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ПРЕЗИДЕНТ ТҰЖЫРЫМДАМА ТАЛАБЫ ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

3-бет

АВТОБАН 
АҚЫЛЫ БОЛМАҚ

«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
халықаралық автодәлізі пайдалануға 
берілгеннен оның келешек ақылы 
жолға айналатыны туралы айтылып 
келді. Нарық талабы солай. Оның 
үстіне елімізде ақылы жолдар пайда 
болады. Енді сол қатарға өңірді көктей 
өтіп жатқан күре жолды қосу жоспары 
жасалғанынан хабардар болдық. Шын 
мәнінде, ақылы жол деген қайдан 
шықты? Бұл да сізді қызықтыруы 
мүмкін.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы» Sb

Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев атап өткендей, елдің мұң-
мұқтажын дер кезінде естіп, кері 
байланыс орнатудың маңызы 
зор. Мемлекет басшысы ұсынған 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасын жүзеге 
асырудағы тағы бір маңызды міндет 
– мемлекеттік мекемелерге кіру, 
мәселелерді шешу жолын жеңілдету. 
Бұл ретте мемлекеттік мекеме 
басшыларының қызметтік бөлмелерін 
бірінші қабатқа көшіру, жергілікті 
атқарушы органдар қызметіне 
«Open space» концепциясын енгізу, 
тұрғындарды «сервистік әкімшілік» 
форматында ұйымдастырылған 
бөлмелерде қабылдау қарастырылған. 

АШЫҚТЫҚ –
СЕНІМ АРҚАУЫ

Бұл – желіде көркімен 
тамсандырып, «Қызылорда 
аруы – 2017» атанған Гүлнұр 
Нұртазаға жұртшылық қалдырып 
жатқан пікірлердің түйіні. 
Бірер апта бұрын бойжеткеннің 
дәмханалардың бірінде ыдыс 
жуып жүрген бейнежазбасы 
тараған болатын. «Қазнетте» 
көп талқыланған бейнежазбадан 
соң Гүлнұр жайлы отандық БАҚ 
жарыса жазды. Жақында ресейлік 
танымал тележүргізуші Ксения 
Собчак жерлесімізге «Бірінші 
арнадағы» бағдарламаның 
кейіпкері болуды ұсынды. Алайда, 
ұзақ келіссөздерден кейін Гүлнұр 
шақыртудан бас тартқан. Оның 
өзіндік себебі бар. 

«Ақылына 
көркі сай»

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы» Sb

8-бет 

БІРІНШІ БАЙЛЫҚ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы» Sb

«ЖАЛБЫЗДЫ ЖЕРДЕ 
ЖАН ҚАЛАДЫ»
дәрілік өсімдіктерді қалай қолданып жүрміз?

4-бет 

Сыр елін де емдік шөп тің 
түрі көп. Бірақ дәрі лік өсім-
дікті жинап, меди ци на лық 
шикізат ретінде өңдеу ісі жолға 
қойылмаған. Себебі дәрі-дәрмек 
зауытын ашу үшін кәсіп керге 
жүйелі жоспардан бө лек, арнайы 
білім  қажет. Өсім дік қорын 
сақтап от ыру міндеті де бар.  

ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында 
халқымыз ғасырлар бойы 
туған жердің табиғатын көздің 
қарашығындай сақтағанын, 
бабаларымыздың ізгі қасиеттерін 
қайта түлету керегін айтты. 
«Түгін тартсаң, майы шығатын 
мыңдаған гектар миялы 
жерлеріміз экологиялық апат 
аймақтарына айналғанын», 
даланың құнарын қалпына 
келтіру, ел игілігіне жарату 
маңызды екенін аңғартты.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы» Sb

4-бет 

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова аймақтың 
туризм саласын дамыту 
мәселелеріне арналған 
жиын өткізді. Оған басқарма 
басшылары қатысып, аудан 
әкімдері онлайн арқылы 
байланысқа шықты деп 
хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі. 

Облыс басшысы 2025 жылға 
қарай Республиканың жалпы 
ішкі өніміндегі туризм саласының 
үлесін кемінде 8 процентке 
жеткізу міндеті тұрғанын атап 
өтіп, өңірде туризмнің әлеуетін 
арттыру және жұмысты жандан-
дыру қажет екенін қаперге салды.

Жиында облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бас-
шысы Фердоуси Қожабергенов 
пандемияның салдарынан туын
даған карантин шаралары әлем
дегі автомобиль экспор ты мен 
мұнай өнімдерінен кейін тұрған 
туризм саласына едәуір әсер 
еткенін атап өтті. Мә селен, 2020 
жылдың қаңтарқыркүйек ай-
ларында облысқа келушілердің 
саны 32139 адамды құрап, 
арғы жылғы тиісті кезеңмен 
салыстырғанда 41% азайған. Ал, 
орналастыру орындарымен 469,3 
млн теңгеге қызметтер көрсетіліп, 
39% тө мен деген.

Басқарма басшысы биыл об
лысқа туристік бағытта 45000 
адам келеді деп жоспарланғанын 
және 1,5 млрд теңге қаржыны 
құрайтын 5 туристік нысанды іске 
қосу арқылы жаңадан 70 тұрақты 
жұмыс орнын ашуға мүмкіндік 
болатынын тілге тиек етті.

Туризмді 
түлету 
қажет

2-бет 

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрі Бағдат Мусинді 
қабылдады.

Министр байланыс сапа
сы ның талаптары бекітілгені 
жөнін де баяндады. Енді 3G/4G 
желілері үшін сапаның төмен гі 
шегі анықталды. Бұған де йін бай-
ланыс сапасының төменгі шегі 
регламенттелмеген болатын. Со-
нымен қатар ра дио толқындарды 
аукцион форматында анықтау 
жөнін дегі заңнамаға енгізілетін 
өзге рістер әзірленді. Бұл 5G же
лісіне көшуде маңызды рөл ат
қарады. Сондайақ енгізілетін 
өзгерістерге сәйкес байла-
ныс сапасының параметрлерін 
бұзғаны үшін салынатын айып
пұл көлемі 1000 АЕК болмақ.

Президентке мемлекеттік 
қызмет көрсетудің қолжетім
ді лігін қамтамасыз ету үшін 
қабылданған шаралар тура-
лы баяндалды. eGov mobile 
мобильді қосымшасына био мет
риялық сәйкестендіру жүйесін 
енгізу жайында айтты. «Халық 
үніне құлақ асатын мемле-
кет» тұжырымдамасын жүзеге 
асыру аясында қолға алынған 
еарызшағымдар қызмет жү
йесі таныстырылды. Сонымен 
қатар Бағдат Мусин Қасым
Жомарт Тоқаевқа «Азаматтарға 
арналған Үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының жұмысы, он
ың ішінде, бүкіл еліміз бойын-
ша халыққа қызмет көрсететін 
115 орталықты жаңғырту жос
пары туралы айтты. Басшылық 
қызметтерге үміткерлерді, со ның 
ішінде, Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының же тек шілерін 
іріктегенде прези денттік жастар 
кадрлық ре  зер вінің тәжірибесін 
пайда ла натыны жөнінде мәлімет 
берілді. Мемлекет басшысы 
бұл идеяны қолдап, іріктеу үде 
рісінің барынша ашық бол уын 
қамтамасыз етудің маңыз ды
лығына назар аударды. Бұл жұ
мыстар Мемлекеттік қызмет 
іс  тері агенттігімен бірлесе атқа
рылады.

Бағдат Мусин ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа «Цифрлық Қазақстан» 
ұлттық жобасының трансформа-
циялану үдерісі, қазақстандық 
«KazSat» байланыс серігінің 
жүйесін дамыту жөнінде баян-
дады. Атап айтқанда, иннова
циялық шешімдердің пайдасы 
үшін, соның ішінде байланыс 
серіктерінің жаңа түрлерінің 
шығуымен байланысты «KazSat
2R» жобасын тоқтату тура-
лы шешім қабылданды. Бұл 
бюджеттің миллиардтаған теңге 
қаржысын үнемдеуге мүмкіндік 
береді.

Байланыс 
сапасының 
талаптары 
бекітілді

«Қара алтын» 
қымбаттады

Сыр футболының 
саңлағы еді

Лекторлық
шеберлік
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– Бағдарламада көрсетіл
ген шаралар тұрғындар қол
дауына ие болып, сайлауда 
партияның басым дауыс 
алуына мүмкіндік берді. Біз
дің алдымызда пар тияның 
сай лауалды уәделерін іске 
асыру міндеті тұр. Партия 
филиалының сай лауалды 
бағ дарламаны жү зе ге асы
руға бағытталған жол кар
тасының нақты индика
тор ларының орындалуы 
бо  йын ша жауап ты депутат
тық фракция мүше лерін бе
кітеміз. Жол кар тасы ның 
әрбір бағытының орын
да луына бекітілген бас  
қар  малар жауапты бол са, 
фрак  ция мүшелеріне мін
дет  тер  дің орындалуына 
ба  қылау жасау жүктеледі. 
Бюджет қара жатының тиімді 
жұмсалуы қатаң бақылауда 
болуы тиіс. Алдағы фракция 
отырыстарында ат қа
рылған жұмыстар есебі 
тың  далады, – деді Гүлшара 
Әбдіқалықова.

Жиында партия филиалы
ның 2025 жылға дейінгі сай
лауалды бағдарламаны жү
зеге асыру дың жол картасы 
кеңінен тал қыланып, саяси 
кеңес бюро сын да бекіту 
ұсы нылды.

Алдағы 5 жылды қамты

ған жол картасында 611 
көрсеткіш, 1776 ісшара көр
сетілген. Оның қатарында 
жыл сайын мыңға жуық от
басын тұрғын үймен қамту, 
әлеуметтік жағынан аз қам
тылған отбасылардан шық
қан 3,5 мың студенттің қо
ғам дық көліктерде жүруіне 
әлеуметтік көмек бөлу, 16 
жас аралығындағы бала
ларды мек тепке дейінгі 
тәр бие және біліммен қам
ту көрсеткішін 81%ке арт

тыру, балаларды инк люзивті 
біліммен қамту деңгейін 
100%ке жеткізу қа  рал ған. 
Сонымен қатар, «Жас кә 
сіпкер» және «Бас тау биз
нес» жобасы бойын ша жыл 
сайын 3 мың жасты оқыту, 
жастардың жұмыс сыз ды ғын 
3,9%ке тө мен дету, «Қара
пайым заттар эко но микасы» 
бағдарламасы ая сында жы
лына кемі 40 кә сіп керге 
жеңілдетілген не сие беру 
секілді халықтың әлауқатын 

жақсартуға, өңір ді дамытуға 
негізделген бас тамалар бар. 

Жиында жол картасының 
әрбір бағыты бойынша белгі
лен ген индикаторлардың 
орын да луына жауапты фрак
ция мүше лері бекітілді. Об
лыстық мәсли хаттағы «Nur 
Otan» пар тиясының депу
тат тық фрак циясы жетек ші
сінің орын ба сары сайланды. 
Фракцияның 2021 жылға ар
налған жұмыс жоспары бе
кітілді.

Өңірді дамытуға 
негізделген бастамалар

Есепті кезеңде 337698 
адамға 127,7 млрд теңге кө
лемінде зейнетақы, әлеу мет  тік 
жәрдемақы төленді. Жа   сына 
және мем   лекеттік базалық 
зей  нет ақы, жәрдемақының 
ар туы на бай ланысты былтыр 
қаң тар дан бастап 224 мыңнан 
ас там, 1 сәуірден бастап 247 
мың нан астам төлем алушы
ның ісі қайта қаралды. 25 мың
нан астам көпбалалы отба
сына жаңадан жәрдемақы 
та    ғайындалды. Заңнамаға то 
лық тыру енгізілуіне байла
нысты 8 және одан да көп 
баласы бар 85 отбасына бе
рілетін жәрдемақы мөлшері 
2020 жылғы 1 қаңтардан бас
тап қайта есептеліп, айыр ма
шылығы шілде айында тө ленді.

«Ардагерлер туралы» Заң
ға сәйкес былтыр маусымда 
274 ардагер әскери қызметші
ге арнаулы мемлекеттік жәр 
демақы тағайындалды. Кей
бір санат үшін белгіленген 
коэф фициенттердің өзгеруіне 
байланысты 537 адамның жәр
демақы мөлшері қайта қа
ралды.

«20212023 жылдарға ар
налған республикалық бюд
жет туралы» Заңға сәйкес 
жыл басында айлық есептік 
көр сеткіш (2917 теңге), ең тө
менгі зейнетақы (43272 тең
ге), базалық зейнетақы тө лемі 
(18524 теңге), күнкөріс деңгейі 
(34302 теңге) артты. Сондықтан 
жасына және ең бек сіңірген 
жылдарына қарай берілетін 
зейнетақы биыл 7% көбейді. 
236,9 мыңнан ас там адамның 
зейнетақы, жәр демақысы қайта 

есептелген түрде төленуде. 
Медициналықәлеуметтік 

сараптама бөлімдері 10789 
қызмет алушыға мүгедектік, 
еңбек ету қабілетінен айы ры
лу дәрежесін белгілеу, қа  жетті 
әлеуметтік қорғау ша ра ларын 
айқындау қыз мет терін көрсетті. 
Бұл алдың ғы жылғыдан 8,2% 
аз. 10 мың адамға шаққандағы 
алғаш қы мүгедектік деңгейі 
салыс тырмалы түрде 27,3тен 
25,5ке төмендеген. Алғаш 
рет мү гедектік тағайындалған 
1406 ересек адамның 81,1%і – 
еңбекке қабілетті жастағылар, 
18,9%і – зейнеткерлер.

Профилактикалық бақылау 
жүргізілген 28 субъектіде 235 
заңбұзушылық анықталып, 
олар ды жою туралы 38 ұй ға
рым берілді. Жоспардан тыс 
1 тексеру бойынша 20 заң 
бұзушылық анықталып, 1 ла
уа  зымды тұлғаға айыппұл 
са лынды. Анықталған 255 
заң  бұзу шылықтың 81,6%
і жо   йылды. 18,4%ін жою 
мер    зімдері алдағы уақытқа 
бел  гі   ленген.

2020 жылы жеке және 
заңды тұлғалардың 1336 өті
ніші қаралып, 283і қанағат
тандырылды. 862сі бойын
ша тү сіндірме беріліп, 8і 
қыс қартылды. 183 азамат бас
шы лықтың жеке қабылдауында 
болды. Қаралған өтініштер саны 
2% азайды. Оның көп шілігі 
зейнетақы және әлеу меттік 
қамсыздандыру, ме  ди  циналық
әлеуметтік са рап   тама жүргізу 
мәселелеріне байланысты.

«СБ» ақпарат

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің 
облыс бойынша департаменті өткен жылы бірқатар жұмыс 
атқарды.

Пандемия кезеңіндегі қашықтан 
оқыту эпедимиологиялық жағ дай 
талабы болып тұр. Соған қара
мастан, білім саласында айтар
лық тай өзгерістер бар. Әрбір қи
ын дықтың артында жақсылығы 
бар демей ме? Әлемді жайлаған 
індет білім саласына қашықтан 
оқыту жүйесін енгізді. Мұғалімдер 
мен мектеп оқушыларына ақпа
раттық технология тілін меңгеруге 
мүмкіндік туды. Ұстаз, оқушы және 
атаана арасындағы байланыс беки 
түсті. 

Аймақ басшысы өз баяндама
сында оқушылар дың 49 проценті 
қашықтан, 51 проценті дәстүрлі 
форматта білім алып жатқанын 
айтты.  Қашықтан оқытуды сапалы 
ұйымдастыру мақсатында мектеп
тердің балансындағы 14 мыңнан 
астам компьютер оқушыларға бе
рілді. Үкімет резервінен 3,2 млрд 

теңге қаржы бөлініп, 22870 да на 
құрылғы сатып алынған. Жергілікті 
бюджет және демеушілер есебінен 
4 мың компьютерлік техника сатып 
алынып, мұқтаж балаларға берілген.  
Мұның бәрі де – уақытша сынақтан 
білім саласының ақсап қалмауына 
жасалып жатқан қадамдар. Ең 
бастысы, сынақты еңсеріп келеміз. 

Еліміз дің ертеңі өсіп келе 
жатқан жас ұрпақтың білімінің ұш
қырлығымен өлшенеді. Бі лімді, 
жанжақты, қабілетті ұрпақ  – ұл
тымыздың баға жетпес қазынасы. 
Сон дық тан білім саласын жетіл ді ру
дегі  қолданып жатқан тә жірибелер 
уақыт өткен сайын жаңарып, шың
далып жемісін беретініне сенім
дімін. 

Бақытжан САЙЛЫБАЕВ,
облыстық  қоғамдық кеңес  

төрағасы

Облыс әкімінің халық алдындағы есепті кездесуінде Сыр өңірінің 
жеткен жетістігі мен алдағы міндет, жоспары сараланды. Білім 
саласында ұзақ жыл еңбек еткендіктен, осы бағыттағы жұмыстар 
жүйелі ұйымдастырылып келе жатқанына тағы бір  көз жеткіздім.

Білімді ұрпақ – 
баға жетпес қазына

Облыстық мәслихаттағы 
«Nur Otan» партиясы 
депутаттық фракциясының 
отырысы өтті. Оған облыс 
әкімі, партияның облыстық 
филиалының төрағасы 
Гүлшара Әбдіқалықова 
қатысты. 

Жиында партияның 
«Өзге рістер жолы: әр 
азаматқа ла йықты өмір» атты 
сайлауалды бағдарламасын 
іске асыруға ба ғытталған 
жол картасы қа  ралды. 
Аймақ басшысы бағ дар-
ламаның негізгі тұстары мен 
міндеттеріне тоқталды. 

– Алдағы 5 жылда өңірді да мытуға 
бағытталған Жол кар тасында 611 
көрсеткіш және 1776 ісшара қам тылған. 
Олар сайлауалды бағ дарламаны то лық 
әрі сапалы іске асыру жө ніндегі қажетті 
барлық ша раларды қамтиды. Басым бө
лігі әлеуметтік мә селелерді ше шуге, 
сондайақ, экономика мен өңірдің тұрақты 
дамуына бағытталған. Халықтың бар лық 
санаты ескерілген. Орында луы жыл дар 
бойынша белгі ле ніп, қар жылық тұрғыдан 
қам тамасыз етілген, – деді облыс әкімі.

«Nur Otan» партиясы об лыстық филиал
ының 2025 жыл ға дейінгі сайлауалды бағ
дарламасын жүзеге асы руға ба ғытталған 
Жол кар тасы бұған дейін фракция оты
рысында кеңінен тал қы ланып, облыстық 

партия фи лиалының Саяси кеңесі Бюросына 
бекітуге ұсы   ныл ған болатын. Мұндай Жол 
карталары қала, әрбір ау  дандар бойынша 
да ар найы дайындалып, жергі лікті дең
гейдегі фракция оты  рыс тарында қаралды. 
Бұл – партияның сайлауалды бағ дар 
ламасының түрлі дең гейлерде,  яғни, 
облыс, қала, аудан дең гейінде жергі лік
ті ха лықтың ұсыныста рын ес кере отырып 
дайын дал ға ны ның  көрінісі. 

Жиында Жол картасын іске асыру жө
нінде алда бірлесе атқарылатын жұмыстар 
ай қын  далып, күн тәртібінде қаралған 
мәселелерге қатыс ты нақты қаулылар 
қабылдан ды.

«СБ» ақпарат

Облыс әкімі, «Nur Otan» партиясы облыстық филиал ы ның төрағасы Гүлшара 
Әбдіқалықованың қатысуымен пар тияның облыстық фи ли алы Саяси кеңес Бюро сының  
оты рысы өтті. Онда партияның «Өзгерістер жо лы: Әр азаматқа лайықты өмір!» атты 
аймақтық бағ дарламасын жүзеге асыру бойынша дайындалған Жол картасы бекітілді.

ПІКІР-ПАЙЫМ

Президент  ҚасымЖомарт 
Тоқаев былтырғы Жолдауында, 
«ко ро  навируспен күресуде тиісті 
саба ғымызды алып, алдағы уақытта 
індетті болдырмау үшін жұмыс 
жасауымыз қажет» деп атап көр
сетті. Осыған орай, облыста тұр
ғындарға сапалы медициналық 
көмек көрсетуде, ауруханалардың 
материалдықтехникалық базасын 
жарақтандыруда біршама жұмыс 
атқарылды. Атап айтқанда, Жала
ғаш аудандық ауруханасының 
қол  да нысқа берілуінің өзі ауыл 
ме  ди цинасының қолжетімділігін 
арт  тырды.

Кеселмен күресте өзім басқа
ратын көпбейінді облыстық ауруха
на мен Қазалы ауданаралық ауру
ханасында оттегі стансасы салы нып, 
іске қосылды.  Бұл өз кезе гінде көп 
көмегін тигізуде. 

Аймақ басшысы өз баянда

ма сын да денсаулық сақтау сала
сында аудандық орталық ауруха
налар салу мәселесі толығымен 
ше шілгенін, ендігі кезекте алғашқы 
медициналықәлеуметтік көмек 
көрсететін 62 нысанды 2024 жыл
ға дейін жаңарту жоспарланып 
отырғанын жеткізді. Осындай жү
йе лі жұмыстардың нәтижесінде 
бүгінде өңір «жасыл аймақта». 

Жалпы, өңірдің қай саласын 
алсақ та алға жылжу байқалады.   
Халқы мызда  «жұмыла көтерген 
жүк жеңіл» деген тамаша тәмсіл 
бар ғой. Қиындыққа қара май қол 
жеткізген барша жетіс тік теріміздің 
бастауы – бірлікте деп ойлаймын. 
Ендеше елге келген ін детті де бірге 
жеңеміз деп білемін.

Нұридин ӘМИТОВ,
 облыстық көпбейінді аурухана 

директоры

Облыс әкімі Гүлшара  Әбдіқалықованың тұрғындар алдындағы 
есебі коронавирус пандемиясымен күресуде  аймақта атқарылған 
жұмыстардан басталды.  Әлемді жайлаған пандемия  бәрімізге  үлкен 
сынақ болғаны белгілі.  Қауіпті кесел қалыпты өмірімізге біршама 
өзгерістер әкелді. Қоғамның қай саласы болмасын, сол өзгерістерге 
бейімделуге мәжбүр болды. Әсіресе, медицина саласына қиын соққаны 
жасырын емес. 

Ден қойғанға 
ем қонады

Өңірде облыстық жобалық кеңсе 
аясында «Visitorda.kz» ресми ақпа
раттықтуристік сайты әзірленген. 
Со  нымен бірге «Возрождение» ара
лын  дағы кемелердің қалдықтары ор
наласқан аумақтан аспан астындағы 
мұражай ашу жұмыстары пысықталуда. 
Мұнан бөлек, алдағы кезеңде туристік 
фирмалар, жоғары оқу орындарының 
студенттері, мектеп оқушыларына 
«Байқоңыр» ғарыш айлағы, «Қорқыт 
ата» мемориалдық кешені, «Сығанақ», 
«Жанкент» қалашықтары мен басқа да 
тарихи орындарға танымдық турлар 
ұйымдастырылмақ. 

Облыс әкімі өңірде демалыс 
орындары көп болғанымен, сервистік 
қызмет көрсету мен инфрақұрылым 
мәселесін жетілдіру қажеттігін на зарға 
салды. Арал ауданының әкімі Мұхтар 
Оразбаевқа «Қамбаш» дема лыс айма
ғына кіреберіс жол мен автотұрақ салу 

мәселесін шешуді тапсырды. 
– Арал ауданында туризмді дамы

туға мүмкіндік көп. Туристердің қы
зығушылығын пайдаланып, «Қамыс
тыбас» туристік маршруттар бойындағы 
туристік, мәденитарихи нысандардың 
инфрақұрылымдық жағдайын жақсар
туды қолға алу керек, – деді облыс 
әкімі.

Сондайақ аймақ басшысы Қазалы 
ауданындағы «Жанкент» қалашығын 
абаттандыру, Құттыбай кесенесі мен 
«СараманҚоса» мұнарасына жол салу 
мәселелерін қарады. Қармақшы мен 
Байқоңыр қаласында туризмді да мы
ту жағдайын талдау және тиісті жұ
мыстарды атқару қажеттігін міндеттеді.

– Қармақшы ауданында ішкі 
мәдени туризмді дамытуға мүмкіндік 
беретін «Қорқыт ата» мемориалдық 
кешені, «Марал ишан» кесенесі, «Же
тіасар», «Алтыасар», «ШірікРабат», 
«Сырлытам», «Қосқала» ескерткіштерін, 

Шиелі ауданындағы Ханқожа көлі, 
Жаңақорған ауданында «Сығанақ», 
«Өзгент», «Аққорған» қалашықтары, 
«Хорасан ата», «Сунақ ата» кесенелері 
және «Қатынқамал» үңгірі секілді та
рихи орындарда туризмді дамыту ке
рек және аталған нысандарға ба ратын 
жол мәселесін реттеуіміз қажет, – деді 
аймақ басшысы.

Облыс әкімі аудандарда туризм 
индустриясын дамыту үшін кешенді 
жұмыстар жалғастыруды және осы 
тұста жаңа бастамаларды іске асыруды 
тапсырды. Жиында айтылған әрбір 
мә селелердің орындалуына ба қы
лау жасауды орынбасары Нұрлан 
Тілешовке жүктелді. 

Айта кетейік, облыста 4 жағажай, 
4 шипажай, 11 демалыс орны, 30 жол 
бойы сервистік кешен, 113 орналастыру 
орны демалушыларға қызмет көрсетеді 
және 12 туристік фирма жұмыс 
жасайды.

ТУРИЗМДІ ТҮЛЕТУ ҚАЖЕТ

Әлеуметтік қорғау 
әлеуетті көтереді

1-бет

Мамандар өрттің шығу 
себебін көбіне тұрғын дар
дың өзіне әкеп тірейді. 
«Өйт кені қауіпсіздік талап
та рын сақтамайды» дейді. 
Негізгі себеп ретінде электр 
желісінің тұйықталуы, үйде
гі пеш пен газ қондырғы ла
рындағы ақау айтылып жүр. 

– Жылу беру маусымы 
басталғалы тұрғын үй сек
торларында 167 дерек тір
келді. Қаза тапқан 4 адам
ның 3і, жарақат алған 2 
адамның 1і – бала, – деді 
облыс әкімінің орынбасары. 

Жауапты сала өкілдерінің 
шұғыл жиналуына бір жа
ғынан күні кешегі қайғылы 
жағдай себеп болды. Қы

зылорда қаласының «Қызыл
жарма» қыстағындағы үй
лер дің бірінен шыққан өрт 
1 жастағы сәбидің өмірін 
жал мады. Құтқарушылар 
жа лынға оранған орыннан 
әйелді және оның 4 қызын 
шығарып үлгерген. 

Облыстық төтенше жағ
дайлар департаменті бас
ты ғының міндетін атқа
ру шы Руслан Қайрақбаев 
де партамент қызметкер ле
рінің тұрғындарға сақтық 
шараларын түсіндіруінің ке
мі жоқ екенін жеткізді. 

– Көмірқышқыл газын 
анықтайтын 3838 құ рыл ғы 
сатып алынып, оның 3723
і көпбалалы және қалтасы 

кө термейтін отбасылардың 
үй леріне орнатылды. Соның 
арқасында 3 отбасының 
қай ғылы жағдайдан аман 
қалғанын айтпасқа болмай
ды, – деді ол. 

Төтеншеліктердің аяғы
на оратылатын кедергі аз 
емес. Мысалы, кейбір ау
лалар мен үйлердің кіре
бе рістерінде темір пли та, 
бетон қоршау тұр. Қы зыл
орда қаласындағы Сыр да
рия өзенінің сол жаға ла
уындағы тұрғын үйлердің 
аулаларында су көздері 
жоқ. Көше бойында өрт гид
ранттары болғанымен, іске 
алғысыз. 

Күн тәртібіндегі келесі 
мәселе бойынша облыстық 
санитарлықэпидемио ло
гия лық бақылау департа
мен тінің басшысы Динара 
Жаңабергенова карантиндік 
шектеудің сақталуын бақы
лайтын мониторинг топта
ры ның жұмысын сынға 
алды. 

– Жыл басынан бері 

осындай 24 топ 1060 ны
санда рейдтік тексеру жүр
гізді. Нәтижесінде Қызыл
орда қа ласы мен Сырдария, 
Жала ғаш, Жаңақорған ау
дан дарында отбасылық
ме ре келік шара жасаудың 
8 дерегі тіркелді. Қалған 
ауданда заңбұзушылықтың 
анықталмауы күмәнді, – 
деді департамент басшысы. 

Кафе, мейрамхана, ком
пьютерлік клубтарда – 27, 
балабақша мен мектептерде 
9 дерек тіркелді. 38 жеке, 4 
заңды, 2 лауазымды тұлға 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды. 

Мәжіліс қорытынды сын
да облыс әкімінің орын
басары құзырлы орындарға 
өрттің салдарымен емес, 
себебімен күресуді тапсыр
ды. Ал мониторинг топта
рының жұмыс қарқынын 
күшейту керек. Өйткені 
Ден саулық сақтау министр
лігі алдағы айда корона ви
рустың өршуі мүмкін екенін 
болжап отыр. 

САЛДАРМЕН ЕМЕС, 
СЕБЕППЕН КҮРЕСУ КЕРЕК

Қызылордада тілсіз жау тыйылмай тұр. 
Коронавирус пандемиясы кезінде карантин талабын 
бұзғандарды анықтауда алғашқыдағыдай қарқын жоқ. 
Бұл мәселелер облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
төрағалық еткен мәжілістің өзегі болды. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb
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ТАҢ

Тарихтан аз-кем
Бүгінгі түсінікпен қабылдайтын 

болсақ, ақылы жол термині XVII 
ғасырдағы ағылшын елінен бас
тау алады. Алғашқы кезде жол 
жиегіндегі үйлер тұрғындары сол 
жолдың жөндеуі үшін жауап бер
ген екен. Бірақ, уақыт өте келе, жол 
қатынасы арта түскен сайын оны 
ұстап тұруға тұрғындардың шамасы 
келмейді. Тіпті жолды негізінен сау
дагерлер пайдаланып жатқаннан 
кейін тұрғындардың оны жөндеуге 
ықыласы да болмайды. Соның 
нәтижесінде 1663 жылы Ағылшын 
парламенті елдің үш графтығында 
жол үшін ақша алып, қаржыны жол 
жөндеуге пайдалану үшін арнайы 
судьялар өкілеттілігін бекітеді. Жол 
қатынасындағы нарықтық реттеулер 
осылай бастау алған еді.

Қазір әлемде автожол дардың 
ұзындығы 30 млн шақырымнан асса, 
оның 200 мың шақырымға жуығы 
ақылы. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп 
келеді. Италияда 7, АҚШта 9, Мекси
када 6, Қытайда 34, ал Жапония мен 
Малайзияда 10 мың шақырым жол 
ақылы екен. Ақылы жолдар Африка 
құрлығындағы бірқатар мемлекеттер
де де бар. Қысқасы, заманауи және 
қауіпсіз жолдармен зымырап жүру 
үшін әлемнің 30дан аса елінде ақы 
төлейді. 

Ақылы жолдар болуын қалай
тындар да және оған қарсы пікір 
білдірушілер де бар. Десе де, әлем 
бойынша мұндай жолдардың бо
луы оның қажеттілігін көрсетеді, 
нарықтық экономикадағы елдер үшін 
қалыпты жағдай саналады. 

Көрсеткіш өсетін 
түрі бар

Сөз жоқ, жол құрылысына көп 
қаржы жұмсалады. Оны күтіпұстау 
да оңай емес. Демек, бюджеттен 
қаржы шығынын азайтудың бір 
тәсілі – жолды ақылы ету. Дамыған 
елдерде бұрыннан бар тәжірибеден 
Қазақстан да тыс қала алмады. Осы
лайша 2013 жылдың мамыр айынан 
бастап ұзындығы 224 шақырымдық 
«АстанаЩучинск” автобаны ақылы 
жолға айналып, бір жылда 800 млн 
теңгеден астам қаржы түскен. 

Бүгінгі таңда елімізде «Нұр
СұлтанЩучинск», «НұрСұлтанТе
мір тау», «АлматыҚапшағай» және 
«АлматыҚорғас» аралығында бар
лығы 682 шақырым болатын жол 
ақылы жүйеде жұмыс істейді. Өт
кен жылы осы жолдарды пайдала
ну нәтижесінде 5 млрд теңгеден 
астам қаржы түскен. Бұл қаржы жол 
учаскелерін жөндеуге, оны жақсы 
жағдайда ұстап тұруға, сервистік 
қызметтерді жақсартуға, басқа да 
игіліктерді жасауға жұмсалады.

Ақылы жолдарды пайдала
ну тәжірибесінің табысты іске 
асқанына байланысты 2019 жылы 

инфрақұрылымды дамытудың 2020
2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданды. Соған сәйкес 2024 
жылдың аяғына қарай елдегі 11 мың 
шақырым жол, яғни республикалық 
маңызы бар тас жолдың жартысы 
ақылы болады. 

2025 жылы 11 мың шақырымдық 
жол ақылы негізге айналғанда 
 Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі жыл сайын 70 млрд 
теңгеден астам қаржы түсіреді деген 
болжам жасап отыр. 

 
Тиімділік неде?

Ал енді біздің облыстың жағ дайына 
қайта айналып келейік. «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ ұйым дастыруымен «Достық» 
үйінде өткен қоғамдық тыңдау 
«ҚызылордаШымкент», «Қызылорда
Қарабұтақ» автомобиль жолы учас
кесінде қауіпсіз жүйені енгізу туралы 
болды.  «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ өкілі 
Бауыржан Камаладин  мемлекеттік 
бағдарламаға  сәйкес 2024 жылдың 
аяғына қарай елдегі 11 мың шақырым 
жол, яғни республикалық маңызы бар 
тас жолдың жартысы ақылы болаты
нын айтып, оның ішінде «Қарабұтақ
Қызылорда» және «ҚызылордаШым
кент» жол учаскелері бар екенін 
жеткізді. Бұл жол учаскелерін ақылы 
жүйеге енгізу биылдың өзінде бастау 
алмақ. 

Ақылы жүйені енгізу жолдарда 
жүргізушілер мен жолаушылардың 
қауіпсіздігін және жайлылығын 
қам тамасыз етуге, жол апатын 
азайтуға, жол инфрақұрылымының 
дамуына ықпал ететін болады. 
Барлық төлем жүйесі енгізілген ав
тожол учаскелерінде мін детті түрде 
жарықтандыру, үй жан уарларының 
жолға шығып кетпеуі үшін 
қоршаулар, сондайақ, түнгі уақытта 
жүргізушілердің қауіпсіздігін қам
тамасыз ету үшін арнайы белгілер 
мен катафоттар орнатылады. Ал, 
мониторинг жүргізудің заманауи 
смартжүйесі жолдағы көліктердің 
легі мен жылдамдығын бақылайды.

Сонымен қатар, арнайы бай
ланыс орталығы жұмыс істейді. 
Жүргізушілер тәулік бойы 1403 
callорталығына тегін қоңырау ша
лып, ақылы автожолдарға қатысты 
сұрақтарына жауап ала алады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
ақылы учаскелерде тәулік бойы па
трульдеу жүргізіледі. Жол қызметтері 
жолдың жайкүйін тексереді, жол 
жиегін тазалауды жүзеге асырады 
және төтенше жағдай кезінде жедел 
көмек көрсетеді.

Төлем қалай жасалады?
Қоғамдық тыңдауда жеңіл 

автокөлік үшін ІІІІІ техникалық 
санаттағы жолдармен жүру тегін, ал 

І санаттағы автожолдарға іргелес 
аудандардың тұрғындарына жыл
дық абонемент бойынша жеңіл
дікпен жол жүру ұсынылатыны 
туралы айтылды. Мысалы, авто
дә ліздің Қызылордадан батыс 
аудандар бағытындағы жол ІІ са
натта болғандықтан, онда тек жүк 
автокөліктері үшін ғана ақылы 
болмақ. Ал Шымкент бағытында 
жеңіл автокөліктер үшін де төлем 
жасалады. Облыс аумағында тір
келген жеңіл автокөліктер үшін 1 
мың теңге абонементтік төлем жа
сап, бір жыл бойы жүре алады.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ  келесі 
өкілі Берік Хасенов жолдарда 
төлем қабылдаудың «ашық» жүйесі 
енгізілетінін айтып берді. Бұл ақылы 
учаскелерде шлагбаумдардың бол
мауын көздейді. Яғни, көліктердің 
мемлекеттік нөмірлерін тіркеу, 
жүріп өткен жол үшін ақы алу 
бақылау аркаларына бекітілген 
арнайы камералар және 
жабдықтардың көмегімен жүзеге 
асады. Жол ақысын төлеу үшін 
автокөліктің мемлекеттік нөмірі 
бойынша шотты толтырудың 20
дан астам түрі қарастырылған.

Қоғамдық тыңдау барысында 
қатысушылар тарапынан көптеген 
сұрақ қойылып, бірқатар  ұсы н ыс 
айтылды. Сын да қозғалмай 
қалмады.

АВТОБАН 
АҚЫЛЫ БОЛМАҚ

Шешім 
қабылданған жоқ

НАТО елдері Қорғаныс 
министрлері сәрсенбі және бейсенбі 
күндері өткен телеконференциядағы 
кездесуін аяқ тады. Альянстың 
Қорғаныс министр лерінің 
«виртуалды» саммитінде күн 
тәртібіндегі қаралған мәселе – 
НАТО-ның Ауғанстан мен Ирактағы 
миссиясы, жетістікті бағалау және 
«НАТО-2030» бастамасы. 

Сондайақ министрлер НАТО серік
тес тері – Финляндия, Швеция және 
Еуро палық одақпен кездесіп, ортақ 
қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Бас
пасөз конференциясында сөз сөйлеген 
НАТОның бас хатшысы Йенс Столтен
берг қазіргі кезде Альянс Ауғанстанда 
қалу мәселесіне қатысты нақты шешім 
қабылдамағанын айтты. 

– Шекті мерзім, яғни 2021 жылдың 
1 мамыры жақындап келе жатқандықтан 
НАТО жақтастары бірбірімен тығыз 
талқылауды және таяу апталарда 
әрекеттерін үйлестіруді жалғастырады. 
Ауған қауіпсіздік күштерін оқы тып және 
қаржыландыра отырып, біздің «Нақты 
қолдау» миссиясынан ауыт қы маймыз. 
НАТО бейбіт процесті қолдайды және 
осыған байланысты әскеріміздің са
нын едәуір азайттық. Бейбіт про
цесс – зорлық пен азапты тоқтатуға 
апаратын мүмкіндік. Бейбіт өмірді 
қалыптастырады. Бұл ауған халқы үшін 
өте маңызды. Өңірлердің қауіпсіздігі, 
біздің қауіпсіздігіміз үшін де. Бірақ 
келіссөздер құбылмалы болғандықтан, 
үрдіс баяу жүріп жатыр, – деп атап өтті 
НАТОның бас хатшысы. 

Оның айтуынша, Ауғанстанда бейбіт 
өмірді қалыпқа келтіру керек. Сонымен 
қатар, НАТО өкілі Талибан жақтастарына 
шынайы келіссөз жүргізуге, агрессия 
деңгейін төмендетуге шақырды. 

– НАТОның мақсаты – Ауғанстанды 
елдерімізге шабуыл жасайтын тер
рорис тердің мекеніне айналдырмау, 
– деді Й.Столтенберг. Сонымен қатар, 
альянс тың қорғаныс ведомстволары 
бас шыларының саммитінде НАТО
ның Ирактағы миссиясын 500ден 4 
мыңға дейін ұлғайту туралы шешім 
қабылданды.

«Қара алтын» 
қымбаттады

Екі-үш күннен бері «қара 
алтын» қымбаттап жатыр.  Brent 
сұрыпты мұнай баррелінің бағасы 
65 доллардан асты. Ресми дерек 
бойынша, Brent бағасы 1,2% 
көтеріліп, 65,12 долларға жетті. 

Соңғы рет Brent мұнайының бағасы 
2020 жылдың қаңтарында бір баррелі  
65 доллардан асқан еді. WTI баррелінің 
құны 1,7% қымбаттап, 62,21 доллар 
болды. Шикізат бағасының өсуіне АҚШ
тағы мұнай өндірісінің қысқаруы түрткі 
болып отыр. Energy Aspect дерегі бо
йынша, Құрама Штаттарда күн суып, 
салдарынан бір күнде өндірілетін мұнай 
көлемі 2 млн баррельге азайған. Оның 
үстіне шикізат өңдейтін зауыттардың 
мұнайға деген сұранысы 3 млн баррель
ге кеміген.  Ескере кететін жайт, ОПЕК 
биыл мұнайға деген сұраныс аз бола
ды деп отыр. Ұйым сарапшыларының 
айтуынша, сұраныс көлемі бір тәулікте 
100 мың баррельге қысқарып, 5,8 мил
лион баррельге дейін төмендейді. 
Халықаралық энергетикалық агенттік 
коронавирустың жаңа штамдарының 
таралуы мен локдаундар кесірінен 
сұранысқа қарағанда ұсыныс мөлшері 
көбірек дегенді мәлім етті.

ДСҰ-ның жаңа 
басшысы

Женевадағы Дүниежүзілік сауда 
ұйымының бас кеңесі ұйымның 
басшысы қызметіне Нигерия өкілі 
Нгози Оконджо-Ивеаланың канди-
датурасын мақұлдады. Нигерияның 
бұрынғы қаржы министрі жаңа 
қызметіне 1 нау рыздан бастап 
кіріседі.

Өзінің айтуынша, ОконджоИве
ала, ең алдымен, әлемдік сауданың 
коро навирус пандемиясынан кейін 
қайта қалпына келуіне ерекше мән 
береді. Жаңа төраға Дүниежүзілік сау
да ұйымының қазіргі уақытта көп теген 
проблемамен бетпебет келіп отыр
ғанын еске салды. Оның сөзіне сен
сек, ұйымдасқан нәтижелі жұмыс бұл 
ұйымды әлдеқайда қуатты, бүгінгі күнге 
бейім делген белсенді етеді. 

– Бұл жол – өте ұзақ, ауыр және 
белгісіздікке толы. Бірақ жаңа күн туды, 
енді нағыз жұмысты бастауға болады. 
Бүгінде Дүниежүзілік сауда ұйымына 
мүше мемлекеттер тарихты өз қолымен 
жасап отыр. Ұйым құрылған 73 жылдан 
бері алғаш рет әйел адам, Африка өкілі 
басшылыққа келді. Бұл – нағыз серпіліс. 
Мен жақсылыққа сенем, – деді Нгози 
ОконджоИвеала. 

Жаңа төрағаны Еурокомис
сия басшысы Урсулуа фон дер Ляй
ен құттықтады. Ол өз құттықтауында 
бұл сәттің тарихи маңызын ерекше 
атап өткен. Фон дер Ляйеннің айту
ынша, Еуроодақ Дүниежүзілік сауда 
ұйымының реформасын жақтайды және 
ережеге негізделген көпжақты сауда 
жүйесін қорғауға көмектеседі. Айта 
кетейік, ұйым басшысының лауазымы 
өткен жылдың 31 тамызынан бері бос 
тұрған болатын. Осыған дейінгі төраға 
Роберту Азеведу сол күні басшылық 
уақыты аяқталмаса да, қызметінен кетті.

1-бет

Биыл жауыншашынның, қар 
суының аз болуы әсер етіп тұр. 
Қырғыз ағайындар жаз айларында 
«Тоқтағұлға» су жинап, қыс айларын
да энергия өндіруге пайдаланады. 
Қазір ол жақтан секундына 600 тек
ше метр көлемінде су түсіп жатыр. 
Ертең күн жылып, энергияға сұраныс 
аз болғаннан кейін олар су тастауды 
азайтып, қысқы энергетикалық ре
жим үшін су жинауды қайта бастай
ды. Сондықтан жаз айларында олар 
су жіберіп тұру үшін біздің Үкімет 
оларға көмір немесе мазут  секілді 
энергия өндіруге қажетті тауарлар
ды босатуға келісім жүргізуде. Одан 
кейінгі «Қайраққұм» су қоймасы то
лып тұрғандықтан транзиттік қыз мет 
атқарып, яғни келген суды тө мен 
жіберіп тұр. 

– Бірақ біз үшін өткір мәселе 
– «Қайраққұмнан» «Шардараға» 

дейінгі аралықта дариядан судың 
көп алынып жатқаны. Өзбек 
ағайындар мақталық алқаптарын 
шайып жатыр. Оның үстіне осы 
аумақтарда жауыншашын және 
қардың еруімен табиғи түрде 
қосылатын су жылғалары да азайған. 
Болжам бойынша осы кезеңде 
«Шардараға» секундына 900950 
текше метр су түседі деп есептел
се, қазір 450500 текше метр ғана. 
Сондықтан келген суды бірінші ке
зекте «Шардара» мен «Көксарайға» 
жинап жатырмыз. Сәуірге дейін 
екі су қоймасында 77,2 млрд тек
ше метр көлемінде су жинақтап, 
биылғы егінге пайдаланамыз деген 
жоспар бар, – деді инспекция бас
шысы

«ҚазСуШар» РМК облыстық 
филиал мәліметі бойынша облыс 
аумағына секундына 250 текше 

метр су кіруде. Жаңақорған ауда
нында 7 ақпаннан бері  мұз жүру 
процесі басталса, қазір Шиелі ау
данында да қозғалыс бар. Облыс 
бойынша Сырдария өзеніндегі 
мұздың орташа қалыңдығы 2050 
см аралығын құрап отыр. Сең жүру 
процесі күнделікті, кейбір жағдайда 
сағат сайын жергілікті атқарушы 
органдарға хабарланады. Барлық 
өндірістік учаскелерде тәуліктік 
кезекшілік ұйымдастырылып, Сыр
дария өзені бойынша мониторинг 
жүргізілуде.

Филиал тарапынан Қызылорда 
қаласы мен аудандар бойынша елді 
мекендерді су басу қаупін болдыр
мау ісшаралары бекітілген. Қауіпті  
учаскелерде инертті материалдар 
(бау қамыс, қарабура, қадалар) 
дайындалған. Су шаруашылығы 
нысандарын пайдалану Ережесіне 
сәйкес «Қызылорда», «Қазалы», 
«Ақлақ» су тораптарының барлық 
қақпақтары ашық және транзиттік 
режимде. Су тораптарында тәулік 
бойы филиалдың диспетчерлері 
жұмыс істейді, олар сағат сай
ын ақпаратпен қамтамасыз етеді. 
«Әйтек» су торабындағы жөндеу 
жұмыстарына сәйкес Қараөзек ар
насына 150 текше метрге дейін су 
тасталатын болады.

Көп су келеді деген қауіп 
жоқ, дегенмен, сең қозғалған 
уақытта оқыс жағдайлар бо
лып қалуы ықтимал. Соған бай
ланысты облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасы да 
сақтыққа сай еңбекке көшкен. Об
лыс аумағында  56 қауіпті  аумақ 
белгіленіп, оған 130 жауапты ме
кеме бекітілген. Олардағы арнайы 
техника 402 бірлікті және 1178 
адам күшін құрайды. 68,6 тонна 
жанаржағармай, 154 590 дана қап 
және басқа да материалдар қоры 
қалыптастырылған. Қызылорда 
қа ласы мен аудандарда тасқын 
су кезеңінде халықты көшіруге 
арналған 84 эвакуациялық жи
нақтау, 103 қабылдау пункт і және 
«Қазавиақұтқару» акцио нерлік 
қоғамымен жасалған келісім
шартқа сәйкес, 1 тікұшақ да
йын дыққа келтірілген. Мұз жару 
жұмыстарына қаржы бөлініп, ар
найы мамандандырылған мекеме
мен келісімшарт жасалған.

Дегенде, қазір Сырдария өзені 
арнасындағы жағдай тұрақты. 
Ал өткен жылы су тапшылығын 
сезінген аграршылар биыл кү ріш 
егістігінің көлемін 5,1 мың гек
тарға азайтады. Есесіне дәнді да
қылдардың өзге түрлерінің көлемі 
арт тырылмақ. Сырдария өзені ар
қылы түсетін судың 70%ке жуығы 
қыс айларында келетіндігі ес ке
ріле отырып, сол суды тиімді жинау 
үшін қоймалар салу жоспарланып 
отыр.

Облыс әкімі Гүлшара 
 Әбдіқа лықова халық алдындағы 
есепті кезде суінде биыл «Қара
өзек» және «Күміс кеткен» су қой 
маларының жо балау құжат та ма
лары аяқталған соң, құрылысы 
бас талатынын мәлімдеді. Ал бүгінгі 
күні «Қызыл орда» мен «Әйтек» су 
тораптарын қайта жаңғырту және 
Жалағаш ауданындағы дренажсу
ару жү йесін жетілдіру жұмыстары 
қарқын алуда. Бір сөзбен айтқанда, 
мұның бәрі – тіршілік нәрін тиімді 
пайдаланудағы батыл бастамалар.

ДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ

СУ – ТАУАР ЕМЕС, ӨМІРЛІК РЕСУРС
«Арал-Сырдария» бассейндік инспекциясының басшысы Сейіл-

бек  Нұрымбетовтің айтуынша, дария дағы су жағдайы жоғарыдағы су 
қой маларына байланысты. Оның ішінде бірінші кезекте тікелей әсер 
ететін ең үлкен су қоймасы – «Тоқтағұл».  Жалпы сыйымдылығы 19,5 
млрд текше метр болатын  қоймада қазір 10,1 млрд текше метр су бар. 
Өткен жылы 13,1 млрд текше метр болған еді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».Sb
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«Ореn space» – 
жүйелі 
қызмет көзі
Тақырыпқа тұздық ретін

де айта кетейік, өңірде кедер
гісіз орта қалыптастыру және 
мемлекеттік қызмет көрсе ту
дің ашықтығын қамтама сыз 
ету мақсатында 60 мемле
кет тік мекеме «Ореn space» 
форматындағы кеңселерде 
жұмыс істейді, сонымен қатар 
қазір 10 «сервистік әкім ші
лік» қызмет көрсетуде. Жа ңа 
форматтағы кеңселер әлеу
меттік, құқық қорғау, жас тар, 
кәсіпкерлік салалары мен 
мемлекеттік қызмет көр сету 
ме кемелерінде ұйымдас ты
рыл ған. Сондайақ, сот төрелігі 
де өз жұмысын «Ореn space» 
форматында көрсетуге көшті. 

Облыстық, қалалық әкім
шілік сот кеңселері бұл жұ
мыстарды жолға қойды. Әділ
дікке жүгінушілер қара лып 
жатқан іс барысы бойынша 
толық ақпараттарды кеңсе
лерден кедергісіз алуына және 
кезекші прокурор, адвокаттар 
мен кәсіби медиаторлардың 
кеңесіне жүгінуіне мүмкіндік 
бар. Облыстық сот төрағасы 
апта сайын ашық кеңестіктегі 
кеңседе тұрғындарды жеке 
мәселелері бойынша қоғам
дық қабылдауды жүргізуде. 
Іс процестерінің ашықтығын 
қам тамасыз етуде тұлғалар 
іс терді онлайн көруіне, ба
қы лауына болады. Мәсе
лен, Қазалы, Сырдария ауда
ны ның орталықтарында 
ор на ласқан мекемелер үйінде 
жұ мыс пен қамту, әлеумет
тік бағ дарламалар және аза
маттық хал актілерін тіркеу 
бө лімі, жұмыспен қамту ор
талығы, тұрғын үйкомму нал
дық шаруашылығы бөлімі, 
ау дандық құрылыс бөлімі, ав
томобиль жолдары және жо
лаушылар көлігі бөлімдері бір 
ғимаратқа топтастырылып, 
«Ореn space»ке көшкен. Ал, 
қала тұрғындары қабыл дау
ларына бекітілген кестеге сәй
кес, жеке мәселелер бойын ша 
алдын ала жазылусыз немесе 
онлайн жазылу арқылы кіре 
алады. Облыс бойынша сы
байлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл департаменті жер
гі лікті атқарушы билік орган
дарымен бірлесіп, әділ дік, 

па расаттылық, сенім құнды
лық тарын және сыбайлас жем
қорлыққа мүлдем төзбеушілік 
қағидаттарын қалыптастыру, 
билік органдарының халыққа 
қызметін ашық кеңістікте 
ұйым дастыру арқылы кеңінен 
на сихаттау жұмыстарын жыл
дан жылға күшейтіп келеді. 

Артық шығынсыз 
қызмет алыңыз
Бүгінде халыққа көрсеті

летін мемлекеттік қызмет тер
ді  алу процесі бұрынғы дан 
жеңілдетілді. Оның элект ронды 
форматқа көшуі жемқор лыққа 
қатысты құқық бұзушылық
тарды азайтуға мүмкіндік бе
ріп отыр. Статистиканы сөй
лет сек, облыстағы қызмет 
бе руші мекемелермен былтыр 
372 мемлекеттік қызмет тү
рі бойынша 6155896 қыз мет 
көрсетілген. Осыған қа рап, 
көрсеткіштің 2019 жыл мен 
са лыстырғанда 2454316 қыз
метке немесе 66,3 про цент ке 
артқанын аңғаруға бо лады. 

Ал, электрондық түрде 
3748279 қызмет көрсетілген. 
Жалпы, мемлекеттік көрсеті
летін қызметтердің, оның 
ішін де электрондық қызмет
тер дің саны атқарылған жұ
мыс  тардың ауқымын байқа тып 
отыр. Азаматтар сұраны сы ның 
өсуі, сонымен қатар пандемия 
кезіндегі каран тиндік шек теу
лердің де әсері мемлекеттік 
қызметтерді ақылы түрде көр
сететін орындардың көптеп 
ашылуына ықпал етті. «Аталған 
орындарда «электронды үкі
мет» вебпорталынан тегін 
алуға болатын қызметтерге 
дел далдық жасағаны үшін 
тұр ғындардан 500 теңгеден 
бастап 3000 теңгеге дейін 
сұралған. Мысалы, кез келген 
анықтама алу құны – 500 теңге, 
электронды цифрлық қолтаңба  
алу, мекенжайға тіркелу – 
1000 теңге, балабақшаға тір
кеу – 2000 теңге. Бұл қызмет
терді артық шығынсыз алуға 
мүмкіндік бар», – дейді Мем
лекеттік қызмет істері агент
тігінің облыс бойынша депар
тамент мамандары. 

Тақырыпты тарқатсақ, бі
рін шіден, жоғарыда айтқа
ны  мыздай, тегін қызметті 
ақы лы алады, екіншіден, тұр
ғындар ЭЦҚсын құпия сөз
дерімен бірге сол қызмет 
ал ған орындарға тастап ке

теді. Одан кейін сіздің ЭЦҚ 
қандай мақсатта пайдаланы
латыны белгісіз. Бұл мәселе 
бақылаудан түспеді. Депар та
мент бастамасы негізінде об
лыс әкімдігінің қолдауымен 
«Элек трондық қызметтерді өз
дігінен алу орталығы» жұмы
сын бастап кетті. Орталық 
осы кезеңге дейін 4500ге 
жуық тұрғынға көмекке кел
ген. Аталған орталықта «Аза
маттарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
фи лиалының мамандары ке ңес 
беріп, сан сауалға жауап бе руге 
дайын. Сондайақ, өткен жы
лы департамент мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер сала
сындағы заңнаманың сақ
та луы бойынша 47 тексеру 
жүр гізген. Нәтижесінде 222 
заң бұзушылық анықталып 
отыр. Ең көп орын алған факт 
қатарында стандартта көз
дел меген құжаттарды талап 
ету, қызмет көрсету рәсім де
рін, мерзімін бұзу, құжаттар 
топтамасы толық болмаса да 
қызмет көрсету бар. 

Тұрғындар 
мәселесі «Адалдық 
алаңында» 
шешімін табуда
Жең ұшынан жалғасқан 

ке селдің ұлт қауіпсіздігіне 
қа  тер төндіретіні айтпаса 
да түсінікті. Онымен қазір 
әлем  дік деңгейде күрес жү
руде. Елімізде, оның ішінде 
өңірде жемқорлықпен күрес
те қажетті шаралар іске асы
рылуда. Қоғамдық бақылау 
жобасы қолға алынған. Соның 
нәтижесінде «Жасырын сатып 
алушы» тәсілімен қорғаныс, 
кеден ісі, әлеуметтік және 
денсаулық сақтау салаларына 
бақылау күшейген. Агенттік 
бастамасына сәйкес, облыс 
әкі мінің қолдауымен «Ақмешіт 
– адалдық алаңы» жобалық 
кеңсесі де ашылып, тұрмыстық 
жемқорлықты жою мен оның 
алдын алу бағытындағы шара
лар атқарылуда. Жоба аясында 
азаматтардың күнделікті ты
ныстіршілігімен тығыз бай
ланыста болатын 10 сала лық 
ба ғыт айқындалған. Жо  ба лық 
кеңсе жетекшісі Жан дос Тұс
мағамбетовтің ай туын ша, жұ
мыстың не гіз гі бағыты – қо
ғамдық бақы лауды қамтамасыз 
ету, сан дық тех нологиялар мен 

сыбайлас жемқорлықтың ал
дын алу құралдарын енгізу, 
парасаттылық, адалдық және 
сыбайлас жемқорлыққа төз
беушілік қағидаттарын, биз
неспроцестерді жетілдіру. 

– «Ақмешіт – адалдық 
ала ңы» жобалық кеңсесі аза
маттармен еркін форматта 
тілдесіп, мәселесін тыңдауға, 
конструктивті шешімдердің 
қа  былдануына мүмкіндік бер
ді. Жобаның тағы бір мақ
саты – ашықтық пен жария
лылықты қамтамасыз ету. 
Өт кен жылы облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова және 
аудан әкімдері «Antikor.live» 
жобасына қатысып, тіке лей 
эфирде әлеуметтік желі қол
данушыларының сұрақта ры
на ашық жауап берді. Ашық 
бюджеттердің интерактивті 
картасында облыс бойынша 
698 мемлекеттік мекеме 802,3 
млрд теңгені құрайтын бюд
жеттерін жариялаған болатын. 
Қоғам өкілдерінің қатысуымен 
2 баға өсіру фактісі анықталып, 
қалпына келтірілді. Биыл әр 
мекеменің кіреберісіне QR 
код көрсетілген ақпаратты 
орналастыру жоспарлануда. 
Бұл сол мекемеге келген әр 
азаматқа QR кодты сканерлеу 
арқылы ашық бюджеттердің 
интерактивті картасында жа
рияланған бюджетпен тікелей 
танысуға мүмкіндік береді. 
Со нымен қатар кәсіпкерлер 
па латасымен де әріптестік 
бай ланыс бар. Ендігі кезекте 
халықаралық сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ISO 37001 
стандартын өңіріміздің меке
мелерінде тарату жұмыстары 
қарқын алады, – деді Ж.Тұс
мағамбетов.

Бұған қоса «Ақмешіт – 
адал дық алаңы» жобасы ар
найы мониторингтік топтар
мен бірлескен істерге серпін 
беруде. Тұрмыстық жемқор
лықты жою мақсатында 2019 
жылы әр ауданда жобаны 
жү зеге асыруға жауапты қыз
меткерлер бекітілген, ал өткен 
жылы әр ауылдық округте 
адалдық елшілері сайланған. 
Биыл оларды әр елді мекенде 
қамту жоспарланып отыр. Ол 
үшін ардагерлер кеңесі, ең бек 
ар дагерлері, еріктілер тарты
лады, яғни жоба шеңберінде 
облыстағы барлық 146 елді 
мекен қамтылады. Аталған ша
ралар жемқорлыққа төзбеу
шілікті күшейтуге, оның жолын 
кесуге үлес қосары анық.

АШЫҚТЫҚ – СЕНІМ АРҚАУЫ

Қазіргі медицинаның не
гізі ғасырлар бойғы адамдар 
тә жірибесі, халық емінде 
екені даусыз. Таби ғатпен 
бірге өс кен бабаларымыз 
қай өсім діктің неге дәру 
екенін тап басып таныған. 
Сыр өңіріндегі өсімдіктердің 
де пайдасы сан алуан. Өт
кен жылдары қы зыл мия 
тамырының шет ел ге жө
нелтілуі туралы көп ай тылып, 
өзгелерге дәру, өзіміз зәру 
болып қалмайық деп дабыл 
қағылғаны рас.  Бүгінде 
қызыл миядан бөлек қандай 
дәрілік өсімдіктерді білеміз?

Облыс флорасында шама
мен 819 түр кездессе, оның 
50ге жуығы дәрілік өсімдік 
болып саналады. Олардың 
ішін де қызыл мия, ұсақ жа
пы рақты ақсора, кәдімгі 
ады распан, кәдімгі жантақ, 
кәдімгі болатжапырақ, ит
сигек бұ йыр ғын, ақмия, да
ла лық шыр мауық, жатаған 
бидайық, түк тіаталықты ті
кен бұта, орыс тікенбұта се
кілді түрлері бар. Қорқыт 
ата атындағы Қы зылорда 
университетінің доценті, био
логия ғылымда рының кан
дидаты Айнұр Бай кенжеева 
олардың өзі барлық жерде 
емес, орналасқан ау ма ғы на 
байланысты әркелкі тарал
ғанын айтты.

– Аллювиальдішалғын
дық топырақта дәрілік өсім
дік  тердің 9 түрі кездеседі. 
Олар – ақмия, кәдімгі түйе
табан, қызыл мия, дәрілік 
бақбақ, сырдария сүттігені, 
ұсақ жапырақты ақсора, шы
ғыс жібілген, үшкіржеміс жи
де. Шикізат ретінде үшкір
жеміс жиде және ақмия 
қол  данылуы мүмкін. Аллю 
виа льдышалғындық тақыр
лан ған топырақтың дәрілік 
өсім діктері жыңғылтерек 
қа уымдастығынан тұрады. 
Сыр дария өзенінің ескі аты
рабында шалғындықбатпақ 
топырақ кеңінен таралған. 
Мұндай аймақта шалғындық
батпақ топырақтың дәрілік 
өсімдіктері өседі. Олар шөп
тесінмияажырыққияқ қа
уым дастығынан тұрады. 

Қызыл мия тамырындағы 
бағалы шикізат – глицир
ри зин қышқылы. Тәттілігі 
жа ғы нан қанттан 50 есе жо 
ғары. Қызыл мия тамы рын
да гли цирризиннен бас қа 
дә   рілік сипаттағы химия  лық 
қо сылыстар оны бағалы ете 
түседі. Дәрілік және тех ни
калық өсімдік тен қа бынуға, 
жараға қарсы, спазмға (тү
йілуге) картизотәрізді және 
басқа да биологиялық бел
сенді әсері бар препараттар 
алынады. Тәтті тамырды 
сал қындағанда және кеуде 
ау ыр ғанда қолданады. Одан 
шы рын, қайнатпа, сығын ды
лар дайындалады. Мия та мы
рынан дайындалған шы рын 
арқылы ойық жаралар ем
деледі. Күніне 40 г қабылдау 
ауруды бәсеңдетеді. Әде
биет тегі мәліметтер бойын
ша 4 аптадан соң ас қазан 
жа расы біте бастайды. Ке
йінгі жылдары қызыл мия 
тамы рынан және жер бетілік 
мү шелерінен 8 процентке 
де йін глюкозит класына жа
татын азотсыз сапонин бөліп 
алынды. Фармакопияда сапо
ниннен алынған препараттар 
қақырық түсіруге, зәр айда
ғыш, склероптикаға қарсы 
пайдаланылады. Олар ас
қо рыту жолында астың сіңі
рілуін жақсартады, гормон
дардың белсенділігін 
жо ға рылатады. Құрамында 
са по нин шикізаты бар гор
мо нальды препарат қант 
диабеті, қызыл жегі, құрт 
ау руының жеңіл түрлерін 
жә не басқа мүшелерді, жұқ
палы қатерлі ісіктерді, жы
ныс тық, психикалық және 
бас қа да ауруларды емдеуге 
қолданылады. Ғалымдар ай
туынша, пайдалылығы жө
нінен мия аңыз болған алтын 
тамырдан кейінгі екінші 
орынды иеленеді, – деді 
Айнұр Тұрдыбайқызы.

Бүгінде дәрілік шөптердің 
бағасын білетін емшінің бірі 
– Әйтеке би кентінің тұрғыны 
Мағрипа Алмағанбет. Қазалы 
темір жол ауруханасында 35 
жыл мейірбике қызметін ат
қарған ол зейнетке шыққасын 
адамдарды шөппен емдеуге 
шешім қабылдаған.

– Дәрілік өсімдіктерді 
не гізінен Қазалы қаласының 

аумағынан жинаймын. Айта
лық, жусанды мамыр айының 
бас жағында, балғын кезінде 
жинап аламын. Әйтпесе, 
ауарайына байланысты қа
тайып кетеді. Жусан қатерлі 
ісік ауруларын емдеуде, 
ішек құрттарын түсіруде 
пай  да ла  нылады, сондайақ, 
адам  ның тағамға деген тә
бетін қалпына келтіреді. 
Қазақ «Жалбызды жерде 
жан қалады» демей ме, 
жал бызды аулада егемін. 
Оны бауыр, асқазан, бүйрек 
аурулары бар науқастарға 
қолданамын. Қырмызыгүл 
жү рек, көз, бауыр ауруларын 
ем деуге пайдаланылса, тыр
нақгүл бауырға жақсы. Жылда 
Алматыға барып, таудан дә
рілік шөптің 130дай түрін 
жинап, женшень, түймедақ 
секілді бізде кездесе бер
мейтін өсімдіктерді алып 
қай тамын, – деді ол. 

Мағрипа апай дәрілік 
шөп тер қолжетімділігімен 
қа  тар, ағзаға зиянды емес 
еке нін баса айтты. Бүгінде 
дә рілік шөптердің қырсы
рын келініне үйретуде.

Біле білсек, даладағы 
жан тақтың да, бақбақтың да, 
меңдуананың да пайдасы бар 
екен. Оларды қалай, қандай 
мақсатта қолданылатынын 
біл мек үшін Сейітқамза Қа
лиевтің «Емдік рецепттер 
эн циклопедиясын» парақтап 
көрдік.

Құмдауытты далада, ала
са таулардың етегінде өсетін 
жантақтың құрамында С дә
румені, каротин, эфир май
лары, гликозидтер бар. Оның 
іш жүргізетін, тер шы ға ра тын, 
зәрді айдайтын, өтті жүр
гізіп тазалайтын және түрлі 
қа бынуларға қарсы қол да
на тын қасиеттері болады. 
Құл мақ гүлімен қосып қай
натып ішсе, ас қорытуға кө
мектеседі, ауырғанды баса
ды. Ал бақбақтың шөбін, 
та мы рын дәрі үшін жинайды. 
Бақбақ асқа тәбетті ашып, ас 
қорыту жүйесінің жұмысына 
көмектеседі. Созылмалы іш 
қатуға қолданылады. Бала 
емізіп жүрген ананың сүтін 
көбейтуге, теріге шыққан 
бөрт кендерге, безеуге басқа 
шөп термен қосып дәрі жа
са лады. Меңдуананың тұқы 
мы мен жапырағының құ
рыс  қанды жазып, жүйкені 
тыныш тандыру, ауырғанды 
басу қасиеттері бар. Ол өте 
улы келеді. Жасау кезінде 
аса сақ болған жөн. Асқазан
ішек құ ры суға меңдуана 
тұқымын, тырнақгүлді, қы
зылмия тамы рын арнайы 
мөлшерімен қо сып, суға 
қайнатып ішеді. 

 Бір шөптің өзі бірнеше 
ауруға ем. Сөз басында 
өңір  де дәрі өндірісіне не
гіз дел ген арнайы зауыт жоқ 
еке нін айтқан едік. Ай нұр 
Бай кенжеева дәрілік мақ
сатта өндіріс ашу үшін ең 
бастысы ем дік шөптердің 
қорын сақ тап отыру керек 
екенін баса айтты.

– Кез келген кәсіпкер 
бұл жұмысты бастап кете 
ал майды. Өсімдікті жинап, 
ті келей өнім өндіруге 
де йінгі жоспар қажет. 
Топы  рақ қа, өсім дікке 
био ло гиялық, эко логиялық
фарма кологиялық талдама 
жа сау, шикізаттың массасын 
анықтау, аз уақытта зауыт 
тоқтап қалмауы үшін  емдік 
шөпті арнайы плантацияда 
өсіру міндеті бар. Айталық, 
қызыл мияның тамырынан 
табиғи түрде үш жылда, қол
дан өсірсе, тек 56 жылдан 
кейін ғана  дәрілік шикізат 
алынады. Дәрілік өсімдікті 
түрлі салада қолдануға бола
ды. Қызыл миядан дәрілік 
компоненттерден бөлек, 
кон дитерлік өнімдерге қол
да нылатын қызыл бояу 
алынады. Дәріге қажетті 
қосылыстарды толық алып 
болғаннан кейін та мыр тек 
талшық күйінде қалады. 
Талшықты құрылыс сала
сында кірпіш жасауға пай
далануға болады. Бұл 
өсім  діктен көп мөлшерде 
көпір шік бөлінеді. Оны өрт 
сөндіру мақсатындағы құ
рыл ғыларды толтыру кезінде  
қолданады, – деді ол. 

Байқағанымыздай, бір 
өсім  дікке арнайы зерттеу 
жүр гізу арқылы бірнеше са
лада өнім дайындауға бо
лады. Емдік шөпті жинау 
бөлек, тиімді қолдану басқа 
дүние. Әзірге қолда барды 
ұқсата алмай отыруымыздың 
бір себебі осында болып тұр.

«Жалбызды 
жерде 
жан қалады»

1-бет

1-бет

ОҚЫС ОҚИҒА

Өрттен зардап шеккен 
отбасы ауруханадан шыққан 
соң уақытша баспанаға орна
ластырылады. Бұл туралы 
қа ла әкімінің орынбасары 
Ел мұрат Рахматуллаев қала 
әкімдігінде өткен брифингте 
хабарлады.

– Қала әкімдігі оқиға 
орын алған бойдан шұғыл 
әре кет жасап барлық көмек
терді қарастырды. Отбасы 
ауруханадан шыққан бой да 
уақытша баспанаға орна лас 
тырылады. Сонымен қа  тар, 
қажетті азықтүлік, тө сек 
орын, киімкешек тер жә
не басқа да қа жет ті құ рал
дармен қамта ма   сыз еті леді, 
– деді Е.Рахматул лаев.

Брифинг барысында об
лыстық денсаулық сақтау 

бас қармасының өкілі Бибі
зада Дүйсенбаева қазір от
ба сы мүшелерінің жағдайы 
қа на ғаттанарлық екенін айт
ты.

Ал қалалық төтенше жағ
дайлар басқармасының бас
тығы Жасұлан Түйменов өрт
тің  шығу себебі анықталып 
жатқанын жеткізді. 

Жалпы жыл басынан бе
рі өңірде 66 өрт оқиғасы 
тір келген. Бұл өткен жыл
мен салыстырғанда 34,8 
про  цент ке көбейген. Өрттің 
ба сым бөлігінің шығу се
бебі электр желілерінің 
қыс қаша тұ йықталуынан, 
тұр мыстағы пештің, газ қон
дыр ғыларының ақауынан 
болып отыр.

«СБ» ақпарат

ЗАРДАП ШЕККЕНДЕР
ҚОЛДАУСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

17 ақпанда түнгі сағат 00:50 шамасында жедел 
құтқару қызметіне Әл Фараби шағын ауданында 
орналасқан жеке тұрғын үйдің өртеніп жатқаны туралы 
хабарлама түскен. Аталған мекен-жайға шұғыл жеткен 
өрт сөндірушілер сағат 01:23-те жалынды толығымен 
өшірген. Оқыс оқиға салдарынан отбасының 4 баласы 
мен анасы орташа ауырлықта кө мір  қышқыл газына 
уланып, ауруханаға түссе, тілсіз жау 2020 жылы дүниеге 
келген бүлдіршіннің өмірін қиды.

Жүктілік кезінде ультра
дыбыстық әдіспен плаценто
гра фия (бала жолдасын 
тек  серу) жүргізіп, диагноз 
қо йыл ған жағдайда мұндай 
опера цияға алдын ала да
йын  далу керек. Операция ке
зінде қан көп кетуі мүмкін, 
cол үшін барлық дайындық 
шараларын жасау, яғни, алдын 
ала қан дайындап және осы 
операцияның техникасын мең
герген  топтың, қажетті басқа 
мамандардың (хирург, уролог) 
болуы керек. 

9 ақпанда облыстық пе ри
наталдық орталығында осын
дай операцияны  аға кезекші 
дәрігер Аманкүл Приева жа
сады. Ауданнан жағдайына 
бай ланысты жедел түрде жет
кізілген  әйелде осы үшінші 
кесар тілігі отасы екен. Бала 
жолдасының  өсінуі ота кезінде 
анықталды. Қан кету орын 
алған жоқ. Анасы да, нәресте 
де дін аман. Сондықтан, осын
дай асқынуларды жүктілік ке
зінде анықтап, отаны аса да

йындықпен жасаған абзал.
Екінші жағдайға тоқтал сам,  

К. есімді жүкті әйел денсау
лығына байланысты төртінші 
республикалық деңгейде бо
сануы тиіс болатын.  Диагнозы 
қанның ұюының төмендігімен 
байланысты. Алайда, толғақ 
басталып кетіп, перинаталдық 
орталықта босануға тура келді. 
Босанудан кейін жатырдан 
ато ниялық қан кетіп өміріне 
қауіп төнді.  Дәрігерлер О.Ким, 
А.Ержанова, А.Әуезбеков, А. 
Хегай, А.Ким және А.Приева 
кәсіби шеберлікпен көмек 
көр сетіп, өмірін сақтап қалды. 
Ал, бұл қатарда А.Мадалиева, 
Ғ.Манасова, А.Жаналиева, 
Г.Жұ  мабекова сынды акушер
лер дің де ты нымсыз еңбекте
рін айту керек.

Науқастың жағдайы тұрақ
талуда, емі мамандармен ке
ңе се отырып жалғасуда. 

 
Ләйла ТАҢАТҚАНОВА,

 облыстық перинаталдық 
орталық акушері

ДЕНСАУЛЫҚ

Метропластика – акушерия саласында қазіргі уақытта кесар 
тілігі отасы кезінде ағзаны сақтап, тууға қабілетті  жастағы 
әйелдердің өмірге ұрпақ әкелу қызметін жалғастыру мақсатында 
жасалып жүрген оталардың бірі. Бұл жағдайда түрлі себептерден 
бала жолдасы (плацента) бөліктері жатырдың қабырғасына 
өсіп біткен бөлігімен алынып тасталып, жатырдың қабырғалары 
қалпына келтіріледі, осылайша ағза сақталады.

АНА ДА, БАЛА ДА АМАН
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Жан ана, асыл ана, аяулы ана,
Жүзіңді ұмытайын қалай ғана.
Сақталып қалған сенің 

нұрлы бейнең,
Мәңгіге жүрегімде, санамда да.

Жан анам, жанарыңнан 
нұр тараған,

Сәтіңді аңсадым ғой бір қараған.
Сағынтты оттай ыстық алақаның,
Аялап маңдайымнан сыйпалаған.

Өмір бұл бүгілмейтін, иілмейтін,
Өткені, өзгергені білінбейтін.
Сағындым жан анашым сөздеріңді,
Елжіреп “Жаным” дейтін, 

“Күнім” дейтін.

Жанымда жүрген менің кездеріңде,
Сездім бе қадіріңді сезбедім бе.
Бір арман қалды ма екен 

жүрегіңде,
Бір үміт жанды ма екен көздеріңде.

Көңіліңнен шықтым ба, 
әлде шыға алмадым,

Қолыма қонбады ма қиялдағым.
Менің де көкірегімде 

мұң орманым,
Менің де жүрегімде мың арманым.

Арманым – ақ сүтіңді ақтадым ба,
Ақ ниет, ақ жолыңды сақтадым ба.
Жанымда жүрсің әлі желеп, жебеп,
Жан анам сәл қысылған 

шақтарымда.

Арманым – шыға алдым ба 
тілегіңнен,

Жаныңды жасанттым ба 
гүл өрілген.

Кім мені бір өзіңдей еркелетіп,
Кім мені бір өзіңдей сүйе білген.

Жан анам, жүрегімде 
мың арманым,

Бәрі де болады ма қиялдағым.
Көзіме нұр бейнеңді елестетіп,
Өзіңе бір азырақ жыр арнадым.

***
...Жан анам Қармақшыңның 

қырында өскен,
Сол жақтың гүлін теріп, 

суын кешкен.
Бәрін де сағынышпен айтушы еді,
Шығармай Ақтайлақтың 

құмын да естен.

Айтатын өзі өскен ауылын көп,
Сол кезде отыратын жаны гүлдеп.
Атақты Тұрмағамбет ақынды да,
Айтатын аталас бір бауырым деп.

“Білмеймін, Тұрекемді кем етті кім,
Көп жайды ашып айту керек бүгін.
Жарықтық жанынан 

еш қалдырмайтын,
Ұнаған шығар, бәлкім, зеректігім.

Халқының асылы еді бір қалаулы,
Көп көрді қиянатты, шырғалаңды.
Ақынға жызықсыздан жала жауып,
Алтындай жырлары да бұрмаланды.

Кім ұғып үкіметті, ұғына алды,
Айрықша Тұрекемді қырына алды.
Ақыры азаппенен өтті өмірден,
Тек қана жүректерде жыры қалды.

Көтерді соның бірақ бәрін ақын..,”
Деп анам кейде үнсіз қамығатын.
Мұндайда бізге әр кез секілді еді,
Жас шағын, өскен жерін сағынатын.

Жылынбас жақсы жырдың 
отына кім,

Бұрғандай біздің үйге бетін ақын.
“Атақты ақын аға өлеңі” деп,
Жаттаған жырын айтып отыратын.

Ту ұстар Тұрмағамбет туған ерек,
Ол жайлы анам айтар сыр да бөлек.
Әспеттеп ақын жырын әсерлі етіп,
Жан анам бізді өсірді жырға бөлеп.

Тамаша жырына ел таңданатын,
Қашанда өнегесін жайған ақын.
Жан анам арқылы да біздің үйде,
Жыр шалқып, жазушы еді 

ән қанатын.

Қашанда қорғар мені, қолдар мені,
Өзіңе өмірімде тең бар ма еді.
Шаттанып, шалқып, тасып 

жүрген шағым,
Аяулы жан анашым сен барда еді.

Жанымды жылаттым ба, 
жырлаттым ба,

Жақсының жанына еріп, 
тіл қаттым ба.

Жалғанда сенен артық, сенен асыл,
Жан анам, жоқ екен ғой 

қымбаттым да.

Тулаған теңіз өмір тыншымаған,
Дамылсыз мың толқытып, 

мың сынаған.
Қашанда, қай кезде де 

қалмай менен,
Жанымда жебеуші боп 

жүрсің анам.

Жан анам дидары Ай, жүрегі Күн,
Бауыр ет баласына тілегі мың.
Көрсеткен жарық күнді 

маған алғаш,
Өзімен қай кезде де бір өмірім.

Туыппын қырық екінің ақпанында,
Әлемдік соғыс өршіп жатқанында.
Қамыққан көңілдерді жаншып, 

таптап,
Қайғының қара бұлты жапқанында.

Соғыстан соққан дүлей қара дауыл,
Қаралы ел, қаралы жұрт, 

қаралы ауыл.
Айырылған талай асыл азаматтан,
Жүрекке түскен зіл мен 

жара да ауыр.

Талпынып өмірге енді енгенімде,

Көрдім бе сол кез жайын 
көрмедім бе.

Өртіне соғыс салған, өршіп жанған,
Шарпылдап мен де жатқан 

жөргегімде.

Майданда оқтар қарша 
борап жатты,

Көп ерлер елін қайта көре алмапты.
Аттанған менің сегіз айлығымда,
Жан әкем сол соғыстан оралмапты.

***
Білдірмей жоғын анам 

жарының да,
Бейнеттің көрген талай ауырын да.
Көрсетпей қатарынан еш кемдікті,
Өсірген төрт баласын бауырында.

Ардақтым, аяулым да, 
дара да анам,

Қашанда қамқор бізге сая да анам.
Ешкімнен кемдік көрмей 

есейгенбіз,
Бауырында балапандай паналаған.

Жан анам бізді аялап, мәпелеген,
Естімей өстік сөзді “әке” деген.
Қатардан бізді ешбір қалдырмады,
Анашым қолымыздан жетелеген.

Көп жайды аңғардым ба, 
аңғармадым,

Соғыстан соңғы қиын 
жайлар мәлім.

Біз үшін анам күн-түн еңбек етті,
Кездерін көргенім жоқ 

алған дамыл.

Күн шықпай егістікте бола алатын,
Әлсіреп шаршап түнде оралатын.
Сонда да үйде диірмен 

тартушы еді,
Кездерін көргенім жоқ дем алатын.

Жұмылған жұмысына көпке еріп,
Елдегі қай істен де шеттемедік.
Бау тасып, отақ отап, егін егіп,
Біздер де ерте есейіп кеткен едік.

Ананың жұмыстағы соңына еріп,
Біздер де көп бейнетті көріп едік.
Мектепте бастауышта оқысақ та,
Колхоздың мүшесіндей 

болып едік.

Бала боп ойынға бас бұра алмадық,
Достармен допты да көп 

қуа алмадық.
Ашқұрсақ болып күнде 

жүргенменен,
“Жасасын, партия!” деп ұрандадық.
Комсомол - партияның қолғанаты,

Пионер – комсомолдың оң қанаты.
Павлик Морозовқа еліктедік,
Әкені сатып мәлім болған аты.
Кештерде алау жағып, 

дабыл қағып,

Жас ұлан болып жандық, 
жалындадық.

Партия комсомолмен не айтса да,
Біздер серт, ант сөзіндей 

қабылдадық.
Қаһарлы кезең бұлттай қазандағы,

Бой тіктеп, ел еңсесін жаза алмады.
Темірдей қатал тәртіп тітіреткен,
Тұтас ел елестетті казарманы.
Көрсетті қатыгездік күшін қатты,

Бір ауыз артық сөзі үшін де атты.
Ашыққан балаға уыс бидай алған,
Ана да түрмелерге түсіп жатты.
Сыр бермес тарыққанда, 

жабыққанда,

Төзімді біздегідей халық бар ма.
Ерінбей еңбек етіп, мал өсіріп,
Ерлігін солар елге танытқан да.
Еңбегі ел, Отанға ерен еді,

Қайғысы, қасіреті де терең еді.
Аяулы асыл жандар ауылдағы,
Солардан көріп өстік өнегені.

Жаппаймын жалған сөйлеп 
жауырды көп,

Ауыр кез, ауыр жылдар, 
ауыр міндет.

Қиындық көрген халық арасынан,
Қашанда айта аламын 

табылдым деп.
***

Ойыма келіп отыр тағы анашым,
Аяулым, асылым да дана анашым.
Анасыз қайдан шуақ ала аласың,
Анасыз қайдан қуат таба аласың.

Жан анам арман, ойым, қиялым да,
Есіме алмай күнде тұрамын ба.
Ана ғой жылытатын шуағым да,
Ана ғой алдан жанған шырағым да.

Ойламай өзін қалай тұра аламын,
Құдіреті шығар әлде бұл ананың.

Жанымда жебеуші боп 
жүреді анам,

Өмірдің көрсем де сан бұралаңын.

Есімде бізді өсіріп, баққандары,
Біз үшін талай бейнет тапқандары.
Есімде, әлі есімде біздерге арнап,
Өмірі жайлы да өз айтқандары.

Жасынан қалған емес өмір көштен,
Көргенде көз қуанып, 

көңіл де өскен.
Әкесі Қосшыбайдың бай ағасы,
Қыз болып Өтегеннің 

қолында өскен.

Бір елдің бас көтерер биі болып,
Қайынаға кете еліне жиі келіп.

Ақыры құда бопты әкелерім,
Ділмар да діндар жанның 

тіліне еріп.

– Осылай, – деуші еді анам 
келін болдым,

Атақты Ер Келменбет елін көрдім.
Келгеннен жаңа жұртқа 

тез сіңісіп,
Мен істер қызметінен ерінбедім.

Әр ісім болды көзге ілінетін,
Қартына дайын еді құрметім.
Жастары өздеріне жақын көріп,
Алдымнан болды көрсе жүгіретін.

Қайынағам маған риза болушы еді,
Әкеңнің көңілі де толушы еді.
Қарт ата-енемді де бағып, қақтым,
Батасын беріп те олар қоюшы еді.

Ақ ниет адал болса татқан асың.
Жақсы боп ел есінде сақталасың.
Бақиға қос қартымды аттандырдым,
Алдым да ризалық, ақ батасын.

Анамның көп өмірі көз алдымда,
Қадірін сезбедім бе, 

сезе алдым ба.
Есінде қалған жайды жиі айтатын,
Отырып кейде менің өзі алдымда.

Сан жайға бұрсадағы сыр арнасын,
Жүзінде жылы шуақ тұрар басым.
Бүлдіршін кезінде ерте 

қайтыс болған,
Тұңғышы еске алатын Күландасын.

Жүзінен жылы шуақ үзілмейтін,
Сақтайтын бойын таза түзу кейпін.
Өзімен бірге өсіп, егде тартқан,
Күлипаш бұл екінші қызым дейтін.

Жан анам тағы сырын толғар еді,
Жүзіне бұл кез бір мұң орнар еді.
Қайтейін жас кетті деп қамығатын,
Үшіншім Нағметбай ер бала еді.

Содан көп уайымдап 
жүрдім дейтін,

Көзде жас, көңілімді мұң билейтін.
Бір күні түнде атам түсіме еніп,
Қайғымды болдым кейін 

білдірмейтін.

Атамның шығар желеп, жебегені,
“Қамыға берме, балам” деген еді.
Қолыма қос қабырға беріп теріп,
Ұрпағың болар деді өнегелі.

Түсінен бөленгендей нұрға бөтен,
Қуанып содан анам тұрған екен.
Ұмытып қайғысын да көңілдегі,
Бекініп белін берік буған екен.

Бір шаттық ұялатып жүрегіне,
Жүздіріп жылы шуақ нұр өңіне.
Қос ұлды содан кейін болыпты 

анам,
Түсіне көрген ата тілегі ме.

“Рақыш, Махмұтбай құлындарым”,
Шығатын биік болсын тұғырларың.
Келдіңдер атаның ақ тілегімен,
Болыңдар бірің – ғалым, 

бірің – дарын.

Жүрегі жан анамның жарқын еді,
Елжіреп бізді ойлап балқыр еді.
Мәпелеп бауырына алған күнде,
Балада еді оның бар тілегі.

Реніш салмай ана жүрегіне,
Мұң салмай жарқыраған нұр өңіне.
Тырыстық біз де адал болу үшін,
Ананың адал ниет, тілегіне.

Ғылымда жасап Рақыш көп тірлігін,
Көрсетті іскер, өжет, өткірлігін.
Мәскеуде болды ғылым кандидаты,
Қорғады сол жақта да докторлығын.

Атқандай менің де алда 
нұрлы таңым,

Алдымда аласармай тұрды тауым.
Мүше боп Жазушылар одағына,
Жиырмаға тарта шықты 

жыр кітабым.

Көп істі бітіреміз, бітірмейміз,
Қайсысын сан жыртықтың 

бүтіндейміз.
Ақтауға ана үмітін жасап жүрген,
Осынау ісімізге шүкір дейміз.

Ақ тілек асыл ана деген осы,
Бұл кезде кең жайылды керегесі.
Өркендеп ұрпақтары өсіп, өніп,
Көбейді немересі, шөбересі.

Ойымда өткен күннің көп елесі,
Ғалымым еді тұңғыш немересі.
Болсын деп Ғалым атын өзі қойған,
Ақ тілек асыл ана деген осы.

Баламның жатыр қанша 
жолы алдында,

Көбіне мен де куә болармын ба.
Ғалымым ғылым жолын қумаса да,
Қайраткер болды жүрген 

ел алдында.

Ғалия қызымның да талабы асты,
Жасынан қызметке араласты.
Мәскеуде әкімшілік жүйесінде,
Дамылсыз бола білді дара басшы.

Еселеп ана үміті ақталуда,
Жүректе айтқан сөзі жатталуда.
Сүйікті Әлия, Ізет немересі,
Жұмысын абыроймен атқаруда.

Ананың осы еді ғой бір арманы,
Қолыңа қона бермес қиялдағы.
Үлгі боп асыл ана өнегесі,
Нұр шашып ұрпағына тұрар мәңгі.

Ана ғой ең қымбатың өмірдегі,
Сақталар орны жүрек төріндегі.
Қос ұлы Рақыштың Қаныш, Нұрлан,
Полковник, бірі майор шеніндегі.

Кең жайған деген осы керегесін,
Әженің олар да алған өнегесін.
Екеуі жүр басшылық қызметте,
Биіктеу тең құрбыдан терезесі.

Жылжиды уақыт тынбай 
алға асады,

Ұрпақтан ұрпақ өсіп жалғасады.
Ана ғой тілекшің де, қорғаушың да,
Анасыз бұл өмірдің бар ма сәні?

***
...Аз емес кездерің де қиналатын,
Мың тоғыз тоқсан жетінші 

жыл болатын.
Айырылып осы жылы жан анамнан,
Айықпас менде де ауыр 

мұң болатын.

Анашым, асыл анам, аяулы анам,
Қамқоршым, панам да анам, 

саям да анам.
Біз үшін өмір бойы еңбек етіп,
Бойын да тіктеп тұрып жая алмаған.

Әрі ана, әрі бізге әке де еді,
Кем етпей ешкімнен де мәпеледі.
Соғыстан қайтпай қалған 

жары орнын,
Жоқтамай ана бізді жетеледі.

Аялап бізді әлдилеп, тербегені,
Анаға қандай адам тең келеді.
Аздаған ақындығым болса менде,
Ол-дағы жан анамнан келген еді.

Балалық шығармайтын күнін естен,
Кетпейтін Ақтайлақтың құмы да 

естен.
Туысы Тұрмағамбет соңына ертіп,
Жырларын жастай жаттап жүріп 

өскен.

Ақынның бар өлеңін білетін-ді,
Кейбірін бізге де айтып жүретін-ді.
Түнімен диірмен тартып, 

ән де айтып,
Тек таңның алдында көз ілетін-ді.

Жыр айтқан әрі әнші болған да 
анам,

Кезім аз жырын тыңдап, 
толғанбаған.

Бойымда сәл ақындық бола қалса,
Ол-дағы ана арқылы қонған маған.

Өнер де берген әрі өмір маған,
Мен үшін бар міндетті орындаған.
Жан еді жүзі жарқын, жүрегі алтын,
Жанаттың жүрген шығар төрінде 

анам.

***
Зымырап өтіп жатқан білінбес күн,
Ұға алмас ай мен жылдың сырын 

да ешкім.
Ашқалы дүние есігін аз ба, көп пе,
Сегіз он, сегіз белес ғұмыр кештім.

Қарайтын кез де келді арты, 
алдыма,

Өмірде өз жүгімді тарта алдым ба?
Алдымен дүниеге алып келген.

Борышын ата-ананың 
қайтардым ба?

Әлі де көңілімде көп арманым,
Әкемнің жүзін де анық көре 

алмадым.
Соғысқа кеткен сегіз айлығымда,
Анам көп айтушы еді. Содан мәлім.

Күтті ме мен туғанда әлде үмітті,
Рүстембек жырауға ән салдырыпты.
Соғысқа кетіп бара жатып сүйіп,
Атымды үйге жазып қалдырыпты.

Әкенің ақтадым ба аз мұратын,
Таптым ба көркем жыр мен 

сөз қуатын.
Басшы боп отыз жылдай 

басылымға,
Мың рет, миллион рет 

жаздым атын.

Анамның көрдім бұған қуанғанын,
Бұл да бір маған деген сыйы 

Алланың.
Білмеймін әке үмітін ақтадым ба,
Әйтеуір анық атын шығарғаным.

Жан анам кейде маған елжірейтін,
“Жарығым, аман жүрсең болды” 

дейтін.
Бүгінгі амандығым, өміріме,
Сияқты “Шүкір, көңлім толды” 

дейтін.

Борышым көп қой бірақ 
ел алдында,

Көп жүгін көтеруге жарармын ба?
Таусылмас аман жүрсең борыш, 

міндет,
Дос, бауыр, ағайын мен 

бала алдында.

Орындап шыға аламын қалай 
бәрін?

Әйтеуір қай істен де аянбадым.
Кетігін дүниенің жаппасам да,
Бір кірпіш болып анық қаланғаным.

Өмірдің көрдім ауыр, қиынын да,
Дей алман шайқап өстім 

тұнығында.
Қашанда бейнеті көп, беделі аз,
Қызметтің жүрдім төмен буынында.

Болған жоқ менің істен 
тынымым да,

Біреуге міндет артып, бұйыру да.
Жөн көрдім бәрін қолмен 

атқарғанды,
Жалқаулық жоқ болды 

еш ұғымымда.

Мәртебе, атақ қуып жүгірмедім,
Не елеп, ескермесе күйінбедім.
Мен “Ерен еңбегі үшін” медалімді,
Елбасым, елден алған сыйым 

дедім.

Қараймын жүріп өткен жолдарыма,
Жасамай босқа дақпырт, 

мол дабыра.
Ризамын Қызылорданың және 

ауданның,
“Құрметті азаматы” болғаныма.

Мен үшін осы сый да жетер деймін,
Өткен жоқ өмірім де бекер деймін.
Зымырап өткен зулап сегіз он жыл,
Секілді бір сегіз күн екен деймін.

Білмеймін қанша алдымда 
ғұмыр барын,

Алланың көремін де бұйырғанын,
Жүрермін туған жерде 

шыр айналып,
Шыққанша көкірегімнен 

шыбын жаным.

***
Таңға жол түнді сүйем ашқаны 

үшін,
Шуағын күнді сүйем шашқаны 

үшін.
Сүйемін туған жерді топырағын,
Жан анам табанымен басқаны 

үшін.

Сылдырап суды сүйем аққаны 
үшін,

Жолымда құмды сүйем жатқаны 
үшін.

Сүйемін жыңғылды да, 
шеңгелді де,

Жан анам отын етіп жаққаны үшін.

Қырымды қалың бұта қалқалаған,
Думаны кенен далам тарқамаған.
Көрінер қарабарақ қашанда 

ыстық,
Жан анам отын үшін арқалаған.

Арылмай бір басынан күллі бейнет,
Жамаулы жаны жүдеп киді көйлек.
Сүйемін ауылдағы жолдарды да,
Жан анам осы жолмен жүрді ғой 

деп.

Қаншама біздер үшін тапты бейнет,
Алмады шайын да іше тәтті демдеп.
Сүйемін сексеуілді құмда өсетін,
Жан анам отқа талай жақты ғой 

деп.

Жан анам біздер үшін не көрмеді,
Түнде де бізді ойлап елеңдеді.
Келсе де күндіз шаршап 

жұмысынан,
Тоқитын түнде кілем көп өрнегі.

Біздерді аялаған, асыраған,
Аяулы ардақты анам, асыл анам.
Мейірім, шапағаты айрықша еді,
Нұрындай таңның таза шашыраған.

Анамның белдерімнен ізін көрем,
Аяулы көлдерімнен жүзін көрем.
Жан анам, туған жерім 

қос шырағым,
Сәулесі жүрегімде үзілмеген.

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

АСЫЛ АНА
Аяулы анам Балагүл Қосшыбайқызына

Дастан
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«Елу жылда ел жаңа» деуші еді 
бұрынғылар, сол айтпақшы бүгінгі 
өркендеген, дамыған Қызылорданы 
бұ рын ғы мен салыстыруға кел
мейді. Бүгінгі «Қайсардың», со
нау 60жылдардың соңын дағы 
«Волнаның» ойынын тама шалауға 
жаңбыр жауса көшенің ми батпағын 
кешіп, Шанхайдың қиырынан «Локо
мотив» стадионына ағылатын едік. 
Қызылордада сол жыл дары телемұнара 
салынып, ал ғашқы теледидар ха
барлары бе ріле бастады. Әлемнің, 
Еуропаның Пелесі, Тастаосы, Числен
косы, одан берісі Блохины, Сегізбаевы, 
Ордабаевы, Сейілдасы сіздің үйіңізде. 
Ия, бұл бақыт біздің пешенемізге 
бұйырды. Облысты сол жылдары Ха
сан Бектұрғанов басқарды. Біз ба
ламыз, бірақ ол кісінің футбол десе 
ішкен асын жерге қоятын жанкүйер 
екенін кейін білдік. Жанашырлығы 
шығар, 1969 жылы басшының 
қолдауымен бүгінгі Ғ.Мұратбаев атын
дағы орталық стадион пай да ла нуға 
берілді. Жан  кү йер лердің  қуаны
шында шек  жоқ, стадионға бірнеше 
мыңдап жиналады. Бері ректе Сырдың 
майталман ойыншыларының қатары 
өсіп, жаңарды. Олардың арасын
да Нартай Құлымбетовтың жарқын 
бейнесі айрықша еске оралады. 1994 
жылы нағыз шыңдалған, толысқан 
шағында қайғылы оқиға оны арамыз
дан мәңгілікке алып кетті. Қызылорда 
футболы күңіреніп, қайғырды. Себебі 

оның Сыр футболына сіңірген еңбегі 
орасан зор еді. 

Уақыт, шіркін, тоқтамайды, содан 
бері 27 жыл өте шығыпты. Біз оның жа
сыл алаңдағы жасындай жарқылдаған 
қимылына, өжет ісәрекетіне, қор
ғаушы болса да команданың қиналған 
кезінде шабуылдың өтінен көрініп, 
реті келгенде командасын қиын сәттен 
құтқарып қалатынының талай куәсі 
болғанбыз.

Бүгінде сол қуанышты сәттерді 
қайта еске түсіруге тура келеді. Мен 
Нартайды танушы едім. Жымиып 
қолын ұсынатын, жайдары жүзі әлі көз 
алдымда. Сол кездегі «Мелиоратор» 
Кеңес Одағы біріншілігінің Орта Азия 
және Қазақстан бойынша аймағында 
өнер көрсетті. Таңдаулылардың бірі 
болды. 80жылдардың орта шенінде 
команданың бас жаттықтырушысы 
Юрий Хакимовтың журналистерге 
көзқарасы бөтен емес еді. Команданың 
сырт алаңдағы бірнеше ойынына ар
найы барып куә болғаным бүгінгідей 
жадымда сақталып қалыпты. Газет 
редакторы Нұрділда Уәлиевтің жан
күйерлігі  мүлдем бөлек. Хабардың га
зетке жылдам берілгенін қалайтын еді, 
жарықтық.

Бір сапарымда Ақтөбеге жолым 
түсті. «Қайсар» сол кездегі жергілікті 
«Актюбинецпен» кездесті. Курстасым 
қазақтың белгілі ақыны, ақтөбелік 
Ертай Ашықбаевтың «Мыналарың 
кілең қазақ қой» деп таңданғанын 

әлі ұмыта қойғаным жоқ. Себебі Әбіл 
Қалымбетов, Нартай, Марат Есмұратов, 
Тілеухан Тұрмағанбетовтердің шебер 
қимылы, табандылығы өзге өңірлердің 
жанкүйерлерін тәнті ететін.  Жасыра
тыны жоқ, ол кезде Ақтөбе Ресейдің 
қарамағындағы аймақ секілді. Ко
манда құрамында кілең орекеңдер. 
Мұндай команданы көрмеген 
әріптесімнің таңданатындай жөні бар. 
Тыпыршып отырмын. Көңілде күдік 
бар. Сол Ресейдің ығайсығайлары 
жиналған команда өз алаңында бізді 
тықсырып тастайтындай, тегеуріні 
мық ты. Ақтөбеліктердің мысы ба
сым, ұтылсақ та ірі есеп пен болмаса 
екен деп тілеймін. Абырой болғанда 
Қызылорданың қазақтары тең түсті. 
Есеп 1:1. Ертайға күле қараймын. «Бұл 
қалай екен?» дегенім. «Ойпырмай, анау 
қапталдағы сылыңғыр қазақ жылдам 
екен, кім өзі, Қызылорданың қазағы ма, 
әлде өзбек пе?» дейді ол. «Біздің көрші 
мектепте оқыған таза қызылордалық» 
деймін мен мақтанышпен. Сол жолы 
әріптесім мақтаған Нартай да, доста
ры да нәтижелі ойын өрнегін көрсетіп, 
елге абыроймен оралдық. Сол күні 
кешке телефон соғып, нөмірге ойын
нан шағын репортаж беруді және 
ұмытқаным жоқ.  Ия, бұл өзі қызық 
дәуір еді. 

Осы мақаланы жазу барысында 
Нар тайды жақсы білетін әріптес доста
рымен, жалпы Қызылорда футболын 
жетік біледі дегендермен тілдескенім 
бар. «Кызылординские вести» газе
тінің бас редакторы болған Тимур 
Қасымов, осы басылымның тілшісі 
Әлібек Байшүленов өткен жылдардың 
бүгінде көмескі тарта бастаған оқиға
ларын көз алдымызға әкелер еді. 
Олар бірауыздан: «Нартай алаңда 
өжет қимылымен ерекшеленетін, 
қорғаушы болса да алда жүріп, реті 
келген ұрымтал сәтті қалт жібермейтін. 
Қысқа өмірінде жақсы отбасының 
берік түпқазығы болды, досқа адал, 
жасыл алаңда қарсыласына есесін 
жібермейтін өз есіміне сай нар 
тұлғалы азамат еді», – дейді. Сонымен 
бірге оның команда ұйымшылдығын 
сақтауға деген айрықша қасиетін 
және еске алады. Бүгінгі «Қайсарда» 
өкінішке орай осындай азаматтардың, 
спортшының жоқтығына өкі ніш біл
діреді олар. 

Кейін мен командамен сырт 
алаңдағы ойындарына жиі шығып 
тұрдым. Сырт алаңның аты – сырт алаң. 
Қар сыласынан қаймығып, сақ танып 
ойнауға тура келеді. Бірақ Нар тай өз 
бойындағы қасиетіне сай қарсыластар 
алаңында да жігерлі ойнайтын. Оған 
соққан доптары дәлел бола алады. 

1988 жыл. «Қайсар» өз тари
хында жанкүйерлеріне өшпестей із 
қалдыратындай ойын өрнегін сый
лады. «Қай сар» Кеңес Одағы фут
бо  лының кубогі үшін бәсекеде 
Харьковтің «Металисімен» кездесті. 
Украинадағы ойын алаң иелерінің 
пайдасына шешілді. Есеп 2:1. Қызыл
орда дағы қарымта ойынды асыға 
күттік. Ғ.Мұратбаев атындағы ста
дионда 10 мыңнан астам адам жинал
ды. Тіпті олардың қатарында футболға 
мүлдем қатысы жоқ адамдардың 
болуы таңданатын жағдай еді. Сый
май қалғандары қаншама?! Кеңес 
Одағының жоғары тобында ойнай
тын белді клубпен Қызылордада бар 
болғаны 0:1 есебімен ұтылдық. Жан
күйер лердің ойын соңында «қайсар
лық тарды» орындарынан тұ рып қоше
мет пен шығарып сал ғаны әлі есімізде. 

Әріптестері, достары Нар тай 
Құлымбетовтың 17 жасында Қызыл
орда ның «Мелиоратор» командасын

да дебютті ойынға қатысқанын әлі 
ұмыта қойған жоқ. Біз бұны белгілі 
журналист Жеңіс Дәрменовтің ста
тист ретіндегі анықтамалық кітабынан 
білеміз. Нартайды үлкен футболға 
алып келген қызылордалық жат тық 
тырушы – Қыпшақбай Қай  наров. Ал 
талантты фут бол шының шеберлігін 
шың дап, оны тани білген азамат 
қазақтың майталман футболшысы Ти
мур Санжарұлы Сегізбаев болатын. 
Қазақ футболының аңызына айналған 
Сегізбаев Нартайдың бойындағы 
қайтпас қайсарлықты, талантты тани 
білді. Танып біліп қоймай оны жас 
кезінде алаңға шығарды. Жас фут
болшы бұл сенімді ақтады, қысқа 
уақытта мыңдаған жанкүйерлердің 
мақтанышына айналды. 

Футбол статистері Нар тай Құлым
бетов тың Қы зыл орда футболында 
10 жыл ойнап барлығы 269 ойынға 
қатысқанын айтады. Қорғаушы болса 
да ол 9 доп соққан. Команданың сапын
да ойын саны жөнінен оның алдында 
қызылордалықтардың қата рында Әбіл 
Қалымбетов пен Роман Титов қана ба
рын айтады сол статистер. Нартай 1993 
жылдан бастап түркістандық «Яссы» 
командасында да өнер көрсетті. 

Нартайдың апасы Баян Ізтілеуова 
бізбен тілдес кенде былайша сыр 
шертті. «Спортқа, футболға деген 
ынтызарлық біздің отбасымызға осы 
Нартайдан үлгі болып тарады. Менің 
балаларым футбол өнеріне шын ғашық 
болды. Жақсы жетістіктерге жетті. Нар
тайды біз сол үшін жақсы көреміз» 
деді ол. Әңгіме арасында Баян келіні 
Сәуленің өз отбасыларына деген 
адалдығын айта кетуді біздің есімізге 
салды. 

«Қазір Нартайдың  ұрпақ тары 
жетіліп келеді. Жадыра мен Азат – 
әулеттің мақтанышы. Сәуле келі ні
мізбен, балалармен қатысып тұрамыз. 
Келінім үлкен қызметте. Барынша 
қарапайым. Бізге деген құрметі бөлек», 
– дейді Баян ағынан жарылып. 

Мен үшін Нартайдың әкесі, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Зияділда 
ақсақалдың жөні бөлек. Ол кісі 
өмірінің соңына дейін «Қайсардың» 
ойынын тамашалау үшін стадионға 
келетін. Футболға, бәлкім баласына 
деген сағыныш сезімінен шығар... деп 
ойлаймын.

Сыр 
футболының 
саңлағы еді

Дүниежүзінің 30-ға жуық 
мем лекетін аралап, мойнына 56 
медаль тағып, әлем чемпионы 
деген атақты тұңғыш иеленген 
қазақ Қажымұқан Мұңайтпасұлы 
құжат бойынша 1871 жылы қазіргі 
Ақмола облысының Қараөткел 
ауылында дүниеге келген. Ал, 
зерттеушілердің бір тобы оны 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
Отырар ауданында 1883 жылы 
дүниеге келді деп санайды. Біз 
біраз деректерге сүйене отырып, 
палуанның туған жеріне емес, 
туған жылына қатысты бірінші 
нұсқаны дұрыс деп ойлаймыз. 
Алайда, бір нұсқада қалу үшін ел 
аузындағы мына бір сөзді айта 
кетуіміз керек.

Жергілікті жұрттың айтуынша, пал
уан атамыз қазіргі Түркістан облы
сы Отырар ауданына қарасты Шілік 
өңірінің солтүстікбатыс беткейіндегі 
«Қаратөбе» деп аталатын елді мекенде 
дүниеге келген. Заманында ол маңды 
Қыпшақтың Ұзын тармағынан тарай
тын Алтыбас аталығының ұрпақтары 
жайлапты. Осындағы ескі қорымда 
Мұңайтпастың әкесі Ернақ атаның да 
мазары бар екен.

Отырар ауданының құрметті аза
маты Нұрғали Сарыпбекұлының 
«Бала кезімізде бұл қорымдар ту
ралы Ернақ деген кісінің мазары, 
ол Қажымұқанның аталары» деген 
сөзді қариялардың айтып қалатынын 
еститінбіз», – деп еске алуы шындыққа 
жақындата түседі. Сондайақ, осы кісі 
ауыл ақсақалдарынан оқулықтар мен 
кітаптарда жүрген «Қажымұқан терістік 
өңірде туылды» деген деректің мәнін 
сұрағанда: «Жаза берсін, туыстары біз 
білеміз бе, сыртта жүргендер біле ме?» 
– депті олар.  

Ел ішінде мынадай да бір әңгіме бар. 
Шілікті мекендеген Ахмет деген мықты 
бір би болған көрінеді. Мұңайтпас ата
мыз сол бидің атын бағушысы, бап
таушысы екен. Ол кезде кімде жақсы 
ат бар, күші жеткендер барымта жа
сап ала берген. Іздеушісі әлсіз болса, 
алғанын өз малына сіңіріп жіберген. 
Қаратаудың қойнауында, яғни, қазіргі 
Бәйдібек ауданы аумағында, Ысты 
руының Тазша аталығынан тарайтын 
бір бидің тұрқы сұлу, қара оздырмай
тын жүйрік қаракүрең айғырының 
атағы алысқа кетіпті. Оның үйірін 
басқаға сенбей қасына үштөрт мықты 
жігіт ертіп, түнемелік бидің өзі күзетеді 
екен. Сол биің талай палуанды жығып, 
талайды ат үстінен алып ұратын 
мықты болыпты. Атақты жүйрікке 
көңілі түскен Ахмет би қайраты мол 
Мұңайтпасты барымташылыққа жұм
сапты. Мұңайтпас қаракүреңді үйірімен 
қоса айдап әкеліпті. Артынан Тазшаның 
биі қарулы жігіттерімен қуғындап 
келіп: «Із сенің ауылыңа кірді. Үйірін 
алып қалсаң да, қаракүреңімді қайтар, 
болмаса екі елдің арасы бүлінеді», 
– деп айбат көрсетеді. Бір үйір 
жылқыға қызыққаны ма, әлде шыны
мен сескенді ме, би жігіттерін жинап, 
қуғыншыға: «Осылардың ішінен ба
рымташыны танысаң, маған көрсет», 
– депті. Қуғыншы Мұңайтпасты тани 
кетіпті. Ахмет сонда: «Мұны мен 
жұмсаған жоқпын, ел арасын бүлдірген 

мынаған қырық дүре соғыңдар!», 
– деп бұйырыпты, аяқасты сөзінен 
тайып. Сол кезде қуғыншы би: «Ах
мет, көрдің бе, мына қанталаған мо
йынымды! Бұл жігіттің қолаяғымды 
байлап тастап кетпей, өлтіріп кетуге де 
шамасы жетіп еді. Күші менен басым 
болды. Қаракүреңді үйірімен Құдай 
алдында ризашылығыммен осы жігітке 
қалдырдым. Малым – жанымның 
садақасы», – деп Мұңайтпасқа бата
сын береді. Сонда Тазшаның мәрт биі 
жылқы қуып емес, өзінен басым түскен 
мықтының кім екенін көруге келген 
екен.

Осы оқиғадан соң ашуға мінген 
Мұңайтпас: «Қазақтың кең даласы
нан өзіме лайықты ел табылып қалар» 
деп әйелі мен екі жасар Мұқанын 
қаракүреңге мінгестіріп, Арқадағы 
қыпшақтарды бетке алып, түнделетіп 
жүріп кетеді. Сол кеткеннен сонда 
орнығып қалса керек. Ел аузындағы 
сөз осылай дейді. Қисыны бар. Біздің 
пайымдауымызша, Ақмоланың адам 
санын қағазға тізушілері әлі кішкентай 
Мұқанды сол жақта туды деп есептеп, 
жазып жіберген сияқты.

Қажымұқан жастайынан бай ларға 
жалданып, ауыр жұмыс істе ген. Біз оның 
сол кездегі атты үстіне артып алып, шөп 
тиеген шананы өзі сүйрететін оқиғасын 
мектеп оқулығынан, дәлірек айтқанда, 
Қалмақан Әбдіқадыровтың «Қажы
мұқан» кітабынан білеміз.  

1888 жыл шамасында Ақмолаға 
СанктПетербургтан цирк келеді. 
Циркті көруге жас Мұқан да барған. 
Сол цирктің қожайыны Мұқанның білек 
күшін байқап, циркте өнер көрсетуге 
үгіттеп, СанктПетербургке шақырады. 
Осылайша, оның атақты палуандармен 
бірге дүниені аралауына жол ашылады.

Бізге мектеп оқушысы кезімізде 
палуанның шын аты Мұқан, жұрт оның 
жастайынан танылған қажырлылығына 
қарап, «Қажырлы Мұқан» десе ке

рек, бертін келе бұл сөз қосылып, 
Қажымұқан болып қалыптасқан деп 
түсіндірді. Шынында, бұл –  қате. Дінге 
сенбейтін кеңес дәуірінде «қажы», 
«қажылық» сөзі айтылмайтын. 

Мұқан Мұңайтпасұлы дүниені 
аралап жүріп, 1909 жылы Түркияда 
түріктің ең атақты палуаны Нуруллах
ты жеңеді. Сөйтіп, Стамбұл билеушісі 
Шәкір пашаның назарына ілінеді. Ол 
жұмбақ «орыстың» мұсылман тегінен 
екенін біліп, оған қажылыққа бірге 
бару жөнінде ұсыныс айтады. Мұқан 
бұл ұсынысты бірден қабылдаған. Осы
лайша, қажылық парызын өтегеннен 
кейін оның есіміне «қажы» де
ген мәртебе қосылған. Содан оның 
Қажымұқан есімімен атағы шыға бас
тайды. Палуанның мұнан да басқа – 
«Ямагата» «Муханура», «Қара Иван», 
«Қызыл маска», «Қара Мұстафа» деген 
бірнеше лақап аты болған. «Қара Иван» 
деген лақап аты – Иван Поддубный, 
Иван Зайкин және Иван Шемякинмен 
бірге өнер көрсеткен кезінде таңылған, 
сөйтіп, олар «Төрт Иван» атанған.

Қажымұқан алғашқы ірі жетістігіне 
1905 жылы қол жеткізген. Харбин
де өткен жарыста ол «джиуджитсу» 
күресінен алтын медаль жеңіп алады. 
Осы додадан кейін  Маньчжурия чем
пионы деген атаққа ие болады. Ал, 
бір жылдан кейін Алманияда өткен 
дүниежүзілік жарыста топ жарған. 
Швецияның Гётеборг қаласында өткен 
француз күресінен әлем чемпионатын
да алтыннан алқа тағады. Сөйтіп, осы 
күрес бойынша әлем чемпионы атанған 
алғашқы қазақ болады.

Қазақ палуанының жапон палуа
ны Саракики Джиндофумен болған 
жекпежегі ауыздан ауызға тарап, 
барлық жерде аңыз болып айты
лады. Бір қынжыларлығы, ол кезде 
Қажымұқанды «қазақ палуаны» де
меген, орыс деген. Айтқысы келген 
біреу болса аратұра «киргиз» деп 

атаған. 1911 жылы Харбин қаласында 
өткен француз күресінен ресми чем
пионат аяқталғаннан кейін Саракики 
кілемге шығып, джиуджитсудан кез 
келген палуанды жеңе аламын деп 
жиналған спортшыларды жекпежек
ке шақырады. Сонда Ресейден келген 
атақты палуандар жауап қатпайды. На
мысы келген Қажымұқан мен күресемін 
деп ортаға шыққан. Қажымұқанның 
орыс жолдастары: «Шықпа, ол адам 
өлтіруге баратын айуан ғой, оның 
үстіне сен джиуджитсудің әдістерін 
жақсы білмейсің», – дейді. Қажымұқан 
одан қаймықпайды. Жекпежек кезінде 
Саракики қазақ палуанының құлағы 
мен астыңғы ернін жыртып жібереді. 
Соған қарамастан, Қажымұқан жапон 
палуанын алып ұрып, жерге жығады. 
Осы жекпежектен кейін Саракики 
қайтыс болған. Біреулер жүрегі тоқтап 
қалды десе, енді біреулер жынданып 
өлген дейді.

«Біздің арамызда өз дене бітімімен 
және күшімен қырғыз пал уаны 
Қажымұқан ерекшеленеді. Оның 
иығы кең, орасан зор күші және 
ұзын қолдары болды, ол күресте өте 
маңызды… Палуандардың көпшілігі 
одан қорқатын және күреске түскісі 
келмейтін», – деп жазыпты әйгілі 
палуан Николай Турбас өзінің 1958 
жылы жарық көрген «На арене цирка» 
деген кітабында. Николай Турбастың 
айтып отырған палуандары кімдер 
және оның өзі кім, осы жөнінде де аз
маз деректер келтірсек те болады.  

Николай Турбас өз күшін үш 
адамды жіпке қосақтап, жерден бір 
саусағымен көтеріп көрсеткен. 1900
1940 жылдар аралығында дүниеге аты 
мәшһүр палуандардың басы саналған 
Иван Поддубный француз күресінен 6 
мәрте әлем чемпионы атанып, 33 жыл 
бойы ешкімнен жеңілмеген. Сол кез
дерде атағы шыққан үш Иванның бірі 
Зайкиннің күштілігі сонша, сом темірді 
шыбықша иген. Оның иген темірі қазір 
Париж музейінде тұр екен. Ал, Иван 
Шемякин 22 палуанмен кезеккезек 
бір мезетте күресіп, 19 минутқа жет
пей бәрін жыққан. «Темір Самсон» де
ген атпен танылған Александр Засстың 
«Егер кімдекім менің ішімнен ұрып, 
тіземді бүксе, оған 25 фунтстерлинг 
беремін. Бұл бәске кәсіби боксшы
лар да қатыса алады» деген жар
намасы көп жыл циркпен бірге 
жержерге көшіп жүрген. Бірақ, бұл 
талаптан ешкім шықпаған. Міне, біздің 
Қажымұқан атамыз осы палуандардың 
ешқайсынан жеңілмеген. Оны жаңағы 
Турбастың «... одан қорқатын және 
күреске түскісі келмейтін» деген сөзі 
дәлелдеп тұр. Осылардың бәрі Сараки
киден сескеніп қалғанда, Қажымұқан 
атамыздың қасқайып қарсы шыққаны 
оның аруақты палуан болғанын 
көрсетеді.

Атамыздың күрестен алған небір 

медальдары сақталмаған. Мәселен, 
Қажымұқан палуанға 1910 жылы 
Персия шахы «Алтын арыстан мен 
күн» деген медаль таққан. Сара
кики Джиндофуді жеңгені үшін  
Маньчжурияның «Қайырымдылық» 
орденін алған. Бұлардан басқа да 
мемлекеттердің бірінші басшылары 
берген марапаттар көп болған. 

...1927 жылы Қазақстан Орталық 
атқару комитеті Қажымұқан Мұңайт
пас ұлына күрестен әлем чемпионы 
болғаны үшін «Қазақ халқының баты
ры» атағын берген. 

1940 жылы Қажымұқан халық ал
дында соңғы рет өнер көрсеткен. Бірақ, 
Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін 
жасының келіп қалғанына қарамастан, 
циркшапито ұйымдастырады. Сөйтіп, 
қазақ ауылдарын аралайды. Сондай 
думанның бірінде палуан атамыз 
жерге жатып, кеудесіне қойдырған 
тақтай үстімен адамдарға лық толы 
жүк машинасын өткізген. Осылай
ша, төрт жылдың ішінде атамыз 100 
мың рубль жинап, қорғаныс қорына 
аудартқан. Бұл ақшаға самолет жаса
туды сұраған, сол самолеттің бүйіріне 
«Амангелді Иманов» деп жаздыртқан. 
Сөйтіп, атамыз қос қанатты машина
ны жас ұшқыш Қажытай Шалабаевқа 
салтанатты түрде табыс етеді. Ұшқыш 
Шалабаев онымен Прибалтика және 
Ленинград майдандарында соғысып, 
120дан астам жауынгерлік тапсырма 
орындаған. Соғысты амансау аяқтап, 
1945 жылы 24 маусымда әскери әуе 
күштерімен бірге Мәскеудегі жеңіс 
шеруіне қатысқан. 

Енді біз палуан атамыздың ұрпағы 
туралы деректерге көшейік. Ол кісінің 
төрт әйелі болыпты. Осы төрт әйелден 
төрт ұл, үш қыз туады. Бірінші әйелі, 
цирк артисі Надежда Чеповская ата
мызбен некелескеннен кейін ислам 
дінін қабылдап, Фатима деген есім 
алған. Одан палуанның Халиолла 
атты ұлы бар. Ал, Ғабдолланы балалар 
үйінен асырап алады. 1925 жылы пал
уан Ырысты Тыныбайқызына үйленеді. 
Одан үш қыз туады. Атамыз 1938 жылы 
Мінәйімге, 1946 жылы Айшагүлге 
үйленген. Мінәйімнен Айдархан, ал, 
отыз жас кіші соңғы әйелінен Жанәділ 
өмірге келген. Ол кезде Қажымұқан 76 
жаста екен. Жанәділ бауырымыз Шым
кентте спорт мектебінің директоры 
болып қызмет етті. Атаның немересі 
Шаттық Қажымұқанов каратэдо
дан халықаралық дәрежедегі спорт 
шеберін атағын алған. 2002 жылғы 
Азия ойындарының күміс жүлдегері 
атанған. Бақытжан Қажымұқанов атты 
тағы бір немересі – белгілі компо
зитор, «Жас қанат», «Азия дауысы» 
конкурстарының жүлдегері болған.

Халқымыздың даңқты ұлы, 
Қажымұқан Мұңайтпасұлы 1948 жылы 
қазіргі Түркістан облысының Бөген 
ауданындағы «Ленин туы» колхозын
да қайтыс болған. «Қазақ халқының 
батыры» атағын иеленген алып тұлға 
– күллі қазақтың ортақ перзенті. Оның 
асқақ бейнесі біздің ұрпақтарымызға 
қайсарлық пен намыстың биік үлгісі 
болып қала бермек.

Дегенде, туғанына 150 жыл то
лып отырған бабамыздың табаны 
тиген жерлерге қызықты саяхаттар 
жасау, біздің қолымызға тимеген 
ордендерін іздестіріп, музейіне әкелу, 
палуанның кино, драматургия, бейне
леу өнеріндегі бейнесін аша түсу жағы 
әлі де кемшін жатыр.

ҚАЖЫМҰҚАН – 
ҚАЗАҚТЫҢ ХАЛЫҚ 
БАТЫРЫ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Біздің буын күллі әлемді сиқыр күшімен билеген футбол өнеріне ғашық 
болып өсті. Сол ғашықтық бойымыздан, санамыздан әлі кете қоймапты, 
миллион дарды тамсандырған әлем дік доп доданы көруге әлі құштармыз.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

Sb
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1976 жылы 2-курста оқып жүрген 
кезіміз. Педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Х.Нұғманованың пе-
дагогикадан оқитын лек ция сын тыңдауға 
аудиторияға жи налып күтіп отырмыз. Бір 
кезде апайымыз жарқ-жұрқ етіп кіріп 
келе жатты. Сәнді киінген, өзі ажарлы 
адамды ерекше талғаммен таңдалып 
киілген киім-кешек одан са йын құл-
пыртып жібер ген. Лекторды тыңдап, 
бір-бі рімен салыстырып, пікір түю ге 
қалыптасып келе жат қан быз. Хадиша 
апай лек цияны өте жақсы оқыды. Лек-

цияның материалын жақ сы игергенін, 
теориялық білі мінің лекция тақырыбына 
орай жеткілікті дәрежеде еке нін байқап 
үлгірдік. Лек ция арасында апайымыз 
орыс педагогтарының кейбір сөздерін 
орысшалап та айтып жіберіп отырады 
екен. Ол кезде бұндай жағдайдың 
ешқандай сөкеттігі жоқ, ке рісінше 
апайға жарасып-ақ тұратындай көрінген. 

Қазір біліп жүрміз ғой, жақ сы лектор 
болу үшін көп нәрсе керек. Әрине, ең 
бас тысы – білім. Ал сол біліміңізді 
аудиторияға жет кізе алу-алмау деген 
де – үлкен мәселе. Кез келген пәнді 
оқытудың өзіндік қыр-сыры өте көп. 
Сондықтан болар, ме тодика, яғни, оқыту 
өзгеше ғылым саласы болып қазір пе да-
гогиканың ажырамас, құ рамдас бөлігіне 
айналып кет ті. Хадиша апайымыздың өз 
пәнін жақсы білетіні өз ал дына, ойын 
сондай сабырлы, нақты мысалдармен 
жақсы тұз дықтап жеткізеді екен. 
Өзі әдемі адам, сөйлегенде, лек-
ция оқығанда ерекше бір күй ге түсіп, 
шабыттанатыны бай қалады. Апайдың 
лек тор лық ерекшелігінде ар тис  тік өне-
рінің эле  мент тері көзге көрініп тұр  ды. 
Нағыз лекторға бұл да ке рек. 

Лектордың сыртқы келбеті, киім 
киісі, жүріс-тұрысы, бә рі әдемі болуы 
керектігіне қо са, ішкі дүниесі, яғни, жаны 
сұлу болуы тиіс. Студенттер, аудитория 
бәрін байқап оты рады, яғни лекторға 
ішкі, сырт қы қасиеттерін жарқырата 
көр сету үшін әдемі мінез ке рек. 

Хадиша Ермақашқызы 
мі  незді адам болатын. Ол 
лекция оқып тұрып-ақ, 
жай дары мі незін, жанының 
сұлу әлемін жарқырата 
көр се тетін. Содан болар, 
оны тың даған жұрт ынты-
ғып оты рар еді.

Ұлы Абай «Екі түрлі нәр-
се ғой, Сыр мен сым-
бат» деп, ішкі және 
сыртқы сұлулық-
тың бір-бірінен 

бөлек дүниелер 
екенін айтқанда, 
олардың өза ра үйлесімін, келісімін жоқ-
қа шығарған жоқ. Сырт қы және ішкі 
сұлулықтың үн дескен әсем гармониясы, 
бә рінен бұрын, міне, осы лек торға керек. 
Жақсы, сұлу лек тордың түр-түсі, кескін-
келбеті ау ди торияға қандай әдемі әсер 
берсе, оның ішкі жан дүниесіндегі жылу 
мен сәуле аудиторияға жан бітіре түсіп, 
тыңдаушыларын ғылымның си қырлы 
әлеміне тарта түседі. Хадиша апамыздың 
бо йын да, міне, осы қасиеттер бар еді. 
Университет қабыр ға сын да 40 жылдан 
асты, өзім де лекция оқып келе жа тыр-
мын. Шебер лектор біл генінің бәрін 
1-2 лекцияда ақтара салмайды. Көп 
нәрсені шетінен мү жіп, аз-аз дан беріп, 
тың даушыға жет кізіп оты ру оңай ша-
руа емес. Мі не, осы жер де лек тор ға 
методика кө мекке ке ле ді. Демек, жақсы 
лектор болу үшін, алдымен ме то дист 
болу керек екен. Хадиша Ермақашқызы 
сынды лекторлардың тәжірибесі осы ны 
көрсетті. 

Қазіргі әл Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да аспирантураның ал дында 
1 жыл стажировкадан өткенім бар. 
Тағылымдаманың талабы бойынша 
жылына 100 сағат көлемінде 
1-семестрде 50, 2-семестрде 50 сағат 
лек торлардың лекциясына кі руі міз 
керек екен. Қайдан білейін, ол кезде 
жаспыз ғой, лекцияға кіруге белсене 
кірісіп кеттім. Ол кезде, қазіргі әл 

Фараби атындағы ҚазҰУ-да, 1984-
85 оқу жылы ғой, филологияның 
корифейлерінің бәрі (ака де-
миктер М.Қаратаев, З.Қабдол-
ов, З.Ахметов, профес сорлар 
Т.Кәкішев, Х.Сүйіншәлиев, 
Р.Нұрғали, т.б.) лекция оқиды. 
Бәрінің дәрісіне кіре бас-

тадым. Студенттерден бұрын 
аудиторияға кіріп аламын да, 

тапжылмай отырып тың-
дай  мын, кейбіреулерінің 
лек  ция сын конспектілеп 
те ала тын болдым. 1-2 
айдан ке йін байқасам, 
менің жиі-жиі лек цияға 
кіре беретінім кей бі-
реулеріне онша ұнай 
қой  майтын сияқты. 
Осын дай да қы  зықтар 
болған. Атағы дар дай 
болғанымен, кейбір 
аға ла рымыздың оқы-

ған лек циялары көңілім-
нен шық  па ды. Бұған мен бі раз ға дейін 
таңғалып жүр дім. Ма  ған ака демиктер 
З.Қаб долов пен З.Ахметовтің, про фес-
сорлардан Р.Нұрғалидың лек циялары 
қатты ұнайтын. Лекторлық шеберлік 
дегеннің білімділіктен басқа бір дүние 
екенін сонда ұға түскем. 

Қысқасы, Хадиша Ермақаш қызы 
қазақ қыздарынан ал ғашқы шыққан 
білімді де білікті, ұлағатты ұстаз, 
шебер лектор болып өзін тыңдаған 
студенттердің есінде мәңгі қалды, бұл 
да кез келген лек тордың басына қона 
беретін бақ емес. Көшіріп жазып ал-
ғандарын студенттердің ал дында ежелеп 
оқып беріп те ұялмай аудиторияға кіріп-
шығып жүрген талай лектор сымақтарды 
көргенбіз. Хади ша Ермақашқызы сияқты 
лек тор лардың бұлардан сор ты да, 
орны да тіпті бөлек еді. Ал жоғары оқу 
орнының бағы мықты лекторлармен, яки 
кадрлар арқылы жана бе ретінін өмірдің 
өзі дәлелдеп келеді емес пе? Демек, Ха-
диша Ермақашқызының есімі Қорқыт ата 
атындағы Қы зыл орда университетінің 
та рихына алтын әріптермен жа зы лып 
қалды деп нық сенім мен айта аламыз.  

        
Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ, 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері,

филология ғылымдарының докторы, 
профессор    

ЛЕКТОРЛЫҚ 
ШЕБЕРЛІК 

Баласының артында жы лап-
сықтап анасы Тынымай Әл мен-
қызы қалды. Жарықтық, құмалақ 
тартып, та мыр ұстайтын қасиеті 
бар кісі еді. Майданнан бірі ба-
ласының, енді бірі қоса ғының 
хабарын біл мек болып Ты нымай 
әжеге таң атпай шұ быратын. 
Өзінің баласы оқ пен оттың ор-
тасында арпа лысып жүр ген ана 
байғұс маңдай тіреп кел ген-
дердің бірде-бірінің көңілін қал-
дырмайтын көрінеді.

– Әжемнің қырық бір құмалақ 
тасы бертінге дейін сақталыпты 
деп еске алады немересі, Белкөл 
кентінің тұрғыны Қасымхан Тө-
лебаев осы жағдайдан хабар 
бере отырып.

Ана үміті алдамапты. Бала-
сы Төлебай келді бір күні май-
даннан. «Қырық жыл қырғын 
болса да, ажалды өледі» деген 
осы да. Соғыс жайлы сұраған-
дар ға сараң жауап қайтарады. 
Ауыл дастарының майдангер әң-
гі месінен сондағы ұққаны төмен-
дегідей еді.

Сол 1942 жылғы қызыл шұ-
нақ аязды, қарлы-боранды қы-
тымыр қыста соғыстағы №227 
артиллерия полкіне қатар дағы 
атқыш болып кірген Төле бай 
Жол мағамбетұлы жарты Еуро-
паны жаяу-жал пылап басып өте-
ді. Талай рет майдан ның ал ғы 
шебінде ата жау ды ауыр ар тил-
лерия снаряд ымен төм пештейді. 
Ақыры же ңіс күнін Еуропа же-
рінде, әс кер қатарында қарсы 
алып, Арал ға 1947 жылғы жел-
тоқсанда аман-сау оралады. 

Майдангер азамат 1948 жыл-
дан 1964 жылға дейін аудандық 
өндірістік комбинатта шебер 
бо лып әктас өндіру, кірпіш құю 
сияқты қара жұмыста шыңда-
лады. Ол кездері әктас осы күнгі 
Жақсықылыш кентінің маңайын-
дағы Жыңғылдықақ деген жерде 
өндіріліп үй әктеуге пайдаланса, 
кірпіш Арал қаласы іргесінде 
әзір леніп, құрылыс материалы 
ре тінде жұмсалған көрінеді. 

Кейін Төлебай ақсақал 1964 жыл-
дан 1976 жылға дейін сол қала-
дағы әскерилендірілген күзет 
ме кемесінде, сол жылдан 1982 
жылға дейін асқаралы алпыс жас 
– зейнетке жеткенше Арал теңізі 
темір жол стансасында ең бек 
еткен көрінеді. Қосағы Орын күл 
Тоқышқызының жасы тоқсанда. 
Бірінші топ көз мүге дегі. Жасы 
зейнетке жеткенше еңбектен қол 
үзбепті.

Омырауында «Отан соғы сы» 
ордені және ондаған жауын-
герлік медальдары жарқы ра ған 
май дан гер әке бейбіт еңбек  ма-
ра пат тарына да ие болған еді. 
Өт кен жылы Арал қаласын да ғы 
бір көшеге майдангер Т.Жал-
мағамбет ұлының есімін  ла йық-
таған аудан, қала басшы лығына 
баласы Қасымхан Төлебаевтың 
алғысы шексіз. Оның сөзінен ұқ-
қанымыз, мектеп оқушысы жыл-
дарындағы жазғы демалыста 
байланыс торабында хат тасушы 
болып он төрт жасынан бастап 
еңбекке араласыпты. 

– Еңбек адамды қанаттан-
дырады деген әке тәрбиесі ғой 
бұл. Соның ықпалымен бай ла-
ныс бөлімшесіне уақытша жұ-
мысқа қабылданып, республи-
калық, облыстық, аудандық 

га зет-журналдарды, күнделікті 
хат-хабарларды үй-үйге вело-
си педпен тасымалдап жеткі зе-
тінбіз. Бір жағынан байланыс 
торабы хат тасушыларға көлік 
құралы ретінде пайдалануға ве-
лосипед беретін. Соған қызығып 
хат тасушы болғаным әлі есімде, 
– дейді ол.

Зейнет жасына жеткенше 
Арал аудандық байланыс тора-
бын да экономист және басқа 
жауап ты қызметтер атқарған ол 
әлі күн ге қоғамдық жұмыстардың 
бел ортасында жүр. Қасымханның 
әсі ресе, туып-өскен жерінің 
өткен тарихы туралы айтқан 
әңгімесі қызықтырды бізді.

– Арал қаласында елуінші 
жылдарға дейін әйнек зауыты, 
әкем соғыстан келе тер төккен 
өндірістік комбинат және бас қа 
ірілі-ұсақты мекемелер бо лыпты. 
Мысалы, сол өндірістік комбинат 
кеңес үкіметінің ал пысыншы-
жетпісінші жылдары тұрмыс қа-
жетін өтеу комбинаты атанған, 
– деді Қасекең әңгімесін әрлей 
түсіп.

Бір заманда сол аудандық 
тұрмыс қажетін өтеу комбинатын 
Қасым Құлманов деген кісі бас-
қарған. Сұрапыл соғысқа бас-
тан-аяқ қатысқан. Әкемнен есіт-

кен әңгімем. Сол кісі соғыста 
жүргенде ауылға ар тынан 
«ер лікпен қаза тапты» деген 
«қара қағаз» келіпті. Бүкіл ауыл 
жылап-сықтап қайғы ның қара 
бұлтын жамылып отыр ғанда 
бір күні көктен түскендей әлгі 
Қасым көкеміз әскерден аман-
сау оралыпты. Сондай да адам 
сенгісіз оқиғалар болған ғой. 

Майдангер Төлебай Жолма-
ғам бетұлы мен Орынша То қыш-
қызы жарты ғасырдан астам 
тату-тәтті жұбайлық ғұмыр ке-
шіпті. Балаларын жастай еңбек-
сүйгіштікке, адамгерші лікке, 
адал дыққа тәрбиелеген қос қа-
рия ның ұлы Қасымхан әке өне-
гесін былай деп еске алады:

– Көшеден, мектептен бір 
нәрсені тауып әкелсек, әкем де-
реу «Алған жеріңе апарып тас-
та, кісінің мүлкіне қол салма, 
қызықпа!» деп зілденетін. 

Бала тәрбиесі бесіктен, от-
басынан басталады. Адал адам – 
іргетасы берік мемлекет айнасы. 
Адалдық, ізгілік бар жерге ба қыт 
құсы қонады, арамдық жола-
майды. Біз Қасымхан ақсақалдың 
әңгімесінен осыны ұқтық. 

Онан әрі ол өз сөзінде бір 
заманда малшылар мен ба лық-
шылар үшін жұмыс және мініс 
аттарының әбзелдерін, қаза-
қы саптама етік, күнделікті тұр-
мысқа қажетті, осы күндері тап-
тырмайтын әртүрлі керек-жарақ 
жасайтын сол меке мелерді неге 
қайта ашпасқа деген ойларын 
ортаға салды. Тіпті Қасымхан 
сол комбинатта шебер болған 
әкесіне еріп барып бес жасында 
көрген-білгенін ұмытпай қаз-
қалпында баяндап берді. Тоқсан 
ауыз сөздің тобықтай түйіні, ұлы 
еңбекпен шыңдалған осындай 
тату-тәтті отбасылар қатары еге-
менді елімізде көбейе берсін 
демекпіз. Өйткені, Отан осындай 
отбасынан басталады.

Т.НҰРЖАН-БАЛТА

Еңбекпен 
есейген 
әулет

Тағдыр шіркінге дауа жоқ. Адам баласы әуелі шыр етіп жерге 
түскенде пешенесіне жазылғанын көреді екен. Арал теңізінің 
қойнауындағы Мергенсай ауылдық кеңесінде сонау 1920 жылы 
жарық дүниеге келген Төлебай Жолмағамбетұлы – сол тағдырдың 
теперішін бір адамдай тартып өскен жан. Жасы жиырма екіден 
енді асқанда қолына қару алып 1942 жылы ел қорғауға аттанады. 

Екпе салар алдында дәрігер  
дене қызуын, сатурациясын, 
қан қысымын, жүрек соғысын, 
ауыз қуысын тексереді. Егер 
адамның жағдайы жақсы бол-
са, екпе салуға рұқсат беріледі, 
екпе арнайы бөлмеде салы-
нады.

Вакцина алған соң, 30 ми-
нут медициналық мекемеде, 
бақылауда  болады. Екпе са-
лын ған жерді жылы ұстап, сал-
қын нан сақтанып, су тигізбеу 
керектігі түсіндіріледі.  Вакцина 
алған соң, екпенің кері әсері 
болып, өзіңізді жайсыз сезін-
сеңіз, қайда хабарласуға бола-
тыны жайлы ақпарат жазылған 

түсіндірме парағы беріледі. 
Одан соң 3 күн бойы тұрғылықты 
жеріндегі учаскелік дәрігерінің 
бақылауында болады. 21 күн-
нен кейін екпенің екінші доза-
сын салу қажет.

Екпені ауыр аллергиясы бар-
ларға, қант диабеті, эпилепсияға 
шалдыққандарға, қатерлі ісік-
пен ауыратындарға, инсульт 
ал ғандарға, жүрек-қан-тамыр 
ауруына шалдыққандарға алуға 
болмайды. 

Аурудың алдын алу үшін  
сенімді қорғаныс – ВАКЦИ-
НАЛАУ!

Индира АХМЕДОВА 

ВАКЦИНА – 
сенімді қорғаныс

Биылғы жылдың 1 ақпанынан бастап 
№1 қалалық емханада коранавирусқа қарсы «Спутник 
V» екпесі  салынып  жатыр. Екпені бірінші кезекте  
медицина қызметкерлері,  оның ішінде инфекциялық 
ауруханаларда, жедел жәрдемде жұмыс істейтіндер, 
санэпид қызметкерлері алуда. 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Ветеринариялық бақылау және 

қадағалау комитетінің Қызылорда облыстық 
аумақтық инспекциясы басшылығымен жеке 

тұлғаларды және заңды тұлға өкілдерін  
қабылдаудың 2021 жылға арналған КЕСТЕСІ

Қабылдаушы-
ның аты-жөні

Қабылдау-
шының 

лауазымы

Қабылдау күні 
мен уақыты

Мекеменің                     
мекен-
жайы

Байланыс 
телефоны

Сенім 
телефоны

Сарсенбаев 
Жандос 

Әбубәкірұлы

Қызылорда 
облыстық 
аумақтық 

инспекция-
сының 

басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі күні, 
белгіленген 

уақытта 
(15:00-ден 
18.00-ге 
дейін)

Қызылорда 
қ., М.Шоқай 

көшесі, 
№150 Е

20-15-88 8/7242/
20-15-87

Сыздықов 
Есенгелді 
Серікұлы

Қызылорда 
облыстық 
аумақтық 

инспекциясы  
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
жұма күні 

белгіленген 
уақытта              

(15:00-ден 
18.00-ге 
дейін)

Қызылорда 
қ., М.Шоқай 

көшесі, 
№150 Е

20-15-83 8/7242/
20-15-87

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 

(лицензия №0000549 03.08.2006) 2020 жылдың  8 тамызында қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі №59 үйде тұрған Мырзагулова 
Тасбикенің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Торайғыров көшесі №80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 

(лицензия №0000549 03.08.2006) 2020 жылдың  17 қыркүйегінде қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Қарауылтөбе ауылы, 1-көшесі №62 үйде 
тұрған Абдибеков Усен Орынбаевичтің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі №80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

Былтыр Мемлекет 
басшысының Жарлығымен 
«Волонтер жылы» болды.  
Оған «Қызыл Ай» қоғамының 
еріктілері де айтарлықтай үлес 
қосты. Әсіресе, індетпен күресте 
медицина қызметкерлерімен 
қатар алдыңғы шептен көрініп, 
жұдырықтай жұмылды. Осы 
орайда Қазақстан «Қызыл 
Ай» қоғамы еріктілерінің де 
пандемиямен күрес шараларына 
қатысқанын айтқым келеді. 

Жалпы «Қызыл Ай» қоғамы – гу-
манитарлық салада елімізге белсенді 
жәрдемдесетін бірден-бір мекеме. 

Қоғамның облыстық филиалы өңірде 
әлеуметтік-серіктестік негізде об-
лыс тық денсаулық сақтау, білім бас-
қар маларымен және салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығы, 
облыс бойынша қылмыстық атқару 
жүйесі департаменті секілді бірқатар 
мекемелермен, үкіметтік емес ұйым-
дармен бірлесіп жұмыс істейді. 

Былтыр филиал ішкі мүмкіндікті 
ескере отырып, біршама қайырым-
дылық шараларын өткізді. Атап 
айтқанда, жалпы құны 1 млн теңгеге 
5 корсет, 8 тыныс алу аппараты, 30 
шақты глюкомер сатып алып берді. 
Наурыз айында 100 тұрмысы төмен 
отбасына 550 мың теңгеге азық-түлік 
себетін таратып, асыраушысынан 
айырылған 71 балаға 1 млн 775 

мың теңгеге киім-кешек, 132 балаға 
3 млн 564 мың теңгеге кеңсе бұ-
йымдарының сертификатын берді.  
Сонымен бірге облыстық Ұлттық 
экспертиза орталығына COVID-19 
вирусын тестілеуге арналған 15 дана 
реагент,  8000 дана тампон зонд 
берілсе, қан орталығына, «Qyzylorda» 
және «Қоғам Тв» телеарналарына, 
мигранттармен жұмыс істеу орта-
лығына бір реттік маскалар тара-
тылды. Оған қоса, «Coca-Cola» ком-
па ниясының демеушілігімен 100 
от  басына 822 мың теңгеге азық-
түлік себеті үлестірілді. 1 қазан – 
Қарттар күніне орай  54 жалғызбасты 
зейнеткерге азық-түлік себеті бе-
рілді. 

ҚР «Қызыл Ай» қоғамы 2005 

жыл дан бастап Біріккен Араб Әмір-
ліктерінің «Қызыл Жарты Ай» 
қоғамымен бір лесіп, еліміздегі жетім 
балаларды қаржылай қолдаудың ар-
найы бағ дар ламасын жүзеге асырып 
келеді. Оның аясында асыраушысыз 
(әкесіз) қалған отбасы балаларына 
ай сайын 50 АҚШ доллары көлемінде 
жәр демақы беріледі. Бүгінде еліміз 
бойынша 3 мыңнан, ал облыста 300-
ден астам бала осы жәрдемақыны 
алуда. 

«Қызыл Айдың» негізгі бағытының 
бірі – гуманитарлық құқықты наси-
хаттау. Бұл жұмыстар негізінен оқу 
және ақпараттық дәрістер, тре-
нингтер, жаттығулар форматында 
өтеді. «Өрлеу» АҚ өңірлік мұға-
лімдердің үздіксіз білім беру инс-

титуты үлкен көмек көрсетуде. Соны-
мен бірге қаладағы №№5, 6, 12,  140, 
171, 198, 212, 222, 261 мектептер – 
белсенді қатысушыларымыз. 

Осы жұмыстардың барлығында, 
әсіресе, пандемия кезіндегі қайы-
рымдылық шараларда бізге еріктілер 
үлкен көмек көрсетті. Жанашыр жан-
дарға алғыс айтамын. 

Облыстық филиал өңірдегі жер-
гілікті билік органдарымен, азамат-
тық қоғам ұйымдарымен ынты-
мақ тастықты әрі қарай жалғастыра 
бермек. 

Абзал БАЙМАНОВ, 
ҚР «Қызыл Ай»  қоғамы 

облыстық филиалының директоры

«ҚЫЗЫЛ АЙДЫҢ» ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕРІ
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Көктем. Наурыз мере

кесін тойлағаннан кейінгі 
күн. Ауа райы өткен күн
дерге қарағанда сәл қатая, 
қы тымырлана түскен. Кезек
шілікті қабылдаған тер геуші 
кабинетке келіп сейфтен 
қарақшылыққа байланысты 
қылмыстық істі алып, енді 
жоспар жасауға кіріскені сол 
еді, телефон шыр  ете қалды.

– Тыңдап тұрмын.
– Следователь! На вы

ход!
Қайта сұрауға болмайды. 

Оперативтік кезекші Рус
лан – бұйыра сөйлегенді 
жаны қалайтын майор. 
Өткен жиналыста ол «Оқиға 
болған жерге опергруп
па кеш шығады. Оған көп 
жағдайларда себеп бола
тын тергеушілердің жай ба
сарлығы» деп көсем сіген. 
Тергеуші оқиға болған жер
ді тексеруге арналған құ
жаттар салынған папканы 
алып, сыртқа шыққаны сол 
еді жедел топқа бөлінген 
«УАЗ» автокөлігі гүр етіп от
алды. Асығыс автокөліктің 
алдыңғы есігін ашқан тер
геуші жедел уәкіл, капитан 

Желдірбаев Русланды көріп, 
«Тез артқа отырыңыз!» деге
ні сол еді, ол «Өзің отыр, аға 
лейтенант!» деді. 

– Сіз осыған дейін қыз
мет жасаған түрмеңізде 
қалай екенін білмеймін, бұл 
жерде опергруппаны, заң
да көрсетілгендей, тер  геу
ші басқарады. Тіпті жол да 
болған жайттардың бар 
лығына да тергеуші жауап
ты. Сондықтан сізге өтініш, 
әң гімені созбай артқа отыра 
салыңыз.

– Опергруппаны опер 
бас қармағанда кім  басқа ра
ды. Өзің отыр артқа!

Ғимарат алдында темекі 
шегіп тұрған уақытша ұстау 
абақ тысының бастығы Хай 
да ров Руслан  «Тёз ка, жа
рай сың, так держать» 
деп қойды. Дәл осы тұста 
бөлімге кіріп бара жат
қан аға тергеуші, майор 
Сағынтаев Әзілхан кезекші 
автокөлікке барып: – Тю
ремный замашкаларыңды 
басқа жерде көрсетерсің, 
тездетіп артқа отыр, – 
деді де: – Бүгін бірыңғай 
Руслан дармен кезекшілікке 
түсіпсің, басқа жақта қалай 
екенін білмеймін, біздегі 
Русландардың барлығы тоқ
сан тоғыз болып келеді, – 
дегені сол еді, кезекші топ 
ішексілесі қатып бір күліп 
алды. 

Қоқиып есік алдын
да тұрған кезекші Руслан 
естімегендей болып ішке 
кіріп кетсе, ізінше шал
барының артын қағып 
абақты бастығы Хайдаров та 
бөлімге қарай беттеді. Бұл 
кезде жедел уәкіл Руслан да 
көліктің артына жайғасып 
үлгерген. 

Оперативтік топ қаланың 
солтүстікбатысындағы көп
шілік «Шымбай» деп атап 
кеткен жаққа бет алды. 
Сотдәрігерлік сарапшыны 
жолай алып, жолайрықта 
орналасқан кафеден оңға 
бұрылды. 

Екі жүз метрдей жерде 
көше бойында топырлаған 
адамдар. Жиырма метрдей 
жерде қоршалған аула жа

нында екі кісімен әңгіме
дүкен құрып тұрған капитан 
шеніндегі аймақтық инспек
тор жедел топ автокөлігі 
тоқтаған жерге аяңдай ба
сып келді де: 

– Осы көшенің тұрғыны, 
жұмыста жоқ, арақты көп 
ішетін қу, атыжөні – Бай
болов  Рустем, 1957 жылы 
туған, бұрын сотталмаған, 
үйі анааау тұрған қос 
столбаның қасындағы жасыл 
дарбаза, – деп көрсетті.

– Жақсы. Неге оқиға бол
ған жерге бөгде адам дардың 
кіруіне рұқсат бердіңіз?

– Осы  жерге жетем де
генше бұлар келіп қойған 
екен, не істеймін оларға?

– Мына жүрген кісі, қо
лында блокноты мен қаламы 
бар, ұмытпасам аты – Ахмет. 
Мамандығы – сантехник, 
әрдайым кісі өлімі, жол
көлік оқиғасы болған жерде 
жүреді. Ол не істеп жүр?

Инспектор білмеймін де
гендей бір иығын жоғары 
көтерді де, мәйітті иегімен 
нұсқап: 

– Әйелі екеуі тұрады, 
әйелі ЦКЗда күзетші, хабар 

бердік, келіп қалуы керек, – 
деді.

– Өзіңіз айтыңызшы, 
устав бойынша таныс тыр
ма уыңыз дұрыс па? Біз 
жасыңызды сыйлап, ештеме 
демей тұр мыз. Есіміңіз кім 
еді?

– Жолдас.
– Жөке, енді мына жер

ден ізді қалай анықтаймыз. 
Қызық көргендей жолай 
кетіп бара жатқандар да, өтіп 
бара жатқан автокөліктер де 
тоқтап, жапатармағай оқиға 
болған жерде жүр. Куәгер 
болатын екі адам қалсын, 
блокнотқа түртіп жүрген 
анооу, сантехник «Шер
лок Холмстан» бас тап оқиға 
болған жерден алып кетіңіз. 
Кинолог жұмыс істесін. Реке, 
сіз болған оқиға туралы 
кезекші бөлімге кім хабар 
бергенін, көршіқолаңның 
не көріпбілгені бар соны 
біліңіз, қайтыс болған адам 
туралы мәліметтер жинауға 
кірісіңіз, мен оқиға болған 
жер мен мәйітті қарауға 
кірісейін.

«Не істеу керек екенін 
өзім білемін» дегендей 
көз қиығымен бір қарап 
қойып, «Шеф, түсінікті» 
деді ол. Кинолог Вася «Аль
фа, ищи, ищи» дегенмен, 
ит адамдар таптап тастаған 
жерді біршама уақыт ай
налып жүріп Байболовтың 
үйін бетке алды. Ізшіл ит 
отыз метрдей жер жүргесін 
қуыс көшеге бұрылып, 
ағаш қоршауды иіскелеп, 
көшеге қайта шықты да, 
қос бағана жанындағы жа
сыл қақпаға барды. Вася 
тексермек болып, бірнеше 
рет жібергенімен, ит мәйіт 
табылған жерден шығып, 
қуыс көшеге сәл кідіреді де, 
жасыл қақпаға бара берді. 
Вася «Екінші  итім бар еді, 
ол ауырып қалған соң,  мына 
итті алып шыққанмын, әлі 
жастау, ізге дұрыс түсе ал
май жүр» деп қояды итіне 
көңілі толмай, өзін кінәлі 
сезіне.    

Аймақтық инспектор көп  
шілікке қаншама рет «Тар 
қаңдар, үйлеріңе қай тың

дар!» дегенімен, әлі де кете 
қоймаған көпшілік ара сынан 
«Марқұмның әйелі келе жа
тыр, келе жа тыр!» деген да
уыстар естілді. Топтан өтіп, 
мәйітке жа қын даған бір әйел 
«Ойбай, оййбай! Жаным
ау! Не болды? Сұмдықай... 
Кім... мұны істеген, ойй
бай? Кім өлтірген?» деп бар 
дауысымен бақыра жылап, 
шашын жұлып, бетін тырнай 
өлі денеге қарай ұмтылды. 
Көршілердің бірі су алып 
келіп ішкізіп, енді біреулері 
«Сабыр ет!» деп басу айтып 
жатты. Көпшіліктен «Кәйтсін 
енді, Ақтөбеде тұратын ба
ласына көшеміз деп жүр 
еді» дегендер де болды. 

Тергеуші де оқиға болған 
жерді жалпыдан жалқыға де
ген қағидамен кісі өлімінің 
қаланың қай бағыты мен 
бөлігінде, қай көшесінде 
болғанын хаттамаға түсіріп 
болып, енді сотдәрігер 
сарап  шысының көмегімен 
шал  қасынан жатқан мәйітті 
тек  серуге кіріскен. Үстіндегі 
киген киімін хаттамаға тү
сіріп болған соң, сарапшы: 
«Жарақаты сол жақ құ

лақ тұсынан  иегіне дейін, 
ұзындығы он үш санти
мер және оң жақ құлақ 
үстінде ұзындығы он сан
тиметр қатты өткір зат
пен шабылғаннан түскен 
жарақат бар. Сол жақтан 
алған соққыдан астыңғы екі 
тісі сынған болса, оң жақтағы 
соққы бас сүйегін жарып 
өткен» деген қорытындыға 
келді. 

Кезекші криминалист 
оқиға болған жерді бейне
камера мен суретке түсіріп, 
сызбасын сызып болып, енді 
қатысушыларға хаттамаға 
қол қойдырып жатқан кезде 
кезекші автокөлік жүргізуші: 
«Рациядан шұғыл хабар түсті. 
«Шұғыла» шағын ауданын
да көп мөлшердегі ұрлық, 
КБИда біреудің автокөлігін 
заңсыз айдап кету оқиғасы 
болыпты, кезекші Руслан 
«Тез сол жаққа барыңдар!» 
деп жатыр дегенді жеткізді. 
Мәйітті мәйітханаға жіберіп, 
дәрігерсарапшымен ерте ңі
не кездесетін болып келіскен 
тергеуші «Шұғыла» шағын 
ауданына қарай жүргелі 
жатқанда:

– Шеф! Мен сәлден 
кейін таксимен болса да 
жетемін, изоляторда мына
дай қылмыстың қаншасын 
ашқанмын, пашти қылмыс 
ашылды дей бер. Братишка, 
ағаңды сәл ренжітіп қойдың, 
мана ГОВД жақта, ничего 
ағаңды әлі толық білмейсің 
ғой, – деп сұқ саусағымен 
кеуде тұсын көрсетіп, онан 
кейін жоғары көтерді. 

– Жарайды. Тездетіп ба
ру ға тырысыңыз.

– Тафайтафай, окей, 
все, все, –  деп ол автокөлік 
есігін сыртынан жапты да, 
қанатын қомдаған қораздай 
иығын көтере «Үйінде жоқ, 
бағанағы баклан қайда бо
луы мүмкін» деп күбірлей 
сөйлеп, көше бойында тұрған 
аймақтық инспекторға қарай 
беттеді.

Орынбек  АСЫЛБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Қан 
жұққан 
Балта

(деректі әңгіме)

Жалғанбай қалған әңгі менің 
ауанынан көрші ағам ның не 
айтқысы келгенін түсіндім. Бір 
жылдың көлемі болды шектеу ша
ралары жүргізіліп, карантин енгі
зіліп, үздіксоздық әлі жал ғасып 
келеді. Әрине, бұл жағдай ел эко
номикасына елеулі әсер етуімен 
қатар, жұмыссыздар қатарының 
уақыт өткен сайын көбеюіне, 
ақшаның құнсыздануына, бар ша 
тұтыну тауарларының, тұрмыстық 
зат тардың, азықтүліктің қым бат
тауына әкеліп жатқаны жасы
рын емес. Бірақ, бір шүкіршілік 
етерлігі, жоға рыдағы ағам айтқан 
елдегі тоқшылық. 

Ол кісі  халық  біраз қиын
дықтарға тап болып  астатөк 
той жасаудан тыйылып, ысырап 
пен бар ды бағалаудың парқын 
білудің  тиімді жолдары бір шама 
байқалып қалса да, көпшіліктің 
әлі де соған мойынсұнғысы кел
мей, тәу бе етудің орнына шектен 
шығудың азаймай отырғанын 
меңзегісі келген сияқты. Той, 
реттіретсіз әдетғұрып, салт
дәстүрді желеу етіп есепсіз ысы
рап жасауға бейім болу, табан 
ақы, маңдай теріңмен тапқан 
нәпақаңның обалын ескермеу 
әлі де жалғасып келеді. 

Обал демекші, көше дегі қо
қыс салатын контей нер лердегі, 
соның айналасына көше тұрғын
дары қалай болса солай тастай 
салған целлофан дорбалардағы 
баланың памперсімен қосып 
салынған тамақ қалдықтары, 
тіпті Құ дайым өзі сақтай көрсін, 
қа сиетті нан жарықтықты 
тарт  қылап жатқан ит пен мы
сықты көргенде «Біз көп 
қала  ларды қираттық, олар
дың бәрінде де дәулетке мас 
халық тұрды. 58аят», «Сол 
қала лардың тұрғындары шек

тен шықпайынша біз олардың 
мекендерін талқандаған жоқ пыз. 
59аят. Қасас сүресі» делінген 
Құран аяттары, 32жыл   дың 
ашаршылық нәу беті ойға орала
ды.

Қазақ жазушысы Өтебай 
Қана хинның естелігін оқы дым. 
Бір отбасындағы он бір жан
нан ашаршылықта бала Өте бай 
ғана тірі қалыпты. Шалажансар 
күйінде балалар үйіне тап сы
рыл ғаннан кейін де сон дағы елу
алпыс баладан  тірі қалған екі 
баланың бірі Өтебай екен. 

Белгілі ғалым, жазушы Ме
кемтас Мырзахметовтің де ашар
шылықтың азапты аласапы раны 
туралы айтқандары тың даған 
жанды бейжай қал дырмайды.

«Қазақтың басына түскен 
ашаршылық қасіретін көзім мен 
көріп, басымнан да өткердім, 
– дейді ол кісі. – Бар болғаны 
төрт жаста едім. Нәубет баста
лардан бұрын тұрмысымыз көп 
адамдардан көш ілгері бола
тын. Әкем темірден түйін түйетін 
ұста, алтын бұйымдарды ұқса та
тын зергер еді. Адал еңбегімен 
тапқан, жинап жүрген біраз ал
тындары да болған. Мұны ауыл 
белсенділері сезіп, алтындарын 
қолды ету мақсатымен жала жа
уып ұстатады. Дәлел жеткіліксіз 
болып әкем түрмеден шықты, 
бірақ сонда жұқтырған кесел
ден қайтыс болды. Ашаршылық 
бас талды. Ауылдағы сол кездің 
еуропалық үлгісіндегі еңселі 
үй біздікі болатын. Белсенділер 
соны қас тан дықпен өртеп, орта
сындағы тіреуі құла ғанда, ал
тынымызды талап алып, далада 
қалдық. Анам ауылды аралап 
білезік, сақина, сырғасын бол
машы азыққа айырбастап, бізге 
тамақ қылды. 

Заттары таусылып аштан 
өлуге қарағасын, бес жасқа 
қараған мені ертіп, екі жа
сар қарындасымды көтеріп 
жиыр ма шақырымдай жердегі 
жездемнің ауылына бет алдық. 
Орта жолдан асып күн батуға 
қарағасын, ізімізге бір топ 
қасқыр түсті. Әдепкіде біздің 
аш, әлсіз екенімізді білсе де, бас 
салуға батпай еріп отырды да, 
ауылға төртбес шақырымдай 
қал ғанда ұмтыла бастады. 
Мен анамның етегіне оралып, 
қарындасым қолдыаяққа тұр
май шешеміздің құшағында 
шырылдап, анам ойбай салып, 
айналаны азанқазан қылдық. 
Амалы қалмағасын анам мені 
өзіне тартып тұрып, қолындағы 
екі жасар қарындасымды топ 
қасқырдың ортасына лақ ты рып 
жіберді. Кейін түсін дім, «ең бол
маса ұрпақ жал ғастыратын ұлым 
аман қал сын» дегені екен. Жан
ұшыра төбесі көрінген ауылға 
жетіп, атты кісілерді ертіп қайта 
келгенімізде, қарын  дасымның 
жалбыраған шаш тары ғана 
қалыпты».

Өз атам да «балалар, нан 
қиқымына, астың қалдығына 
абай болыңдаршы, обалса
уабын ескермеген бір тоқшы
лық тың бір аштығы болады» деп, 
нан қалдығын тергіштеп жүретін. 
«Не айтатыны бар, өтті ғой небір 
нәубет» деген атам пенденің бір 
астамшылығы туралы: 

– Аштық басталар алдын
да жағдайымыз жақсы, елде де 
біршама тоқшылық болды. Бірақ 
биліктің, саясаттың  желігімен 
есіріп Құдайын ұмытып, обал
сауапты ескер меушілер көбейді. 
Ауылда кеу десіне нан пісіп, атқа 
мініп атойлап қамшы үйіріп 
жүретін бір шолақ белсенді бо
латын. Бір күні отбасымызбен  
бір табақ майға салған сөкті 
ортаға алып түскі асқа отыра 
бергеніміз сол еді, әлгі кісі кіріп 
келді. Қонақжайлықпен асқа 
шақырдық. «Майға салған сөгіңді 
қайтейін сенің, одан да насыбай 
шақшаңды әкел» демесі бар ма. 
Сол кісі 32жылы аштан өлді». 

БҰҰ дерегі бойынша дүние 
жүзінде жыл сайын 90 млн тонна 
нан өнімдері қоқысқа тасталады 
екен. Бір ғана Италия 5 млн тон
на азықтүлікті қоқысқа тастай
тын көрінеді. Ал, той десе қу бас 
домалайтын, ысырап жасаудан 
алдына жан салмайтын біздің 
есебімізді кім шығарыпты. Жал
пы, тоқшылықты әлі де бағалай 
алмай келемізау. 

Аштан өлейін деп жат
қан бір атамыз: «біздің мұн
дай жағдайда жан беріп жат
қанымызға Аллаға шүкір, біздің 
кейінгі ұрпағымызға қиын 
болмаса екен» десе, қасында 
дәл солай аштан өлгелі жатқан 
екінші кісі: «не айтып жатырсыз, 
аштан өлгеннің несі жақсы?» 
депті. Сонда ақсақал: «Алла бізді 
аштықпен сынап жатыр, кейінгі 
ұрпағымыз тоқшылықпен сы
налып, Құдайын ұмыта ма деп 
қорқамын» деген екен.

Әлімжан ҚИЯС,
Әйтеке би кенті (Басы. Жалғасы бар)

ТАНЫМ
Көрші ағам шағын ғана топтың басы қосылған садақа 

дастарханындағы әңгіме ауа  нына қарай қызулана сөйледі: 
«Пендені бұзатын тоқшылық қой, –дейді ол кісі. – Құдайым 
асылыққа жазбасын айтып отырғанымды, мысалы мына 
алдымыздағы дастархандағы дәмнен көз сүрінеді. Не ішем, 
не жеймін демейсің, енді осы дәмнен тек тәтті-дәмдіден 
ғана талғап жеп отырмыз. Ал, жарықтық қасиетті нанға 
әредік қана қол созып қоямыз, тоқшылық деген осы емес пе? 
Үлкеніміз бар, кішіміз бар Жаратқан иемнің бізге бұйыртқан 
осы берекесінің, тоқшылығының қадірін біліп жүрміз бе, әй-й 
қайдам?! Ағамның сөзі үлкен астың келуімен үзіліп кетті.

Тәңірім 
тоқшылықпен 
сынамасын

– Негізінен бұған дейін 
модельдік агенттікте, сән көрсеті
лім дерінде жұмыс іс тедім. Әлемді 
жайлаған індет әсе рінен ол жақ
тағы жұмыс тоқтап қалды. Отба
сымда жал ғыз қызбын. Әкем 15 
жасымда жүрек ауруынан қайтыс 
болды, анам былтыр қыркүйекте 
коронавирустан көз жұмды. 
 Туыс тарыммен жақын аралас
пай  мын, ешкімге масыл болғым 
келмейді. Сонымен пәтерақым, 
күнделікті жолым мен тамағыма 
ақша табу керек болды. Одан 
бөлек, оқуға төлейтін ақша жи
нап жатқан едім. Алматыдағы 
университеттердің бірінде сырт
тай экономист мамандығы бо
йынша оқимын. Оқу ақысы – 
700 мың теңге. Дәмханада ыдыс 
жуып, бас аспазға көмектескенім 
үшін күніне жеткілікті жалақы 
аламын.  Дәмханада істейтін до
сым видеоны ортақ таныстары
мыз бар чатқа жіберген екен. 
Әрі қарай оны желіге кім салып 
жібергені белгісіз. Бір күн ішінде 
қарапайым видео өмірімді өз
герт ті, қолдау танытқандар, «хайп 
қуып жүр» деп пікір білдіріп 
жатқандар бар. Ресейлік БАҚ 
назар аударып, бағдарламаға 
қатысуға шақырды. Бағдарлама 
менеджері маған ұшу, қонақ үйде 

тұру ақысын төлейтіндіктерін, 
қомақты қаражат беретіндерін 
айтты. Үлкен мүмкіндік туды деп 
ойладым, сондықтан бастапқыда 
келістім. Алайда, бағдарлама 
сценарийін, сұрақтарды қарау 
барысында бірекі мәселе туын
дады. Олардың Қазақстандағы 
сән саласына салыстырмалы 
түр де қарауы, негативті пікір лер 
ай ты латыны көңілімнен шық
пады. Арзан шоуға айналдырып,  
«Қараңыздар, Қазақстанда осын
дай қыздың жағдайына ешкім 
қарамайды» дегенді айтып, ре
сейлік арулар конкурсының 
жеңім паз дарымен мені салыс
тыр ғысы келетін емеурін байқа
дым. Сондықтан келісімді бұ з уы
ма тура келді, – дейді Гүлнұр.

Шынында, бұл – қарапайым 
бейнежазба, қыз баласының күн 
де лікті үй шаруасындағы жұ
мы сы. Бірақ, мұндағы мәселе 
әсем дік байқауында топ жарған 
бойжеткеннің подиумды бір кез 
дәмха наға алмастырғанында бо
лып тұр. Оған кейіпкеріміз мына
дай жа уап қатты.

– Осындай байқауларда топ 
жарған сұлулардың енді өмірі 
өзгереді, жұлдызы жанды, ақ
сау сақ, өзіндік пікірі қалып
тас паған деген мін тағылып, 
қатты сөздер де айтылып жата

ды. Бірақ, әр адам әртүрлі. От
басында тәлімді тәрбие алған, 
құндылықтары қалыптасқан, ар
манына өз күшімен жетуді ойлай
тын қыздар көп. Өмірдің барлығы 
біз әлеуметтік желіге жүктеген 
көңілді сәттеріміздегідей емес. 
Бірде құлаймыз, бірде қайта 
тұрып, мақсаттарымызға ұмты
ла мыз. Менде де солай. Бірақ, 
қоғамда түрлі пікірдің болуы 
заңды, – дейді ол.

Әлеуметтік желіде кеңінен 
тараған бейнежазбадан соң кей
бір алаяқтар Гүлнұрдың аты нан 
фейк парақша ашып, көп тен көмек 
те сұраған. Мұны көр геннен кейін 
Гүлнұр өзінің ресми парақшасын 
қайта іске қос қанын, онда ха
барлама қал дырып, көмек қолын 
соз сам деген жандар көп екенін 
айтады. «Бү гінгі таңда жеке шоты
ма 200 мың теңге қаражат жинал
ды. Біреу лер 100, енді біреулер 
300 теңгеден жіберіп жатыр. 
Оны оқуыма жұмсаймын. Мәселе 
ақшада емес, ниетте. Маған 
қолдау білдіріп жатқан әрбір 
жанға алғыс білдіремін. Мен 
осы жайттан кейін айналамызда 
көмек қолын созуға асық ақжүрек 
жан дардың көптігін байқадым. 
Материалдық емес, адами құн ды
лық маңызды әрқашан» деді ол 
әңгіме соңында.

«Ақылына көркі сай»
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