қытаймен шекаралас жеріндегі 
тұрғындар көшіп кеткен. Ресеймен 
шекаралас елді мекендер де босап 
жатыр. Бұл – үлкен проблема. Бұл 
мәселе қашан көтеріледі деп жүр едік. 
Президент осы мәселені дер уағында 
айтып, ел назарын аударды. Шека-
ралас жатқан елді мекендердің ин-
фраструктурасын жақсартып, елдің 
оңтүстігіндегі халықты солтүстік, 
шығыс өңірлерге орналастыру 
мәселелеріне көңіл аудару керек 
сияқты. Бізде «Нұрлы көш», «Серпін» 
деген бағдарламалар жүзеге асып жа-
тыр. Бірақ ол жеткіліксіз секілді. 

Студент кезімізде Нарынқол ау-
данына құрылыс отрядтарымен ба-
рып, шекараның жанында тұратын 
қойшыларға керемет ақ үйлер 
салдық. Сол кезде жергілікті басшы-
лардан ол жерге неге үй салдырып 
жатқанын сұрағанымызда идеология 
барын аңғартты. Қазір дүние жүзінде 
қандастарын шақырып, оларға 
жағдай жасап отырған үш-ақ ел бар. 
Біріншісі – Израиль, екіншісі – Гер-
мания, үшіншісі – Қазақстан. Из-
раиль мен Германияда мемлекеттік 
бағдарламалар жасалған және жүзеге 
асып жатыр. Бізде де бағдарлама бар, 
көші-қон саясаты жүргізілуде. Бірақ 
оған көңіліміз тола бермейді. Кел-
ген қандастарымызға толыққанды 
жағдай жасауымыз керек.

Ел Президентінің бұл мақаласы 
алдымен тәуелсіздік туралы толғау, 
екінші жағынан алдымызға үлкен 
міндеттер қойып отыр. Бұл – жалпы 
халқымызды ойландыратын мақала 
деп ойлаймын.

Жүргізуші: – Ұлт деген ұлы 
ұғымның ішінде руханият, өнер, 
мәдениет деген құндылық бар. Ел 
Президентінің мақаласындағы «Та-
ным мен тағылым» айдарында 
ұлттық мәдениет, өнерге байланысты 
өте құнды ойлар айтылған. Хұсейін 
аға, мәдениеттің бүгінгі дидарына 
қай биіктен қарағанымыз дұрыс?

Хұсейін Әмір-Темір: – Соңғы 
жылдары руханиятты жаңғыртуға 

қатты мән бере бастадық. Қазіргідей 
жаһандану заманында ұлттық бол-
мыс, төл мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізді сақтап қалу – үлкен 
міндет. Өнер, мәдениет туындылары 
арқылы ұлттық құндылықтың бағасын 
биіктетіп, ақпараттар алмасқан аласа-
пыранның ортасында қалып қоймай, 
қазақтың болмысын сақтауға жұмыс 
істеуіміз керек. Мемлекет басшы-
сы мақаласында ұлттық мүддеден 
шығатын тарихты жасауымыз ке-
рек екенін ерекше айтып өтті. Қазақ 
бүгін пайда болған ұлт емес. Қазақ 
хандығы құрылғаннан бастап, біз 
қазақпыз деп жүрміз. Олай емес қой. 
Алтай мен Атырауға дейінгі аумақты 
арғы тегіміз сақ, ғұндар жайлады емес 
пе? Ұлттық дәстүрді көркем түрде 
көрсете білген кинолар бар. Бірақ, ең 
бастысы, балалардың қазақы дүние-
танымын қалыптастыратын дүниелер 
аз. Бүлдіршіндердің қазақша анима-
циялық фильмдерден гөрі, шетелдік 
дүниелерді көп қарайтынын бай-
қаймыз. Ешкімнің шамына, намысы-
на тимей өз тарихымызды зерделей 
отырып, отандық дүниелер жасап, 
халыққа ұсынуымыз керек. 

Мақалада көркем тарихи туынды-
лар мемлекетшілдік идеясын әрдайым 
көрсетіп отыру керек екені айтыл-
ды. Біз сол арқылы патриот ұрпақты 
тәрбиелей аламыз. Бірақ, білімді 
адамның барлығы патриот бола ма? 
Болмайды. Әлихан Бөкейхановтың 
сөзімен айтсақ, мінез арқылы ұлтқа 
қызмет етуіміз қажет. 

Елдікті нығайтуға мәдениет, 
өнер өкілдері де үлес қосуда. 
Мемлекеттік идея «Мұстафа 
Шоқай», «Абылай ханның арма-
ны» деген спектакльдерімізде айқын 
аңғарылады. Қойылымда қазақтарды 
нығайту, ұлттың руға бөлінбеуі, 
ел болу мәселесін көтердік. Мем-
лекет басшысы ұраншылдық пен 
даңғазалықты қойып, тарихты 
ғылыми ұстаныммен жазу, тарих-
пен саясаткерлер емес, тарихшы-
лар айналысу керектігі жөнінде өте 
жақсы айтты. Байтақ жеріміз, тіліміз, 
береке-бірлігіміз төңірегінде келелі 
ойлар айтылды. Дәл қазір Сәбит 
Досановтың «Адамзаттың анасы» де-
ген жаңа драмасын қоюға дайындық 
жүргізудеміз. Жер – адамзаттың 
анасы. Анаңды неге сатасың?! 

Сондықтан оны сақтай білу керек. Біз 
халықтың сұранысынан туындаған 
мәселелерді көтерсек қана халыққа 
ойымызды жеткізе аламыз. Бүгінде 
ұлттық мүддені сақтауға күш салып 
жатырмыз деп айта аламын. 

Баймырза Қожамберлиев: – Осы 
ретте айта кету керек, жапондардың 
қазіргі жетістігі, дамуы үлгі болар-
лықтай. Жапондар Еуропаның озық 
технологиясын меңгеріп, ұлттық 
болмыс, тілін, ділін сақтауға да күш 
салған. Өйткені жаһандану ештеңеге 
қарамайды...

Хұсейін Әмір-Темір: – Біз 
есігімізді сәл ашып жібердік...

Баймырза Қожамберлиев: – Ра-
сында, осындай кезде ұлттық бол-
мысты сақтап қалудың оңай емесі 
белгілі. Қазір несін жасырамыз, бізде 
ұлттық санадан гөрі, рулық сана ба-
сым.

Хұсейін Әмір-Темір: – Үш биді 
де бөліп-жармай, қазақтың билері 
деп қана айтуымыз керек қой. Кейде 
ауылдың бір батырын сол кісілердің 
деңгейіне жеткізгіміз келеді. Абай-
ды бүкіл жұрт қазақ деп таниды, 
руы – қазақ. Оны тобықты деп ешкім 
жіктемейді. Шоқанды да қазақ деп 
таниды. Осындай дәрежеге ұлы 
тұлғаларды жеткізуіміз керек. Алаш 
ардақтылары қандай?!

Жүргізуші: – Адамзаттың ана-
сы туралы жақсы айттыңыз. Жер 
мәселесін қозғай отырып, Прези-
дент жерді қалай қадірлейміз де-
ген мәселені өте орынды қозғады. 
Қаланың түбі – ауыл ғой. Мұнда ау-
ылды қалай сақтап қаламыз деген 
астарлы дүние де бар.

Қалқазбек Әжібеков: – Прези-
дент мақаласында «жер ешкімге са-
тылмайды» деп нақты айтты. Қазақ 
үшін тоқымдай жер қымбат, бір уыс 
топырақтың өзі алтын деді. Өте жақсы 
айтылған дүние. Жер қымбат, ал оны 
ұстап тұратын сонда тұратын халық.

Мақалада «Халықтың қалалық 
жерлерге жаппай көшуі салдары-
нан көптеген  ауылдар, әсіресе ше-
кара маңындағы елді мекендер-
де тұрғындар саны күрт азаюда» 
делінген. Осыған байланыс ты дерек 
келтіре кетейін. Соңғы мәліметтер 
бойынша, қазір елімізде 6322 
ауыл бар. Оның 3561-і немесе 56 
процентінің дамуға қажетті әлеуеті 

бар болса, 2761 немесе 44 проценті 
келешегі жоқ ауыл санатында. Осы-
дан бір жыл бұрынғы дерек бойынша, 
ауылдың саны 6443 еді. Демек, 121 
ауыл жойылып кетті. 

Қызылорда облысын алып 
қарасақ, тәуелсіздіктің елең-алаңында 
270-тің үстінде ауыл бары айтылатын 
еді. Қазір 230-дан астам деп жүрміз. 
Тәуелсіздіктің елең-алаңында қазір 
6300 болса, бізде 7000-ның үстінде 
ауыл бар деп бастағанбыз. Осы 
уақытта 700-дей ауыл жоқ. Осындай 
іріктеу Кеңес Одағының кезінде де, 
одан кейін де жүрді. 3 мыңдай ауыл 
болашағы бар, 2500-дейі жағдайын 
дұрыстауға болатын, 1500-дейіне 
болашағы жоқ деген таңба басылған 
еді. Ол тоқтап қалды. Бірақ,  кейінгі 
20 жылдықта қайта шықты. Елімізде 
18 миллионнан асатын халық 
бар дедік қой. Соның қазір 42-ге 
жетпейтін процентін ауыл халқы деп 
жатырмыз. 1970 жылдары ауыл мен 
қаланың халқы тең еді. Сол жылда-
ры кент тұрғындары ауыл халқына 
кірмейтін. Кейінгі онжылдықта кент-
тер ауылға кіретін болды. Мәселен, 
Қазалыдағы аудан орталығы – Әйтеке 
би кентінің 50 мың халқы бар. Қазір 
ол – ауыл. Соны әрі қарай талдасақ, 
42 проценттің арғы жағын зерттесек, 
нағыз ауылдар шығады.

Бізде 54 процент ауыл, 46 процент 
қала дейді. Ал енді 54 проценттің 
ішіндегі кенттерді алып тастасақ, 
27 процент «шын» ауылдар қалады. 
Ауылды қалай  ұстап қаламыз, 
жерді қалай сақтап қаламыз де-
ген мәселелерге ел Президентінің 
мақала сында ерекше мән беріліп тұр. 
Ауылдағы мұғалім мен дәрігердің 
бәріне ауылдық үстемеақы беріледі. 
Заңда үстемеақы 25 проценттен кем 
берілмеуі қажеттігі әрі оны ауданның 
мәслихаты анықтайтыны жазылған. 
Іс жүзінде Әйтеке би кентіндегі де,   
Қарақұмдағы ауыл маманы да 25 
проценттік үстемеақы алып отыр. 
Осыны ауданның мәслихатына берді 
ғой. Алыстағы ауылда тұратын 
маманға үстемеақыны 50 процент 
қылып берсе болады емес пе? Әйтеке 
би кентіне 25 процент қылып бе-
руге болады. Ауылдағы маман мен 
аудандағы маманды қатар қоймайық. 
Осы сөзім арқылы алыстағы ауылда 
да маманды ұстайық дегім келеді. 

Биыл 5 қаңтарда Мемле-
кет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласы жарық 
көрді. Мақалада егемендіктен 
кейінгі он жылдықтар сараланып, 
елдің алдағы даму бағыты туралы 
тұжырымдар мен жаңа міндеттер 
айтылды. 

Осы мақалаға орай редак-
ция бастамасымен Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханада зиялы қауым 
өкілдері бас қосып, тәуелсіздікті 
тұғырлы ету, ұлттық болмысты 
нығайту мәселелері бойынша  
пікір алмасты.

Келелі жиынға Н.Бекежанов 
атындағы қазақ академиялық 
музыкалық-драма театрының 
көркемдік жетекшісі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Хұсейін Әмір-Темір, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, белгілі қаржыгер 
Қалқазбек Әжібеков, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда 
университетінің профессоры, 
философия ғылымдарының док-
торы Баймырза Қожамберлиев, 
филология ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Алдажар Әбілов, 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапхана 
басшысы, тарих ғылымдарының 
кандидаты Нұрлыбек Мыңжас, ІТ 
маманы Сәкен Кенжеев қатысты.

«Дөңгелек үстелді» газеттің 
бас редакторы Қуат Шарабидинов 
жүргізіп отырды.

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ РУХЫНЫҢ 
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Ауыл – біздің қараш аңырағымыз. 
Сол жерде ата-бабамыз жатыр, 
қасиетті деп қарауымыз керек. 
Сондықтан келешегі жоқ ауыл деген 
сөйлемді мүлде қолданбасақ деймін. 
2012 жылғы Үкіметтің қаулысына 
сәйкес Қазақстан бойынша 409 ауыл 
келешегі жоқ ауылдар санатында 
болды. Соның 20-сы біздің облыс-
тан. Сол 20-ның бірі, Қармақшы 
ауданындағы – Шобанқазған.  Өзбек-
с таннан бізге берілген уақытта 487 
адам бар еді. Сол тұрғындарды 
кейін жақын маңдағы Көмекбаев 
секілді ауылдарға қоныстандырды. 
Үй, жұмыс тауып берді. Бірақ, 
Шобанқазған шекараға жақын тұрған 
ауыл еді ғой. Ол жерге қандай қиын 
болса да, ең маңыздысы жол мен 
жарығын жеткізуге мүмкіндік бар еді. 
Қалғаны біртіндеп болар. Былтырғы 
мәліметке қарасам, сол ауылда 270-
дей ғана адам қалыпты. Керісінше, ол 
ауылды нығайту жұмыстарын жасау 
қажет еді. Жерді нығайту, ауылды 
сақтау дегенді айтамыз да, іс жүзінде 
басқа дүние істейміз. Жаңа сөз басын-
да айтқан  409 ауыл негізінен қазақ 
ауылдары екен. 

Ауыл тақырыбын айтқанда 
келешегі жоқ деп қарамай, тек қана 
ауыл дейікші. Кезінде ішкі жал-
пы өнімнің 25 процентін ауыл 
 шаруа шылығы өнімдері беретін. Қазір 
5 процентке жетпейді. Бұл – статисти-
ка. Мұнайдың да заманы өтер. Осы-
дан он жыл бұрын дүние жүзіндегі 
мұнайдың 65 процентін алып біттік, 
енді 50 жылда қалғанын да алып 
бітеміз деген тұжырымдар айтылды. 
2050 жылы энергияның 50 процентін 
дәстүрлі емес энергия көздерінен 
аламыз деген үлкен мақсатымыз бар. 
Лайым соған жетейік. 

Деректерге сүйенсек, жеріміз 100 
миллион халықты асырауға жетеді. Біз 
халыққа ең керекті 19 түрлі әлеуметтік 
тағамның 6-ын сырттан тасимыз. 23 
процент азық-түлігіміз сырттан тасы-
лады. Бірақ экспорт импорттан көп 
дейді. Иә, көп. Азық-түлікке келсек, 
бидай мен ұнның есебінен ғана. Ол 
басым жағымыз. Айта кетейін, құс 
етінен – 49, шұжықтан – 39, ірімшік 
пен сүзбеден – 46, алмадан – 32, 
қанттан – 58, балықтан 72 процентін 
шетелден тасимыз. Осынша жеріміз, 
байлығымыз бар, неге өнімді өзіміз 
өндірмеске?!

Қарапайым заттар экономика-
сы дегенді екі жылдан бері айтып 
жүрміз. Осыған көңіл бөлуіміз керек 
сияқты. 

Ауылда жұмыс көзін ашып, ба-
рынша ауылға жағдай жасауымыз ке-
рек. Айталық, неге Шобанқазғаннан 
тұрғындарды көшіріп жатырмыз? 
Көшірмейік те. Соған біз барайық. 
Орта есеппен бір үй салып беру, көші-
қонымен – 15 миллионға дейін. Сонда 
200 үй көшірсеңіз, 3 млрд ақша бола-
ды екен. 3 млрд-ты сол жерге, ауылға 
берейікші. Сонда олар жерге ие бола-
ды, өнім өндіреді. Мемлекеттің оны 
жасауға мүмкіндігі жетеді. 

Әлеуметтік саладағы коммунал-
дық қызметтер бұрын қалай төле-
нетін еді? 1960 жылдардан бас-
тап мұғалімдерге коммуналдық 
қызмет тегін, жеңілдік арқылы 
төлеу қарастырылған еді.  Қазір 
қалай? Осы мәселені өзіміз де шеше 
аламыз. Айталық, ауданға барып 
мәслихатымен бірге коммуналдық 
қызмет төлемдерін жеңілдету тура-
лы шешім қабылдауға болады.  Бірақ 
қазір оны реттеуге ешкімнің ынтасы 
жоқ. Біртіндеп ауылдың жағдайын 
жақсартайық. Ауыл тұрғындарының 
суы, жылуы, жарығы тегін болса, 
айлығына 40 процент үстемеақы 
қосылса, ол адам қалаға көше қоймас. 
Осылай ауыл шаруашылығы маман-
дарына да көмек көрсетуге болады.  

Естеріңізде бар шығар, бұрын 
қала тұрғындарына электр энергиясы 
4 тиын, ауыл тұрғындарына 1 тиын 
болатын. Соған үкімет мүмкіндік 
тапты емес пе? Колхоз, совхоздарға 
минералды тыңайтқыштарға үлкен 
жеңілдік берілетін. Ауылға осындай 
үлкен жеңілдіктер жасайық. 

Қоғамды дамытудың негізі тура-
лы айтылғанда ауыл әкімдерін сай-
лау өтетіні айтылды. Айта кету керек, 
әкімді халық сайлағаны дұрыс болар. 
Өзін-өзі басқару деген мәселеге де 
көңіл бөлу керек. 2013 жылдан бас-
тап өзін-өзі басқару жүйесіне көңіл 
бөлініп, төртінші деңгейлі бюджет 
қалыптастыруға назар аударылды. 
Бірақ бұл тарапта да көңіл толмайтын 
жайлар бар.  

Алдажар Әбілов: – Елбасы 
мақа ла сында айтылған жер туралы 
мәселеде жоғарыға жалтақтай бер-
мей, істі өзімізден бастау керек. Егін 
егіп, мал өсіру мақсатында алған жер 
телімін игере алмай отырғандар бар. 
«Көл немесе пәленбай гектар жер 
сатамын» деген хабарландырулар-
ды көзіміз шалып қалады. Бірақ бұл 
оның жеке меншігі емес, халықтыкі 
екенін ескермейді. Қалқазбек ағаның 
шекаралық аймақты нығайту ту-
ралы айтқаны көңілге қонымды. 
Кезінде Ішкі істер министрлігінің 

жергілікті училищесі төңірегінде 
дау жүрді. «Оқу орнын жаппайық, 
одан да Байқоңырға, стратегиялық 
маңызға ие бұрынғы казарманың ор-
нына көшірейік. Бір жағынан күзет 
қызметін атқарады» деп сақтауға 
тырыстық. Бірақ онымыздан ештеңе 
шыққан жоқ. Мүдде алшақтығының 
неге әкеп тірегенін көрдіңіздер ме?! 

Баймырза Қожамберлиев: – 
Алдеке, сөзіңізді бөлейін, шекара 
мен солтүстіктегі ауылдарды түгел 
нығайтқанымызда, сол жерде қазақ-
тың исі аңқып тұрғанда ресейлік сая-
саткерлер аузына келгенін айтпас еді. 

Алдажар  Әбілов: – Қазір 
жұрт қалаға қашуға бейім. Ау-
ылда күн көруге болады. Бірақ 
есігінің алдындағы жерді жайқалтып 
қойғаннан гөрі сатып алғанды тәуір 
көреді. Сауын сиыр ұстаса да дүкеннің 
сүтін ішетіндерді білем. Бұдан еңбекке 
қатысты көзқарастың бұзылғанын 
байқаймыз. Мұның екінші жағы, 
ақ тер-көк тер боп еккендегі өнімін 
өткізудің машақаты бір төбе. 
Агросервисті дамыту қажеттілігі осы-
дан туады. Мемлекеттік қызметшілер 
санын 25 процентке дейін қысқарту 
туралы Президент тапсырмасын 
құптаймын. Кеңес өкіметі кезінде 
Қызылорда аграрлы облыс бола тұра 
аудандық ауыл шаруашылығы сала-

сында нұсқаушы мен бөлім бастығы 
ғана жұмыс істеді. Қайбір жылдары 
фермерлік шаруашылықтар ашыла 
бастағанда көптеген совхоз дирек-
торы жылы креслосын фермерлікке 
ауыстырды. Сондықтан өткенге 
тас ата бермей, тәуір жақтарын 
алған да дұрыс. Қысқартуға іліккен 
шенеуніктер осылай ауылға барып, 
шаруашылыққа ден қойса, қанеки! 

Шеттен келген қандастар Алматы, 
Шымкент пен Жамбыл облыстарының 
айналасынан әрі асқысы келмейді. 
Оларды солтүстік облыстарға апа-
рып, жағдайын жасау керек. Бұған 
дейінгі сұхбатымда тілді үйрену үшін 
қажеттілік пен мәжбүрлік керегін айт-
тым. Әйтпесе, кіл қазақтың ортасында 
жүрсе де бір ауыз қазақша білмейтін, 
сөйлемейтін кісілер бар. Бұл да соған 
ұқсайды. 

Мемлекет басшысы назар аудар-
ған жастар мәселесі жайында бірер 
ауыз. Жас кезімізде комсомол қыз-
жігіттер жиналып, туған ауылдың 
төріне стадион салдырғанбыз. 
Бүгінде сол тас-талқан болды. Темір 
қоршауын түгел бұзып алған. Бұл 
да тәрбиедегі кемшіліктің кесірінен. 
Айтыс жиі ұйымдастырылады, 
бәйгеге міндетті түрде қымбат көлік 
тігеді. Лушниковалар айтысқанда ал-
тын сағат беретін. Шығармашылық 
байқауда оза шапқандар қатырма 
қағаз алғанына мәз. Қазір қалай, 
ақшаның соры. Әңгіме ауаны 
әдебиетке кеп тірелді. Осы орайда 
жергілікті ақын-жазушылардың на-
сихатын күшейту керек. Байжігіт 
Әбдіразақовты, Саид Баязитовты, 
Үміт Тоқмағамбетоваларды көбі 
білмейді. 

Тарихты жазу, қалпына келтіру 
өте күрделі. Біз кейде «Желтоқсан 
көтерілісі» деп жазып жүрміз. 
Көтеріліс пен толқудың, қозғалыстың 
айырмашылығын ескермейміз. «Кө-
теріліс» деп атау үшін бас көтергендер 
қарулы болуы керек. Ал Желтоқсан 
ол деңгейге жеткен жоқ. Мұстафа 
Шоқай еңбегінде 1916 жылғы ұлт-
азаттық көтерілісі туралы: «Біз оры-
старды құшақ жая қарсы алдық. Дос 
көңілімізді ұсындық. Бірақ олар бізді 
қабылдаған жоқ. Патша заңына бірде-
бір орыс қарсы шықпады. Мұжығына 
дейін баррикаданың арғы бетінде», 

– деп келтірді. Қаншама қазақ 
қырылған көтерілісті салық төлемес 
үшін «ұлт-азаттық» деп сипаттады. 
Өйткені көтеріліс мемлекет болу емес, 
әскерге солдат бермеу мәселесінен 
туындаған. Ал біз орыстың аузымызға 
салып бергенін әлі күнге айтып 
келеміз. Сол жылы біздің өңірде де, 
Сексеуіл депосында қозғалыс бол-
ды. Оған жергілікті азаматтардың 
қатыспауы мүмкін емес. Қаншама 
сырбойылық ІІ Дүниежүзілік соғыста 
кеудесін оққа тосты. «Солтүстік 
Қазақстан – Ресейдің сыйлығы» деген 
сандыраққа соғыс кезінде өзінің аш 
екеніне қарамастан бірнеше вагонға 
балық пен астық тиеп жібергенімізді 
айтайық. Дәлелді дәйек ұсынайық. 

Президенттің «тарихпен сая-
саткерлер емес, тарихшылар айна-
лысуы керек» деген сөзі құптарлық. 
Бірақ біз осы күні тоғышарлыққа тап 
болдық. Ауыл мәселесіне келгенде 
1986 жылғы жағдай есіме түсіп отыр. 
Аудандық партия комитеті құрамында 
елді аралап жүрміз. Ауылды 25 
жыл басқарғанында 25 шақырым 
жолдың ешқайсысы жөнделмеген 
әкімге тұрғындардың бірі: «Жылына 
бір шақырымнан бітегеннің өзінде 
жолдың азабынан құтылар едік қой», 
– деген. 

Біз экологиялық тәрбиеден қол 
үздік. Ата-әжелеріміз шөпті тамы-
рымен жұлдырмайтын. Жастардың, 
балалардың осы күні одан хабары 
жоқ. Бірде Шижаға ауылының құм ба-
сып жатқанын телеарнадан көрсетті. 
Елдегі ағайын «экологияның кесірі» 
дейді. Бір барғанымда оларға: «Бұл 
өздеріңізге байланысты», – дедім. 
Өйткені өріске әр үйден кем дегенде 
15-20 шақты қой мен сиыр шығады. 
Малдың тұяғы жерді қойсын ба?! 
Кеңес өкіметі тұсында жерді сақтау 
үшін қойды Ырғызбен шекаралас 
жерге апарып қырқатын. Жайла-
уы мен қыстауы, көктеуі мен күзеуі 
бөлек еді. Қазір олай емес. Иелігіндегі 
аумақтың көк шаңын шығарып, 
құртып тынды. Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерді берген соң оның 
қалай кәдеге жаратылып жатқаны 
қадағалануы тиіс. 

Жүргізуші: – Мақаланың тарихқа 
қатысты тұсын тарихшының өзінен 
сұрасақ...

Нұрлыбек Мыңжас: – «Қазақ-
стан ның академиялық үлгідегі жаңа 
тарихын жазуды дереу бастау ке-
рек», – деді Президент. Тарих кім 
көрінгеннің ермегі емес. Оның неге 
апарып соғатынын білесіздер. Та-
рихи санамыз әлсіреп, жүзге, руға 
бөліндік. Әлем неге Түркиядан, 
Қытайдан жасқанады? Өйткені та-

рих жоғары маңызға ие. Мемлекеттік 
қызметкерлер ұлт тарихы бойын-
ша Анадолы елінде – 5, аспанасты 
елінде 25 рет емтихан тапсырады. 
Олардан ешкім тарихшы жасап 
шығарайын деп жатқан жоқ. Бірақ 
әркім өз отанының шежіресін жатқа 
білуі керек. Біз евроцентристік не-
месе отаршыл Ресейдің өктем 
көзқарасымен жазылған еңбекті пай-
даланып келдік. Бұл дұрыс емес. 
Тарихты ұлт дәстүрімен, салтымен, 
тәрбиесімен, рухымен сусындаған 
ұлттың өз өкілі жазуы қажет. Қазақ 
тарихын кімдер жазды? Бартольд, 
Радлов, Аристов, Левшин, тағысын 
тағы. Алексей Левшин Шоқан 
Уәлихановтан бұрын, 1832 жылы 
«Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ 
ордалары мен далаларының сипатта-
масы» атты үштомдық кітап жазды. 
Бірақ біз Шоқанның еңбегін жоғары 
бағалаймыз. Өйткені ол – қазақтың өз 
ұлы. 

Кеңес өкіметінің оқулықтарын 
пай  даланған тарихшыларымыз тәуел-
сіздік алған кезде ұлт тарихын жазуға 
жарамсыз боп қалды. Олардан кәсіби 
дүние шықпады. 1996 жылы қаншама 
бай қазақ бола тұра, «Филип Мор-
рис Қазақстан» компаниясының қол-
дауымен бестомдық «Қазақстан тари-
хы» жарық көрді. Шоқан Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология 
институты арғы-бергіні жинап, жи-
ырма томға жүк қылған еді. Алайда, 
тарихқа саясат араласып, ол да аяқсыз 
қалды. Қажеттілік енді туып отыр. 
Оны өлкетанудан бастағанымыз 
құба-құп. Бұл да шахмат тақтасы 
сияқты. Корольдің қауіпсіздігі үшін 
айналасындағы әскерлер мықты бо-
луы тиіс. Ел астанасының алға жыл-
жуы үшін облыстардың қуаттылығы 
өте маңызды. «Сыр – Алаштың ана-
сы» деп мақтанамыз. Бірақ оған дәлел 
бірде-бір жинақ жоқ. Тәуелсіздік 
мерейтойына орай осы мәселені 
пысықтап жатырмыз. 

Алдекең тәрбие мәселесін орын-
ды көтерді. Білімге миллиардтаған 
қаржы салынады. Тәрбиеге емес. 
Керісінше болуы керек. Өйткені 
тәрбие – этика. Мазмұны өзгере 
бермейді. Америкалықтар адами 
капиталға өткен ғасырдың елуінші 
жылдары мән бере бастады. Соның 
арқасында күшейді. Жапондар 
«жапондық рух – европалық білім» 
ұстанымының арқасында ұлттық 
рухты сақтап қалды. Жапон фило-
софиясында «икигай» ұғымы бар. 
Мысалы, мұғалім мектеп директо-
ры немесе оның орынбасары болуға 
ұмтылмайды. «Ең мықты педагог бол-
сам» дейді. Көше сыпырушы да, ав-
тослесарь да солай. Бізде ше? Кәсіби 
шеберліктің төмендігінен көп дүние 
ақсап тұр. Мемлекеттік тіл мәртебесі 
төңірегіндегі мәселе неге сағызша 
созылып келеді? Өйткені қазақ тілі 
қазақтың өзіне керексіз. Тағы да адами 
капиталға, ұлттың сапасына тірелеміз. 
Академик Кеңес Нұрпейісовтің мына-
дай сөзі бар: «Қазақылық – ата-баба-
дан дарыған жағымды, ал қазақшылық 
– өтірік айту, уәдеде тұрмау, құр 
мақтаншақтық, билікқұмарлық, қа-
рын тойғызу сияқты жағымсыз 
қасиеттер. 

Баймырза Қожамберлиев: – 
Карл Маркс «сананы тұрмыс билейді» 
қағидасын қалыптастырды. Нарық 
экономикасына жұмыссыздық, ақ-
шаның құнсыздануы, әлеуметтік 
әділет сіздік тән. Оның ығына жы-
ғылмас, аранына жұтылмас үшін 
қай сар ұлт болу, әлеуметтік әділетті 
мемлекет құру, рухани құндылық 
пен қазақ тілінің қадірін арттыру 
қажет. «Мемлекеттік тілді білу – 
Қазақстанның әрбір азаматының па-
рызы. Міндеті деп те айтуға болады» – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Жақында 
Білім туралы заңға өзгеріс енгізілді. 
Соған сәйкес жоғары оқу орнының 
түлектері жолдама берілген орында 
үш жыл жұмыс істеуге міндеттелмек. 
Бұл ауылды, экономиканың түрлі са-
ласын дамытуға ықпал етері сөзсіз. 

Алдажар Әбілов: – Жоспарлы 
жүйе білім саласына ауадай қажет. 
Себебі университет бітірген талай жас 

екі қолға бір күрек таппай жүр. Олар-
ды жұмысқа орналастыру – жоғары 
оқу орны рейтингінің бірден-бір 
критерийі. Ақылға сыймайтын талап-
ты кім ойлап тапқанын түсінбеймін. 

Жүргізуші: – Президент мақала-
сында: «Біз не істесек те, бәрін келер 
ұрпақ үшін жасаймыз. Мемлекеттік 
саясаттың болашақ алдындағы 
жауапкершілігін терең сезінеміз. Бұл 
ұстанымнан ешқашан айнымаймыз» 
– делінген. Ендеше, жастар өкілінің 
пікірін білсек...

Сәкен Кенжеев: – Біраз 
уақыттан бері IT саласында еңбек 
етіп келемін. Жер жайына келген-
де космомониторингті айналып 
өтпейміз. Бизнеспен айналысып 
жүргенімде Алдажар аға айтқан 
мәселемен ұшырастым. Әлдебіреудің 
кезінде болмашы ақшаға алған жер 
телімін бірнеше миллионға сатып ал-
дым. Амал жоқ. Ал космомониторинг 
ақпараттың ашықтығын қамтамасыз 
етеді. Осылайша ауыл шаруашылығын 
өркендетуге мүмкіндік туар еді.

Мемлекет басшысының отандық 
кино туралы ойы ұнады. «Көп қаражат 
жұмсамай да жоғары деңгейдегі өнер 
туындысын түсіруге болатынын 
қырғыз бауырларымыз «Құрманжан 
датқа» фильмі арқылы анық көрсетті» 
– деді ол. 2008 жылы серіктесімізбен 
бірге өз қалтамыздан ақша шығарып, 
3D үлгісінде мультфильм жасаумен 
айналыстық. Ол кезде Қазақстан 
тұрмақ, алпауыт мемлекеттерде 
мұндай анимациялық туынды некен-
саяқ еді. Он бес минутқа созылатын 
мультфильмді жарыққа шығарудың 
өзіне үлкен күш пен ұзақ уақыт ке-
рек. Өкінішке қарай, шамамыз екі 
минут бөлігін әзірлеуге ғана жетті. 
Әуелі ешкімнен бір тиын сұрамастан 
жұмыс істедік. Жарты жылдан соң 
мемлекеттік мекемелерге, қалталы 
кәсіпкерлерге көмек сұрай барғанбыз. 
Бірақ ешқайсысы қолдаған жоқ. 
Серіктесім Жасұлан Ахметов бүгінде 
еліміздегі жоғары сұранысқа ие 
фильмдердің арнайы эффектілерін 
өңдеуге қатысып жүр. Енді мына-
дай сұрақ туады: Қазақстанда кино 
түсіру неге қымбат? Өйткені қолынан 
іс келетін азаматтардың мемлекеттік 
тапсырыс алуы қиын. Біраз жыл 
бұрын біз музейдің 3D картасын 
әзірледік. Тендерде оны шамасы 
келмейтін адам ұтып алған. Бізді 
іздеп тауып, картаны жасатты. Кине-
матографияда да осы. 

Телефоннан бас алмайтын 
жұртты кітап оқыта алмай әуреміз. 
Оның тиімді амалы – электронды, 
аудиокітаптарды қазақша «сөйлету». 
Мобильді бағдарлама жасаудың еш 
қиындығы жоқ. Бір қосымшаның 
көмегімен көптеген кітапты оқуға 
болады. Бағасы да қалтаға қонымды. 
«Көшпенділердің» қағаз нұсқасын 
сатып алайын десең, алты мың теңге. 
Оған әркімнің шамасы жетпейді. 

Алдажар Әбілов: – Бауырымның 
бастамаларына қарап сүйсініп отыр-
мын. Біз жастардың кемшілігін жіпке 
тізе бермей, оларға өзіміз ықпал ете 
алатындай деңгейде болуымыз керек.

Жүргізуші: – Президент мақа-
ла сын оқып, одан түйін жасап, өзара 
пікір алмасуға уақыт бөлгендеріңіз 
үшін рахмет!

Назерке САНИЯЗОВА, 
Айдана ЖҰМАДИНОВА.

«Сыр бойы»

АСҚАҚТЫҒЫ ӘРБІРІМІЗГЕ БАЙЛАНЫСТЫ
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СОҢЫНА 
ІЗГІЛІКТЕН 
ІЗ ҚАЛДЫРҒАН

– ...Ау, сен сонда Тотай Тәжі ұлы
ның туған інісі боласың ба?!

Бір жағынан таңданыс біл
дірген, екінші жағынан риза бол ған 
осындай сұрақты жұмыс бабымен 
кездескен көптеген адам нан естідім. 
Атап айтқанда, Аб дуламит Әбенов, 
Ұзақ Еспанов, Байзақ Момынбаев, 
Батырхан Остаев, Марат Төкенов, 
Мұрат Бақтиярұлы, Жаңыл Жонтаева 
секілді тағы да басқа есімі елге белгілі 
тұл ғалар газет жұмысымен кездесу 
бары сында осындай сұрақ қойды. 
Сонан кейін олар:

– Тотай Тәжіұлы нағыз ғалым 
адам ғой, өз ісіне шын берілген ондай 
адамдар өте сирек, – деп ол кі сі нің 
атына шын пе йілімен риза шылық 
сөздерін арнап жа татын. Жоғарыда 
келтірген ті зім нен байқа ғандай, 
олар дың көп шілігінің қызметі педа 
гогика са ласымен байланысты. Жал
пы, Қазақстанда қазақ мектеп те рін  де 
еңбек еткен ұстаздар қауымындағы 
аға буын өкілдері арасында ол кісіні 
біл мей тіндер кемдекем.

Иә, осы жолдардың авторы ретінде 
атап өтерім, Қазақстан педагогика 
ғылымының дамуына айтарлықтай 
еңбек сіңірген ұла ғатты ұстаз, ғалым, 
әдіскер, бір жылдай уақыт бұрын 
тоқсан жасқа қараған ша ғында дү
ниеден озған Тұр лығұл Тотай Тәжі
ұлының туған інісі боламын және оны 
мақтан етемін.

Әкеміз Тәжі Тұрлығұлов – Сыр
дария ауданында ауыл шаруа
шылығын өркен детуге ат салысқан 
адам. Кү ріш егумен аты шық
қан «Казрис» ұжымшарын (Қа  зір 
Кызылорда қала сына қа  расты Досан 
ауылы) ұйым дас ты рушылардың бірі 
болды. Ал  ғаш қы кез де кү рішшілер 
бри  га  дасына жетекшілік етсе, 1940
1942 жылдары еңбек жо лын осы кол
хоздың партия ұйым ы ның хатшысы 
қызметінде жал ғас тырады. Ал, 
19421953 жыл дары Сырдария ауда
ны ның «Ортақшыл», «Қызылту», 
«1 Май» жә не «КИМ» колхоз да
рында төрағалық қызмет ат қарады. 
Соғыс жылдары елді жұ  мылдырып, 
майданды азықтүлікпен қам тамасыз 
етуде ерен еңбек үлгісін көрсеткен 
жан.

Үлкеніміз Асқар одан кейін Тотай 
және Әлен ағаларымыздың анасы 
Үміткүл Ерманқызы өмір ден өте 
ерте өтіпті. Сол кезде баланың үлкені 
бесалты жаста ғана екен. Кейінірек 
әкеміз біз дің анамыз Зейнекүл Тоқта
мыс қызымен бас қосып, үш қыз екі 
ұл дүниеге келгенбіз. Мен – ең кен
жесімін.

Дүние есігін 1930 жылы аш қан 
Тотай ағамыздың замандас тары се
кілді қайнаған еңбектің ортасында 
өскені белгілі. Жас ке зінен астықтан 
мол өнім алу үшін ты нымсыз еңбек, 
жауапкершілік, алға ұмты лысты 
жанымен сезі ніп өскенін айтып оты
ратын. Кеңестік кезеңде Қазақстан 
ком сомолының «Даңқ» мұражайында 
тө мен дегідей құжат болды. «1941 
жыл. Ал тыншы класта оқыған Тотай 
Тұрлығұлов Қызылорда об лысының 
Сырдария ауда нын да колхозда жұ
мыс істеп, 90 еңбеккүн тапқан. Ал 
ол оқыған мектептің пионерлері мен 
ком сомолецтері 6800 еңбеккүн іс
теген. Тотай Тұрлығұловты және 
оның құрдастарын іздеп табың дар!».

Үш ағамыз да Қызылорда педа
гоги калық институтында білім алды. 
Тотай ағаның таңдағаны – тарих. 
Білімімен, ал ғырлығымен көзге 
түскен жас жігітті қала басшылығы 

институт бітіргеннен ком сомол жұ
мысына тартады. Көп ұзамай Қы
зылорда қалалық комсомол коми
тетінің хатшысы қызметіне сай лайды. 
Осылайша, 22 жасында қала жас
тарының көшбасшысы атанды. 
Дегенмен, әуел бастан білім сала
сында еңбек етуді мақсат тұтқан
дықтан, комсомолдағы екіүш жыл 
қызметінен кейін мектепке жұмысқа 
ауысты. 1954 жылы №43 мектепте 

ұстаздық қыз метін бастап, тарих, 
гео графия пәндерінен сабақ беріп, 
оқу ісінің меңгерушісі міндетін 
атқарды. Оның оқу шыларды білім 
нәрімен қалай сусындатқаны туралы 
осы мектептің түлегі, Сыр журна
листикасы корифейлерінің бі рі 
болған Өтеген Жаппарханов аға
мыз он жыл бұрын жариялаған «Ұс
таз» атты мақа ласында егжейтег
жейлі баяндаған болатын. Са бақты 
түсіндіру барысында та қы рыпты 
ба рынша ашып, түрлі мысалдар кел
тіріп, оқушылардың пәнге деген қы
зығушылығын оя татынын, «ондай 
мұғалімді кез дестірген емес пін» деген 
ой айтатын. Өтеген аға – ұстазын өмір 
бақи құрметтеп өткен жан. Екеуі де 
бір айдың ішінде кел местің кемесіне 
мініп кеткен еді.

Біраз жыл мектепте істеп тәжі
рибе жинақтаған ағамыз аспиран
ту раға оқуға түсуді мақсат тұ   тып, 
1959 жылы жеңгеміз Аман жан екеуі 
Алматыға қоныс ау дарды. Бір жа
ғынан «Қазақ стан мұғалімі» газе
тінің жұмыс қа шақырған ұсынысы 
да дөп кел генді. Осы редакцияда 
үш жыл еңбек етіп, 1962 жылы 
ҚазМУдың аспирантурасына оқуға 
түскен. Тақырып таңдау ке зінде 
атақты тарихшы Ермұқан Бекмаханов 
«Тотай, сен мектепте тарихтан сабақ 
берген екенсің, Қа зақстан тарихы енді 
ғана оқы тыла бастады ғой, зерттеуге 
осы тақырыпты ал» депті. «Дуалы 
ауыздан шыққан осы бір ауыз сөз 
менің бүкіл ғылыми ба ғы  тымды, 
шығармашылық жо лым ды анықтап 
берген екен. Осы тақырып бойынша 
1965 жы лы кандидаттық, 1998 жылы 
педагогика ғы лымының док тор лығын 
қорғадым. Док торлық дис сертацияны 
бұдан көп бұ рын қорғауға болатын 
еді, бірақ та бұл мамандықтан арнайы 
ғылыми кеңес бол мады. Ал, мен 
Қазақстан тарихын оқыту теориясы 
мен әдістемесіне арналған зерттеу 
бағытымды өзгерткім келмеді». Бұл 
жолдар «Қазақтан тарихы» жур

налына берген сұхбатынан алынып 
отыр.

Қазір ғой, біреу академик атанып 
жатса да, ешкім селт ете қоймайды. 
Ол уақытта ғылым кан дидаты атану 
өте зор жетістік саналатын. Әйтеуір 
кішкентай кезімде ағаның бұл атаққа 
қол жеткізуі жұртшылыққа үлкен әсер 
еткені есімде. Аспирантурадан ке  йін 
еңбек жолы Ы.Алтынсарин атын
дағы педагогикалық ғы лы мизерт теу 
институтында жал ғасты. 19651972 
жылдары осы институтта тарих және 
геогра фияны оқыту секторының мең
герушісі қызметін атқарса, ал 1972
1991 жылдары КСРО Педа гогикалық 
ғылым дар ака де мия  сының Оқыту 
мазмұны мен әдіс тері институтының 
қазақ фи  лиалында тарих, қоғамтану 
және гео графияны оқыту лабора

ториясын басқарды. Осы жылдары 
ұлт мек тептерінде аталған пән
дерді оқыту жайы ғылымиәдіс
темелік тұрғыда зерттеліп, оның 
ерекшеліктері анық талады. Әдіс
темелері жасалады. Ал, еліміз тә
уелсіздікке ие болып, мек тептер жаңа 
білім мазмұнына көш кенде қоғамдық 
пәндер бойынша жаңа бағдарламалар, 
оқулықтар мен және басқа да оқу 
құралдары шығарылады.

Осы істерге басшылық жа саған 
ғалым еңбегі туралы осы дан біраз жыл 
бұрын Қазақ білім академиясының 
президенті қыз метін атқарған, 
академик Өмірзақ Озғанбаевтың 
пікірін келтірейік. «Осы ұлы істің 
суығына тоңып, ыстығына күйіп, 
жоғын жинап, барын базарлы етіп, 
қайткенде оны алға бастырам деп, бар 
білімі мен күшжігерін жұмсап, ащы 
терін төгіп жүрген ғалымдарымыздың 
бірі, әдіскер ұстаз Т.Т.Тұрлығұл. 
Бүгінге дейін 50 жылға созылған 
ауыр да ардақты, қиыншылығы мол 
болса да, қуанышы да аз бол маған, 
бір айтып тамсануға тұратындай, 
қызықты да жемісті еңбек жолынан 
өтті. Тотай Тә жіұлының мектептерде 
тарих са бағын оқыту ісімен тұрақты 
ай налысып, бүкіл өмірін арнауы – 
өмірлік тәжірибеде сирек кез десетін, 
таңғаларлық құбылыс, маман ның 
өз ісіне шын беріл ген дігінің куәсі 
болса керек. Бір салада, бір бағытта 
жарты ғасыр еңбек ету екінің бірінің 
еншісіне тие бермейді. Тарихты оқыту 
теориясы мен әдістемесі бо йын ша 
республикадағы тұң ғыш ға лым. Қазақ 
тарихын оқу лық ретінде алғаш жазған 
ұлт ардақтылары, қазақтың аяулы 
азаматтары Санжар Ас фендияров пен 
профессор Ермұқан Бек ма хановтың 
бүгінгі таңдағы мұрагері». Осыған 
ұқсас лебізді ағамыздың 80 жасқа 
толу құр метіне арналған салтанатты 
ша рада Қыздар педагогикалық 
уни верситетінің рек торы Шәмшә 
Беркімбаеваның айт қанына куә 
болған едім. Бұрынғы Білім ми нистрі 

мерейтой иесінің тарих пәнін оқыту 
әдістемесі бойынша ТМД елдеріндегі 
бірегей маман екенін атап өткен 
болатын.

Осы уақыт аралығында ол 7 оқу
лық, 3 монография, 9 бағ дарлама жа 
зып, мектептерде оқы тылатын «Дү
ние жүзі тарихы», «Қазақстан тарихы» 
пәнде рінің білім мазмұнын айқындап 
берді. Құры лымын түзді, әдістемесін 
жасап, мұғалімдерге ұсынды. Ол 
40тай ғылыми еңбектің, 100ге 
жуық әдістемеліктің, 150ден астам 
мақаланың авторы. Елі міздегі қазақ 
мектептерінің жартысынан астамында 
болып, әдістемелер ен гізуге қатысты 
се минарлар өткізіп тұрды. Ғылыми 
кадрлар дайындап, жоғары оқу 
орындарында ұдайы дә рістер оқып 
келді. Міне, осындай абы ройлы еңбек 

жолынан өтті. Ха лық ағарту саласына 
сіңірген ең бегі еленіп, «Еңбектегі 
ерлігі үшін», «Ы.Алтынсарин», «Ұлы 
Отан со ғысының Жеңісіне 50 жыл», 
«Еңбек ардагері», «Қазақ ССР ағарту 
ісінің үздігі», «СССР ағарту ісінің 
үздігі», «Педагогика ака демиясының 
акаде мигі» секіл ді ме дальдар мен 
атақ берілген.

Ағамыз өмірде қандай адам еді? 
Ол өзін білетін ортада тек еңбек 
нә тиже лерімен ғана аты шыққан 
жоқ. Жақсы қасиет терімен де сый
құрметке бөленді. Өте еңбекқор жан 
өзінің де, өзге нің де уақытын бағалай 
білді. Қанша танымал болса да биязы, 
сыпайы, кішіпейіл қалпынан айныған 
емес. Үлкенді аға, кішіні іні деп 
сыйлап, жолдасқа рақымшыл, жоқ
жітікке қайырымшыл бо лып өткен 
жан. Жаны таза, шын шылдықты сү
йетін адал адам болды. Әдетте өте 
ұқыпты, та залықты сүйетін, мәде
ниетті адамды неміс ұлтына теңейтіні 
бар. Осындай қасиеттері жөнінен 
ағамызды әріптес шәкірттері не міске 
теңеп, ал білімі жөнінен Геродот деп 
атағанын кейінірек естіп білдім.

Оқушы кезімде ағамен авто бус 
ішінде келе жатқан сәт еске тү седі, 
осындайда. Билет алу үшін алдым
дағы адамды сауса ғыммен сәл түр
тіп, кассирге ақша беріп жіберуін 
сұрадым. Жерге түскеннен кейін ма
ған «Ыдырыс, ешқашанда адамды сау
сақпен түртуге болмайды. Дауыстап 
қа  ратып, билетке қол жалғап жі беруді 
өтінген жөн» деп ақылын айтты. Мен 
қатты ұялдым. Содан кейін өмірімде 
ондай әрекетке барған емеспін. Бірақ, 
қоғамдық көлікте билет алу үшін 
адамды түртіп, тіпті нұқып жіберіп 
жат қандарды көргенде жаным бір 
түрлі құлазып кетеді. Қайсыбіріне 
ақыл айта берерсің. Осыған ұқсас 
эпизодты Аманжан жеңгемнің інісі 
Алтынбек Баймаханов та айтып берген 
еді. Кішкентай кезінде ағамен бірге 
келе жатып, тротуарға түкіре салады. 
Ағамыз, тоқтай қалып, «адамдар 

жүретін жолда олай етуге болмайды. 
Жолдан әрірек жұрт көзінен таса 
жерге барған дұрыс» деген ғой. «Бұл 
жағдай маған өмірлік сабақ болды» 
дейді бүгінде белгілі аза мат болған 
Алтекең. «Жақсы адам жолдасынан 
белгілі» деген дей, достары Дәуірхан 
Айдаров, Нұрділдә Уәлиев секілді 
азамат тарды құрметтеп өтке ніне бар 
ша мыз куәміз. Отбасында Аман  жан 
жеңгеміз екеуінің жа ра   сым дылығы, 
олар  дың бала ла рына, немере леріне 
берген тәлімтәрбиесі үлгі тұтарлық. 
Үш қызы мен бір ұлы өмірден өз 
орын дарын тапты. Ағамыздың жақ сы 
қасиеттерін көріп өсіп, қанша ұқсауға 
ты рыс қанымызбен ондай бо ла алма
ға нымызды, шире гі не де жу ықта май
тынымызды мо йын  дамасқа амал жоқ.

Әскерде жүріп ағаға амандық 
біліп, хат жазам. «Ыдырыс, сенің 
жа зуың жақсы» деді бір жауап 
хатында. Кәдуілгі хатта нені жақсы 
жаза қойдым деп ойланам. Иә, 
айтпақшы, Чехословакияда өткен 
ғылыми конференциядан қайтарында 
Мәскеуден 60 ша қырым қашықтағы 
әскери ны санда қызметімді өткеріп 
жатқан маған арнайы соғып, қуантып 
кет кенін ұмытпаймын. Айнала қор  
шаған қалың орманды кө ріп, «та
биғаты тамаша жер екен» деп сүй
сінген болатын. Ке  йі нірек мен 
бас пасөзге жұ  мыс  қа ауысқанымды 
құптады. Бір   неше жылдан соң Әлен 
аға мыз дың үлкені, танымал жур
налист Жолдасбек Ақсақалов ба 
уырыммен аймақ тың ата басы лы
мында бірге істей бастағанда бұл 
жағдайға қатты риза болған еді.

Әкеміздің атының ел есін де қал
уына ағаның еңбегі зор. Д.Қонаев
тың 1971 жыл ғы «Со веттік Қазақ
стан» атты кі та бын, ондағы Тәжі 
Тұрлығұ лов  тың облыста тұңғыш рет 
кү ріш тен рекордтық мол өнім ал
ғаны туралы тарауларын, «Со циалды 
Қазақстан» («Егемен Қазақстан») 
газетінде жарияланған мақа ла лар 
мен басқа да құнды құ жаттарды қа
лалық ономастика комиссиясына та 
быстап, ұсыныс берген еді. Комис сия 
ешқандай дау тудырмайтын құжат
тарды негізге ала отырып, облыс 
орта лығындағы бір көшеге әкеміздің 
есімін берді.

Ағаны ақтық сапарға шы ғарып 
салар сәттегі қаралы ми тинг пен 
одан кейін берілген қонақасыда шә
кірттерінің айтқан сөздерінің өзі үл
кен бір мақалаға арқау болар еді. 
Үйге келген соң құран бағыштадық. 
Сонда белгілі ұстазғалым Қазыбай 
Құдайбергенов әскерден кейін Қаз
МУға оқуға тапсырып, соң ғы ем
тихан сұрағын білмей тұрған сәтте 
Тотай ағаның қолдау көрсетіп жі
бер генін жылылықпен еске алды. 
Кейіннен бұл эпизодты «Жадымдағы 
жайсаңдар» атты мақаласында да 
жазды.

Ағамыз тірі болғанда өткен 
жылдың 23 желтоқсан күні 90 жасқа 
тол ғанын атап өтер едік. Амал жоқ, бұл 
күні балалары, бауырлары, шәкірттері 
еске алдық. Біз үшін оның  жарқын 
бейнесі асқар тау секілді алыстаған 
сайын асқақ тай берері сөзсіз. «Өткен 
өмір ұмытылмайтынымен құнды» 
дей ді даналар. Тотай ағаның ең
бегі, ғылымға сіңірген маңдай те рі, 
артында қалған ізі дәтке қуат. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Жалғасханның еңбек жо лы 
Сыр  дария ауданындағы жылжы
ма лыме ха никаланды рылған 
№29 құ рылыс меке месінен бас
тал ды. Бұл 1982 жыл болатын. 
Оқу бі тіріп кел ген Төлегеннің 
ұлы осы аудандағы күріштіктерді 
су лан ды ру жүйесінің егіс да
ла  ларын ме лиорациялау ісі мен 
біраз жыл тия нақты ай на лысқаны 
көп тің есін де. Ең бекқор азамат 
осы қа сиетімен ұжымында үл кен 
құр метке ие еді. 

Тәуелсіздікпен бірге келген 
на рық тық қатынастардың бұ
рын істә жірибеде кездеспе
ген түйінді, тү сініксіз тұс та
ры тұтқиылдан бе лең алып, 
жұ  мысшықызмет кер    лер ге қиын 
тигені анық. Бұл жағ дай Жал
ғас хан ның отбасына, жұбайы 
Шараның ұс таздық қыз меті бола 
тұ ра, ай лап жалақы ал мауы әлеу
меттіктұрмыстық жағ дайына, 
ашы ғын айтсам, күн көрістеріне 

кері әсер етке ніне куә болып 
едік. 

Тұрмыс қиындығын 
тарт қан шақта үш баласын 
мек тептегі сабақ тарынан 
қал дыр  май, салған бетте

ақ от  ба сымен нарықтық бизнес 
әліп песін оқыпүйренді. Қи ын
дық болды, бірақ, тын бай ең
бектенгендіктен, қа  жырқай
рат, төзімділік, бар лық мә селеде 
ыж дағаттыүнем ді өмір сүру дің 
арқасында бел шеше кіріскен 
кә сіптері оң нәтижесін берді. 
Алысжа қын ға дамылсыз қа ты
нап, ха лыққа қажетті азықтүлік 
пен тұрмыстық тауар жеткізді. 
Тұрғындар үшін ең керек та
уар ларды та уып, әкеліп отыр
ды. Сауда саласында он жыл 
тер төгіп, қиындық қор шауынан 
шықты. Бастысы, жанжақты 
зер делеуі мен са уатты есеп жүр
гізуінің ар қасында ойға алған 
жоспары – жиһаз жасау ісін 
бастап кеткен еді. 

Иә, ерлізайыптылар құр
ған «ЖАНиШ» серіктестігінің 
мате риал дықтехникалық ба 
засы ны  ғайып, келекеле са палы 

өнім деріне тұ тыну шылардың сұ
ра   нысы артты. «Үне мі ізденісте 
жүр ген кә сіп керге бизнесін дамы
ту қиын емес» дейтін Жалғасхан 
бізбен әңгімесінде. Айтпақшы, 
бір жылдары Қазақстанның 
Тұңғыш Пре зидентіЕлбасы 
Н.Назарбаев Сыр елі не сапары 
кезінде ай мақтағы жиһаз жа
саушылар ұжы мымен кез десті. 
Өндіріс жетекшісі Шараға ал
ғысымен қоса батасын берді.  

Шыны керек, өз сала сын
дағы та лапты, еңбекқор, ынталы 
әріп тес  терімен істә жірибесін 
бө лісіп, жа қынжуықтарына қар
жы лай кө мек тесті. Қиындыққа 
ду шар бол ған, жолда қалған та
лай жанға қол ұшын, үйінен 
дәм берді. Адал ниетті досжол
дастарына әр уақытта есігі ашық. 
Солардың бататілегі қабыл бо
лып, Жалғасханның отбасын, 
ба  лаларын Алла қол дады. Оған 
біз бен қатар жүз деген таныстары 
да куә. Жалғастың туған жеріне, 
өзі оқыған мектебіне, қандай да 
бір себептермен отбасында тұр
мыстық қиындықта қалған сы
ныптастарына, мұқтаж жан дарға 

қар жылықдемеу шілік көмек 
бер генін, оң сауаптықайырымды 
іс терін алыстағы біз көп естиміз. 

Тағы бір ерекшелігі, Жал ғас
хан облыс бойынша таэк вандо 
жекпежегі жарыста рына қар жы
лық көмек көр сетеді. Оны жа
рыстардың бас де меушісі десе 
де әбден бола ды. Кә сіпкердің 
игі лік ті ісінен БАҚ арқылы об
лыс халқы хабардар. Ұлдары 
Нұрлан мен Алтынбекті мектеп 
қа бырғасында жүрген кезінен 
таэк ван до секцияларына бер
ді. Кейін екеуі де жоғары оқу 
орындарында оқып жүрген кезде 
жеңіс тұғырынан кө рінді. Қазір 
олар атаананың ең бек дәстүрін 
жалғастырып, өз кә сіптерінде 
өндірістік та быстарға же тіп жүр. 
Екеуі де – отбасылы, Жалғасхан 
мен Шараға немере сүй гізген жас 
шаңырақ иелері. 

Жалғасханның  үлгіөне
ге тұта тын жақтары жетер лік. 
Келісесіз бе, бұл заманда жақы
нына деген жан ашыр лықты да 
екінің бірі істей бер мейді.  Жа
сау керек тігін білсе де, кей
бі реулері соғұрлым бәлденіп, 
мін дет қылады. Ал, біздің Жал
ғасхан ол  топтан емес. Біз сол 
үшін де жұбайы Шара екеуін 
құрметтейміз. Өйткені, біз ай
тып отырған ерлізайыпты кә
сіпкерлер осы күнгі от басымен 
қол жеткізіп отырған игі ліктерге 
ешкімнің ала жібін аттамай, 
жан ба ласына салмағы мен зия
нын тигізбей, ақадал маңдай 
терімен жетті. Олардың осын дай 
адами қасиеттері бала ларымыз 
бен ағайынтуыс тары мызға, ұр
пақ тарымызға әманда үлгі. Жал
ғасханның қуаныш ты күндері 
әлі де алда. Елге болсын дейтін 
ер дің тұғырлы болуына біз де 
тілекшіміз. 

Әбдіқадыр 
ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ,

Алтынай СМАЙЫЛҚЫЗЫ.
Қостанай қаласы

ҚОЛЫ АШЫҚТЫҢ 
ЖОЛЫ АШЫҚ

Қымбатты оқырман, бұл ма қаланы Сыр елінің сүйікті 
ба сылымына астықты Қостанай өңірінен жолдап отырмыз. 

Таяуда, індет сәл-пәл саябырлаған сәтте сақтық талаптарын 
қатаң ұстана отырып, жалағаштық жұбайым Алтынай 

Смайылқызы екеуміз күрішті өңірдегі үшінші жұр тымызға 
барған едік. Ағайын-ту ыстың аманды ғын біліп, үл кендерге 

сәлем беріп, сырқат жан дардың кө ңілін сұрап, бақилық 
болған марқұмдардың отбасы, бала-шағасының басына 

түскен ауыртпалығына ортақтастық кө  ңілімізді білдірдік. Жас 
жет кіншектердің өсіп-жетілген тір лі гіне көз салдық. Сапардан 

ора лысымен, Қызылорда қала сын да тұратын еліне белгілі 
аза мат, танымал кәсіп иесі  Жалғасхан Құлекеновтің көпке 

үлгі-өнеге бо ларлық, ұла ғатты іс-қи мылда рын айт сақ дейміз.

Жақында физикамате
матика ғылымдарының кан
дидаты, Халықаралық ақ па
раттандыру академиясының 
академигі Бауыржан Елеу
сіновтің «Уақыт, шіркін, 
өт кендей жылжып баяу 
тым...» деп аталатын кітабы 
қо лы мызға тиді.

Бірінші оқыған әңгіме 
«Бір қалта құрт» деп ата
лады. Жазушының әңгі ме
лері оқуға жеңіл, ойлау ға 
ауыр. Себебі, онда тағдыр
дың қатал оқиғалары сом
далады. Осы әңгімеде ол 
анасына нағашысының қай
тыс болғандығы туралы ес
тірте алмай қиналған сәтін 
суреттейді. Қазаны атүсті 
естіртпейтін қазақтың сал
тын ұстанған азаматтың 
сон дағы бейнесі – жүрекке 
жылы, көңілге жақын образ. 
Кейінгі жастарға тәлім бо
ларлық көрініс.

Дәл осындай көзге ыс
тық жас, көңілге суық әсер 
қалдыратын әңгіменің бірі 
«Сонда барғысы келмеп еді
ау...» деп аталады. Жиделі 
тоғайдан әрі ауылдан ұзап 

көрмеген жасөспірім Есет
тің ойламаған жерден 
опат болуы, оның өліміне 
себепші болған Жомарттың 
жарық дүниеден жары мен 
әлі құрсақта жатқан нә
рестесін өзімен бірге алып 
сырат сапарына аяқ асты 
аттануы – тылсым тір ші
лікке тағы бір та ңыр қа та 
қа ратады. Әң гі менің аста
рындағы пси холо гия лық иі
рім тереңге тар тады.

Кітаптың негізгі бө
лім дері білім саласына ең
бегі сіңген есімдер, ұстаз
дары – КСРО білім беру 
ісі нің үздігі, тарихшы Сә
ден Нұртайұлы, профес сор 
Базарбек Қашқынбай ұлы, 
көрнекті ғалым Мұстафа 
Ма тайұлы, сена тор, сая
сат кер Мұрат Бақтияр ұлы 
секілді тұлғалардың өмі рі 
мен ғылымдағы орны ту
ралы толғауәңгіме лер ден 
тұ рады. Бұл арқылы оқыр 
ман Сыр елінің белгі лі кі
сілерінің шынайы бей не сін 
жақыннан тани алады.

Жалпы алғанда, әңгі
мелер мен өлеңдерден құ
рал ған кітап адамға өнер 
жалқы қонбайтынын дәлел
дейді. Бауыржан Елеусінов 
осы шығармасы арқылы 
оқырманға әрі ғалым, әрі 
қаламгер, әрі ақындық қа
білетін танытып, өзінің ал
пыс жылдық өмір беле сіне 
бір есеп бергендей.

Кітап Б.Қожамберлиев, 
О.Маханбетов секілді бел
гілі ғалымдардың алғы
сө зімен Қызылордадағы 
«Жиенай» баспасынан жа
рық көрген.

Ойлы оқырманның ол
жасы құтты болсын.

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

КӨҢІЛДІҢ КӨЗІНДЕ 
ӨМІРДІҢ ӨЗІ ТҰР 
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Назар

Қаракөлше өндіруді бұлар 
жылына екі рет, бірінші жә
не төртінші тоқсандарда ат
қарған. Әрине, ол үшін көп 
еңбектену қажет және олар 
тісі жоқ, кәрі саулықтар ғой. 
Осы жайында кеңшардың бас 
зоотехнигі, об лыстық пар тия 
комитетінің пле нум мүше
лігіне кандидат Жет керген 
Нұрымовтан сұхбат алып пын.

– Жылына екі рет  отар
отардан кәрі саулықтар жи
налып, бұл іске бұрыннан қа
нық шопандарға бе кітіледі, 
– деді менің сауалыма орай, 
– 1978 жылға дейін қолдан 
ұрықтандырып келдік те, кейін 
оны мүлде қойдық. Сөйтіп ша
ғы лыс пунктін дайындау, осе
менатор тағайындау, құрал
жаб дықтар әкелу, жұмыс 
кү  шін бөлу сияқты – басы ар
тық шаруалардан құтылдық. 
Айта лық, тамыз айында 
«Бәй мен» ба зына шамасы 
екі не үш кәрі саулық отары 
әкелінеді. Ма мандар ере ке
леді. Көлеңке жа салады. Бұ
лақ суына саулықтар күні не 
бір рет, қошқарлар екі рет 
шо мылдырылып, сал қын  да
ты лады. Бұл айда сау лық
тарды күйге келтіру үшін дә рі 
қолда намыз. Бұл қой дың кү
йін жинақ тайды. Дәрі жемге 
аралас ты рылады. 

– Ал, дәріні жемге қосып 
бердіңіз, одан әрі ше?

– Одан он күн өткесін 
СЖК препаратын егеміз. Ал 
он  бірін ші күні байқаушы 
қошқар ды жібереміз де күйге 
келгенін бө лектеп, әр үш қойға 
бірбір ден қошқар қосып, ер
кін шағы лыс тырылады.

– Ал  қаракөлше қашан 
алынады?

– Біздің тәжірибемізде  135 
күнді нысанға алып жүрміз. 
Қошқар жіберген күннен есеп

тейміз. Сонда тамыз айында 
ша  ғылысқа түскені желтоқ
сан ның орта тұсында етке 
тап сы рылып, қаракөлшесі 
со йып алы нады. Төлдеуі де 
жақсы. Қоныс Қосмағамбетов, 
Мейірхан Әлиха нов есімді 
шопандар жүз ана лықтан 104
106дан қаракөлше алып жүр.

– Бұл кәрі саулықтардың 
бір жылда екінші рет төл беруі 
ғой, ә?

– Иә, екінші рет. Еркімен  
емес, әрине. Ықтиярсыз ғой, – 
деді бас зоотехник күліп.

– Ойпырай, жануардың тұ
ла бойындағы бар нәрін әбден 
«сы ғып» алған екенсіздер, – 
деп таңданыс білдіргем.

– Бәрі адам, адам игілігі 
үшін емес пе? – деп жауап 
бер генді сонда Нұрымов мыр
заңыз.

Осындай әдіспен аралдық
тар етке тапсырардағы кәрі 
сау лықтардан оныншы бес
жыл дық та 10 мыңдай қара
көлше алып ты. Әр қаракөлше 
өндіруге 18 сом 89 тиын 

жұмсалған. Ал әрбірінің сату 
бағасы 30 сом 12 тиыннан 
айналған. Демек, әрбірінен 11 
сом 23 тиын пайда. Осыны 10 
мыңға көбей тіңіз!

ҚОНЫСОВТЫҢ 
ҚАЙСАРЛЫҒЫ

Аға шопан Бөрібай Қо
нысов етке тапсырылатын 
кәрі саулық тарын арнайы ба
ғымға алатын кісілерге өткі
зуден бас тартады. Сол 1979 
жылы ол өзіне бекі тілген әр 
жүз саулықтан 164тен қозы 
өргізген озаттардың қатарында 
екен.

Мамандар неге десе:
– Тоқты кезінен қабыл

дадым, содан бері жыл сайын 
төлін алып келем, әрбі рінің 
мінезқұл қы мәлім. Өзгеге  
беруге қи маймын. Қаракөл
шесін де өзім  алам, етке де өзім 
тапсырам, – деп қасарысады.

– Ауу, оған бір сенің күш
қуатың, мүмкіндігің жетпейді 
ғой...

– Отбасымыз болып кірі
семіз, – дейді.

Мамандар айтады: Бұл 
біз шешетін мәселе емес. Бұл 
жұ мыс кеңшар директоры 
Т.Сы ры мов тың тікелей бақы
лауында. Сол кісіге барыңыз.

Директордың қабылдауына 
келеді. Т.Сырымов ойланады. 
Жігіттің қайсарлығына, өрлі
гіне сүйсінеді де: 

– Әй, Бөрібай, онда сен кәрі 
саулықтың әр жүзінен 106дан 
қаракөлше алып, әрбірін елу 
килодан етке тапсыруға уәде 
бер, осыған келісесің бе?! – 
дейді.

– Келісемін, жолдас дирек
тор! Тек әр қойдың ішімжем 
«сыбағасын» жеткізіп беріңіз? 
– деп қасқайып тұрып алады.

Өрлік пен намыскерлік 
жеңе ді. Бөрібай Қонысов жеті 
жүзге тарта  кәрі саулықтың 
әр жүзінен 112ден қаракөлше 
алып, кәрі саулықтың әрбірін 
51 килодан етке тапсырып 
шығады. 

Сөйтіп Б.Қонысов қаһар
маны ңыз және бір ұрғашы тоқ
ты отарын жасақтап, азаматқа 
тән ерлік ісін қайталауға кі
ріскен екен.

***
Әрине, бұл мұнан қырық 

жыл бұрынғы әңгіме. Одан бе
рі техника да, технология да 
жа ңарды. Мамандар жетілді, 
десе де, қаракөлше өндіру 
жайы еш естілмейді. Әлде 
бұл әдіс ескірді ме? Рас, жеке 
қожалықтардың пәрмені жет
пес, бірақ ауқымды, белді 
агрокешендер бар емес пе? 
Ал, бұған ғалым зоотехниктер 
пікір білдірсе, кәне?

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,

дербес зейнеткер.
Арал қаласы 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

10 МЫҢ ҚАРАКӨЛШЕ
Оқта-текте архивімді ақтаратын дағдым бар-ды. 

«10 мың қаракөлше» деген жазбама көзім түсті. 
Онда былай деппін: «Арал» кеңшарының ұжымы 
оныншы бесжылдықты екі миллион жүз мың сом 
таза пайдамен қорытындылады. Оның ішінде 1980 
жылғы пайдасы 700 мың сомның үстінде болды 
және олар 2460 центнер ет пен 759 центнер сүтті, 
396 центнер жүн мен 14078 дана қаракөл елтірісін 
жоспардан артық тапсырды.  Бұларда ауданның өзге 
шаруашылықтары көтеріле алмаған екі жетістік, атап 
айтқанда: «Қаракөлше өндіру мен кәрі саулықтардың 
тірілей салмағын елу килодан етке тапсырады» 
делінген екен.

Қарымды қаламгер Өтеген ағамен 
ұзақ жыл сыйлас болдым. Ұмытпасам, 
1979 жылы болуы керек, ол кезде мен 
Тереңөзек аудандық «Еңбек туы» газетінде 
қызметтемін, ал Өтеген аға облыстық 
«Ленин жолы» (қазіргі «Сыр бойы») 
газетінде мәдениет және әдебиет бөлімінің 
меңгерушісі. Алғашқы таныстықта:

– Ойың өткір, қаламың ұшқыр болсын. 
Мақтау деген жетеді, реті келсе қоғамның 
қисайған тұсын түзетуге үлес қосу керек. 
Өйткені, қаламгер – елхалықтың тұрмыс
тіршілігінің жоқтаушысы, – дегенді.

Ескі көздер бара жатыр азайып,
Олар жайлы ойламаудың, өзі айып.
Ей, тірілер!
Соларды бір еске алып,
Тебіренейік, толғанайық, жазайық, – 

деген Мұқағалидың толғауына тәу етіп, 
артында өшпейтұғын сөз қалдырған 
Өтекең жайлы жазбақ үшін қолыма қалам 
алдым.

Өтеген ағаның өмірдерегін парақта
ғанда, оның бала жасынан қағаз шимай
лағанын байқайсың. 1938 жылдың мамыр 
айында Сырдария ауданына қарасты 
«Кооператор» колхозында (қазіргі Қызыл
орда қаласы, «Коммунизм» бөлімшесі) 
қарапайым колхозшы отбасында өмір 
есі гін ашады. Осы ауылдағы №43 жеті
жылдық мектепте оқып жүргенде қатар
ластары ойынға ойысса, Өтекең жоғарыда 
айтқандай, қағаз шимайлауды кәсіп еткен. 
Бірде:

– Бала кезден жыр тыңдауды ұна
татынмын. Әлі есімде, баржоғы 4сынып 
оқушысымын. Ауылымызға белгілі жырау 
Рахмет Мәзқожаев ат басын бұрған. Ой, 
дүниеай десейші! Күнтүн демей төкті 
жырды. Жатаған үйдің іргесінде етпеттей 
жатып, сол жырларды жүрегіме жазып 
алғанмын. Жарықтық Рахмет шынымен де 
дарабоз жырау еді. Бүгінде жеке қорымда 
жиырма бес жыраудың 60 сағатқа жуық 
орындайтын атақты «Шаһнама» дастаны, 
«Сыр сүлейін сұрасаң» атты музыкалық 
антология, тағы да басқа Сыр сүлейлерінің 
жыртермелері сақтаулы. Алла жазса, 
ұрпақтарға қалдыру ойымда бар, – деген
ді.

Өтекеңнің жазбалары оқушы кезінде
ақ сол кездегі аудандық «Коммунизм 
таңы» газетіне шыға бастайды. Қаламға 
деген құштарлықтан болар, жатажастана 
жазып жүрген оны газет редакторы Сыдық 
Алдабергенов шақыртады. Қуанышы 
қойнына сыймай келген оған Сыдық 
ағасы:

– Балам, оқушы болсаң да дайын қа
ламгер екенсің, бізге жұмысқа келесің бе? 
– дейді.

Неге келіспеске?! Сенерсенбесін 
білмеген бала басын изей беріпті.

Сонымен тоғызыншы сыныпта кешкі 
мектепке ауысқан Өтекең алдымен 
тілші, бертін келе бөлім меңгерушісі, 
жауапты хатшы қызметтерін атқарады. 
Мамандық алуды мұрат тұтқан ол 1959 

жылы Қазақ мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетіне оқуға қа
былданып, 1963 жылы журналист маман
дығын иеленіп, туған топырағына оралады. 
Қаламгерлік еңбек жолын Қызылорда 
облыстық телерадио коми тетінде тілші, 
содан соң аға редактор, бас редактор 
болумен жалғастырады.

Сыр сүлейлерінің жыртермелерін бала 
кезден көкейіне құйып жүрген Өтекеңнің 
осы саладағы сіңірген еңбегі өлшеусіз. 
Нақтылай айтар болсақ, радионың 
«Алтын қорын» Сыр сүлейлерінің мақам
сазының мол мұрағатымен толықтырды. 
Көшенейдің күміс үнін алғаш рет облыстық 
радио арқылы көпшілікке таныстырған 
Өтеген аға екенін біреу білсе, біреу білмес. 
Радио саласында он алты жыл қызмет 
істегенде, Өтекең Сыр шайырларының 
мұрасын зерттепзерделеді. Өмірден 
өткенше сүлейлердің телегей теңіз 
мұрасын түгендеуге атсалысты.

Көнекөздердің айтуынша, Ұлбике – 
қазақтан шыққан тұңғыш айтыскер қыз. 
Он екі жасқа дейін тілі шықпаған ол бірден 
өлеңмен сөйлеп кеткен екен деген дерек 
те бар. Ұлбикенің Күдеріқожамен айтысы 
«Түркі тайпалары халық әдебиетінің 
үлгілері» деген кітапқа еніп, ұрпаққа мұра 
етіп қалдырылған. Баржоғы 24 жыл ғана 
өмір сүрген Ұлбике туралы Өтеген ағаның 
жазбаларынан көлкөсір дерек алуға әбден 
болады.

Өтеген ағаның қаламгерлігі туралы 
айтсақ, ол қаламы семсер сатирик еді. 
Облыстық газетте жарияланған фелье тон
дары мен сын мақалалары асқанға тосқан 
болды, көппен санасқысы келмегендерді 
сабасына түсірді. Содан болар, 1983 
жылы шілде айында республиканың бас 
газеті «Социалистік Қазақстанға» (бү
гінгі «Егемен Қазақстан») қызметке ша
қы рылып, осы газеттің Жезқазған об
лы сындағы меншікті тілшісі болып 
таға йындалады. Бертін келе, Жезқазған 
облысы тарап, Өтекең бас басылымның 
Қызылорда облысындағы меншікті тілшісі 
қызметіне ауысады.

Біз білерде Өтекеңнің қоғамдық 
маңызы бар, ауқымды да өткір мәселелер 
көтерген толғақты мақалалары бірінен соң 
бірі шығып жататын. Көркем очерктерімен 
талай жақсының жақсылығын айтса, 
кемшін тұстарды сын садағына ілді. 
«Айтылған сөз – атылған оқ» демекші, 
сынның да сұрауы бар. Менің білетінім, 
бәзбіреулер онымен айтыстартысқа 
да барған. Ақ жолмен адаспай жүрген 
Өтеген ағаның ұнжырғасы түскен емес. 
«Тура биде туған жоқ» дегендей, ақиқат 
пен жалғандық таразы басына тартыла 
қалғанда шындық жағында жүрді. 
«Менмін» деген мансапқорлар мен алаған 
қолды алаяқтарды тәубесіне түсірді. 
Қоғамдық мәні бар өзекті мәселелер 
көтерген толғақты мақалалары баспасөз 
беттерінде күн құрғатпай шығып жататын. 
Көпшілік Өтекеңнің өткір жазбаларын 
жатажастана оқушы еді. Айтар ойымыз 

орнықты болуы үшін бірер нақты дерекке 
жүгінелік.

Бас басылымның Жезқазған облысын
дағы меншікті тілшісі болып жүргенде 
құрылысы 20 жылдан бері бітпей тұрған 
металл құю зауыты туралы сын мақала 
жазады. Облыстық партия комитетінің 
сол кездегі бірінші хатшысы Николай 
Давыдовты сын садағына іледі. Ол кезде 
коммунистік партияның дүркіреп тұрған 
шағы ғой. Ұзын сөздің қысқасы сол, 
орталық партия комитетінің нұсқауымен 
Н.Давыдов қатаң сөгіс алып, тәубесіне 
түседі.

Екінші бір дерек, өздеріңізге мәлім, 
1962 жылы Қызылорда облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшы қызметін 
атқарып жүрген Сәлімгерей Тоқтамысов 
жайлы «Правда» газетінде «Битая карта» 
деген сын материал жарияланады. Жоға
рыдан тексеру жүргізіліп, ақыр аяғы 
С.Тоқтамысов Жамбыл облысының бір 
кеңшарын бас қаруға жіберіледі. Осы 
мақаланы мейлінше зерттеп, ой елегінен 
өткізген Өтекең жал ғандыққа жол 
берілгенін анықтап, «Егемен Қазақстан» 
газетіне көлемді мақала жазады. Мұндай 
ерлікке басқа емес, тек Өтеген аға баратын 
еді.

Ол журналист қана емес, жазушы да 
болатын. Әсіресе, сатиралық жанрдағы 
көркемсөзге қаймақ салушы еді. Тілшілік 
қызметтің тынымсыз тіршілігінде жүрсе де, 
«Сол қалта», «Бір қора өсек», «Мінездер» 
атты үш сатиралық кітап пен «Жезқазған 
жұлдыздары» атты очерктер жинағын 
шығарған. Айтқандай, осы «Жезқазған 
жұл дыздары» кітабы үшін 1986 жылы 
Қазақстан Журналистер одағының сый
лығын иеленіп, лауреат атанады.

Зейнет демалысына шықса да, 
қолынан қаламын тастамады. Қоғамдағы 
құбылысқа бейжай қарамайтын, ел 
назарына ұсынатын. Ізінен ерген әріптес 
інілеріне ақылкеңес беруден де жалыққан 
емес.

Өтеген аға жазушы, сөз саптауы бөлек 
публицист, сын жазудың сардары еді. Өзін 
мақтау мен марапат таудан бойын аулақ 
ұстайтын. Баспасөз саласындағы өлшеусіз 
еңбегі де ескерусіз қалған жоқ. Жоғарыда 
айтқандай, Қа зақстан Журналистер 
одағы сыйлығы лауреаты, Қазақстанның 
құрметті журна лисі, мәдениет қайраткері.

Мемлекет және қоғам қайраткері 
Сейілбек Шаухаманов: «Өтеген әділдік 
жолында әкесін де тыңдамаған болар, 
өйткені ол ақ жолмен адаспай жүріп келе 
жатқан азамат» деген баға бергенді. 

Өтеген ағаны өлді деуге болмайды, 
өйткені артында өлмейтұғын сөз, өшпей
тұғын із қалдырды. Дүниеден өткеніне 
жыл толған ақылшы ағаны еске алу, есімін 
ардақтау – бізге парыз.

Еркін ӘБІЛ,
жазушы-журналист

Қаламы семсер
САТИРИК

Бұл өмірде жүрегінде кірі жоқ жандармен туысасың, табанының бүрі 
жоқ пенделерден суынасың. Арқасы қорған ағаларды ардақтап, ізеті мол 
інілерге ардақталасың. Басың жерге жеткенше сыйласып өтуге лайықты аға-іні 
тапқаныңда тірліктің өзі жеңілденіп сала беретін сияқты. Солардың жақсы да 
жайсаң қасиеттерін есіңе алып, бұл өмірге тәнті боласың. Алдыңда абыройы 
асқан ағасы, ізінде қадірлі інісі болмаған адамнан үлкендіктің қасиетін дәметуге 
бола ма, сірә?

Өмір деген осы, ұшқан құстай зымырап өте шығады. Күні кеше ғана сәті 
түскенде сырласып, аға-інілі сыйластықта жүрген Өтеген аға Жаппархановтың 
дидарын көрмегеніме жыл да жылжып өте шығыпты-ау.

ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

1. Осы Қызылорда облысында ор
тақ су пайдаланудың қағидалары Қа
зақстан Республикасының 2003 жылғы 
9 шілдедегі Су кодексінің (бұдан әрі 
– Кодекс) 37бабы 1тармағының 5) 
тармақшасына, «Ортақ су пайдаланудың 
үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа
шылығы министрінің 2015 жылғы 20 
наурыздағы №191/252 (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тір кеу 
тізілімінде №11434 болып тіркел ген) 
бұйрығына сәйкес әзірленді және Қы
зылорда облысының өңірлік жағда йының 
ерекшелігін ескере отырып ортақ су 
пайдалану тәртібін айқындайды.

2. Ортақ су пайдалану халықтың 
мұқ таждарын қанағаттандыру үшiн су 
объек тiлерi жекелеген жеке немесе заңды 
тұлғаларға бекiтiлiп берiлмей және судың 
жайкүйiне әсер ететiн құрылыстар немесе 
техникалық құрылғылар қолданылмай 
жүзеге асырылады.

3. Ортақ су пайдалануды жүзеге асы
ру үшін арнайы рұқсат талап етілмейді.

4. Кодексте көзделген жағдайларды 
қоспағанда, жеке және заңды тұлғалардың 
ортақ су пайдалану объектілеріне халық
тың кіруін қоршаулар, күзет пункттерін, 
тыйым салатын белгілер орнату жолымен 
шектеуіне жол берілмейді.

5. Экологиялық, техникалық және 
ха лықтың санитариялықэпидемиоло
гия  лық қауiпсiздiгi мақсатында ортақ су 
пай далану шектелуi немесе оған тыйым 
са лынуы мүмкiн. 

6. Ортақ су пайдалануға:
1) шаруашылықауыз су мақсаттарын 

қанағаттандыру үшін;
2) ықтимал сел қаупі бар су объек

тілерін қоспағанда, рекреациялық мақсат
тарда, жаппай демалу, туризм және спорт 
мақсаттарында;

3) кеме қатынасы және шағын кеме
лерді пайдалану үшін;

4) мал суару үшін су объектілерін 
пай далану жатады.

7. Шаруашылықауыз су мақсаттарын 
қанағаттандыру үшін жер үсті су көзде
рінен су алу судың жайкүйiне әсер ететiн 
құрылыстар немесе техникалық құрыл
ғылар қолданылмай жүзеге асырылады.

8. Су объектілері мен су шаруа
шылығы құрылысжайларындағы көпші
ліктің де м алуына, туризм мен спортқа 
арналған жер лерді экологиялық талаптар 
мен адам өмірінің қауіпсіздігін сақтай 
отырып, су қорын пайдалану және қорғау, 
сумен жабдықтау, су бұру саласындағы, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
және халықтың санитариялықэпиде
миологиялық салауат тылығы сала сын
дағы уәкілетті органдармен келісім бо
йынша Қызылорда облысының әкімдігі 
белгілейді.

9. Кеме қатынасы санатына жатқы
зылған Қазақстан Республикасының 
жер үстi су объектiлерi, оларды осы 
мақ саттарға пайдалануға толық немесе 
iшiнара тыйым салынған не олар оқшау 
пайдалануға бе рiлген жағдайларды қос
пағанда, ортақ пай даланудағы су жолдары 
болып табылады.

Су объектiлерiн кеме қатынасы сана
тына жатқызу тәртiбi, кеме қатынасы, 
әуе кемелерінің ұшуы (қонуы) үшін пай
даланылатын кеме қатынасы су жол
дарының тiзбесi және оларды пайдалану 
қағидалары Кодекстің 105бабының 
3тар мағына сәйкес бекітілетін қағи
даларға сәйкес жүзеге асырылады.

10. Су объектiлерiн мал суару үшiн 
пайдалануға санитарлық қорғау аймақ
тарынан тыс жерде және суат алаңдары 
мен су объектiлерiнiң ластануы мен 
қоқыс тануын болғызбайтын басқа да құ
рылғылар болған жағдайда жол берiледi.

11. Азаматтардың өмірі мен ден
сау лығын сақтау мақсатында Қы зыл 
орда облы сының аумағындағы Сыр

дария өзенінде және Қызылорда облысы 
әкімдігімен белгілен беген су объек
тілерінде шомылуға тыйым салынады.

12. Қызылорда облысының әкімдігі 
тиісті аумақтарда орналасқан су объек
тілерінің, сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерінің жайкүйі туралы халықты 
хабардар етуді жүзеге асырады.

13. Оқшау немесе бірлесіп су пай
далануды жүзеге асыратын су пайда
ланушы, егер Қызылорда облыстық 
мәс  ли хатының шешімдерінде өзгеше 
белгі лен бесе, Кодекстің 67бабының 
3тар мағына және 68бабының 4тар
мағына сәй кес ортақ су пайдалану шарт
тары немесе оған тыйым салу туралы 
жариялайды.

14. Ортақ су пайдаланудың шарт
тарын немесе оған тыйым салынатынын 
жа рия лау үшін оқшау немесе бірлесіп су 
пай далануды жүзеге асыратын су пайда
ланушы облыстың өкілді органына ортақ 
су пайдаланудың шарттарын немесе 
оған тыйым салынатынын белгілеудің 
қажеттігі негізделген ұсыныс енгізеді.

15. Қызылорда облыстық мәслихаты 
мәслихаттың кезекті немесе кезектен 
тыс сессиясы барысында ортақ су пай
даланудың шарттарын немесе оған тыйым 
салынатынын белгілеу бойынша тиісті 
шешім қабылдайды және оны үш жұмыс 
күні ішінде су пайдаланушыға жолдайды.

16. Жарияланған ортақ су пайда
ланудың шарттары немесе оған салы
натын тыйымдар шаруашылықауыз су 
мақсат тарын қанағаттандыру үшін ортақ 
су пай далануды жүзеге асыруды шек
темеуі тиіс.

17. Су пайдаланушы Қызылорда об
лыстық мәслихатынан оң шешім алғаннан 
кейін бұқаралық ақпарат құралдары ар
қылы, сондайақ, арнайы ақпараттық 
бел гілер арқылы халықты шомылуға жол 
берілмейтіні және ортақ су пайдалануды 
жүзеге асырудың басқа шарттары туралы 
хабардар етуді қамтамасыз етеді.

18. Ортақ су пайдалану үшін су 
объек  тілерін пайдалану кезінде жеке жә
не заңды тұлғалар:

1) су объектілерін ұқыпты пайда
лануы;

2) су объектілерін пайдаланудың 
белгіленген режимін сақтауы;

3) су объектілерінде мәдени, спорт
тық және басқа да ісшараларды өткізу 
кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауы;

4) су объектілерін және іргелес ау
мақтарын тиісті санитариялық нормаларға 
сай ұстауға, тұрмыстық, құрылыс және 
басқа да қалдықтармен қоқыстауға, 
іргелес аумақтарды ластаудың алдын 
алу және жою жөніндегі ісшараларды 
уақытылы жү зеге асыруы тиіс.

19. Ортақ су пайдаланудың су объек
тілерін пайдалану кезінде:

1) су объектісін ластауға және қоқыс
тауға;

2) шомылуға арналған орындарда 
киім жууға және жануарларды шомыл
дыруға;

3) ескерту немесе тыйым салу жа
зулары бар арнайы ақпараттық белгілер 
қо йылмаған орындарда шомылуға;

4) арнайы ақпараттық белгілерді 
өз еркімен алып тастауға, бұзуға және 
жоюға;

5) аумақта жанаржағармай мате
риал дарын сақтауға;

6) көлікке жанар май құюды, жууды 
және жөндеуді жүзеге асыруға;

7) су объектілерінде және оларға 
тікелей жақын жерде кәмелетке толмаған 
балаларды үлкендердің қарауынсыз тас
тауға жол берілмейді;

8) су акваториясында қозғалтқыштың 
қуаттылығы 40 ат күші және күші одан 
жоғары шағын көлемді кемелердің пай
даланылуына және қозғалуына (оның 
ішін де қолдан жасалған «Байдалар»)  жол 
беріл мейді.

Жоба 

«Қызылорда облысында ортақ су пайдаланудың 
қағидаларын бекіту туралы»  Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2020 жылғы 29 мамырдағы №436 

шешіміне толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 9 шілдедегі Су Кодексінің 38ба 
бының 1) тармақшасына сәйкес Қы
зылорда облысының мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛ ДАДЫ:

1. «Қызылорда облысында ортақ су 
пайдаланудың қағидаларын бекіту тура
лы» Қызылорда облыстық мәслиха ты
ның 2020 жылғы 29 мамырдағы №436 
ше шіміне (нормативтік құқықтық акті
лерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 7518 
нөмірімен тіркелген, Қазақстан Рес пуб
ликасының нормативтік құқықтық акті
лердің эталондық бақылау банкінде элек
тронды түрде 2020 жылғы 17 маусымда 
жарияланған) мынадай толықтыру енгі
зілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген 

Қы зылорда облысында ортақ су пай
даланудың Қағидаларының:

19 тармағы мынадай мазмұндағы 8 
тармақшамен толықтырылсын:

«8. су акваториясында қозғалтқыш
тың қуаттылығы 40 ат күші және күші 
одан жоғары шағын көлемді кемелердің 
пайда ланылуына және қозғалуына (оның 
ішін де қолдан жасалған «Байдалар») жол 
беріл мейді.».

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

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезекті сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық мәслихатының 
хатшысы

Қызылорда облыстық мәслихатының 
______жылғы__________________

№_____шешіміне қосымша 

Қызылорда облыстық мәслихатының 2020 жылғы 
20 мамырдағы №436 шешімімен бекітілген 

Қызылорда облысында ортақ су пайдалану қағидалары

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы және Қызылорда  облыстық филармониясының 
ұжымы  филармонияның “Томирис” би ансамблінің бас 
балетмейстрі  Мырзабаева Гүлбану Елубайқызына  әкесі

Елубай Мырзабаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Нартай Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық 

музыкалық драма театрының ұжымы театр артисі Айқыз 
Қосмахановаға әкесі

Хасен Аршынұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады. 

***
Қызылорда облысы соттары мен ҚР Судьялар одағының 

Қызылорда облыстық филиалы сот ардагері Қайыргелді 
Темірбаевқа зайыбы, Жалағаш аудандық соты төрағасының 
міндетін атқарушы Тұрар Темірбаевқа анасы 

Сәрсенкүл Рысмамбетованың 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.



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

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №26

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

bS

Простатит, аденома, зәр шығарудың бұзылуы, эректильді 
бұзылыстар... БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ НЕДЕ?

Ер адам ағзасының құрылымы бойынша 
көптеген еркектер ерте ме, кеш пе созылмалы 
прос татитпен немесе простата аденомасымен 
ауырады. Бұл екі дерт әртүрлі себептерден пай-
да болады, бірақ екеуі де ағзада бір-біріне ұқсас 
белгілерді береді, ол зәр шығарудың бұзылуы, 
жайсыздық және әртүрлі ауыртпашылық және 
де жыныстық қызметтің бұзылуы.

Оның қандай себептен болатынын 
талқыласақ.

Созылмалы простатит  кіші жамбас 
аймағындағы тоқырау құбылыстары әсерінен 
кез келген жаста пайда болуы мүмкін, оған 
аз қозғалмалы өмір салты, салқындатып алу, 
зиянды әдеттер  және т.б. себеп болады. 
Қабынған простата безі көлемін арттырып, 
уретралды және ұрық жолдарын қысады осының 
нәтижесінде зәр шығару бұзылып, ауру сезімдері, 
эректильді өзгерістер пайда болады.

Простата аденомасы, бұл дерт көбінесе 50 
жастан асқан еркектерде кездеседі.

Қуықасты безінің қатерсіз ісігі гормоналды 
фонның бұзылуынан және тестостерон (негізі 
еркектік гормон) гормоны бөлінуінің азаюынан 
түзіледі.

Мұнда да ісінген қуықасты безі прос
татиттегі сияқты уретралды және ұрық жол
дарын жабады, осыдан зәр шығарудағы бұзылыс 
пен  әртүрлі ауру белгілері пайда болады. Ал 
тестостеронның төмен деңгейі, еркектік 
қабілеттілікті нашарлатады.

Өз кезегінде, егер зәр шығару бұзылса, қалдық 
зәр – зәр шығару жүйесіндегі басқа органдарда 
жаңадан қабыну процестерін туындатады.

Көбінесе егде жастағы еркектерде, проста
тит және простата аденомасы  симптом
дары ұқсас немесе симптомсыз бірдей жүреді,  
көпшілік бұл екі дертті  біреу деп қабылдап, өз 
жағдайының қауіптілігін түсінбейді. Дертпен 
әлсіреген органдарда бос радикалдар саны ар
тып, ол қатерлі ісікке дейін апаруы мүмкін.

Ұлыбританиялық ғалымдар тарапынан 
жасалған коллоидтік ерітінді «Мастер Мен»  
американдық коллоиді AD “Medicine Limited” зау
ытында шығарылады. «Мастер Мен»   қуықасты 

безі мен зәр шығару жүйесінің жұмысын кешенді 
түрде қалыпқа келтіреді.

Препарат қуықасты безіндегі, несеп қалтағы 
және уретралды каналдағы қабынуды басады.
Зәр шығаруды дұрыстайды, несеп қалтаның 
икемділігін арттырады, сондайақ гормоналды 
фонды дұрыстайды, еркектік гормондардың 
бөлінуі қалыпқа келгенде, эрекция жақсарып 
және де аденоманың өсуі тежеледі.

«Мастер Мен»  европалық стандарт GMP та
рапынан расталған, отандық және халықаралық 
сертификаттандырылған және әлемнің ең үздік 
мамандарымен ұсынылған.

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына 
химиялық құрауыштар кірмейді.

Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 3 аптадан бастап.

Қарсы көрсетілімдері: жеке құрауыштарының 
сәйкес келмеуі, ұйқысыздық, жүйкелік қозудың ар
туы.

Назар аударыңыз, 
тиімді науқан 
жүруде!

«Мастер Мен»-нің 
2 қорабына тапсырыс 
бергенде -20 % жеңілдік, 
ал 4 қорабына 
-40 % жеңілдік жүруде.

Науқан бойынша тауарлар 
саны шектеулі.
Қазақстанның кез келген 
нүктесіне жеткізу бір күн 
ішінде.

«Мастер Мен»  жөніндегі толығырақ ақпаратты алу мен тапсырыс беру үшін 8 705 926 18 00 
телефон нөмірінен немесе master-man.kz  сайтынан ала аласыз.

№ RU.77.99.11.003.E.006103.04.15 от 30.04.2015г.

БАД. дәрілік зат болып табылмайды

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдар ла

масының аясында «QazAvtoJol» ҰК» АҚ республикалық маңызы бар авто
мобиль жолының учаскелерінде зияткерлік көліктік жүйе элементтері бар 
төлем қабылдау жүйесін енгізу туралы қоғамдық тыңдаулар өткізеді:

 М32 «Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға)  Шым кент, 
Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы», км 12402057.

Ағымдағы жылы автокөліктер үшін төлем қабылдау жүйесін тесттік 
тәртіпте енгізу жоспарланған. Бұл учаске бойынша көлік құралдары үшін 
төлем қабылдаудың «ашық жүйесі» енгізіледі.

Қоғамдық тыңдаулар барысында ақылы жүйені енгізудің мақсаты 
мен артықшылықтары, төлем қабылдау жүйесінің жұмысы және төлем 
жасаудың түрлері, төлем мөлшерлемелері, төленетін сома мөлшерін есеп
теу және ақылы автомобиль жолдары туралы Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнама нормалары талқыланады.

Қоғамдық тыңдаудың өтетін күні, уақыты, орны:
Жаңақорған ауданы 15 ақпан 2021 жыл, сағ.10:00 (жерг.уақыт),  Жаңақорған 

кенті, Сығанақ көшесі, «Арман» мәдениет үйі
Шиелі ауданы 15 ақпан 2021 жыл, сағ.15:00 (жерг.уақыт),  Шиелі кенті, 

РУ6, Арман мәдениет үйі
Қызылорда қаласы 16 ақпан 2021 жыл, сағ.10:00 (жерг.уақыт),  Қызылорда  

қаласы, мекенжайы: Алтынсарин көшесі, «Достық үйі»
Сырдария ауданы 16 ақпан 2021 жыл, сағ.15:00 (жерг.уақыт), Тереңөзек 

кенті, мекенжайы: Қонаев көшесі, кент мәдениет үйі 
Жалағаш ауданы 17 ақпан 2021 жыл, сағ.10:00 (жерг.уақыт), Жалағаш 

кенті, «Аудандық мәдениет және өнерді дамыту 
орталығы» КМҚК

Қармақшы ауданы 17 ақпан 2021 жыл, сағ.15:00 (жерг.уақыт), Жосалы 
кенті әкімі аппаратының мәжіліс залы

Қазалы ауданы 18 ақпан 2021 жыл, сағ.10:00 (жерг.уақыт), Әйтеке би  
кенті, Кент әкімінің аппаратына қарасты кенттік клуб 
ғимараты

Арал ауданы 19 ақпан 2021 жыл, сағ.10:00 (жерг.уақыт), Арал қаласы, 
Аудандық мәдениет орталығының ғимараты

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін электрондық мекен-
жайы:
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ «Ақылы жолдар 
дирекциясы» филиалы

dpad@qaj.kz

Инвестор:  «Computer Vision Technologies» ЖШС info@cvtech.kz

Жобалық құжаттама орналасқан интернет-ресурстың мекен-жайы:
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ «Ақылы жолдар 
дирекциясы» филиалы

QAJ.kz

Жоба материалдарымен қағаз түрінде танысуға болатын мекен-
жай: 

Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 18 (1қабат), «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ Қызылорда облыстық филиалы.

Тапсырыс берушінің аты-жөні және байланыс деректері:
«ҚазАвтоЖол» ҰК»АҚ«Ақылы автомобиль жолдары дирекциясы» фи

лиалы, НұрСұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 10 үй «ЭмеральдТауэр», 32 
қабат. Тел. 8 717 2 64 87 87.

Интернет-ресурстың мекен-жайы немесе ескертулер мен 
ұсыныстар қабылданатын электрондық пошта: dpad@qaj.kz, ouad_
kzlorda@mail.ru.

Құжаттама жасаушының аты-жөні және байланыс деректері:
Дизайнер: ЖШС «НИ и ПК Каздоринновация» Директоры Асматул

лаев Р.Б.
Әзірлеуші: Филатов Д.
Инвестор: «Computer Vision Technologies» ЖШС Басқарма төрағасы 

З.А.Майтеков
Тыңдауға жергілікті атқарушы органдардың, бизнес қауымдас тық

тар дың, бұқаралық ақпарат құралдарының, аудан орталықтарының, 
тұрғындардың және барлық мүдделі адамдардың өкілдері шақырылады.

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», 
«Ақмешіт 

жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз 

келсе:  70-00-52 
 телефон ы арқылы 

байланысуға 
болады. 
E-maіl:

 smjarnama
@mail.ru

Жомарт жүректі жандар 
ауыл арасында да аз емес. 
Өздерінің сауапты істе
рімен  атын шығаруды емес, 
тарыққан жандарға мүм кін
дігінше, қол дау жасауды көз
деген азамат тардың жана
шыр лығы кеудеңе қуаныш 
ұялатады. 

Қазалыда қыстың қыты
мыр аязы күшіне мініп тұр. 
Осындай сәтте үйдің жылуы 
басты мәселе екені хақ.  Ал 
үйді жылытатын отын мен  
көмірдің маңыздылығы айт
паса да түсінікті. Мұны ескер
ген «Құмжиек» ауылының 

бір топ азаматтары бірлесіп, 
Жанқожа батыр, Ақтан батыр, 
Ғани Мұратбаев ауылы мен 
Әйтеке би кен тіндегі кейбір 
жекелеген тұрғындарға көмір 
түсіріп берді. Мұндай жана
шырлыққа Нұр жаубай Құда
баев ағамыз бен Еңсеп баева 
Манат  ризашылық танытып, 
лебізін білдірді.

Осындай ізгі істің басы
қасында жүрген Мұратбек 
Әлиев, Серік Еркебаев, Сәбит 
Ықыласовтың есімдерін атап 
өтсек, жарасар.  

Қазалы ауданы

«Құмжиектіктердің» 
қайырымдылығы

Қайырымдылық жасау – дархан пейілді қазақтың 
қанына сіңген дағды. Мұндай ізгі амалдар ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып келеді. Кешегі коронавирус кеселінің 
өршіп тұрған кезінде елдің елдігі, ердің ерлігі, бардың 
жомарттығы сарапқа салынғанын несін жасырамыз?! 
Жалпақ жұрттың тағдыры сынаққа түскен ауыр сәтте ел 
азаматтары бас бұғып қалмады. 

Ол 1940 жылы Арал ауданының Бек
бауыл станциясында дүниеге келді. 
Елді мекендегі орталау мектепті бітір
геннен кейін Қазалы ауданындағы ауыл 
шаруашылық техникумында ар найы 
білім алып, 1959 жылы Алматы об лысы, 
Ақсу ауданының Қызылтаң сов хозында 
мамандығына сәйкес еңбек жолын баста
ды. Алайда, жас жігіттің  шы ғармашылық 
өнерге, оның ішінде поэ зияға деген 
құштарлығы басым болатын. Сондықтан 
болар, 19591962 жылдары Кеңес әскері 
қатарында азаматтық бо рышын өтеп 
оралғасын Қызылорда қа ласындағы 
Н.Гоголь атындағы пе да гогикалық 
институтқа оқуға түсіп, мұғалімдік 
мамандықты иеленді. 

Жоғары білімді жас маман Құмбазар 
сегізжылдық мектебінде мұғалім, «Ұялы» 
сегізжылдық мектебінде дирек тордың 
орынбасары болып қызмет ат қарып, ұр
пақ тәрбиелеу ісіне өзіндік үлесін қосты. 
Ал 1969 жылдан бастап   Арал аудандық 
«Толқын» газетінде әдеби қызметкер, 
бөлім меңгерушісі болып қызмет етті. 
Ақынжанды адамға аудандық басы лым
да еңбек ету аса қолайлы болды.  Шы
ғармашылығы да осы жылдары шыңдала 
түскендей еді. 

Айқара ашып пердесін түннің,
Күн жиектен келеді суыт.
Бір сәтке теңіз, алмайсың тыным,
Толқынды толқын кетеді қуып.
Жас төлді қуған баладай бейне,
Адам да саған саладыау құрық.
Шаттанып, биік самғайды кейде,
Аспандап сонау шабытым биік, – 

дейді ақын «Теңіз» атты өлеңінде.
Иә, мерзімді басылымның жұмысы 

белгілі, толассыз ақпарат, тынымсыз 
еңбек. Әйтсе де қолы қалт еткен кезде 
жүрегінен төгілген жыр жолдарын ақ 
параққа ақтарып салатын. Сондайақ, 
сапалы ақпарат әзірлеу міндетіне де зор 
жауапкершілікпен атқаратын. Бойындағы 
қаламгерге тән қасиет – тынымсыз ізденісі 
мен турашыл мінезі болатын. Қоғамдағы 
санқилы тақырыптарды қаламына арқау 
етіп, өзіндік пайымы бар, принципті 
журналист ретінде қалың оқырманның 
жүрегінен қапысыз орын алды. Әсіресе, 
оның әсем әнге айналған «Қаратерең 
вальсі» сол кезең жастарының жадынан 
өшпейтін әдемі естеліктердің бірі...

«Тауқұзы, шыңшыңырауы, жасыл 
желегі жоқ болғанымен, Қаратереңнің 
вальсі бар еді. Иә, кәдімгі вальс. Ауылдың 
вальсі. Ауыл жастарының вальсі. Сол 
вальс талай ұрпақты әлдилеп өсірді. 
Әуені әдемі еді. Сөзін жазған – ақын 
Серік Сейітмағанбетов. Ол мықты ақын 
болатын. Өмір бойы аудандық «Толқын» 
газетінде қызмет істеді. 

Өлең 60жылдардың аяғында шыққан 
деседі. Мектеп мұғалімі, талантты му
зыкант Орынбай Сейітжанов әпәдемі 
ән жазған. Ел арасында ол бұл әнді тағы 
бір музыкант Жаппар Құлмырзаевпен 
бірлесіп жазыпты деген де пікір айтыла
ды. Қалай десек те, вальстің авторлары 
өте талантты жігіттер еді. Бәрі де жастай 
өмірмен қош айтысты. Әйтпесе, шығар 
шыңдары биік болатын. Бұл ән жиырма
отыз жыл бойы ауылаймаққа әр берді, 
жігітжелең, қызқырқынға нәр берді, 
жұрттың жадында жаппай жатталды. 
Сол алпысыншыжетпісінші жылдардың 
жастары «Қаратерең вальсін» беріле 
шырқады. Бұл ән алыс ауылдың албырт 
жастарын армандарға ұмтылдырып, би ік
ке қол создырғанын ұмытуға болмас. Сол 
вальстің мәтіні мынау еді: 

Ыстық құшақ жан анамдай көремін, 
Өзіңе арнап жыр маржанын төгемін. 
Сен деп қана дүрсілдейді жүрегім, 
О, сүйікті менің Қаратереңім! 

Толқындардай тынбай алға келемін, 
Көк теңіздей тебірене беремін. 
Шағалаарман шарқ ұрады кеудемде, 
О, сүйікті менің Қаратереңім. 

Алысамын дауылдармен, жеңемін, 
Көңілдерге шаттық гүлін егемін. 
Гүл жайнайды, нұр жайнайды алабың, 
О, сүйікті менің Қаратереңім! 
Тегінде, біздің ауылға жыр арнаған 

шайырлар жетерлік. Кейін «Арал 
тағдыры – адам тағдыры» деп арпалысқан 
тұста аты мәлім талай ақын елге келді. 
Бәрі де Аралды, оның бөлінбес бөлшегі 
болып саналатын Қаратереңді жырлады. 
Бірақ бәрібір солардың ешқайсысының 
өлеңөрнегі де алпысыншы жылдарда 
жапжас жігіттер жан жүрегімен жазған 
осы вальстің романтикалық әсеріне 
жетпейтін секілді көрінеді маған» – деп 
жазады осы ауылдың тумасы, танымал 
журналист, әдебиеттанушы ғалым, фило
логия ғы лымдарының докторы, профес
сор, халық аралық «Алаш» сыйлығының 
лауреаты Бауыржан Омарұлы.

Иә, талантты ақын, «Арманымасқа
рым» жинағының авторы Серік Сейт
мағанбетов сол уақыттарда сыршыл 
өлең дерімен Сыр елінің жырсүйер 
қауымын елең еткізгені рас. Ол туралы 
әр жылдары баспасөз беттерінде  Толы
бай Абылаев, Жұмабай Жақып, Жаңабай 
Кемал, Мұрат Сыдықов сынды айту
лы шығармашылық өкілдері көлемді 
естеліктер жазды. 

– Мен де, мен сияқты басқа да көптеген 
азаматтар бірден елжұртқа белгілі 
қаламгер болып шыға келген жоқ. Біраз 
жылдар өзімізді өзіміз қамшылап, жазу 

мехнатын бір кісідей бастан өт кердік. 
Алғашқы жазған дүниелеріміз осы ба
сылымда жарияланып, ауылаймаққа 
атыжөніміз таныла бастаған кездер әлі 
есімізде. Жазғанымыздың бәрі бірдей ке
ремет болды деп айта алмаймын. Әрине, 
ішінде «күріші де, күрмегі де» болды. 
Дегенмен, басылымда еңбек ететін аға 
буын қаламгерлердің ақылкеңесінен 
соң артықкем тұсымызды түзете білдік. 
Менің ақын болып қалыптасуыма бірін
шіден, «қазақтың Островскиі» атанған 
ақын Зейнолла Шүкіровтің және Елеусіз 
Кенебаев, Серік Сейтмағанбетов сынды 
талантты ақындардың ықпалы болды. 
Алғашқы өлеңім «Туған жердің» тұсауын 
кесіп, «Жалғыз кемпір» атты жырымды 
басылым бетіндегі өлеңдерге шолуда 
жеркөкке сыйғызбай мақтап, ақжарма 
тілегін арнаған сол ағалардың рухтары 
әлі де мені жебеп жүрген шығар... 

Шығармашылық жолымда қандай 
биікке шықсам да, сонау алыс жылдар 
қойнында қалған естеліктер еріксіз ой
ға оралып, ағаларымның алғаусыз қам
қорлығына алғысымды айтамын, – дейді 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Сырдың талантты ақыны Толыбай Абы
лаев ағамыз.

Ақынның қызы Мәдина Сейтмағанбет 
бүгінде «Қазақ әдебиеті» газетінде қыз
мет етеді. Ол әкесінің шығармашылық 
болмысын былайша толғаныспен еске 
алады:

– Жаныңа жақын адамның болмы
сын суреттеуге сөз таба алмайсың... 
Әкем жүріп өткен соқпаққа түссем де, 
әлі күнге ол кісі жайлы жақсы бір дүние 
жазсам деп ойлаумен жүрмін. Мына өлең 
шумақтары осыдан жиырма жыл бұрын 
жазылып еді, – дейді Мәдина әріптесіміз.

...Әкенің орны бөлек қой, 
перзент үшін бір,

Әкетай, ғұмыр баяндылығын түсіндір.
Елжірей сүйген еліңнің шырқау 

көгінде,
Шарықтай ұшып, ақ қанат арман 

құсың жүр.

Парызым қорғау поэзия – тұнық 
көліңді,

Ойласам соны, көңілім мұңнан 
бөлінді.

Беймәлім жақтан қарарсың күліп, 
бір кезде

Сәйгүлік болып, жүйткіген құлын 
төліңді.

Иә, «жақсының аты өлмейді, ғалым
ның хаты өлмейді», деген халық дана
лығына ешкім шүбә келтірмес. Ақын 
Серік Сейтмағанбетовтың Сыр өңірінің 
мәдени өміріне сіңірген еңбегін әріп
тестері әлі күнге ардақ тұтып келеді.

Тебіренсе, 
шабыт 
алған теңізден...

Жазық даланы жарып өтетін айдынды Арал теңізінің жағасында туып, 
асау толқындарынан шабыт алған ақын қиялы кейде сол – көк теңізбен аста-
сып кететін. Адам өмірінің де теңіз толқынымен сабақтаса, бірде ылди, бірде 
өрге қарай дамылсыз алмасып, алға жылжып отыратынын аңғаратын. Асау 
теңізбен сырласып, аласапыран ой кешіп, әлден соң, сол теңізді айнала ұшқан 
ақ шағаладай жыр шумақтары түзілетін. Иә, Сыр перзенті, талантты ақын, 
белгілі журналист Серік Сейтмағанбетовтың есімі аймақ қаламгерлеріне 
жақсы таныс. Өткен жылы ақынның туғанына 80 жыл толды. 
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