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АКЦИЯ

• 1993 жылы Қазақстан Республи-
касы Еуропа қайта құру және даму 
банкінің мүшелігіне қабылданды. 

• 2006 жылы Семейде «Құнан байдың 
қуғын-сүргінге ұшыра ған ұрпағы» 
кітабы жарық көрді. Кітап тың авторы 
–  республикалық «Абай» қорының 
президенті Балтабек Ерсәлімов. Кітап 
сталиндік қуғын-сүргін жылдарындағы 
оқиғалар туралы баян етеді. 

• 2010 жылы Токиода «Қазатом-
өнеркәсіп» ҰАК мен Жапонияның 
«Sumitomo Corporation» компаниясы 
сирек металдар бойынша бірлескен 
«Summit Atom Rare Earth Company» 
(SARECO) кәсіпорнын құру туралы 
құжатқа қол қойды. 

• 2010 жылы Қазақстанның Ұлттық 
банкі «Барыс» монетасын айналымға 
шығарды. 

• 1993 жылы Қызылорда қала-
сында Арал теңізі проблемалары 
бойынша мемлекетаралық келісім 
жасалды. Келісімге Қазақстан, Қыр-
ғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан Респуб-
ликаларының Президенттері қол 
қойды. Келісімнің арнайы баптарын-
да Арал теңізі айдынындағы эко-
логиялық дағдарысқа байланыс ты 
негізгі мәселелер нақты қаралды. 
Апаттың алдын алуға, қоршаған орта-
ны сауықтыруға және Арал аймағының 
әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қамтамасыз ететін, денсаулық сақтау, 
т.б. шараларға тікелей назар аударыл-
ды. Келісімді орындаудың алғышарты 
ретінде Халықаралық Арал қоры, Арал 
теңізі мәселелері жөніндегі мемле-
кетаралық кеңес құрылып, олардың 
ұйымдық мәселелері шешілді. 

• 2001 жылы Атырауда Кас пий 
құбыр желісі консорциумын мұ наймен 
толтыру рәсімі өтті. 

• 2011 жылы «Азия Авто» авто-
жинақтау зауыты «KIA» көлігінің төрт 
жаңа үлгісін шығаруға ресми рұқсат 
алды.

Кәсіпкер алғашында өз қара-
жатымен іс бастады. Кейін нен мем-
лекет  тарапынан  ұсынылған мүм-
кіндіктерді тиімді пайдаланды. 
Жеңілдетілген  несиені 6 процентпен  
алды.  Қаражатына Ресейден үш аппа-
рат әкеп орнатты. Бұл құрылғылардың 

мүмкіндігі мол. Біріншісі жүгеріні жа-
рады, екіншісі қант пен карамелін 
араластырса, үшіншісі кептіреді. Биыл 
кәсіпкер қайтарымсыз 2,5 млн теңге 
грант иемденді. Енді Ресейден қаптама 
жасайтын құрылғы алдырмақ. 

Қаптамаға салынған попкорн 6 ай 

сақталады. Құрамына ең пайдалы кокос 
майы қолданылады. Үлкен өндірістік 
құрылғыда дайындалғандықтан, жүгері 
толық жарылып, ішінде түйірі қалмайды. 
Қант мөлшері 3 грамнан аспайды. Бір 
қаптаманың салмағы – 50 грамм. Дана-
сы 100 теңгеден.  Ал, қораппен алса 96 
теңгеден саудаланады. Бастысы, бала-
лар үшін сенімді өнім.

– Кәсіптің үлкен-кішісі жоқ. Бас-
тысы ниет болу керек. Көп іздендім. 
2016 жылы азық-түлік дүкенін аштым. 
Мектептен қайтқан балалар «чипсы», 
«кириешки» сынды қытырлақтарды 
алады. Оның денсаулыққа зия-
нынан бөлек, бағасы да қымбат. 
Байқағаным, балаларға арналған өнім 
аз. Тек қытырлақ, құрамында түрлі 
зиян қоспалары бар шетелдік өнімдер. 
Содан неге өзіміз жасамасқа деген ой 
келді. 

Есіңізде ме? Бала кезімізде 
үлкендер даладағы қара қазанға  жүгері 
салып, бадынақ етіп беретін. Таласып-
тармасып жеп алатынбыз. Тәуекелге 
бел буып, өнім шығаруды бастап кеттім, 
– дейді ол. 

Гүлсаяға жолдасы қолғабыс 
етеді. Кәсіптері отбасылық бизнес-
ке айналған.  Есігінің алдынан цех 
ашты. 3 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтыды. Айына 30-40 мың дана поп-
корн  шығарады. Өнімдерді аудан мен 
қала орталығындағы ірі сауда орында-
рына өткізеді. Өнімнің сыртқы дизайны 
да ерекше. Попкорн атауы – «Томпи».  
Қазақы үлгіде жасалған. 

– Биыл Алматы, Шымкент қала-
ларына шығарсақ деген ниет бар. 
Оған қоса өнімді қаптайтын құрылғы 
әкелінсе, ірі көлемдегі сұраныстарды да 
орындайтын боламыз. Қазір қаладағы 
«Аль-Асад» сауда үйінің 5 нүктесінде 
өнім орналастырылды. Өзге де ірі сау-
да орталықтарымен келісім жасауда-
мыз. Құрылғы заманауи болғандықтан, 
күніне 10 мың дана попкорн шығаруға 
болады. Бірақ қаптайтын құрылғы 
қолбайлау болып тұрған еді. Бұл мәселе 
де шешімін тапты. Алдағы уақытта ірі 
көлемдегі тапсырыстарды орындауға 
толық мүмкіндігіміз бар, – дейді 
кәсіпкер. 

Гүлсаяның айтуынша, еңбек етем 
дегеннің ешкім қолын қағып жатқан 
жоқ. Осы істі бастағанда мемлекет тара-
пынан барынша қолдау болған. Жо-
басын құптады,  қаржылай қолдаудың 
игілігін көрді, алға қойған жоспары 
көп. Өнім түрін көбейтуді, өзге де өнім 
шығаруды көздеп отыр. Ең бастысы, 
отандық өнімдің сауда сөрелерінде 
қаптап тұрғанын қалайды.

Шынын айту керек, елімізде ірі, 
шағын және орта кәсіпті дамытып 
отырғандар жетерлік. Сан кәсіпті игеріп 
жатқандардың еңбегіне тамсануға бо-
лады. Бірақ қашан да қолдау білдіру 
маңызды. Демеп, аяққа тік тұрғанша 
бақылауға алынса, өнімдерін өткізуге 
жүйелі жұ мыстар ұйымдастырылса 
құба-құп. Сонда бара-бара өзгеге 
тәуелділік  жойылар деген үміт қой 
біздегі.

ӨҢІР ӨНІМІ

«ТОМПИДАН» ДӘМ ТАТЫҢЫЗ

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қазалы ауданы Бірлік ауылының тұрғыны Гүлсая Құтжанова 
жүгеріден попкорн дайындайды. Ол кәсібін 2018 жылы бастады. 
Бүгінде шаруасы жанданып, өнімін облыс көлемінде саудаға шығарып 
отыр.

Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты 
мақаласында атап өткен ең 
басты жетістігіміз –Тәуел-
сіздік дегендей, бүгінгі Қазақ-
стан қоғамын осы идеология 
төңіре гінде шоғырландыру 
– ең маңызды мәселелердің 
бірі.

Ел экономикасының өсуі қоғам-
дағы орнықты жағдайдың қалып-
тасуының негізі екендігін дамыған 
елдердің тарихы көр сетіп отыр.

Іскер  адамды бағалағанда «Ой, 
шіркін, мына азаматтың сөзі мен ісі 
сай екен» деп жатамыз. Биліктің де 
сөзі мен ісі сай келуі керек. Бүгінгі 
қоғам көзі ашық, білімді, заманауи 
технологияларды игерген, интер-
нет жүйесін күнделікті өмірінде 
қолданып отырған, біліктілігі жо-
ғары адамдардан тұратын, демо-
кра тиялық үрдістерге бой алдыр-
ған коғам екенін ешуақытта 
ұмыт  пауымыз керек. Қандай да 
бір рефор ма ларды жүргізу ба-
рысында осын дай факторларды 
ескеру аса қажет. Көптеген елдер-
де орын алып отырған қоғамдық, 
саяси, әлеуметтік жағдайлар 
халық тол қыса, әп-сәтте шайқалып 
кететіндігін көріп отырмыз.

АЛТЫН ТАМЫРДАН 
АЖЫРАМАУЫМЫЗ 
КЕРЕК

ДЕПУТАТ МІНБЕРІ

ҰТЫМДЫ 
ҰСТАНЫМ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей 
Президенті Владимир Путин-
мен телефон арқылы сөйлесті.

Мемлекет басшылары сауда-
экономикалық және әскери-
техникалық ынтымақтастықтың 
қазіргі ахуалына, сондай-ақ, Қа-
зақстанда цифрлық платфор-
ма құру туралы қол жеткізілген 
уағдаластыққа жоғары баға 
берді. Қазақстан Президенті 
ұшақ құрастыру, автокөлік жа-
сау, химия индустриясы сала ла-
рындағы бірлескен жобаларға 
көңілі толатынын жеткізді. Оның 
пікірінше, биылғы сәуір айында 
Қазан қаласында екі мемлекеттің 
үкіметтері арасында қол 
қойылатын 2021-2025 жылдарға 
арналған экономикалық ынты-
мақ тастықтың кешенді бағдар-
ламасының маңызы зор болмақ.

Владимир Путин Ресей мен 
Қазақстан арасындағы сау да-
экономикалық, әскери-техни ка-
лық және цифрлық салалар бо йын-
ша байланыстарды ны ғайтудың 
маңызды екенін атап өтті. 

Әңгімелесу барысында Қасым-
Жомарт Тоқаев елімізге «Спут-
ник V» вакцинасының қосым ша 
бөлігін жеткізу жайында өтініш 
білдірді. Тараптар Еуразиялық 
экономикалық одақ тың әлеуетін 
одан әрі арттыруға қатысты 
ұстанымдары сәйкес келетінін ай-
тып, серіктестіктің бұл бағытында 
тығыз ықпалдаса жұмыс істеуге 
келісті.

ПРЕЗИДЕНТ

Облыстық ауыл шаруа шы лығы 
басқармасы ұйым дас ты рған  жәр-
меңкеге Қы зыл орда қаласы мен 
барлық аудан шаруалары атсалыс-
ты. Астана даңғылының бойында, 
Кө шер баев пен Амангелді көше-
сі нің аралығында өткен ауқымды 
шараға келушілер қатары көп бол-
ды. 

Жәрмеңкеге жүзге жуық жүк 
көлігімен 250 тоннадан астам 
ауыл шаруашылығы өнімі әке лініп, 
қытымыр қысты өткізіп, көк темге 
іліккен ел қалағанынша керегін 
алды. Басқарма басшысы Шахмар-
дан Қойшы баев: «Негізгі мақ саты-
мыз – тауар өндіру шілер дің өні мін 
халыққа тікелей ұсыну», – дейді.

Молшылықтың белгісі санала-
тын бұл шарада 50 тоннадан астам 
күріш, 40 тоннаға жуық картоп, 15  
тоннадай асқабақ, 80 тоннадан 
астам көкөніс пен жеміс-жидек, 7 
тонна  шамасында ет, 15 тонна балық 
және 20 тоннаға жуық жем-шөп са-
тылды. Осылайша Ұлыстың ұлы күні 
қарсаңында елдегі тоқшылық пен 
татулық, көтеріңкі көңіл-күй салта-
нат құрды.

«СБ» ақпарат

ЖҰРТ КӨҢІЛІНЕН ШЫҚТЫ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Наурыз 
мейрамы қарсаңында 
Тұңғыш Президент 
атындағы саябақта өткен 
ағаш отырғызу рәсіміне 
қатысты. Іс-шара «Таза 
табиғат» акциясы аясында 
ұйымдастырылды.

ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев өз Жолдау-
ында елімізді ауқымды кө-
лемде көгалдандыруды және 
экологиялық жағдайды жақ-
сартуды тапсырған болатын. Мем-
лекет басшысының тапсырмасы 
аясында республика көлемінде 
«Таза табиғат» экологиялық акци-
ясы ұйымдастырылуда.

– Бабаларымыз әз Наурыз 
келгенде бұлақтың көзін ашып, 
ағаш отырғызуды дәстүрге 
айналдырған. Бұл – ежелден 
келе жатқан біздің ата-салты-
мыз әрі бүгінгі жастарға көрсетер 
тәрбиелік мәні зор үлгі-өнегеміз. 
Туған жерді және оның табиғатын 
қадірлеу – азаматтық парызы-
мыз десек, ауламызға тал егіп, 
туып-өскен аймағымызды көгал-
дандыру өмір салтына әрі күн-
делікті дағдымызға айналуы тиіс 
деп білемін. Сыр халқын осы 
игілікті іске белсене араласуға 
шақырамын, – деді облыс әкімі.

Іс-шарада қоғам қайраткері 
Сәпен Аңсат көпшілікті облыс 
ардагерлері атынан Наурыз мей-
рамымен құттықтап, жиналған 
қауымға батасын берді.

Айта кетейік, «Таза табиғат» 

акциясына 6 мыңнан астам тұрғын 
қатысып, жергілікті жерде өсетін 
20 мыңнан астам Сыр талы, 
қарағаш және жеміс ағаштарының 
көшеттерін отырғызуда. Мем-
лекеттік қызметкерлер де акцияға  
үлес қосып, Тұңғыш Президент 
саябағында 300-ге жуық ағаш екті.

Елімізде жасыл желекті 
көбейту мақсатында өткен жылы 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігі жергілікті 
әкім діктермен бірлесіп арнайы 
алго ритм әзірлеген болатын. Осы 
құжат негізінде алдағы 5 жылда 
өңіріміздің табиғатына төзімді 
178 миллион тал отырғызу жос-
парлануда. Бұдан басқа, Арал 
теңізінің құрғаған табанына жыл 
аяғына дейін 1 миллион 800 
мыңнан астам сексеуіл егіледі.

Сонымен қатар облыс әкімі 
«Қызылорда» су торабына барып, 
қайта жаңғырту жұмыс та ры мен 
танысты. Бас мердігер «Caspian-
ContrctorsTrust» ЖШС же тек шісі 
Қайрат Ибраев атқарылып жатқан 
жұмыстар барысын баяндады.

Жоба құны – 2 млрд 600 
млн теңге. Қайта жаңғырту 
жұмыстары 2020 жылдың қазан 
айында басталып, 2022 жылдың 
аяғында бітеді деп жоспарла-
нуда. Қазір мұнда 70-ке жуық 
қызылордалық жұмыс істейді, 15 
техника жұмылдырылған. Жөн-
деуде қолданылып жатқан құ-
рылыс материалдарының 90%-і 
– отандық өнім.

Аймақ басшысы жұмыстар са-
пасына баса мән беруді, жұмыс-
шылардың жалақы сын уақытылы 
төлеуді және жос парланған мер-
зімде бітіруді тапсырды.

 «СБ» ақпарат

КӨШЕТ ЕГУ ДЕ – КӨКТЕМНІҢ СӘНІ

Наурыз мерекесі қарсаңында облыс орталығында жәрмеңке өтіп, 
қаланы думанға бөледі. Сенбілік саудада, ең бастысы, өнімдер халыққа 
қолайлы бағада ұсынылды.

Қарағашқа тіл 
бітірген Ерболат
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– Әуезбек Сейіткамалұлы, облыс
та республикалық және жергілікті 
бюджеттің атқарылуы жөніндегі негізгі  
мәліметтерді атап өтсеңіз...

– Жалпы республикалық және 
жергілікті бюджеттерді атқару, қолма-
қол ақшаны басқару, алдын ала және 
ағымдағы бақылау мен мемлекеттік-
жекешелік әріптестіктің келісім-
шарттарын тіркеу, құрылыс саласындағы 
қазынашылықты қолдау және бюджеттің 
IV деңгейін енгізу жұмыстарын және 
ҚР Қаржы министрлігінің 2017-2021 
жылдарға арналған стратегиялық жос-
парын орындау бойынша департамент 
біршама жұмыстар атқарды. Соның 
ішінде кірістер мен шығыстарды, бюд-
жет қаражатының мақсатты жұмсалуын 
атқару – басты міндеттеріміздің бірі. 

Өткен жылы бюджет кірістеріне 
барлығы 706962988,8 мың теңге 
түсім түсті. Оның ішінде, 86164767,4 
мың теңге республикалық бюджет-
ке, 342664031,3 мың теңге облыстық 
бюджетке, 249276200,9 мың теңге 
қалалық, аудандық бюджеттерге және 
28 857989,2 мың теңге жергілікті өзін-
өзі басқару бюджетіне түсірілді. 

Бұл қаржы өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуына тиімді 
жұмсалуы керек. Біздің мамандар бюд-
жет қаржысының мақсатты жұмсалуын 
қадағалап, олардың атқарылуы және 
кемшіліктері жөнінде облыстық, 
қалалық және аудандық әкімдіктерге 
ай сайын қателіктерін көрсете отырып, 
тиісті ақпараттар жолдап отырды. Қаржы 
айналымын бақылау шеңберінде был-
тыр біздің департамент тарапынан 774 
мемлекеттік мекемеге қызмет көрсетілді. 
Оның ішінде 59 республикалық бюджет-
тен және 526 жергілікті бюджеттен, 154 
жергілікті өзін-өзі басқару бюджетінен 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеме – 22 квазимемлекеттік сек-
тор субъектісі. Осы орайда былтыр 
мемлекеттік мекеме саны 2019 жылғы 
көрсеткіштен 124-ке артық болғанын 
айта кеткім келеді. 

– Қазынашылық саласында кейінгі 
жылдары қаржылық құжаттарды 
қабылдау және өңдеу жөніндегі функ
цияларды автоматтандыру жүйесі 
жұмыс істеп келе жатқаны белгілі. Бұл 
бағытта қандай жетістіктер бар?

– Қазынашылық жүйесінде 2013 
жыл дан бастап «Қазынашылық-клиент» 
ақпараттық жүйесі жұмыс істеп келеді. 
Біріктірілген ақпараттық жүйе де  
мемлекеттік мекемелер «Қазы нашылық-
клиент» ақпараттық жүйе сі арқылы 
электрондық құжат алмасу қызметін 
толығымен іске асырып келеді.

«Қазынашылық-клиент» ақпа-
рат   тық жүйесі мемлекеттік мекеме-
лер, бюджеттік бағдарламалар әкім-
шілері, уәкілетті мемлекеттік орган дар, 
квазимемлекеттік сектор субъек  тілерінің 
және қазынашылық органдарының 
электрондық құжат айна  лымының жү-
йесі, клиенттің қазы нашылық органда-
рына ұсынатын құ жат тарды қабылдау 
және өңдеу жөніндегі функцияларды 
автоматтандыруды қамтамасыз етеді. 
Біріктірілген  ақ параттық жүйе пәрменді 
бақылау жүр гізуге және негізделген 
қаржылық шешімдер қабылдауға 
мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік мекемелердің бюд жет-
тік қаржысының мақсатты жұмсалуын 
қа дағалап, олардың атқарылуы жөнін-
дегі операцияларын жүргізу барысында 
өт кен жылы  барлығы 571384 қаржылық 
құ жаттар (анықтамалар, өтінімдер, төлем 
шот тар) қабылданып, оның 554676-сы 
өң делсе, 16708-і ресми хат арқылы 
орын даусыз кері қайтарылды. Ол жалпы 
қабылданған қаржылық құжаттардың 
2,9%-ін құрайды.

Мемлекеттік мекемелердің жет кі-
зу  ші лерін қазынашылықтың бірік ті ріл -
ген ақпараттық жүйесіне енгізуге және 
өзгеріс жасауға барлығы 21595 өті нім 
келіп түсіп, оның 21316 данасы орын -
далған. 279 өтінім орындау сыз кері 
қайтарылған, орындаусыз кері қай-
тарылған өтінімдер жалпы қа был   данған 
өтінімдердің 1,2%-ін құрап отыр.  

– Қаржылық құжаттардың кері 
қайтарудың негізгі себептерін атап 
өтсеңіз...

– Анықтамалар бойынша  бірыңғай 
бюджеттік сыныптамаға, жиынтық 
анықтамаға сәйкес келмеуі көрініс 
беріп қалады. Ал төлем құжаттарының 
мазмұнында қате кетеді, сондай-
ақ қаржыландыру жоспарларында 
қаржының жетпеуі, төлемді тағайындау 
кодындағы қатесі, шығыс ерекшелігі 
қатесі, растаушы құжаттардың дұрыс 
рәсімделмеуі секілді,  тағы да басқа 
кемшіліктер кездеседі. Жоғарыда атап 
кеткенімдей, әкімдіктерге ай сайын ар-
найы хат түрінде барлық және жекеле-

ген мемлекеттік мекемелер бойынша 
қателіктері көрсетіле отырып, тиісті 
ақпараттар жолданып отырады.

Мемлекеттік мекемелердің және 
квазимемлекеттік сектор есепшілеріне 
«Қазынашылық-клиент» ақпараттық 
жүйесі бойынша әрдайым семинар-
лар, дөңгелек үстелдер, оқу орталығы 
арқылы дәріс беру, тәжірибелік 
көмек тер көрсетіліп келеді. Осындай 
жұмыстар нәтижесінде қабылданған 
барлық қаржылық құжаттардың ішін-
дегі орындаусыз кері қайтарылған 
құжаттардың үлес салмағы өткен жыл 
қорытындысымен 1,9% құрап отыр. 
Ал республика бойынша орташа үлес 
салмағы – 3,9%.

– Кейінгі жылдары мемлекеттік
жекешелік әріптестік жобаларын 
қаржыландыру, IV деңгейдегі бюджет 
қалыптастыру секілді қызметтер 
қосылғаны белгілі...

– «Бес институттық реформаны іске 
асыру бойынша 100 нақты қадам – Ұлт 
жоспарының» 98 қадамын жүзеге асыру 
мақсатында облыс бойынша кент, ауыл, 
ауылдық округтердің саны барлығы 
146 болса, 2019 жылы «Бірінші кезең» 
бойынша тұрғындары 2000 адамнан 
асқан жергілікті өзін-өзі басқарудың IV 
деңгейдегі 65 бюджет, ал қалған 81 бюд-
жет былтыр жоспарға сәйкес енгізілді.

Жергілікті өзін-өзі басқарудың IV 
деңгейі бойынша 146 дербес бюд-
жет енгізілуіне байланысты, «Қазына-
шылық-клиент» ақпараттық жүйесінде 
мемлекеттік мекемелер бойынша 
154 код ашылды. Егер 2017 жылы 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жо-
баларын  қаржыландыру мақсатында  
жасалған 3 келісім-шарт бойынша 
жүргізілген төлем сомасы 827284,9  мың 
теңге болса, одан бері бұл көрсеткіш 
өсіп келеді. Өткен жылы «Е-Минфин» 
ақпараттық жүйесінде облыстық қаржы 
басқармасынан мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобалары бойынша 3464 
773,3 мың теңгеге 14 келісім-шарт 
қабылданып, тіркеліп, тіркеу туралы 
куәлігі берілді.

Мұнан бөлек, «Құрылыс сала-
сын дағы мемлекеттік сатып алуды 
қазынашылық қызмет көрсету туралы» 
және «Бюджеттің атқарылуы және оған 
кассалық қызмет көрсету» ережесіне 
сәйкес, құрылыс бойынша мемлекеттік 
сатып алуды қазынашылық қолдау ту-
ралы өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілуіне байланысты тиісті жұ мыстар 
жүргізілуде. Атап айтқанда облыс бо-
йынша құрылыс саласына кейінгі жылда-
ры сметалық құны 2 млрд теңгеден аса-
тын, жаңадан тұрғызылатын 6 нысанға 
қазынашылық сүйемелдеу жүргізілуде. 
Сонымен қатар, былтырғы қаңтар-
қыркүйек айларында Үкімет қаулысымен 
бекітілген «Орталықтандырылған мем-
ле кеттік сатып алу» пилоттық жоба-
сын іске асыру жөніндегі жол карта-
сына сәйкес Қаржы министрлігінің 
бұйрығымен айқындалған орталық 
мем лекеттік органдардың пилоттық 
жобаға қатысушыларының (Ауыл 
шаруа шы лығы, Қаржы, Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму, Әділет 
министрліктерінің) аумақтық бөлім-
шелерінің тапсырыстары бойынша 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
жұмыстары ұйымдастырылды.

– Алда тұрған міндеттерге 
тоқталып кетсеңіз...

Былтырғы жылдың қорытын дысы-
мен рейтингтік бағалау көрсеткіштері 
бойынша республикада 5 орынға ие 
болдық. Бұл жақсы көрсеткіш санала-
ды. Бұған салада еңбек етіп жатқан са-
уатты әрі білікті қызметкерлер жұмысы 
нәтижесінде қол жетті. 

Алдымызда «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Мем-
лекет басшысының Жолдауынан туын-
дайтын іс-шараларды, 2017-2021 
жыл дарға арналған стратегиялық жо-
спарды орындау және жүзеге асыру 
міндеттері тұр. Осы мақсатта жоспарлы 
жұмыстарды сапалы және уақытылы 
орындап, биылғы жылдың рейтингтік 
бағалау көрсеткіштерін жақсарту, 
барлық көрсеткіштер бойынша жұмыс 
жүргізіле бермек. Сонымен қатар сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу, 
күнделікті бақылауда ұстау және кадрды 
басқару жұмыстарын оңтайландыру, 
қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 
арттыру басты назарда болады. Мем-
лекет басшысы «Қаржының жұмсалуы 
барлық мемлекеттік органдардың 
қатаң бақылауында болуы тиіс» деген 
талап қойып отыр. Ол – біздің тікелей 
міндетіміз.

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

ҚАЗЫНА ҚАРЖЫСЫ 
СҰРАУСЫЗ ЕМЕС

Қазақстанның қаржылық жүйесінде 
қазынашылық құрылымдарының өз орны 
бар. Олар мемлекеттік органдардың 
алдына қойған міндеттерін орындау үшін 
кірістерді уақытылы есептеп, қаржылық 
ресурстармен жеткілікті қамтамасыз ете 
отырып, ақшалай ағынның ашықтығы мен 
шұғыл жүргізілуіне мүмкіндік береді. 
Түйіндеп айтқанда, қазынашылық – 
ақша қаражаттарын тиімді жұмсауды 
және сақталуына ықпал ететін, 
мемлекет байлығының мақсатты 
жұмсалуына жауап беретін 
қаржылық орган. 

Облыс бойынша 
қазынашылық департаментінің 
басшысы Әуезбек 
Дүйсенбаевпен болған 
сұхбат барысында қазына 
қаржысын тиімді жұмсау 
бағытында атқарылған 
жұмыстар жайы сөз болды.

Мысалға, жер мәселесі төңіре-
гіндегі дау-дамай халықтың та-
лабына сай шешілуі көпшіліктің 
көңілінен шыққаны белгілі. Осындай 
айқын мәселелерді билік тез арада 
шешкенде, бүгінгі күні тағдырлары 
қыл бұрауға түскен азаматтар 
мүлде басқаша күйде болатындығы 
сөзсіз еді. Бұл өз кезегінде қоғам 
тыныштығына әсер етеді.

«Қарапайым халыққа не ке-
рек?» деген сауалға жауап өте қысқа 
және барынша айқын. Тұрақты 
жұмыс орны, табыс көзі болса, елде 
тыныштық пен өзара келісім, ертеңге 
деген сенім болса, деген тұжырымды 
халық аузынан әрдайым естиміз.

Ел Президенті «еститін үкімет» 
туралы мәселені көтеруі халыққа 
жағымды болғаны рас және біраз 
үміттеніп қалғандығы анық, бірақ 
іс жүзінде бүгінгі жағдай соған сай 
келе ме? Бұл мәселелерді бағамдай 
келгенде барлық деңгейдегі мем-
лекет қызметкерлері, қоғамдық 
бірлестік өкілдері, депутаттар, саяси 
партиялар ел болашағы үшін бірігіп 
қимылдайтын кез келді.

Осы жылдары түрлі мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы атқарылған 
жұмыстар ұшан-теңіз және алда да 
осы жұмыстар жалғасын табады. 
Дегенмен, бұл бағдарламалар ая-
сында қысқа мерзімді жұмыс орын-
дары ашылып, белгілі уақытқа ғана 
жұмыспен қамтамасыз етуде. Демек, 
жұмыссыздық мәселесі түбегейлі 
шешілмей отыр. Қазір тендерлерді 
өткізу  процедураларының  ашық 
болуына байланысты бұл сала-
да оң өзгерістер байқалғанымен, 
жеңімпаздар үстінен арыздардың 
жазылуы, құрылыстың немесе 
қызмет көрсетудің уақытын бірнеше 
айға созып, кейбір жұмыстар 
қыстың көзі қырауға қалып, 
мемлекеттің қаржысы желге ұшып, 
құрылыс бағасы қымбаттап, сапасы 
төмендейтіндігі өтірік емес. Осы са-
ланы реттеудің «ережелерін» түзеу 
сондай да бір қиын шаруа емес қой. 
Дамыған елдер Марсқа ұшып, озық 
технологияларды жасап жатқанда, 
біз сондай ережелерді де дайын-
дай алмауымызды қалай түсінеміз. 
Қаржы бар, бірақ әліге дейін елді 
мекендерде «градообразующий» 
өндіріс орындарының, зауыт, фабри-
калардың, цехтардың жоқ болуы – 
қиын-ақ дүние.

Білім мен ғылымсыз адамзат 
бала сының жолы тұйыққа тіре-

ле тін дігін біле отырып, осы сала-
ларды елімізде қандай жағдайға 
әкел генімізді біріміз біліп, біріміз 
білмейміз.

Кейбір мәліметтерге сүйенсек, 
қазіргі күні 3,5 млн-нан астам қазақ-
стандықтар тұрақты жұмыспен 
қамтамасыз  етілмей отыр.

Осы жағдайда «енді не істеуіміз 
керек?» деген сұрақ барлық дең-
гейде туындайтыны рас.

10 қаңтарда Мәжіліс, түрлі 
деңгейдегі мәслихат депутаттығына 
кандидаттарды сайлау өтті. Сай-
лау заңдылықтарына өзгерістер 
енгізіліп, жеке адамдар сайлауға 
өз кандидатураларын ұсына ал-
майтын болды. Біреулер бұл шешім 
адамның құқығына жасалған нұқсан 
деген пікірлер білдірді. Дегенмен, 
осы мәселеге тереңірек қарасақ, 
Парламент те, мәслихаттар да, түрлі 
кеңестер де еліміздің, аймақтардың 
даму мәселесі нағыз көпшіліктің 
ақылдасуымен шешілетін дүние 
екендігін көріп отырмыз. Тіпті дана 
халқымыз «Ат алсаң да ауылыңмен» 
дегендей, сайлауға партиялар, 
қоғамдық ұйымдар арқылы ұсынылу 
керек деген ереженің өте дұрыс 
екендігін көрсетіп тұр. Себебі белгілі 
бір ұйымдарда елдік мәселелерді 
шешудің жолдарын пісіріп алмай 
жеке тұлға бәрін өзі біледі деген 
қисынға келе бермейтіндігін өмір 
дәлелдеп отыр.

«Ауыл» ХДПП – ондаған жылдар 
тәжірибесі, құрамында ғалымдар, 
дәрігерлер, ауыл шаруашылығында 
жетістікке жеткен кәсіпкерлер, қа-
рапайым қазақстандықтар бар, 300 
мыңнан астам мүшесі бар қоғамдық 
саяси ұйым.

«Ауыл» партиясының бағдар-
ла масы түгелімен ауыл, азық-түлік 
қауіпсіздігі, ұлттық құндылықтар, 
жер-су ресурстарын тиімді пай-
далану, ауылшаруашылық эко-
номикасын көтеру бағытындағы 
көптеген мәселелерге арналған және 
Қазақстан қоғамымен бірлесе оты-
рып жүзеге асырылуда.

Жалпы Қазақстан аграрлы-индус-
триалды мемлекет екендігі белгілі, 
дегенмен, кейінгі жылдары мұнай-
газ шикізатына негізделген эконо-
мика ауылға, ауыл шаруашылығына 
мемлекет  көзқарасын өзгертіп, 
перспективасы жоқ ауылдар деген 
ұғымды тудырды. Соның нәтижесінде 
бүгінгі таңда елімізде қаншама 
ауыл жойылып, халқы қалаға көшіп, 
жұмыссыздық саны артып, маргинал-
ды топтардың көбеюіне әкелді.

Бірде Германия еліне барған са-
парымда бір орташа өзенде өткел 
ретінде паром жұмыс істейтінін, жан-
жағы немістерге тән ұқыптылықпен 
тап-таза, асфальт жол келіп тұрғанын, 
жағалауда тамақтанатын жер бар, 
ағаштар егілген тамаша орын екен 
көрдім.

Сонда қызығып паромшыдан 
«Ау, мына мемлекеттің жағдайында 
осынау кішкене өзенге көпір 
салуға болмай ма?» – деп сұрадым. 
Сондағы паромшы: «Бұл ата-баба-
дан жалғасып келе жатқан кәсібіміз, 
жұмыс орнымыздың жойылмауы 
үшін, шағын бизнестердің жүруі үшін 
осындай жағдай жасайды» деген еді. 
Әттеген-ай, бізде неге бүтін бір ау-
ылдар болашағы жоқ деп жойылады, 
басқа жолын табу қалайша мүмкін 
емес деген ой мазалады. 

Қысқасы, мемлекет тарапынан 
ауылға, ауыл шаруашылығына деген 
көзқарасты, багдарламаларды шұғыл 
түрде қайта карап, түбегейлі жаңа 
қадамдар жасалуы тиіс. 

Ауылшаруашылық тауарларын 
өндіруді көбейту, экономикалық 
тиімділігін арттыру, тауарларды (жүн, 
ет, сүт, сүйек, қазы, шұжық, күріш, 
бидай, тауық, балық, т.б.) терең 
өңдеуді жолға қою керек. Жаңа 
жұмыс орындарын ашу, барлық ин-
фраструктураларды, ирригациялық 
жүйелерді дамыту, заманауи тех-
нологияларды пайдалана отырып,  
ауыл шаруашылығын дамыту, шағын 
сақтау қоймаларын салу, аудан 
орталықтарында сүт зауыттарын іске 
қосу, тұрақты жұмыс орнын ашып 
қана коймай, экономикамыздың 

бәсекеге кабілетін арттыру халықтың 
«орынсыз» саясатпен айналысуы-
на лайықты жауап болар еді. Бұл 
дегеніміз, тәуелсіздіктің тұғырын 
беріктетіп, елдің болашаққа деген 
сенімін күшейтіп, қоғамның бірлігін 
арттырады. 

Ауыл шаруашылығын қол дауға 
арналған субсидияға шаруа лар дың 
қолжетімдігін арттыру, «гиганто-
маниялық» талаптарды жою, ресур-
старды бөлуге коғам (ассоциация) 
мүшелерін қатыстыру сияқты ша-
ралар билікке деген сенімді кү-
шейтумен қатар елдің бірлігіне әсер 
ететіндігі сөзсіз.

Ауыл әкімдерін сайлау туралы 
да мәселелер көтеріліп жүр. Бірақ 
ойланатын жағдайлар да аз емес. 
Біріншісі – сол ауылдардың «бюд-
жет» мәселесі. Бюджет салықтан 
құралатын болса, салық ауылдағы 
тұрақты жұмыс істейтін ШҚ, ЖШС, 
өңдеу цехтары, қызмет көрсету 
секілді жұмыс орындарына тікелей 
байланысты.

Сайлауға түскен әкімдер «Ұн мен 
май болса, шелпек жасап берер ем» 
деген келіншектің кебін киюі әбден 
мүмкін. Сондықтан әрбір бағ дар-
ламаның артында, оның нақты эко-
номикалық негіздемесі болуы керек.

Кей кезде әкімдерге бағаны 
тұрақтандыру жөнінде тапсырма 
беріледі, былай нарықтық қарым-
қатынас жағдайында оны қалай 
жүзеге асыруға болатындығы тү-
сініксіз. Сондықтан ауылдың потен-
циалын дұрыс пайдаланып, бірін-
ші кезектегі экономикалық маңызы 
жоғары ауылшаруашылық тауарла-
рын мемлекеттік колдаулар арқылы 
мол өндіріп, терең өңдеу, сақтау 
арқылы нарыққа шығарып отыру – 
мәселені шешудің тікелей жолы.

«Байқоңыр» ӘКК қатысуымен 
салынған «Алтын қамба» қойма-
сын пайдалану мен бағаны тұ рақ-
тандыруға арналған қорды пайда-
ланудың тиімділігін арттыру үшін 
картоп, сәбіз, пияз өсірушілерді 
қолдауды ауыл әкімдерінің кепіл-
ділігімен жүргізу билікпен шаруа-
лардың өзара сенімін арттырып, 
жаңа жұмыс орындарын ашуға 
мүмкіндіктер туғызады. Сондықтан, 
осындай игі мақсаттарға жұмылу – 
бәріміз үшін аса маңызды.

Серікбай ӨМІРЗАҚОВ, 
 «Ауыл» ХДПП 

Қызылорда өңірлік 
филиалының төрағасы, т.ғ.д,

облыстық мәслихат депутаты

АЛТЫН ТАМЫРДАН 
АЖЫРАМАУЫМЫЗ КЕРЕК

Қазақстан Респуб лика сының Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев тың «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» атты мақа ласында 
Қазақ станның дамуы және қалыптасу 
кезеңі түгел қамтылып, ел басынан өткен 
тарих пен келешек туралы баяндалған.
Биыл қастерлі Тәуел сіздігімізге 30 жыл 
толады. Бұл – қайта жаңғырған қазақ 
мем лекетінің, ата-баба ларымыз аңсаған 
азат    тықтың тұғыры ны  ғая түскенін айқын-
да йтын маңызды белес. «Отыз жылда біз 
қан дай жетіс тіктерге жеттік?», «Келер 
ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?», 
«Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы 
не істейміз?» деген сауалдар бәрімізді 
толған дырары анық. Бұл – арман-
мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа 
тың серпінмен қадам басу үшін өткенге 
тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз 
бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін 
маңызды кезең екенін ұмытпағанымыз 
жөн.  

Тәуелсіздіктің алғашқы онжыл ды-
ғын да Қазақстанның іргетасын қалап, 
көршімізбен шекарамызды айқын дадық. 
Әрбір азаматтың игілігіне қызмет ететін 
өз Ата заңымыз қабылданды. Шетелдер-
мен дипло матиялық қатынас орнатып, 
еліміз беделді халықаралық ұйымдарға 
мүше болды. Іргелес мемлекеттермен 
шекара жөніндегі келіссөздер қарқынды 
жүргізіліп, ядролық қарудан бас тартып, 
елордамыз жаңа Астанаға  көшірілді.

Екінші онжылдықта «Мәдени мұра» 
бағдарламасын жүзеге асырып, тарихы-
мызды түгендедік. Әртүрлі жобаларға 
қатыса отырып, «Қазақстан – 2050» стра-

тегиясын қабылдап, озық дамыған отыз 
елдің қатарына қосылуды межеледік. 
Толағай табыстардың бәріне Елбасының 
дара көшбас шылығының халқымыздың 
дана лығы мен парасатының, бірлігі мен 
ынтымағы жарасқан отандас тарымыздың 
қажырлы еңбегінің арқасында екені 
бәрімізге мәлім. Келер ұрпаққа Қазақ-
станды тұғыры мығым, экономикасы қуат-
ты, рухы асқақ мемлекет ретінде табы-
стау және елдік істерді шашау шығармай 
лайықты жалғастыратын жасампаз ұрпақ 
тәрбиелеуді ұмытпадық.

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Еліміз бола-
шақта көркейіп өрке ниетті елдер қатарына 
қосылатыны бүгінгі ұрпақ бейнесінен кө-
рінеді. Халқымыздың ардақты ұлдарының 
бірі Міржақып Дулатов «Жалғыз сүйеніш, 
жалғыз үміт – оқуда, теңдікке жетсек те, 
жұрт  тығымызды сақ тасақ та, дүниедегі 
сы ба ғалы орнымызды алсақ та, бір ғана 
оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа 
бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан 
жұрттың күні–қараң, келешегі–тұман» 
деп ғылым, білім, оқудың маңызын 
қара халыққа көрсеткен.Талантты ұл-
қыздарымыздан дарын иелері шығып, биік 
белестерді бағындыруда. Бүкіл әлемді 
аузына қаратқан ғажайып дарын иелері 
де жеткілікті. «Тегінде адам баласы адам 
баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 
қасиеттерімен озады» деп Абай атамыз 
айтқандай, озық ойлы, білімдар адамдар 
заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне 
үлесін қосып келеді.

Ел Президентінің  жер мәселе сіне орай 
айтылған пікірінің де құндылығы жоғары. 
Ата-бабамыздан қалған жерімізді ешкімге 
сатпау, шекара туралы ойы  салмақты.

Қазақстанда ел болашағы – жас 
ұрпақтың әлемдік стандартқа сай білім 
алуы үшін барлық жағдай жасалған. Бұл 
– мемлекеттің даму саясатының басым 
бағыттарының бірі. Болашақта білімді 
де қабілетті жастардың ел үшін аянбай 
еңбектеніп, Қазақстанның даңқын асы-
ратынына, мәртебесін асқақтататынына 
сенемін. Әр қазақ елін, жерін сақтап 
қалуға, оны қастерлеуге міндетті. Қастерлі 
Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың 
патриоттық рухымен асқақтап,  тұғырлы 
болғай!

 Гүлшаһар ӘЙШІМОВА,
№266 мектеп-лицей директорының

 орынбасары.
Әйтеке би кенті

Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары 
Асқарбек Есжанов қаладағы бірқатар ірі сауда 
үйлері, сауда желілері, азық-түлік базарларының 
басшылары және бөлшек саудамен айныласатын 
кәсіпкерлермен, тауар жеткізуші кәсіпорындармен 
ортақ меморандумға қол қойды.

Тараптар Қызылорда қаласының ішкі нарығында 
әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі азық-түлік тауарының 
бағасын негізсіз қымбаттатпау және бағаны 
тұрақтандыру бойынша өзара әріптестікке қол жеткізді. 
Ұн, қант, сүт, ет, жуа, картоп  – халықтың күнбе-күн 
тұтынып отырған тағамдары. Сондықтан қала әкімдігі 
тарапынан аталған азық-түлік тауарларына әлеуметтік 
маңыз беріліп, бағаны бақылауды меморандум арқылы 
жүзеге асырмақ.

Бұдан бөлек қаладағы азық-түлік бағаларын 
тұрақтандыру бағытында күнделікті тиісті шара-
лар қабылданып, баға бойынша мониторинг үздіксіз 
жүргізіліп келеді. Бүгінде қала аумағында халыққа 
арзандатылған бағада азық-түлік  өнімдерін ұсынатын 
30 әлеуметтік дүкен мен 300-ден аса тауар түрінің 
бағасын көпке қолжетімді ететін «Әлеуметтік маркет» 
жұмыс істеуде. Сонымен бірге тұрғындарды нарық 
бағасынан 10-15 процентке төмендетілген өнімдермен 
қамтамасыз ету мақсатында  ірі сауда орындарын-
да әлеуметтік сөрелер орналастырылған. Әлеуметтік 
бұрыштар «Қызылорда», «Ажар Сити», «Мирас», «Ан-
вар», «Аль-Асад» сауда үйлерінде халыққа қызмет 
көрсетіп келеді. Алдағы уақытта басқа да сауда 
үйлерінде әлеуметтік бұрыштар ашу жаңа меморандум 
арқылы мүмкін болмақ. 

Қызылорда қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

ЕКІЖАҚТЫ 
МЕМОРАНДУМҒА 
ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

ЕЛДІҢ БАҒЫ – 
ТӘРБИЕ МЕН БІЛІМДЕ
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Кейінгі жылдары Сыр өңірінде мек-
тептер жанынан жылыжай кешендерін 
салу қарқын алып келеді. Бұл бастаманың 
маңыздылығы сол –оқушыларды еңбекке 
баули отырып, қоршаған ортаға, табиғатқа 
деген сүйіспеншілігін ояту. Қарапайым 
еңбекке қалыптасу ға тәрбиелейді. 

Айталық, бүгінгі күні аймақтағы 13 мек-
тепте ұс таз дар және оқу шылардың еңбе гімен 
жылыжай жұмысы жолға қо йылған. Оның 5-і 
Қызылорда қаласында, 3-і Арал ауданында, сол 
сияқты Қазалы, Шиелі, Сырдария, Қармақшы, 
Жаңақорған аудандарында жабдықталған. Ал-
дағы уақытта Жалағаш ауданында да жалғасын 
табады.

Ұстаздардың көмегімен оқушы лар жы-
лыжайда түрлі өсімдіктерді баптап, көкөніс 
өндіруге ниетті. Жұмысты жандандыру үшін 
мектеп оқушылары ғылыми бағытта түрлі иде-
яларды тәжірибеге енгізіп көруді бастап кетті. 
Соның бір көрінісі – Қызылорда қаласындағы 
№101 мектеп-лицейде аумағы 40 шаршы 
метрді құрайтын жылыжайда гидропоника, яғни 
өсімдіктерді  топырақсыз, жасанды субстратта 

өсіру әдісі арқылы қияр, аскөк, ақжелкеннен 
өнім алуда. Алдағы уақытта мектеп дирекция-
сы жылыжайды смарт бағытта дамытуды қолға 
алмақ. 

Ауылдық жердегі мектептерде де жылы-
жай кешенінде өнім өндіру тәжірибесі кең 
қолданысқа еніп отыр. Айталық, Шиелі ауда-
ны, Алмалы ауылында БҰҰ Даму бағдарламасы 
арқылы салынған жылыжайда жылына 500 
түп қияр егіліп, шамамен 1 тоннаға дейін өнім 
алынып келеді. Мұнан бөлек, шалқан, тұрып 
(редиска), аскөк егі леді. Ал, Арал қаласындағы 
оқу шылар үйі базасында тамшылатып суару 
әдісі арқылы 30 түп қызанақ, 50 түп қияр егіліп, 
шыққан өнімдер әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларға тегін үлестіріледі.

Мектептердегі жылыжайда көк өніспен 
қатар жеміс-жидек шығымы жақсы. Мәселен, 
Арал ауданындағы №73 мектебінде жүзімнің 
4 сортынан 30 түп егілген. Оқушылар алғашқы 
өнімді биыл ала бастайды. Иә, осылайша жас 
өркендер Абай ақын айтқан."Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей" сөзінің 
мағынасын ұғып, өз еңбе гінен өміріне қажетті 
тәлім түйетіні анық.

"СБ" ақпарат

ЖЫЛЫЖАЙ САЛУ ЖАНДАНЫП КЕЛЕДІ

Ертең, 26 наурыз күні Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 
Студенттер сарайында Социалистік Еңбек Ері Сәлима Жұмабекқызының 
өмірі мен еңбек жолына арналған «Өмірі өнеге ғасырдың Батыр анасы» атты 
ғылыми-танымдық конференция өтеді. Еңбекпен шыңдалып, ер атанған Ба-
тыр ана туралы мақаланы оқырман назарына ұсынып отырмыз. – Өткен жыл бірліктің жылы 

болды. Біз волонтерлықтың не 
екенін шын мәнінде ұғындық. 
Ең бастысы, еріктілер мейірімсіз 
қоғам болмайтынын байқатты. 
Әсіресе, Сыр волонтерлары тө-
тенше жағдай уақытында түрлі 
бағыттағы жобаларға атсалысып, 
елмен бірге екенін көрсетті. Мен 
де қалыс қалмадым. Облыс тық 
«Жастар ресурстық орталы ғының» 
жанынан ашылған «Волон тер-
лардың фронт-офисіне» мүше 
болдым, оның ішінде қоршаған 
ортаны қорғауға бағытталған 
«Таза әлем» бағытына жетекшілік 
еттім. Тек осы бағытпен шектеліп 
қалмадым, іздестіру ісіне үлес 
қостық, тазалық рейдтеріне 
атсалыстық, қамкөңіл жандарға 
мүмкіндігінше қолдау таныттық. 
Аз уақытта атқарылған істердің бір 
парасы осы. Жалпы, еріктілердің 
мақсаты – алдағы уақытта да осы 
қарқыннан таймай, ортақ игілікке 
жұмылуын жалғастыру, кең пейілі 
және жомарттығымен өзгелерге 
үлгі болу. Арамызда волонтерлық 
қызметке кейде, анау айтқандай, 
мойын бұрып қарамайтындар 
кездесіп жатады. Бірақ, волонтер 
болу бұл – құрметті қызмет, ар-
намыс кодексін қатаң ұстанатын 
өмір салты дер едім. Өзінің кө-
кейдегі кей арманын қалай орын-
дарын білмей жүрген жастар 
во лонтерлық арқылы қалаған 
ние тіне қадам баса алады, – 
дейді С.Ерімбетов.

Бұл ретте ерікті өзінің жастық 
шағында волонтер деген атау 
таңсық болғанын, ол тұста «Ти-
мур және оның командасы» 
қа  йырымдылықтың бастауы 
ре тін де есте қалғанын айтты. 
Ол қарт тарға қолғабыс етуге, 
мұқ  тажға демеу болуға және 
жақынға жанашырлық танытуға 
үндеген бұл команданың қазір 
волон терлықпен үндесіп, қайта 
оралғанына қуанышты. Шәкәрім 
айтқан «адамдық борышың, хал-
қыңа еңбек қыл» тәмсілін тұ мар 
етіп, ізгі ісін жалғастырып келеді. 
Бұл волонтерлықтың жас тал-
ғамайтынын көрсетіп отыр.

– Волонтер десек, көпшілік 
онымен қолы бос адам айна-
лысады деп ойлайды. Мұндай 
стереотип волонтерлықтың ұлт-
тық қозғалыс ретінде дамуын 
тежеп отыр. Ерікті болу үшін 
тек мейірімді жүрек, таза ниет, 
жақсылыққа ұмтылыс ғана ке-
рек және ол атаулы жыл аясын-
да ғана айналысатын іс емес. 
Менің де күнделікті атқаратын 
қызметім бар, жұмыс қауырт. 
Дегенмен, «Қалауын тапсаң, қар 
жанады» деп бекер айтылмаған. 
Барлығына уақыт табу керек. 
Әлеуметтік желіден немесе 
ақпарат көздерінен көмекке 
мұқтаж жан жайлы оқысам, 
сол ой маған маза бермейді. 
Қалайда қол ұшын созу керек деп 
бір адамның, тұтас отбасының 
аяққа тұруына себепші болуға 

асығамын. Бұл – маған берілген 
сый, – дейді ол.

Онымен аралас-құ ралас жан-
дар «Менен қандай да көмек 
қажет болса, көмектесуге дайын-
мын!» дейтін жанашыр азамат-
тың бір сәт бос отырғанын бай-
қамаған. Себебі, ол – ашықтық 
пен әділдікті үндейтін қалалық 
қоғамдық кеңестің мүшесі, елі 
үміт арта алатын ерікті. Абзал 
істерімен әлемді нұрландырып 
жүрген жан өткен жылы өзі 
құр ған «Сұлу жүректер» қоры 
арқылы қайырымды істерге ұй-
ытқы болуда. Пандемия өршіген 
тұста алдыңғы шептен көрінді, 
Мақтарал ауданындағы тосыннан 
келген су апатынан зардап шеккен 
ағайындарға да алғашқылардың 
бірі болып қол созды. Жақында 
«Хикмет» қорымен бірлесіп, 
қомақты қаржы жинақтап, қалада 
өрттен зардап шеккен отбасыға 
көптен күткен  баспана бақытын 
сыйлады. Бұдан бөлек, Серік 
Ерімбетов бұрын Ішкі істер ор-
гандарында қызмет еткен Нұрлан 
Келаманов есімді досының еміне 
де қаржы құрап, көршілес Қырғыз 
елінде ота жасатуына ықпал етті.

– Қайырымдылықтың басы-
қасында жүру оңай шаруа емес. 
Көпшілік өз аузынан жырып, 
барымен бөліседі. Алаяқтардан 
абай болу керек, басқа шотты 
көрсетіп, олардың алдымызды 
орап кетуі де ғажап емес. Әр 
тиынға жауапкершілікпен қарау, 
сенімге селкеу түсірмеу маңызды. 
«Көп түкірсе, көл болар» де-
ген. Біздің қоғамда қайырымды, 
мейірімді жан көп. Үмітін үкілеп 
отырған отбасыларға көрсетілген 
қолдау соның дәлелі дер едім. 
Көмек қажет болған кезде жа-
қыным, досым Нұрланға да осы  
қайырымдылық арқылы қол 
ұшын созуға мүмкіндік туды. 
Бірге Қырғыз еліне барып, емінің 
басы-қасында болдым, ота сәтті 
өтті. Қырғыз еліндегі волонтерлар 
бізге ерекше қолдау танытқанын 
айтқым келеді. Қазір досым 
екеуміз дәрігердің нұсқаулығы 
бойынша оңалтуға күш салуда-
мыз. Оның аяққа тұрғанын асыға 
күтемін. Қажет кезде көмекке 
асыққан сырбойылықтар да осы 
қуанышты сәтті күтеді, – дейді ол.

«Екінші ұстаз» атанған әл 
Фарабидің «Қайырымды қала 
тұрғындары көзқарастары тура-
лы» атты еңбегі бар. Онда бақытты 
өмір сүру үшін халықты қалай 
басқару керек, тұрғындардың 
қалай өмір сүру керек екені жа-
йында қамтылады. Қайырымды 
қалаға ол бiрге тұратын, мақсаты 
ортақ қауымды жатқызған. Ой-
шыл мұндай жұрттың баянды 
бақытқа жететінін де айтады. 
Кезекті кейіпкеріміздің қолға 
алған істері туралы естігенде, әл 
Фарабидің осы еңбегі еске түсті. 
Себебі, қайырымды жандар бар 
ел бақытқа бір қадам болса да 
жақындай түседі.

Халқымыздың мақтан тұтар аяу-
лы қыздарының бірі – Сыр өңірінің 
мақтанышы, қармақшылық күріш 
өсіруші диқан Сәлима Жұмабекованың 
есімі республика жұртшылығына түгел 
танымал. Социалистік Еңбек Ері, Батыр 
Ана, өз заманында үлкен мәртебе сана-
латын Кеңес Социалистік Республика-
лар Одағының Халық депутаты болған 
қайраткер анамыздың өмір жолы – 
ұлты мызға өнеге, жас ұрпақ өкілдеріне 
тағылым мен тәрбие.

Осы ретте осындай ерен еңбек 
иелері – аға ұрпақтың еңбек дәстүрін 
жастардың санасына жеткізіп, оларды 
аянбай еңбек етуге тәрбиелеудің мәні 
өте зор. Еліміздің бастан кешкен та-
рихына зер салсақ, алдыңғы өткен аға 
буынның еңбек жолында қалыптасқан 
ізгі дәстүрлері халқымыздың жалпы 
ұлттық мұрасы, мақтанышы екеніне 
көз жеткіземіз. Себебі еңбек – өмір 
өзегі, бақыт кілті. «Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей» де-
ген ұлы Абайдың ұлағатты сөзі құнын 
ешқашан жойған емес, жоймайды да. 
Біздің еліміздің алға қойып отырған 
мақсаттарының бірі – қоғамымыздың 
рухани жаңғыруына қол жеткізудің 
бір бағыты осындай адал еңбек етудің 
адам үшін, қоғам үшін, ел үшін алатын 
орнын дәріптеу, жастардың санасы-
на сіңіру, іспен үлгі болу. Сондықтан 
жастарды еңбекке баулу арқылы аға 
ұрпақтың еңбек дәстүрлерінің лайықты 
ізбасарларын тәрбиелеп, жаңа буын 
тұлғаларды қалыптастыруға атсалы-
сатынымыз анық. Өнегелі іс өміршең 
келеді, ол қоғамның дамуымен үндесіп 
жатады. Осы реттегі әрбір тағылымдық 
шара жастарды еңбексүйгіштікке, 
өз мамандығы бойынша шеберлікке 
үйретуге, олардың бойында игі 
қасиеттерді қалыптастыруға, ерік-
жігерлі болып, білім мен ғылымды игеру-
ге, халқымыздың өнері мен мәдениетін 
дамытып, ата салтын, ата дәстүрін алға 
апаратын ұрпақ тәрбиелеуге зор пай-
дасы тиері сөзсіз. Бала тәрбиесінің ең 
үлкені – оны еңбекке баулу. Осы орай-
да қазақтың белгілі жазушысы Әзілхан 
Нұршайықовтың «Еңбекшіл жас қана 
ең үздік азамат болып қалыптасады» 
деген мағыналы сөзін біз де құптаймыз.

Сәлима Жұмабекқызы 1935 жылы 
Қармақшы ауданына карасты Дауыл-
көл ауылдық Кеңесінде дүниеге кел-
ген. Ол өзінің еңбек жолын 1952 
жылы Қармақшы ауданындағы Ленин 
атындағы совхозда жұмысшы болудан 
бастаған.

Сәлима апай 1962 жылға дейін 
құрылысшы болып істеп, бұл кәсіпті 
шебер меңгеріп, сылақшылық, тас 
қалаушылық өнерінің қыр-сырын игер-
ген кәнігі маман болып қалыптасады.

Бірде шаруашылық басшылары 
егіс көлемінің ұлғаюына байланыс-
ты диқаншылар құрамын жастармен 
толықтыру үшін Сәлима апайды күріш 
өсіруге баруын өтініп сұрайды. «Сіздер, 
басшылар, солай ұйғарсаңыздар, мен 
қарсы болмаймын» – деп, келі сімін 
беріп, Сәлима Жұмабекова ди қан-
шылықты, күрішшілік кәсіпті мең-
геруге батыл қадам жасайды. Бұл 
1963 жылдың көктемі болатын. Сөйтіп, 
өзі күріш еккен екі-үш жыл ішінде 
Сәлима апай жақсы көрсеткіштерге 

жетіп, диқаншылық шеберлігін шыңдай 
түседі. Оның бұл кәсіптегі үлгі тұтып, 
ақыл-кеңесіне сүйенген, күрішті бап-
тап өсірудің қыр-сырына үйреткен 
ақылшы-ұстазы – тәжірибелі диқан 
Шәймерден Шегебаев болды.

Еліміздің ырысына айналған Сыр 
күрішін, Сырдың ақмаржанын өсіруге 
жан-тәнімен ден қойған Сәлима апай 
өзі күріш еккен 1963-1966 жылдары әр 
гектардан 40 центнердің үстінде өнім 
жинайды. Бұл сол кездегі тегістелмеген 
және инженерлік жүйеге келтірілмеген 
жерден алынып жүрген жоғары көр-
сеткіштердің бірі еді.

Сәлима апай қайраты мен жігері 
ұштасқан, еңбектен жан рахатын тап-
қан, оны ұйымдастыра білетін қарым-
қабілеті мол жан болғанын, өндіріске 
жаңа ғана араласқан жастарға қам-
қоршы болып, еңбекке баулып, білгенін 
үйретуден жалықпаған тәлімгер екенін, 
сол арқылы ауылдастары тарапынан 
әрдайым ризашылық пен құрметке бө-
ленген сыйлы тұлға бол ғанын Сәлима 
Жұмабекқызының өмір жолы тура-
лы жазылған шығар малардан жақ сы 
білеміз.

Ауылдастары жас келіншектің бо-
йында еңбекті қалай беріле атқарса, 
соншалықты ұйымдастырушылық қабі-
леті, адам жанын түсініп, тіл табыса 
білетін қасиеті бар екендігін жақсы та-
нып біледі.

1967 жылы Дауылкөл ауылдық 
Кеңесінің төрағасы болып сайланып, 
жергілікті кеңестің депутаты ретінде де 
шаруашылық, қоғамдық жұмыстардың 
қызу ортасында жүріп, ауыл мәдениетін 
көтеруге, көркейтуге мол үлес қосты, 
өзіне тән жігерімен қай қызметте де 
белсенділік танытты.

Сәлима апай ауылдық Кеңесте бес 
жыл қызмет атқарады. Дегенмен, жас-
тайынан еңбек адамдарының арасында 
өскендіктен, өзін кеңседе отырғаннан 
гөрі әрдайым егін даласының басын-
да, жайқалған күріштік арасында, қызу 
еңбеккерлер ортасында, қызыл қырман 
басында еңбек көрігін қыздырып 
жүргенін көз алдына елестетіп, ойынан 
шығармағанын аңғарамыз.

Сондықтан да, Сәлима апай тағы 
да күрішшілік кәсіпті мұрат тұтады. 
1973 жылы Ленин атындағы сов-
хоздың күріш өсірушілер звеносын 
басқаруға тілек білдіріп, өзі таңдаған 
дихан шылықтың еңбек жолын қайта 
жалғастырады. Звенодағы жұмысын 
оңтайлы ұйымдастырып, күріштің өнім-
ділігін арттырады.

Өздеріңізге белгілі, Қызылорда об-
лысы еліміздің ең ірі күріш өндіруші 
өлкесі, бірақ табиғаты қатал осындай 
жағдайда жұмыс істеу қайбір азаматқа 
да жеңіл болмасы белгілі. Ал, күрішші 
Сәлима апай жаздыкүні 40-45 гра-
дус ыстықта күріш алқабындағы маса, 
сона, шыбын-шіркейлердің ішін де 
күн діз-түні жүріп еңбек етіп, өзінің 
төзімділігімен жанқиярлық еңбек-
қорлығының арқасында еңбектің ең 
жоғары нәтижесіне жетті. Күріштен 
рекордтық өнім жинады.

Сәлима апайдың еңбектегі, өмірдегі 
жеке ерлігі ел есінде аңызға айна-
лып, звеносының күріш егудегі тәжі-
рибесі, жоғары өнім көрсеткіштері, 
ұсыныстары, адамгершілік ізгі істері 

Сыр өңірінің еңбеккерлеріне, әсіресе 
жастарға үлгі, өнеге болып, ел игілігіне 
айналды.

Өнегелі істердің шебері, ең озат 
күріш звеносының жетекшісі, Батыр Ана 
Сәлима Жұмабекова 1979 жылы Кеңес 
Социалистік Республикалар Ода ғының 
Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сай-
ланады. Адал еңбегінің арқасында 
Батыр Ана ел сеніміне лайықты ие 
болады. Депутаттық кызметінде мем-
лекеттік, қоғамдық тұрғыдан әрбір сөзі 
орынды, қандай мәселеде де өз пікірі, 
өз көзқарасы, өз ұстанымы бар халық 
қалаулысы ретінде өзін таныта білді.

Депутаттық міндеттің, ел сенімінің 
жауапкершілігін сезіне білумен қа-
тар, туған өлкенің перзенті, азаматы 
ретінде міндеттерін орындау үшін 
Сәлима Жұмабекова – кісілік істерімен, 
ел тағдыры туралы айтқан ұсыныс-
пікірлерімен, сындарлы ойларымен 
елді еріксіз таңдандырған, аты аңызға 
айналған асыл ана, қазақ әйелдерінің 
көрнекті де, парасатты өкілі.

Еңбектің де, тұрмыстың да бар 
қиын дығымен қатар, тағдырдың да 
ауыр азабын ерлікпен көтере білген, 
Батыр Ана Сәлима апай барлық ана-
лық махаббатын, бар күш-жігерін 
ұрпақтарының бақытты өмір сүруіне 
арнап, сол жолда ерінбей еңбек ету-
ге жұмсады. Ауыр жұмыста жүріп, бес 
қызды, бес ұлды қатарынан қал дыр-
май, жақсы тәрбиелеп өсірді. Жүрегінің 
жылуын, көңілінің бар арманын, қо-
лынан келген бар қамқорлығын, адал 
еңбегінің нәтижесін балаларына ар-
нады, бес ұлын ұяға, бес қызын қияға 
қондырған ардақты да асыл Ана бол-
ды. Сәлима апайдың бейнесі арқылы 
өрлік, төзімділік пен шыдамдылық, 
адалдық пен тазалық, даналық пен 
кеңпейілдік, еңбекқорлық, қарапайым-
дылықпен өрілген қайсар қазақ 
әйелінің жарқын келбетін танимыз. 
Тағдырдың талқысына жасымады, жүн-
жімеді. Қайратына қайрат, жігеріне 
жігер қосып, қиындыққа өршелене 
қарсы тұрып, кеудесін тік көтеріп, 
сындарлы шақтарда езілмей, егілмей, 
өзін де, өзгелерді де үлгілі істерімен 
жани түскен Батыр анаға қалай тәнті 
болмасқа, қалай риза болмасқа?! 
Сәлима апайдың болмысына қарап, 
«Міне, біздің қазақ аналары, міне, 
біздің еңбеккер қазақ әйелдері! деп 
тебірене де, тамсана да айтуымыз 
әбден орынды! Парасатты әйелдің бар 
қасиетін бойына жинағаны, намысты ту 
қылып ұстағаны, отбасының ғана емес, 
елінің де мерейін тасытты, абыройын 
асқақтатты. Отбасының да, ортасының 
да берекелі бірлігін еңбектен тапты, 
еңбекпен көрсетті.

Адал еңбек, өнегелі өмір тәжірибесі 
оны биік абыройға, мәртебелі зор атақ-
қа жеткізді. Еңбектегі ерен жетістіктері 
үшін бесжылдықтың қорытындысы бо-
йынша Сәлима Жұмабековаға 1980 
жылы Социалистік Еңбек Ері атағы 
берілді.

Сәлима Жұмабекованың бүкіл өмір 
жолы Қызылорда облысының өсіп-
өркендеуімен, оның әлеуметтік-эко-
номикалық дамуымен тікелей байла-
нысты. Оның бар ғұмыры Сыр өңірінің 
тарихындағы ауыр кезеңдермен де 
қатар жүрді. Сыр өзенінің суы азайып, 

Арал теңізінің тартылуына байланыс-
ты қалыптасқан экологиялық ауыр 
жағдайда Сәлима апайдың сындарлы 
ұсыныстарының нәтижесінде республи-
ка басшыларының көзқарастарын да 
көп өзгерткені облыс жұртшылығының 
есінде, жақсы біледі. 

Биыл еліміз Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығын атап өтеді. Осы айтулы 
шараның аясында Сәлима апамыздай 
аңыз адамның өмір жолын, еңбек жо-
лын кейінгілерге үлгі етіп, еңбектің 
қадір-қасиетін дәріптеудің, еңбек 
арқылы құрметке бөленген өнегелі 
өмір иелерін ұлықтаудың маңызы зор. 
Мұны «Әлемнің әміршісі – еңбек!» 
деген қанатты сөздің мән-маңызын 
жаңарған әлемде жастар жадына құя 
берудің зор мүмкіндігі деуге болады. 
Он балалы отбасының тыныс-тіршілігі 
өз алдына, аптап ыстық пен аңызақ 
желдің өтінде жүріп, шаң-тозаңы 
бұрқыраған дала төсінде күріш егіп, 
одан мол өнім жинаған еңбеккер Ана 
бейнесін дәл қазір біздің қоғамға 
саф алтындай жарқырата көрсету 
қажет-ақ. Қазақта қайсар қыздар аз 
болған жоқ! Біз Мәншүк, Әлия, Хиуаз 
апаларымыздың ерлігін жақсы білеміз. 
Роза Бағланова апамыздың да Мәскеу 
трибунасында Арал тағдыры тура-
лы қасқая тұрып, қаймықпай айтқан 
сөзін де интернет бетінен көріп, естіп 
жүрміз. Сол сияқты Сәлима апамыздың 
да аналық, еңбеккерлік ерлігі, даналық 
қасиеттерін қалай дәріптесек те ла-
йықты деп ойлаймын. Осындай ана-
ларымыздың өмірін арқау еткен 
көркем фильм шығып жатса, сахналық 
шығарма – спектакль қойылып жатса, 
қандай ғанибет! Ұрпағымызға жақсы 
үлгі етуге тұратын қажетті де лайықты 
іс орындалып жатса, бұл біздің рухани 
жаңғыруымызға қосылған зор үлес бо-
лар еді. 

Ана қашанда ақ тілегін ұрпағынан, 
елінен аямайтыны анық, сол үшін де 
ананың тұғыры биік, шұғыласы шуақты! 
Сәлима апа бір естелігінде  аналық 
мейірбан жүрегімен: «Аллаға мың қайта 
шүкіршілік етеміз. Қиын күндерден 
кейін жарқын заман туды. Ата-баба-
ларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол 
жеткіздік. Дініміз де оралды, діліміз де 
тазаруда. Ендігі арманымыз келешек 
ұрпақ бейбіт өмір аясында бақытты 
ғұмыр кешуі. Иманды болып, Отанын, 
отбасын шексіз сүйіп, құрметтеуі. 
Біздіңше, барлық Аналардың тілеуі 
осы!»   деп тілеген екен. 

Ақ тілегіңіз қабыл болсын, асыл 
Ана! Сіздің кеңпейіл, аппақ көңі лі-
ңізден шыққан ізгі тілектеріңіз ұрпақ-
тарыңызға шарапатын төгіп, қолдап-
қорғап жүрсін. Сіз бізге биіктен қарап, 
жақсымызға жадырап, жаманымызға 
тұнжырап тұрғандай көрінесіз. Біз 
де сіздің аналық кең құшағыңызды, 
мейірім төккен жүзіңізді, нұрлы 
бейнеңізді әрдайым есте сақтаймыз. 
Еліңізге, халқыңызға арнаған ниетіңіз 
қабыл болып, сіз де пейіштің төрінде 
жүргейсіз деп тілейміз. 

Қылышбай БИСЕНОВ,
Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының академигі,
техника ғылымдарының докто-

ры, профессор, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

ЕҢБЕКТЕН 
БАҚЫТ ТАПҚАН 
БАТЫР АНА

МӘМС бойынша онкоскрининг 
қызметі тегін өткізіледі
Міндетті медициналық сақтандыру шеңберінде скринингтік тексе-

рулер мен кәсіби тексерулер сақтандырылған азаматтар үшін тегін, деп 
хабарлады Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Қызылорда 
облысы бойынша филиалының директоры Бақыт Исмаханбетов.

Қор филиалы басшысының айтуынша, тегін онкоскринингтің үш 
түрі қарастырылған: сүт безі қатерлі ісігі (40 жастан 70 жасқа дейінгі 
әйелдер үшін), колоректальді қатерлі ісік (50 жастан 70 жасқа дейінгі 
ерлер мен әйелдер үшін), жатыр мойны обыры (30 жастан 70 жасқа 
дейінгі әйелдер үшін). Скрининг тұрғылықты немесе тіркелген жері 
бойынша емханада тегін жүргізіледі.

Алайда, ерте сатысында анықталған  көптеген ісіктерді емдеуге 
болады. Сонымен қатар, бүгінгі таңда қатерлі ісік ауруының ерте диа-
гностикасы жақсарғаны қуантады. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша 4617 онкологиялық 
науқастарды емдеуге әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 
1575,8 млн теңге бөлінді. 2021 жылы онкоскринингтерді жүргізуге 
1648,5 млн теңге жоспарланған.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалдың халықты ақпараттандыру және 

өтініштерді қарау жөніндегі бөлімі

«Басқаға қуаныш сыйлай білген – ең бақытты жан» 
деген француз философы Дени Дидро. Бұл пікірге во-
лонтер Серік Ерімбетов сүйенеді. Негізгі мамандығы 
– электрик. Маңызды мамандықты серік етсе де, қолы 
қалт еткенде тұрғындарға жәрдемдесіп, көмектесуге 
даяр. Смартфон ұстап, көгілдір экранға телміргеннен 
гөрі уақытты игі іске жұмсауға асығатын кейіпкеріміздің 
еңбегі елге белгілі. Себебі, қоғамдық шараларда белсенді 
тұрғын бұған дейін бірнеше адамға қуаныш сыйлап, 
ертеңге деген үмітін оятты. Өзі таңдаған еріктілік 
қызметтің арқасында.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қамқорлық жасау – 
қайырымды қоғамның 
қағидасы
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Жетпісінші жылдары 
Қазалы  аудандық «Ленин 
туы» газетінде жұмыс істеп 
жүрген кезім болатын. Үйіміз 
кенттің қалаға шығар аузын-
дағы «Ақарық» каналының 
бойында еді. Үйге әке-шешеме 
сәлем беріп, «Бесінші квар-
тал» деп аталатын жолдың 
арғы бетіндегі шағын аудан-
нан жақын ағамыз Әмірхан 
мен оның туған қарындасы, 
апамыз Үрімхан жиі келіп 
тұратын. Бірде Үрімхан апам 
күйеуі Яхиямен бірге келді. 
Жетектерінде бес-алты жасар 
Ерболаты бар. 

Ол кездері терме алашаның 
үстіне дастарханды жайып жіберіп,  
қолдағы барымызды қойып, қо-
нақты жайлай беретінбіз. Әңгіме 
арасында Үрімхан апам «Мына 
күйеу балаңыз ағаш ұстасы ғой, бір 

дөңгелек үстел істеп берер» деді. 
Оған шешем қуанып қалды. Алдын 
ала алғысын жаудырып жатыр. Үш-
төрт күннен кейін үш аяқты «Урал» 
мотоциклінің қапталына көк сыр-
мен сырланған, балталаса бұзыл-
майтындай берік соғылған дөңге-
лек үстелі бар Яхия жездеміз келіп 
тұр. Әп-сәтте үйімізге дастархан 
мәдениеті еніп, дөңгелек үстелді 
жағалай жайғасып жатырмыз... 

Міне, одан бері де қырық жыл-
дан астам уақыт өтіпті. Сол Әмірхан 
ағамыз қайтыс болып, қазасына 
бардым. Марқұм ағамыз бар ең-
бек жолын депода слесарь болып 
өткізіп, «Құрметті теміржолшы» 
атанды. Зейнеткерлікке шыққанда 
да көше комитеті төрағасы, аудан-
дық ардагерлер кеңесінің алқа мү-
шесі болса, «Бесінші кварталдағы» 
біздің аталықтың беткеұстар ақ-
сақалы атанған-ды.

Қазаға жиналғандардың қа-
расы мол. Үрімхан апама көңіл 
айтып, амандық-саулық сұрасып 
жатырмыз. Сыртқа шыққанын-
да бір зіңгіттей жігітті жетектеп 
әкеліп, «Мынау баяғы сіздің үйге 
барғанымызда үнемі қасымыз-
дан қалмайтын Ерболат қой» деп 
таныстырып жатты. Марқұм Яхия 
жездеміздің өмірден озғанына бі-
раз жылдың жүзі болған. Ол орта 
бойлы, тығырықтай, қара торы жігіт 
еді. Қолынан өнер төгілген ағаш 
шебері-тұғын. Жұмыстан бос уақы-
тында есік-терезе, тұрмыс тық дү-
ниелер соғып, қосымша табыс көзін 
тапқан еңбекқор жан еді. Бет-әл-
петі жездемізге ұқсағанымен, екі 
метрдей бойшаңдығы нағашысы 
Әмірхан ағамызға тартыпты. 

– Бұл жиенің де әкесіне 
тартқан ұста, домбыра соғады, – 
деп Үрімхан апам баласын мақтап 
қойды. Домбыраны айтқанда менің 
де шертетінім бар еді, елең ете 
қалдым. Оңашаға шығарып кәсібін 
сұрадым.

– Кәсібім – осы, бұрын есік-те-
резе соғатын едім, енді бірыңғай 
домбыраға шықтым, – деді.

– Сенің шеберлігіңді көре йік, 
маған күйге арналған домбыра 
 керек, – деп едім:

– Болады. Мен жеке-дара істе-
меймін. Бес не онын бірден жасап 
шығарамын. Ішінен өзіңіз таңдап 
аласыз. Дайын болғанда өзім ха-
барласамын, – деді.

Арада екі айдың жүзі өткен-
де Ерболат телефон шалып, «аға, 
домбыраңыз дайын, ішінен таңдап 
алыңыз» деді. Ертеңіне Әйтеке 
би кентіне келдім. Әйгілі ақын 
Жамбыл атамыздың атындағы кө-
шеде тұрады екен. Аулада екі үй 
тұр.  Бірі – ескі, екіншісі жаңадан 
тұрғызылған. Осы үйге кірдік. Төргі 
бөлмеде оншақты домбыра қаз-қа-
тар тізіліп тұр. «Алайын анасын ба, 
мынасын ба?» дегендей шетінен 
қайта-қайта тартып, ақыры қолыма 
жеңіл, дыбысы күмбірлеп күй төгіп 
тұр ған біреуін таңдадым-ау. Осы 
уа қытта шай да дайын болыпты. 
Дастархан басында еркін әңгімеге 
көштік.

Ерболат орта мектепті бітір-
ген соң, 1990-1992 жылдары әс-
кер қатарына алынып, азаматтық 
борышын өтеп келгеннен кейін 
теміржолды сумен жабдықтау 
меке месінде ағаш ұстасы әкесі 
Яхия ның жанында жұмысқа ор-
нала сады. Үйде жүргенде де 
әкесі нен көріп үйренгені бар, бұл 
жұмыс оған қиынға соқпайды. 

Жасынан ұсынақты Ерболат ұста-
лыққа әбден бейімделіп, қалып-
тасып келе жатқанында нарықтық 
қатынастың қиындығына тап бо-
лып, жұмысынан қысқарып қалады. 
Бірақ мекеменің  жұмысынан шет-
тегенмен, оны ешкім шеберлігінен 
шеттете алмайтыны анық. Енді ол 
ұсталықты үйінен бастауды ұй-
ғарып, тұрғындар тапсырысымен 
есік-терезе соғуды қолға алады. 
Бұрын мекеме үшін жұмыс істе-
се, енді өзі үшін еңбек етеді. Сон-
дықтан жауапкершілік те жоғары. 
Осылайша шеберлігін шыңдаған 
Ерболат ұста елге кеңінен танылып, 
қымбатшылық пен тапшылықтың 
қамытынан құтыла бастайды.

– Ал, домбыра соғуды қалай 
бастадың, кімнен үйрендің? – 
дедім ұсталығына риза болып.

Сәл ойланып:
– Аяқ астынан, – деді қысқа 

қайырып.
– Сонда да...
– Мен 2004 жылы бөлек шық-

тым. Әкем үйге келіп, хал-жағдайы-
мызды біліп кетіп тұрады. Жасап 
жатқан дүниелерімді көріп, ақыл-
кеңесін айтып кетеді. Сондай күн-
дерінің бірінде Дина апамның 
баласы Айдостың біздің үйдің 
көлеңкесінде сыпырғышты дом-
быра қып тартып отырғанын көріп: 
«Әй, осыдан бірдеңе шығады-ау, 
сен оған бір домбыра соғып бер!» 
– деді. Дереу қолға алдым. Тың 
тапсырыс болған соң ба, қызығып 
кеттім. Сөйтіп, бір жастағы Айдос 
жиеніме домбыраның ең кішке-
не түрі «шіңкілдек» деген аспап-
ты сыйға тарттым. Осыдан соң-ақ 
домбыраға деген қызығушылығым 
басталды. 

Бір күні Мұңсызбай деген көр-
шім сынып қалған көне домбы-
расын әкеліп берді. Соны жөндеп, 
қалпына келтірдім. Қиын болған 
жоқ. Содан бастап көне домбы-
раларды жөндеуді қолға алдым, – 
деді. 

Ерболаттың ескі, сынық домбы-
раларды жақсы жөндейтінін білген 
аудандық әуез мектебінің мұғалім-
дері Ерпайыз Жүсіпов пен Мұрат 
Жебеевтер одан өз бетінше дом-
быра соғуды өтінеді. Өйткені мек-
тептерде домбыра тапшы. Жаңа-
сына тапсырыс беруге қаржылық 
жағдай көтермейді, бағалары тым 
қымбат. Ал өздері қалағандай 
ауылда жасалса, әлдеқайда арзан. 
Ауданның айтулы домбырашылары 
қолқа салып қоймаған соң Ерболат 
қазақтың төл аспабын соғуға берік 
бекінді. Көптеген домбырашы 
кенттегі №421 мектептің мұғалімі, 
күйші Әбен Жолтаевтың домбы-
расын мақтайтын. Соның баласы, 
сыныптас досы Мұхтар Ерболат-
тың талабын біліп, әкесінің атақты 
домбырасын үйіне әкеліп береді. 
Домбыраның барлық өлшемін: 
ұзындығы, сабы, сағағы, шанағы, 
беті, пернелердің саны, орналасуы, 
құлағына дейін, бәрін де осы үлгіде 
алып, іске кіріседі. Міне, алғашқы 
домбыра дайын болып, қолға тиді. 
Сынақшысы да, ақылшысы да – Ер-
пайыз бен Мұрат. Олар тартып көр-
геннен кейін жақсы бағасын беріп, 
әлі де жетілдіре түсетін жерлерін 
айтып, өз ойларын білдіріп отыр ды. 

«Үйдің жақсысы ағашынан» 
демекші, домбыраның да сәтті 
соғылып, жақсы шығуы ағашына 
байланысты. Домбыра негізінен 
әннің және күйдің домбырасы бо-
лып екіге бөлінеді. Оның да өзін-

дік жасалу сыры бар. Осы жайлы 
сұрағанымызда Ерболат қызып 
кетті.

– Мен әдепкіде домбыраны үй-
дегі шпалдан, қарағай, қайың, қара-
талдан жасадым. Жақсы ағаштарды 
сырттан тасып әкелуге көп қаржы 
керек. Сондықтан қолда бар 
ағаштарды пайдаландым. Шанағы-
на қайың ағашы қолайлы. Құмар 
адамдар осы ағаштың өніміне көп 
тапсырыс береді. Өйткені қайың 
ағашы тығыз келеді, одан жасалған 
домбыра күмбірлеп шығады, бұл 
күйге келеді. Ал қарағайдан жа-
салғандардың дыбысы шашырап 
шығады. Бұл ән-термеге қолайлы. 

Домбыраның шанағы қат-
ты қайың ағашынан жасалады. 
Жыңғыл, өрік ағаштары да қатты, 
бірақ оның кейін жарылып ке-
тетіні бар. Әнге арналған домбы-
ра шанағының қалыңдығы 2 мм, 
күйге арналғаны 3 мм-ден келеді. 
Домбыраның бәрінің беті қарағай 
ағашынан дайындалады. Ал сабына 
қатты шетен ағашы пайдаланыла-
ды, – деп бір тоқталды. 

«Ерінбеген етікші болады» де-
гендей, Ерболат өнерін шыңдауда 
ерінбей, жалықпай ел-елді шарлап, 
домбыра жасайтын ұсталармен жо-
лығып, тәжірибе жинақтапты. Қаза-
лының Бекарыстан би ауылында 
Абай деген ақсақалға барып таныс-
са, ол жасаған домбыраның құн-
дағы төртбұрышты болып келеді 
екен. Дайын домбыраларын әйелі 
базарға апарып сатып отырыпты. 
Ерболаттың жасаған домбыра-
сын тартып көргенінде көңілінен 
шығып, қарт шебер тебіреніп бата-
сын беріпті. Қармақшы ауданында  
Ешнияз салдың шөбересі Нұржан 
деген азамат домбыра соғатын ше-
бер екен. Оған да барып, өнерімен 
танысып, білісіп қайтыпты. 

Бүгіндері 20 жылға жуық 
тәжірибесі бар Ерболаттың есімі 
еліміздің түкпір-түкпіріне тараған, 
қазағымның қасиетті қара домбы-
расын соғудың қас шебері болып 
табылған өнер иесі. Оның қолынан 
шыққан домбыраларға интернет 
жарнамалары арқылы танып-біл-
ген Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, 
Орал, Ақтау, Қызылорда, Байқоңыр 
қалаларының тұрғындарынан тап-
сырыстар түсіп, пайдалануда. Олар-
дың арасында елімізге танымал 
өнер иелері Қанат  Әлжаппаров, 
Қайнар Алагөзов, тағы басқалары 
бар. 

Ерболат домбырамен бірге қо-
быз жасауға да маманданып, бір-
нешеуін өнер  иелеріне табыстап-
ты. Ол аудандық мәдениет бөлімі, 
әуез мектебі, оқушылар үйімен 
тығыз байланыс орнатып, олардың 
сынған домбыраларын жөндеп, қа-
жет болғанда жаңасын да жасап 
беріп, «Шебердің қолы ортақ» де-
ген қанатты сөздің куәгеріне айна-
лып отыр. 

Бүгіндері әкелі-балалы Қанат-
баевтар соққан дөңгелек үстел мен 
әдемі домбыра үйіміздің төрінен 
орын алып, қымбат қазынамызға 
айналған. Айтулы ағаш шебері 
ретінде Яхия Қанатбаев ауданға 
белгілі болса, баласы Ерболат 
Яхияұлы Қанатбаев – есімі елге 
жайылған домбыра жасаудың қас 
шебері.

«Ұстаздан шәкірт озар» деген 
осы болар.

Жұмабай ЖАҚЫП,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі

Қарағашқа тіл бітірген 
Ерболат

Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты ұжымы әріптесіміз  
Тохетова Лаура Әнуарқызына анасы 

Хатима Қайырлықызының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Тарихтан аз-кем
Іргетасы сонау 1961 жыл-

дың 15 маусымында қаланған 
сол кездегі кәсіптік училище, 
бүгінгі аграрлы-техникалық 
колледж  алпыс жылдың асуын 
алқымдады. Екі қолға бір 
күрек ұстап, тыраштана тір-
шілік қылатын атпалдай аза-
маттарға арналған училище 
талай жанның темір ұстап, нан 
табуына жол ашты, қияға қанат 
қақтырды. Бүгінгідей бәсеке 
болмаса да, кәсіпке деген ын-
та-ықылас мейілінше мықты 
болды. Ал, жылдар өтіп, зама-
на көші алға жылжыған сайын 
оқу орнының атауы түрліше 
құбылып, прогреске икемделе 
бастағаны айқын. 

Кәсіптік училищені ең 
алғаш басқарған білім саласы-
на үлкен үлес қосқан Мақсұт 
Ибрагимов болатын. Бастапқы-
да «Тракторист» мамандығы 
ғана оқытылған. Ең қызығы, 
әйел адамдардан өндірістік 
оқыту шебері болмаған. 1981 
жылдан бастап кәсіптік са-
лаға ер мінезді, трактор мен 
комбайнның тізгінін ұстайтын 
әйел ұстаздар келе бастады. 
Бұл – сол заманның көрінісі. 
Бертін келе, кәсіптік колледж 
өнер бағытына да бет бұрды. 
Республикалық деңгейде мә-
дени шараларға атсалысып, 

ауданның атын шығарған-ды. 
Әрине, оған директорлық қыз-
мет еткен Жаңақорғанның та-
нымал сазгері, артында мол 
мұра қалдырған Нұрберген 
Тас таевтың ықпалы болды. 
Мен де 2002 жылы мәде-
ни деңгей қарыштап тұрған 
шақта «Ағылшын тілі пәнінің 
оқытушысы» болып қызметке 
кірістім. Жалындаған жастық 
жігерді қасиет ті шаңырақтың 
өркендеуіне, шәкірттердің 
біліміне бағыттадым. 

Іргелі істердің 
жарқын көрінісі
Талайдың сәуле шырағын 

жаққан кәсіби колледж биыл 
тіпті басқа. Бір жыл бұрын ғана 
басшылыққа келген  Жомарт 
Абибуллаұлы колледждің жа-
ңаруына жүйелі жұмыс жаса-
ды. Жастардың мәдени-тәр-
биелік дамуы, сапалы білім 
алуынан бөлек, әрқайсысының 
әлеуметтік жағдайына қолдау 
білдіріп, студенттердің отбасы-
на да біршама көмек көрсетіл-
ді. Колледж директорының өз  
демеушілігімен әлеуметтік аз 
қамтылған отбасыларына жыл 
бойы үздіксіз материалдық 
көмектер көрсетілді. Ең маңыз-
дысы сол, тұңғыш рет колледж 
қабырғасы түбегейлі күрделі 

жөндеу көріп, өзгеріске ұшы-
рады. Білім үйінің ауласы 
абаттандырылып, жарқырай 
түсті. Бұрын-соңды ескі кей-
пімен танымал колледж бү-
гінде жарқырап, алыстан мен-
мұндалайды. Тиісінше, замана 
жастарының да өз ауданымыз-
да оқуға деген ынта-ықыласы 
мен талабы ерекше. Сапалы 
білімнің бір нышаны – оқуға 
қажетті құрал-жабдық десек, 
оқыту технологиясынан бөлек, 
құрылғылар жаңарып, замана-
уи талапқа негізделді. 

Әлемді дүрліктірген пан-
демия кезінде «Тігін» ма-
мандығының оқытушылары 
мен колледж әкімшілігінің 
ұтқыр ұйымдастыруымен 
бетперделер тігіліп, аудан 
халқының қажетіне жарады. 
Оны облыстық, республи-
калық БАҚ өкілдері арнайы 
келіп, насихаттады. Игі жұ-
мысқа қазіргі Сенат депутаты  
 Ақмарал  Әлназарова, облыс 

әкімі  Гүлшара  Әбдіқалықова 
және облыстық  білім басқар-
масының басшысы Ақзира 
 Қасымова арнайы келіп, куә 
болды. Білім қабырғасындағы 
оң өзгерістерді бағалап, ал-
дағы іске сәттілік тіледі. 

Іскер басшының алдағы 
мақсаты да үлкен. Ал, оны 
бірлесіп жүзеге асыру біздің, 
колледж педагогтарының ең-
бегіне тікелей байланысты 
болмақ. 

Мен шын мәнінде, осындай 
тағылымы мен тарихы мол 
кәсіпті оқытудың көкжиегі-
не қадам басқан Жаңақорған 
аграрлы-техникалық коллед-
жінде жұмыс жасайтыным-
ды мақтан етемін. Білім ұясы 
тәуелсіз еліміздің дамуына 
өзіндік үлес қоса береді деп 
сенемін.

Бейсенкүл СЕЙІЛОВА, 
Жаңақорған аграрлы-

техникалық колледжінің 
оқытушысы

Жаңару жолындағы колледж
«Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен 

азаматтарының білімімен өлшенеді». «Инемен құдық 
қазғандай, қиын да күрделі, орасан қажыр-қайрат пен 
ерік-жігерді талап ететін білімсіз  өмір – тұл».  «Терең білім 
–  тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой –  азаттығымыздың 
алдаспаны». Бұл – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың білім туралы айтқан қанатты сөздері. Рас, 
білім – қай қоғамда болсын алға жылжудың, дамудың 
басты нышаны. Соның ішінде кәсіптік білімнің алар орны да 
ерекше.

Ардақты Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарымыз аса қауіпті 
бол ған ұлы жеті күнәні біздер-
ге тізбектеп берген. Осылардың 
ішінде адам тағдырын тәлкек-
ке салатын, өмірінің ойранын 
шығаратын көзбояу шылық-си-
қыр бірінші орында. Бұл зұл-
матпен айналысу мұсылман 
пенденің қолынан келе қоймас. 
Тек иманын Әзәзілге сатып, ата 
дінінен айырылып, кәпірден 
төмен деңгейге  түскен жүзеге 
асырушылардың қолынан ке-
леді. Негізінде, бұл – адамзатқа 
 сырттан жасалынатын қастан-
дық, Харут Маруттың үйреткен 
жақсылық ниетпен де атқа-
руға болмайтын Алланың ұлы 
тыйымы. Мұса (ғ.с.) пайғамбар 
тұсында өркендеп, кейін құл-
дилаған. Сол себепті, барлық 
дінде мұнымен  айналысқан-
дарды аямастан жазалаған. 
Алайда, түп-тамырымен қиямет-
ке дейін жал ғасатын осы жа-
уыздық мұсыл ман мұсылманға, 
келіндер қайын жұртқа, достар 
бір-біріне, әйелі еріне, кәсіпкер 
серіктестер арасында жиі кез-
десетін болды. 

Шариғи тілде өз болмысын 
өзгерту үшін жынға, шайтанға 
қайырылу сиқыр делінеді. Бүгін-
нің кей адамдары бұл іске жақ-
сы атау беріп, «ақ магия» дейді. 
Бірақ, атын өзгерткенмен, заты 
бәрібір өзгермейтін харами дү-
ние. Тіпті адамды адамға қосу, 
бір-біріне жақсы көрсету, қары-
зын қайтарту үшін жасалса да. 
Жалпы, сиқырмен дуалау, жын 
ұру, көз тию дегендердің шыға-
тын жері бір – имансыздықтың 
бастауы. Қыз ғаныш оның түрт-
пегі, қаражат оның ілмегі. Бү-
гінде осы бір кесапат кесірмен 
айналысушылардың саны кө-
бейсе, оған жүгінушілердің қа-

тары азаймай отыр. Бұл жөнінде 
Құранның бірнеше аяттары мен 
сүрелері бар. Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарымызды да сиқыр-
лаған. Оның (с.ғ.с.) хадисінде 
көп адамның көз тиюден өлетін-
дігі айтылса, адамды қабірге, 
хайуанды қазанға түсіретінін де 
айтқан. Көз тию бар, ол – ақиқат. 
Қазақта «Көз тиеді, көз тимесе 
сөз тиеді» дейді, яғни, «көзі бар» 
адамдардың да, жындардың да 
сұқтана қарауы. 

Жобада осы тізбектің дер-
лік белгілері бір-біріне ұқсас. 
Олардың қатарында адамның 
рухани құлазуы, құлықсыздығы, 
бедеулігі, түсік тастау жиілігі, 
жұмысының жүрмеуі, себепсіз 
жылауы, бет-жүздің қараюы не 
сарғаюы, жалғыздықты сүюі, 
ешбір нәрседен ләззат алмауы, 
барлық мәселеде тұрақсыз-
дығы, бір аурудың асқынуы, емі 
табылмауы, сырқаттың ұзауы, 
жүректің қысылуы, тым қатты 
есінеуі немесе кекіруі айтылған. 
Осының бәрі – адамды то-
лықтай өзгертеді, яғни жүйкесі 

сыр береді, рухани құлазиды, 
жалқау тартады, ашушаң келеді, 
өз-өзіне сөйлейді, орынсыз 
күледі, дірілдеп-қалшылдайды, 
түбінде өз-өзіне қол жұмсауы 
да әбден мүмкін кесел. Әрі мұ-
ның ең үлкен белгісі – адамның 
себепсіз үнемі сұлқ құлай беруі.

Түнде бастырылу, қорқыныш 
пен үрейлі түстер көру, биіктен 
құлау, ит-мысық көру, лас нәр-
сені (түсінде) жеп-ішу, қашу, 
қылғыну, буыну ұдайы көрініп, 
түс немесе өңі екенін білмей-
тін күйге түседі. Бұл белгілердің 
басым көпшілігі әркімде әрқа-
лай сипатта болуы мүмкін. Тек 
ең жоғары дәрежеге жеткенде, 
түстегі қорқынышы өңіне айна-
лып, елестері нақты күндізгідей 
көрінетін болады. Дегенмен, ең 
негізгісі дәстүрлі медицинаға 
қайырылып, ем-домдық кәсіби 
дәрігердің көмегі болмағанда, 
яки табылмағанда ғана күмәнға 
алынып, тиісті шараларға кезек 
күттірмеу қажет. Жалпы, бұл 
рухани кеселден емделудің 
екі жолы көрсетілген. Біріншісі, 
қасиетті Құранның ұлы дұға-
ларымен айығу болса, екіншісі 
– дәл сондай сиқыршының үл-
кенірегіне бару. Тек, екінші жо-
лына шариғат тыйым салады.

Аурулар екіге бөлінеді: дене 
және рух. Рух кеселіне жын 
әлемінің тікелей әсері бар. Бұл 
қасіреттен сақтанудың негізгі 

жолы мыналар: саф таза ақида 
(сенім) ұстану арқылы жаратқан 
жалғыз Аллаға иманы мен үміті 
нық болу, күнә атаулыдан алыс 
болу, әуретті жердің жабық 
жүруі, бірде-бір жаратылысқа 
нақақтан (әдейілеп) жазықсыз 
зияндық көрсетпеу. Ұдайы ғұ-
сыл-дәретпен таза жүру, құл-
шылық жасау, сүннет, дұға-тілек-
терге сүйену. Қатты қуану мен 
қайғыда өз-өзін жоғалтпау, са-
быр сақтау және көпшілік жа-
мағатпен бірге болу. 

Бүгінде сиқыр мен дұға, 
көз тию себептерінен кейбір 
жүздерді қайғы шалған, отба-
сыларда үрей ұялаған, сана-
дан алжасқан, шаңырағынан 
өздеріне мүлде тиесілі бол-
маған заттар мен түйіншіктер 
табылып жатқан жағдаяттар 
көп. Тіпті, зират басында, қабір 
жанында, оның құлыптасын-
да тескілене жыртылған, кес-
кіленген суреттердің, әр нәр-
селердің табылып жатқандығы 
көпшіліктің алаңдау шылығын 
туғызуда. Бұл – анық сиқыр. 
Ал, сапырылысқан балгерлер, 
бақсылар, көріпкелдер, жол 
ашушылар – осы сиқыр, жын 
әлемінің әскерлері. Ал, олардың 
қара қойлары мен тауықтары, 
маңдай мен қабырғаға жаққан 
қандары – сиқырдың элемент-
тері. Зират-моланың топырағы, 
тұз бен шекер, ине шаншылған 
қуыршақтар, баршасы – осы 
ұлы апатты күнәнің аспаптары.

Осы күпір істермен айна-
лысқандардың өздері, тұқымда-
рымен қоса зардап шегетінін 
баса айта келе, оларға қа-
йырылып, көмек сұраудың өзі 
опық жегізетін имансыз қарабет 
қылықтар екендігін тағы да еске 
салғым келеді. Қорыққанға қос 
көрінгендей, әрбір нәрселерден 
үрейлене бермеу керек. Ала жіп 
пен инеден, шырпы мен шүбе-
ректен үркімей, жалғыз Жасаған 
Алламызға тәуекелімізді кемел-
дендіруге ша қырар едім.

Нұрлан қажы 
БАЙЖІГІТҰЛЫ,

дінтанушы, имам

Сиқырдың сиқы
Қасиетті Құранды ашатын «Фатиха» сүресінің бірінші 

аятында «ғәләмин» сөзі тұр. Бұл – әлемдер деген көпше 
сөз. Демек, адамзат әлемімен қатарлас бізден жасырылған 
ғайып әлемдер бары хақ. Олардың бірсыпырасы ғана мәлім, 
қалғандары сыр. Ал, оған сенім келтіру иманның бұлжытпас 
мүттәқин шарты әрі әрқайсысы әрқилы.


