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ПРЕЗИДЕНТ

• 1995 жылы Қазақстан Респуб
ликасы Президенті Жарлығымен 
Ұлттық саясат жөніндегі Мемлекеттік 
комитет құрылды. 

• 2009 жылы Қазақстан Рес пуб 
ликасының Сыртқы істер ми нистр
лігінде 20102015 жылдарға ар
налған Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Қазақстан Республикасы дамуына 
көмек көрсету жөніндегі шеңберлі 
бағ дарламасына (ЮНДАФ) қол қо
йылды. 

• 2016 жылы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Кубаның ұлттық қа
һарманы Хосе Марти мемориалына 
гүл шоғын қою рәсіміне қатысты. 
Мемлекет басшысы рәсім аяқталған 
соң мемориал музейін аралап көріп, 
құрметті қонақтар кітабына қолтаңба 
қалдырды. 

• 2017 жылы Нұрсұлтан Назарбаев 
Әзербайжан мен Қазақстан ара
сындағы ынтымақтастық пен достық 
қатынасты дамытуға қосқан ерекше 
үлесі үшін «Гейдар Әлиев» орденімен 
марапатталды. 

• 1994 жылы «Қазақстан теле
арнасы және радиосы» респуб
ликалық корпорациясы құрылды. 

• 1994 жылы Корей Халықтық  
Демократиялық Республикасында 
«Сәуір көктемі» атты халықаралық 
фестиваль өтті. Онда «Отырар сазы» 
ансамблі (жетекшісі – Нұрғиса 
Тілендиев) бірінші орын алды. 

• 2008 жылы Қазақстанның Көлік 
және коммуникация министрлігінде 
«Батыс ЕуропаБатыс Қытай» ха лы  қ
аралық транзиттік дәлізін қайта жаң
ғырту жобасының таныс ты ры    лымы 
өтті. «Батыс Еуропа  Ба тыс Қытай» 
халықаралық тран зит  тік дәлізі осы 
аймақтағы жүк та    сы малының негізгі 
бағыты сана лады. 

• 2013 жылы Өскемендегі 
қазақстандық көлік құрастыратын 
«Азия Авто» зауыты жаңа «Skoda 
Rapid» моделін жинай бастады.

Президент еліміздегі күрделі эпиде
миялық ахуал жайында айтып, атқарушы 
органдардың жұмысын сынға алды.

– Жалпы алғанда қазіргі жағдайымыз 
жақсы емес. Тіпті ахуал өте күрделі деп 
айтуға болады. Коронавирус індеті қайта 
өршіп келеді. Мұны Қазақстан ғана емес, 
көптеген елдер бастан өткеруде. Нақты 
деректерге қарасақ, оның негізгі себебі 
вирустың мутацияланған жаңа штамдары 
болып отыр. Оған қоса, азаматтарымыз 
және бизнес өкілдері індеттен әбден 
қажып, соның салдарынан сақтық ша
раларына салғырт қарай бастады. Бұл, 
әрине, жағдайды одан бетер ушықтыруда, 
– деді Президент.

Мемлекет басшысы коронавируспен 
күресудің бірденбір әрі сенімді жолы – 
вакцина салу екенін атап айтты. Локдауннан 
шығу жолын ертерек ойластырған елдердің 
тәжірибесіне қарасақ, мәселен, Израиль 
мен Біріккен Араб Әмірліктерінде, вакцина 
салдырудан көш басындағы елдерде 
туризм, сауда, мейрамханалар желісі, 
шағын және орта бизнес қайта жанданған. 
COVID19 індетімен күресте Қытай Халық 

Республикасы айтарлықтай жетістіктерге 
жетті. 

– Қытай әлемде алғашқылардың бір 
болып коронавирустың жаппай таралуын 
ауыздықтай алды. Осы елдің үлгісімен 
Азияның Жапония, Оңтүстік Корея, Вьет
нам және Сингапур сияқты елдер де 
пандемияға қарсы нақты ісқимылдар 
жасады. Сондықтан бізге пандемияға қарсы 
күресте және вакцина салу кезінде Қы
тайдың осы ұтымды тәжірибесін ескерген 
жөн,– деді Президент.

Бүгінгі таңда елімізде 47 мыңдай адам 
ғана иммунитет қалыптастырудың толық 
курсынан өтті. 137 346 адам бірінші 
компонентті енді ектірген. Себеп – вакцина 
жетіспеушілігі. Президент вакцина сатып 
алу үшін маусым айынан бері бірнеше 
рет тапсырма бергенін, Үкімет «Спутник 
V» вакцинасы мен отандық екпе өндірісі 
бойынша уағдаластықтар еліміздегі вак
цинацияны толық қамтиды деп сендіріп 
келгенін, Парламент Мәжілісінің жаңа 
құрамына арнаған үндеуінде 1 ақпаннан 
бастап жаппай вакцина салынатынын 
мәлімдегенін айтты.

КЕСЕЛМЕН КҮРЕСТІҢ СЕНІМДІ ЖОЛЫ – ВАКЦИНА
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі коронавирус індетіне 

байланысты эпидемиологиялық ахуал жөнінде кеңес өткізді.

Облыста күріш 
егу науқаны сәуірдің 
ортасында басталады. 
Оған дайындық барысы 
қызу жүріп жатыр. Десе 
де, көңілді алаңдатып 
отырған жайлар жоқ 
емес. Былтырғы су 
тапшылығы биыл да 
қайталануы әбден 
мүмкін. Тығырықтан 
шығатын жол қандай? 
Әртараптандыру 
мәселесіне өз 
деңгейінде назар 
аударылды ма? Көп 
жылдан бері қозғалып 
жүрген күріштің 
жергілікті жаңа сортын 
шығару ісі қалай 
болды?  Таразылап, 
мамандар пікіріне 
жүгініп көрейік.

ҚАҒАЗ АҚША 
ҚОЛДАНЫСТАН ШЫҒЫП БАРАДЫ

Пандемия жағдайы елімізде ғана емес, 
бүкіл әлемде қоғам өмірінің көптеген 
саласын қайта қарауға мәжбүр етті. 
Мысалы, онлайн қызметтердің үлесі артып, 
сонымен бірге қолма-қол төлемдерден 
мүлде бас тарту тенденциясы байқалды. 
Бұл тұрғыда соңғы он жылда барлық 
дамыған елдерде жалақы мен зейнетақы 
төлеуден бастап қағаз ақшамен ірі сатып 
алулардың заңнамалық шектеулеріне 
дейінгі нақты қадамдар жасалған. Мұндай 
шаралар, ең алдымен, азаматтардың 
өздеріне, олардың қауіпсіздігіне деген 
қамқорлықпен түсіндіріледі.

Бірақ онлайн есеп айырысуға толықтай 
көшуде қарапайым адамдар мүддесінен 
басқа да мақсаттар бар. Банк картасы, 
төлемдер мен транзакциялар өте ыңғайлы 
екені сөзсіз. Алайда, бұл барлық жағынан 
тиімді және қауіпсіз бола бермейді. 
Тіпті онлайн төлем жүйелерінің еркіндік 
принциптеріне қайшы келетін тұстары 
да бар. Осыған қарамастан, жаһандық 
трендті ешкім өзгерте алмайды. Көп ұзамай 
әлемде тек банкноталар мен монеталар 
нумизматтарда ғана қалады деген болжам 
айтылуда.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбді қалықова жаңа орын ба
са рының қызметіне сәттілік 
тіледі.

– Балжан Мөрәліқызы 
өңірдің әлеуметтікэконо ми
калық және қоғамдықсаяси 
ахуалымен жақсы таныс. 

Әртүрлі салада жинақтаған 
мол тәжірибесін, қазіргі таңда 
маңызды болып саналатын 
әлеуметтік саланы одан әрі 
жетілдіруге аянбай жұмсайды 
деп сенім білдіремін. 

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Кеше Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің келісімі бойынша облыс әкімінің өкімімен 
Шәменова Балжан Мөрәліқызы облыс әкімінің 
орынбасары лауазымына тағайындалды.

ҒАРЫШТЫ 
БАҒЫНДЫРҒАН 
ЖЫЛДАР ЖЕМІСІ

Қазақстанның Байқоңыр ғарыш алаңынан 1961 
жылдың 12 сәуірінде Мәскеу уақытымен 9 сағат 07 
минутта массасы 4725 килограмм болатын «Восток» 
ғарыш кемесімен тарихта тұңғыш рет адам баласы 
ғарыш кеңістігіне сапар шекті. «Восток» ғарыш кемесімен 
Кеңес Одағының азаматы Юрий Алексеевич Гагарин Жер 
шарын 1 сағат 08 минутта айналып өтті. Ұшу барысында 
ғарышкер Жердегі ұшуды басқару орталығымен үздіксіз 
радиобайланыста болып, барлық кезеңдердегі 
өзгерістер бойынша хабарлап отырды.

СУ АЗ, 
ЕГІННІҢ ҚАМЫ 
ҚАЛАЙ БОЛМАҚ?

Шиелі өнімі 
шет елдерге экспортталуда

Анаға құрмет – 
асыл парыз

Сегіз жыл
сипатындағы серпін Қызылордадағы депозит 

салымы – 156 млрд теңге
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#ЖАҚЫНЫҢАЖАНАШЫРБОЛ

Саясат
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– Өткен екі айда халықтың 
0,1 процентіне жетпейтін бөлігіне 
ғана екпе егілген. Маған енді өзге 
мемлекеттердің басшыларымен 
қосымша вакцина алу жөнінде 
келісім жасауға тура келеді. Бұдан 
бөлек біз тапсырысты жедел жеткізу 
үшін коммерциялық және қаржылық 
тұрғыдан тиімсіз шарттарға келісуге 
мәжбүр боламыз, – деді вакцина 
сатып алу барысын сынаған Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Вакцина сатып алудан бөлек, 
оны жеткізу, сақтау, тікелей екпе 
салуда да шешілмеген мәселелер 
бар. Өңірлерге тасымалданған вак-
цина көлемі  ұлғайған соң, ем ха-
налардағы қоймалар мен мұздатқыш 
құрылғылардың жетіспеуі мүмкін, 
шприцтер де қажетті мөлшерде 
сатып алынбаған. Мемлекет басшысы 
вакцинация ісін созбалаңға салу  жай 
ғана проблема емес, мемлекеттік 
маңызы бар міндет екенін, бұл елдің 
ұлттық қауіпсіздігіне қатысты екенін 
баса айтты. 

– Сондықтан бұл жұмыс төңі-
регіндегі бақылау өте қатал болуы 
керек. Алексей Владимирович, дәл 
осы уақыт аралығында Денсаулық 
сақтау министрі Үкіметтегі ең негізгі 

тұлға екенін бұған дейін сізге 
айтқан болатынмын. Сіздің ерекше 
құзыретіңіз бар. Жұмысыңызды 
тәп-тәуір бастап едіңіз. Бірақ кейін 
қарқыныңыз айтарлықтай бәсеңдеп 
қалды. Сәуір айында жағдайды 
күрт өзгертуіңіз керек. Өйтпеген 
жағдайда кадрлық шешімдер 
қабылданады. Ал оған сіз қуана 
қоясыз деп ойламаймын. Бұл – тек 
Денсаулық сақтау министріне ғана 
емес, тұтас Үкіметке қатысты мәселе, 
– деді Мемлекет басшысы.

Тұрғындардың індетке қарсы 
иммунитетін көтеру жұмысы тиімді 
ақпараттық-түсіндіру шараларымен 
қатар жүруі керек. 

– Мен барлық азаматтарымызды 
вакцина салдыруға шақырамын. Бұл 
өзіңізді, ата-аналарыңыз бен жақын-
дарыңызды қорғау үшін қажет. Әрі-
беріден соң, бұл – біздің азаматтық 
парызымыз, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Президенттің айтуынша, қалып-
тасқан жағдайдан шектеу шараларын 
қатаңдатпай, экономикаға аса 
көп салмақ салмай шыға аламыз. 
Ал біздегі шектеу шаралары мен 
рейдтер күткен нәтижеге жеткізіп 
отырған жоқ. Қайта әлеуметтік 
наразылыққа себеп болып тұр. 

– Мониторингтік топтың жұмысы 
бизнесмендер тарапынан сынға 
ұшырап жатыр. Тексеру топтары 
өз жұмыстарын алалап, күмәнді 
жағдайда атқаратыны айтылады. Кей 
нысандар тексеруден көз ашпаса, ал 
кейбірінде тексеру мүлде болмайды 
екен. Жүйелі түрде, қасақана тәртіп 
бұзатын адамдарды ғана жазалау 
керек, – деді Президент.

Президенттің пікірінше, проку-
ратураның жанынан рейдтер бары-
сында орын алатын заң бұзушылық 
фактілері бойынша шағымдарды 
қа былдайтын колл-орталық ашу 
керек. Ведомствоаралық комиссия 
әкімдермен бірлесе отырып, мони-
торинг жүргізетін топтардың 
жұмысын реттеуі тиіс.

Президент Үкіметке зардап 
шеккен салалардағы шағын және 
орта бизнес нысандары үшін салық-
тың жекелеген түрлерін және төлем-
дердің мерзімін шегеруді, салық 
және кеден қарыздарын мәжбүрлеп 
өтеуді уақытша тоқтатуды тапсырды. 
Аталған шаралар жаппай вакцина 
салу басталғанға және шектеулердің 
басым бөлігі тоқтатылғанға дейін 
жалғасуы тиіс. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың па-
йым дауынша, егер Үкімет жаппай 

вак цина салу арқылы сәуір айында 
жағдайды жақсарта алса, мамырдың 
басынан бастап шектеулерді бір-
тіндеп алып тастауға болады. Көп 
нәрсе тұрғындарға, соның ішінде, 
шағын және орта бизнес саласында 
еңбек ететін азаматтарға вакцина 
салудың қаншалықты сәтті өтетініне 
байланысты болмақ. 

– Мен елімізге мутацияланған 
штамдардың кірмеуі үшін нақты 
шаралар қабылдауды тапсырған 
едім. Елімізге келетін азаматтардан 
ПТР-тесттің теріс нәтижесі қатаң 
түрде талап етілуі тиіс бола тын. 
Алайда бұл тапсырмалар орын-
дал ған жоқ. Ақпан айынан бері 
ПТР зерттеулерінің қорытындысын 
алмаған әуе жолаушыларының саны 
екі есеге көбейген. 2020 жылдың 
қараша айында Қазақстанға келген 
ПТР анықтамасы жоқ азаматтардың 
үлесі 7,3% болса, қазіргі уақытта 
бұл көрсеткіш 27 процентке жетті! 
Нәтижесінде елімізде жұғу қаупі 
өте жоғары мутацияға ұшыраған 
үш бірдей штам расталды, – деді 
Президент.

Қазіргі уақытта дертке шал дық-
қандардың, ауыр және аса ауыр 
жағдайдағы науқастардың, өлімнің 
саны артқан. Дәрі-дәрмектер, меди-

циналық бұйымдар мен жабдықтар 
жетіспейді. Жан сақтау бөлімдері 64 
процентке ғана жабдықталған. 

– Үкіметке және өңір әкімдеріне 
жан сақтау бөлімшелерін жабдықтау 
бойынша шараларды қабылдауды 
және оған бас дәрігерлер мен әкім 
орынбасарларын жауапты ретінде 
бекітуді тапсырамын. Былтырғыдай 
жабдықтар мен дәрі-дәрмектерді 
басқа стационарлардан алу жағ-
дайларына жол бермеу қажет, – деді 
Мемлекет басшысы.

Президент жеке қорғаныш 
заттарымен әсіресе, медицина қыз-
меткерлерін қамтамасыз ету, жеке 
қорғаныш заттарының тапшылығы 
немесе сапасыздығына жол бермеуді 
тапсырды. 

Жиында белгілі болғандай, қа-
зақстандық вакцина шығаратын 
зауыттың вакцина құю желісі 2021 
жылдың тамыз-қыркүйек айларында 
іске қосылады. Президент жиын 
соңында Қазақстан халқын вакцина 
салу мәселесіне жауапкершілікпен 
қарап, түрлі қауесеттерге сенбеуге 
шақырды. Барша қазақстан-
дықтардың денсаулығы және 
материалдық игілігі жаппай вакцина 
салдырудың сәтті өтуіне байланысты 
болмақ.

Облыс әкімінің орынбасары ретінде 
Балжан Мөрәліқызы ден саулық сақтау, 
білім беру, жұмыспен қамту және еңбек 
саласындағы бақылау салаларына же-
текшілік жасайтын болады. Жаңа қыз-
метіңізбен құттықтай отырып, алдағы 
атқарар жауапты жұмыстарыңызға 
сәттілік тілейміз! – деді облыс әкімі.

Шәменова Балжан 1962 жылы Қы-
зылорда облысында дүниеге кел ген. 
Алматы  халық шаруашылығы инс-
титутын «экономист» мамандығы бо-
йын ша бітірген. Экономика ғылым-
дарының кандидаты, доцент.

Еңбек жолын 1979 жылы Қызылорда 
қаласындағы «Рис сов хозстрой» тре-
сінің №27 жылжымалы-механикалық 
колоннасында шту катур-маляршы ре-
тінде бастаған.

1984-1997 жылдары облыстың 
жоғары оқу орындарында жауапты 
педа го гикалық қызметтер атқарған.

1997-2012 жылдары облыстық 
экономика басқармасының басшысы 
болған.

2012-2013 жылдары облыстық 
медицина орталығы директорының 
экономика бойынша кеңесшісі. 2013-
2014 жылдары Қазақ инженерлік-
техникалық академиясының доценті 
ғылыми қызметтерін атқарған.

2014-2016 жылдары ҚР Ден саулық 
және әлеуметтік даму ми нистр лігінің 
департамент ди рек торы. 2016-2019 
жылдары “Nur Otan” партиясы орталық 
ап параты жетекшісінің орынбасары 
лауазымдарын атқарған.

2019 жылғы қыркүйек айынан бас-
тап “Еңбек ресурстарын дамыту ор-
талығы” АҚ басшылық лауа зым дарында 
әлеуметтік қамсыздандыру са ласында 
қызмет атқарып келді.

КЕСЕЛМЕН КҮРЕСТІҢ СЕНІМДІ ЖОЛЫ – ВАКЦИНА

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Құрметті қызылордалықтар!
Қазіргі таңда  әлемде  коро-

навирус инфекциясы қайта өршіп, 
бірнеше елде шектеу шаралары 
күшейді. Біздің елімізде де ахуал 
мәз емес. Қызыл аймаққа енген 
өңірлер саны өсті. Қызылорда 
«жасыл» аймақта болғанымен, 
соңғы 5  күнде ауру көрсеткіші 
едәуір өсті. Күн сайынғы вирус 
жұқтыру қарқыны артып келеді. 
Өткен тәуліктің өзінде 27 жағдай 
тіркелді. Бұл – жыл басынан бергі 
бір күндік ең жоғары көсеткіш. 

Бүгінгі күні облыс бойынша 
коронавирустық инфекция жұқ-
тыр ғандар саны 4071-ге жетті. 
Оның 3%-і сырттан тасы мал-
данса, 56%-і скринингтік тек-
серу нәтижесінде анықталған, 

41%-і қарым-қатынас арқылы 
жұқтырған. 

Ауру көрсеткіштерінің өсуі 
наурыз мерекелерінен кейін 
көрініс тауып отыр. Бұл мейрам 
күндері карантин талаптарына 
қарамастан, мерекелік кор по-
ративтер, жасырын той-жиындар 
жасап, шектеу шараларын бұзу-
дың салдары деуге болады. Каран-
тинге алынып, үй жағдайында 
оқ  шау ланған адамдар мен олар-
ға күтім жасайтындардың да 
сақтық шараларына салғырт 
қа рауы ахуалды ушықтыруда. 
Себебі вирустың адамға әсер ету 
жылдамдығы жоғары. Оның үстіне 
вирустың мутацияланған жаңа 
штамдарының белсенділігі әлем 
бойынша артып келеді. 

Қызылорда «жасыл» аймақта 
болғанымен, арқаны кеңге салып, 
бейқам отыруға болмайды. Ке-
рісінше сақтық шараларын 
әлсіретпей, күшейту қажет. Көрме, 
форум, конференция, сондай-ақ 
отбасылық салтанатты, естелік, 
ойын-сауық іс-шараларын, оның 
ішінде үйде және адамдар көп 
жиналатын өзге де іс-шараларды 
өткізуге тыйым салынған. 

Бетперде киюге, жеке гигиена 
ережелерін, қоғамдық орындарда 
арақашықтық сақтауға, дене 
қызуы көтеріліп, жөтел пайда бол-
ған және тыныс алу қиындаған 
жағдайда медициналық көмекке 
жүгінуге шақырамын.  Ата-ана-
ларға күн сайын балаларға сақтық 
шараларының маңыздылығын тү-
сіндіріп отыруы тиіс. 

IV тоқсаннан бастап білім беру 
дәстүрлі форматқа көшірілді. 
Мектеп оқушылары арасында 
ау рудың таралу қарқынының 
алдын алу мақсатында шектеу 
шаралары, оның ішінде карантин 
кезінде білім беру ұйымдарына 
қойылатын санитариялық-эпиде-
миологиялық талаптар белгіленді. 
Бұл әрбір мектепте бұлжытпай 
орындалуы керек.

Әрбір тұрғын мамандар 
кеңесіне құлақ асып, карантин та-
лаптарын орындаса, инфек ция ны 
ауыздықтауға мүмкіндік туады. 

Динара ЖАҢАБЕРГЕНОВА,
облыстың бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігері.

КОРОНАВИРУС ҚАЙТА КҮШ АЛДЫ

Меймандар облыс әкімінің 
орынбасарына қазақстандық вело-
спорттың дамуы, оның ішінде Сыр 
елі велошабандоздарының рес-
пуб ликалық және халықаралық 
аренадағы жетістіктері туралы 
баяндады. 

Қазақстан тарихында вело-
спорт тан тұңғыш Әлем чемпионы 
бү гінде Алматы велоспорт фе-
дерациясының вице-президенті 
Марат Сатыбалдиев ширек ғасыр-
дай уақыт бойы Қызылордада  
жас өспірімдер арасында өтетін 

дәс түрлі республикалық жарысқа 
материалдық көмек көрсетіп ке-
леді. Жеңімпаздарға арнайы жүл  -
делер тағайындап, оларды мара-
паттауда.

Нұр-Сұлтан қаласы велоспорт 
федерациясының төрағасы, Пре -
зи денттік “Астана” кәсіби клу-
бының спорт директоры Жетес 
Сүлейменов те өткен жылдан бері 
облыста осы саланың дамуына үлес 
қосып келеді.

Атап айтқанда, ол кеше Қызыл-
орда қаласында басталған вело-
сипедшілердің көпкүндік жары-
сына үздік шабандоздар үшін 
өз жүлдесін тағайындады. Төрт 
ке зеңнен тұратын жарысқа Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 
мен еліміздің он облысынан 150-
дей жас спортшы қатысып, жүл-
делерді сарапқа салады. Турнир 
кестесі 15 шақырымдық жеке 
спортшылар сайысы, 40, 50, 60, 
80 шақырымдық топтық жарыс 
және 30, 50 шақырымдық айналым 
жарыстардан тұрады. Мұнан бөлек, 
Ж.Сүлейменов туған жеріне жасаған 
осы сапары барысында Қызылорда 
балалар велоорталығын ашып, оған 
10 велосипед тарту етті.

М.Сатыбалдиев пен Ж.Сүлей-
ме н ов Қызылорда вело сипед 
спор ты ның даңқы Кеңес Одағы 

ке зінен бері белгілі екенін айтып, 
облыс бас шылығына велотрек 
салу жөнінде ұсыныстарын жет-
кізді. Трибуналары мен қо сал-
қы ғимараттары бар за ма науи 
велодром Сыр өңірін рес пуб-
ликадағы ірі велоорта лықтардың 
біріне  айналдыруға мүмкіндік 
бе рер еді. Аймақта оны үйлестіре 
алатын жергілікті спорт шылар 
мен жаттықтырушы кадрлар бар. 

Мәселен, Қазақстан ұлттық 
құ рамасы штатында жастармен 
табысты жұмыс жүргізіп келе 
жатқан қызылордалық белгілі жат-
тықтырушылар Берік Көпешов 
(ерлер командасы) пен Александр 
Килибаев (қыздар командасы) – 
білікті мамандар. Сонымен қатар, 
мамандар қызылордалық спорт-
шылардың трек жарысы бойынша 
өте мықты екенін айрықша атап 
өтті. Жарыстың бұл түрінен рес-
публикада көшбасшылар қа-
тарында. 

Облыс әкімінің орынбасары 
спорт мамандарына ризашылығын 
білдіріп, Қызылорда қаласында 
велодром салу жайлы ұсынысты 
облыс басшысына жет кізетінін 
айтты.

“СБ” ақпарат

СЫР ВЕЛОСПОРТЫНЫҢ 
МҮМКІНДІГІ ЖОҒАРЫ

– Былтыр пандемияға ба йла-
нысты елде төтенше жағдай жария-
ланғаны белгілі. Төтеннен келген 
ін дет қоғамның қай саласына да 
ауыр соқты. Елді жайлаған қауіпті 
кесел ауданымызда да тір ке ліп, 
тұрғындардың 307-сі ауы рып, 
емделіп шықты. Деген мен, қиын-
дықтарға қара мас тан, ау дан ның 
әлеуметтік-эко но ми ка лық ма ңыз -
ды мәселелері кезең-ке зеңі  мен 
ше шімін тауып, халықтың әлеу мет-
тік жағдайын жақсартуда бір  шама 
жұ мыстар атқарылып, сер пін ді жо-
балар жүзеге асырылды, – деді ол.

Аудан әкімінің айтуынша, тір -
кел ген шағын және орта кәсіп-
керлік саны 5241 субъектіні құраса, 
биылғы 1 наурыздағы мәлімет 
бойынша 5274-ке жетті. Оның 
ішінде жұмыс істеп тұрғаны – 4904. 

Сондай-ақ, есепті мерзімде кә-
сіпкерлік саласы бойынша мем-
лекеттік бағдарламалар аясында 
919 адамға 1 млрд 884,8 млн тең-
генің гранты мен несие қаражаты 
берілген.  Ал биылғы екі айда 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша 80 азаматқа кәсіп бастау 
үшін 46,6 млн теңге қайтарымсыз 

грант беріліп, 12 адам жұмыспен 
қамтылған.

«Бизнестің жол картасы-2025» 
бағдарламасы аясында жобалық 
құны 82,2 млн теңгені құрайтын 6 
жоба қаржыландырылған. 

Былтыр 29461 гектар жерге 
ауыл шаруашылығы дақылдары 
егілді. Күріштің көлемі 14353 
гектарды құрап, әр гектардан 59,9 
центнерден өнім алынып, 85940 
тонна астық жинаған. 

– Азық-түлік қауіпсіздігін 
қам тамасыз ету және азық-түлік 
өнімдерінің импортын азайту 
мақсатында биыл күтілетін су тап-
шылығы салдарынан дәнді да-
қылдар үлесін 2379 гектарға,  кар-
топ, көкөніс, бақша дақылдарын 
5157 гектарға ұлғайту көзделуде. 
Со нымен бірге 70 гектарға соя егі-
летін болады, – деді Қ.Мүбараков.

Ауданда жергілікті өнімді 
экспортқа шығару да жолға қо-
йылған. Мәселен, былтыр 120 
тонна күріш, 850 тонна қарбыз, 
1005 тонна қауын және 351 тонна 
қызанақ Ресей және Қырғызстан 
елдеріне жөнелтілген.

ШИЕЛІ ӨНІМІ ШЕТ ЕЛДЕРГЕ ЭКСПОРТТАЛУДА

Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы» 

Былтыр Шиелі ауданында 39,4 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 116 процентті құраған.  Өңдеуші 
өнеркәсіп бойынша өндірілген өнім көлемі де артып, 16,5 млрд 
теңгені көрсеткен. Ауданда осы және өзге де атқарылған жұмыстар 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан 
әкімі Қамбарбек Мүбараков жан-жақты баяндады.

Кеше облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет Сыр өңірінің 
велосипед спорты саласындағы даңқты өкілдері – КСРО еңбек 
сіңірген спорт шебері Марат Сатыбалдиев пен ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Жетес Сүлейменовті және ҚР Велоспорт 
федерациясының төрешілер коллегиясы төрағасының орынбасары 
Сергей Бредихинды қабылдады.
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«Арғымақтың құйрығы – әрі жі
бек, әрі қыл, азаматтың белгісі – әрі 
мырза, әрі құл» деген атам қазақ, 
жаңа басшы өзінің талапшылдығымен 
бірге талмай, тынымсыз жұмыс жасай 
алатын қарымын да таныта келді. Сөз
дің шыны, бүгінде облыс орта лығын 
дәл сол кезеңмен са лыс тырып көрген 
кісі даладан қа лаға кіргендей бір күйге 
енеді. Рас, заманның талабы да бар.  
«Еліміздің тәуелсіздік жыл дарындағы 
жетістігін бір ғана Қызылорда өңірінен 
көруге бо лады» деген Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бедерлі сөзінен 
облысымызға жасалған республикалық 
деңгейдегі қам қорлықтарды сезіне 
аламыз. Алай да, барды ұқсатып, жоқты 
жасап, суықты жастанып, ыстық ты жа
мылып жүріп еңбек ет кен ер аза маттың 
елге деген ықы  ласы мен сүйіс пеншілігі 
ар қа сында іске асып жатқан ірі мін дет
терді көзі бардың көрмеуге хақы жоқ.

Қызылорда қаласының кел беті күн 
санап ажарланып, алға озған ісімен 
күллі елге таны лып отырған бүгінгі 
күні біз әуе лі қарқынды жүріп жатқан 
құ рылысты еске түсіреміз. Облыс тағы 
құрылыстың 80 пайызы Қы зылорда 
қаласына тиесілі. Кейінгі кезеңнің әр 
жылында Қызылордада 2030 көпқа
батты тұрғын үй пайдалануға беріліп 
келеді. Мұндай көрсеткішті  бас қа об
лыстан кездестіру қиын. Осын ша жұ
мыс тардағы орасан сал мақтың бір бө
лігі қала бас шы сының иығына түсетіні 
бел гілі.

Қала аумағында «Бәйтерек», «Ас
тана», «Арай1», «Арай2» «Арай3», «Нұр 
Орда», сондайақ, Сырдарияның сол 
жағалауы секілді тұрғын ауданда ры ның 
атауы пайда болды. Қала тұр  ғынының 
саны 300 мыңға жу ық тады. 20132020 
жыл дарда 676,6 мың шаршы метр ді 
құрайтын 9164 пәтерлі 194 көпқабатты 
тұрғын үйдің пайда лануға берілуі – осы 
қарқынды өсудің көрсеткіші. Ал, апатты 
жағдайдағы тұрғын үйлер мәсе лесін 
шешу мақсатында осы жылдары 11 
тұрғын үй қоныс тандырылған. Жалпы, 
қызылор далықтар әр мерекемен бірге 
қоныстой қуанышын тойлайды.

«Бітер істің басына – жақсы келер 
қасына» депті данышпан Абай. 2018 
жылы Астана қала сының елорда бо
луының 20 жылдығы мен Қызылорда 
қала сының 200 жылдығы қатар келді. 
Осы мерейлі мезетте Нұрлыбек Нәлі
баевтың азаматтық тұлға сы тағы бір 
танылды. Қала бас шылығы елдің ме
рейін көте ріп, жан дүниесімен бірге 
дүние мүлкін де жаңалайтын мерей
тойды жыл көлемінде атап өтуді жос
парлады.

Дәл осы тұста Сырдария өзе нінің 
сол жағалауын игеру ар қылы жаңа 
бой көтерген қа ла ның тұсауын кесу – 
туған қа ла мыздың мерейтойындағы 
ең негізгі шара және сүбелі сый болып 
саналды. Осы мерей той дың «Астана – 
биік төрім, Қы зылорда – туған жерім» 
атты рес публикалық ақындар айты
сымен басталуы көпшіліктің есін де 
қалды. Қаламыздың 200 жыл дығын 
мерекелеу жөніндегі ісшаралар тіз
бесіне мәденитанымдық тұрғыда өткі
зілетін шаралардың халықаралық, 
рес  публикалық және облыстық дең
гейіне басымдық беріліп, ен гізілді. 
Мерейтой құрметіне түркітілдес жас
тардың басын қосатын халықаралық 
жайдарман ойыны өтті. Жастардың ой 
тартысы ойы нына – татар, ноғай, баш

құрт, шеркеш, қырғыз, өзбек, қытай, 
моңғол, әзербайжан, қарақалпақ елінің 
командалары қатысты.

Екі ғасыр куәсі болған сү йікті қала
мыздың мәртебесін арт тыру мақсатында 
түркітілдес ғалымдарының қатысуымен 
ха лықаралық ғылымитанымдық конфе
ренция ұйымдастырылды. Респуб лика
лық деңгейдегі бір неше шараның ішінде 
Батырхан Шөкенов атындағы «Отан ана» 
атты әншілер конкурсы, халық палуаны 
Қажымұқан Мұ ңайт пасұлын еске алуға 
ар нал ған қазақ күресінен өткен турнир 
және ат бәйгесі жұрт шы лық тың рухын 
көтерді. «Ау ылын кө ріп, азаматын таны» 
деген, ме рейтойға келген қонақтар Қы  
зылорданың қонақжай лы лы  ғына риза
шылық танытып, қала басшысының 
атына жылы ле біздерін білдірді.

Айтса, айтқандай, осы мерейлі ме
зетте Нұрлыбек Нәлібаевтың азаматтық 
тұлғасы тағы бір та нылды. Қала басшысы 
елдің жү гін арқалап, мұңын жүрегінен 
өткізетін өз мамандығының май  тал ман
дарына «Қызылорда қаласының құр
метті азаматы» атағын берді. Нұрлыбек 
Машбек ұлы адам еңбегін бағалап, оған 

құрметпен қарауды да үнемі жадына 
тұтып жүреді. Өзі қала басқарған осы 
кезге дейін ол осындай мәртебелі атақ
ты қа ланың әлеуметтікэконо ми ка лық 
да муына ерекше атсалысқан 103 аза
матқа табыстапты. 

Н.Нәлібаевтың өзі тікелей баста
ма шы болған қолдаудың тағы бір игі 
шарасы – 2014 жыл дан бастап дәс
түрлі түрде өт кізіліп келе жатқан ака
демик Асқар Жұмаділдаев атындағы 
жас математиктер олимпиадасы. Әр 
жыл сайын ғылымға та лапты 10 жас 
өрен 100 мың тең ге кө леміндегі сый
ақымен мара пат талып келсе, 2019 
жылы жоба ның қаржысы 1 млн 500 
мыңнан 10 миллионға көбейді. Жүлде 
қоры 3 миллионға ұлғайып, бай қау 
халықаралық деңгейге көте рілді.  

«Өлі разы болмай, тірі ба йымайды» 
дейді қазақ атамыз. Өмірден өткен 
тұлғаларды ұлық тап, олардың еліне 
жасаған өне гелі ісін ұрпақ жадында 
қал  дыру да үлкен парыз болмақ. Осы 
тұрғыда 20132020 жылдар ара лы ғында 
14 белгілі тұлғаның тұғырға қо нып, 
ескерткішбюст мүсіндерінің ашыл ға
нын да ай тып өтейік. Олардың ішінде 
– Жанқожа батыр, Мұстафа Шоқай, 
Сүлеймен Есқараев, Әбділда Тәжібаев 
және облысымыздың дамуына еңбек 
сіңірген – Тәкей Есетов, Мұстахым 
Ықсанов, Нағи Ілиясов, Көмекбай 
Қаракөзов, Ыдырыс Қалиев секілді ел 
жақ сылары бар.  

Біз айтып отырған жылдарда қала
мызда бірнеше мәдениет мекеме ле
рімен бірге 11 спорт ор талығы мен 
кешені бой кө терген. 

«Ипподром»,  «Бокс орталы ғы», 
«Қайнарбұлақ» спорт тықса уықтыру 

орталығы, «Мерей аре на» футбол ала
ңы, «Арай» футбол манежі, «Керемет», 
«Ер сұлтан» сауықтыру кешендері, басқа 
да нысандар бүгінде қала халқының 
салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
қызмет көрсетіп келеді. Сонымен бірге 
балаларға арналған бірнеше ойын 
алаңы мен қала көлеміндегі жалпы білім 
беру мекемелеріне 40 үс тел теннисі 
орнатылған.

Қызылорда қаласына сырт тан 
келушілердің ең бірінші көз тоқтатып 
байқайтыны келбет және тазалық екені 
даусыз. Сая бақтар мен субұрқақтар 
сәнін ерекше кіші архитектуралық 
пі шіндер онан сайын сұлулайды. 
Бұл экспозициялар қазақтың көш
пелі тұрмысын, қолөнерін жә не дала 
падишасы тұлпарлар бейнесін сомдаған. 

Қайта жаңғырған «СырАна» мону
менті, «Дәрігерлер» аллея сы мен «Ден
саулық» саябағы, тағы да осындай 
кө рікті орындар көңіл жайлап, көз 
қуан тады. Жа сыратыны жоқ, көп 
жыл құм суырып, күн жеп тұрған 
«Арай» мөлтек ауданындағы қуғын
сүр гін құр бандарына арналған ме
мориалды ескерткіш қала бас шылығына 
Н.Нәлібаев келген жылдары қайта 
жаң ғыртудан өтіп, адам танымастай 
өзгерді. Бо йына рух құйылып, қасбеті 
айбаттанып еңселенді. 

Жаңа басшы қала келбе тін әрлен
діруді, тазалық табал дырықтан деген
дей, кіреберіс жолдар арқылы айшық
тады. «Ши елі – Қызылорда», «Тереңөзек 
– Қызылорда» және әуежай бағыт тары
нан қала қақпаларын соқты.  

Бүгінде «Қызылорда – Шым кент» 
автожолының қалаға кіру ба ғытында 
және қала мен Қор қыт ата әуежайына 

дейінгі жол бойында тамшылатып суару 
ар қылы көктеп шыққан «Жасыл белдеу» 
жайқалып тұр. Қала кө шелеріндегі, 
қоғамдық көлік аял дамаларындағы 
белгілі тұл ға лардың портреттері мен 
ай шықты сөздері, электронды жар нама 
құрылғылары еріксіз назар аудартады.

2018 жылы қалалық жазғы парктен 
– ана мен бала бөлмесі, полиция бекеті, 
медтірек, анық тама бюросы, басқа да 
көпшілікке қажетті орындар ашылды. 
Көп жылдан бері жұмыс жасамай қал
ған аттракциондар қайта іске қосылып, 
батуттар орнатылды. «Сыр батырлары» 
ескерткішінің жамылғысы жаңаланып, 
сахна жөнделді. Паркке келушілерге 
арналған автотұрақ салынды.  

Қызылорданы «қауіпсіз қа ла ға ай
налдыру» шаралары жү зе ге асы рылды. 
Қала көшеле рінің күре тамыр лары – 
Абай даңғылы бойынан, Қазыбек би 
көшесінен жаяу жүргін шілерге арналған 
аспалы көпір құры лысы салынды. 

Қала әкімінің ерекше мән берген 
жұмыстарының бірі – ин женерлік 
инфрақұрылым. 20132020 жылдарда 
жылу, ау ыз су, кәрізсу желілері жыл 
са йын жаңаланып, көппәтерлі тұр
ғын үйлердің тұрқы түзелді. Бір ғана 
өткен жылдың өзінде 37 көпқабатты 
тұрғын үй жөн деуден өткізілді. Кемиек 
кө ше лер келбеті келісті, 840 ша  қы 
рымды құрайтын 1177 кө  шеге жөндеу 
жүргізіліп, 181 ша  қы рымды құрайтын 
105 көшеге жаяу жүргінші жол да
ры төселді. Қаланың шеткі аймағы 
саналатын «Әл Фараби» аумағы қала 
орталығының дең гейімен теңесті, батпақ 
бас қан көшелері асфальтталып, са ма
ладай жарқырады. Түнгі жа рық тандыру 
жұмыстары 159 ша қырым құрайтын 145 
көшеге жасалынды.

Сөз ішінде айтып өткені міз дей, 
осындай игіліктердің ха лық қажетін 
өтеуі, ең ал дымен, тазалыққа қатысты 
бол мақ. Қала басшының ең үлкен 
жұ мыстарының бірі – «Қы зыл орда 
тазалығы» мекемесінің құ рылуы. Бұрын 
ізі болғанмен, ісі мардымсыз мекеме 
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Пре зиденті атындағы паркі» мен 
«Тұрғын үй Қызылорда» серік тестігін 
қосу жолымен қайта ұй ымдастырылды.

Әр күні дауыл мен жауынға қа
рамай, сарғыш күрте киген кісілердің 
көше тазалығы жұ мысында жүргенін 
байқаймыз. Қазір «Қызылорда таза
лығында» штаттық кестемен осындай 
628 адам, оған қоса қоғамдық жұ
мыспен қамту орталығынан кел ген 242 
қоғамдық жұмысшы бар екен. Сондай
ақ, қаладағы 240 көше мен 58 скверь
аллеяларды қоқыстардан тазартып, 
көгал дандыру, абаттандыру және кө
шелерге су себу, қар күреу жұмыстарын 
атқаратын жүзден аса арнайы техника 
жұмыс істейді. 

Жаңа үлгідегі «Автобус пар кі нің» 
ашылып, қала жолау шылары тасы ма

лының тың ты  ныс алуы да қала бас шы
лы ғына Н.Нәлібаевтың келуі мен бай
ланысты. Жаңа автобус паркінің жалпы 
аумағы 5 гек тарды құрайды және 200 
авто бусқа шақталған. Авто парктің 
ерек  шелігі – қала көлемінде қыз мет 
көр  сететін үлкен сы йым дылықтағы ав
то бустарға ар налған тұрақтар, жанар
май бекеті, көлік жуу алаңы және 
авто бустардың үздіксіз жұмыс іс те уі
не басқа да жағдайлар жасалған. Қо
ғамдық көліктердің техникалық және 
санитарлық жағдайы елдің сұранысына 
сай болу үшін облыстық бюджеттен 
2 млрд теңгеден астам қаржы қарас
тырылған.

Қызылордада ел игілігі үшін жасалып 
жатқан жұмыстар мұ нымен бітпейді.

Қала облыс экономикасының бар
лық саласындағы серпінді істердің ал
дыңғы шебінен көрі ніп, өңірдің қалған 
аумақта ры ның дамуына жаңашыл бас
тамаларымен үлгі көрсетті.

Ел мүддесі үшін қызмет етіп отырған 
әрбір сала жұмы сының ауызбіршілігін 
сақтап, оларға қолдау көрсете білген 
басшылықтың іскерлігіне орай қала 
қазынасы да молайып келеді. 

20132020 жылы ауыл ша руа
шылығы өнімінің жалпы кө лемі 44 
млрд 33 млн теңгені құраса, 2020 жылы 
ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы 
көлемі 8,5 млрд теңгені құрады. 8722 
гектар жерге ауылшаруашылық да қыл
дары орналастырылды. Оның ішінде, 
«Сыр маржаны» дақылы 4050 гектарға 
егіліп, әр гек тарынан 52,2 центнерден 
өнім алынды. Берекелі күзде ел қам
басына 21160 тонна «Сыр салысы» 
құйылды. Қалалық шаруа қожа лықтары 
– Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Украина, 
Ауғанстан, Түркіменстан мемле кет те
ріне 31 мың тоннаға жуық күріш экс
порттады.

Сонымен бірге соңғы сегіз жылда 
зауыт, цех, фабрика, сау да үйі, қонақ үй, 
клиника секілді кәсіпкерлік нысандар 
іске қо сылып, мыңдаған адам тұрақты 
жұмысқа орналасқан. Облыста нақты 
жұмыс істеп тұрған кәсіп кер лік субъек
тілерінің 48,8 про центі Қызыл орда қа
ласының үлесінде.

Осындай келелі істер бұқа ралық 
ақпарат құралдарында кең қамтылып 
отырды. Олардың тікелей қаладағы 
қарбалас жұ мысқа баға беріп, айшықты 
ша раларды ашып көрсетуі ха лық тың 
бірлігін арттырып, еңбек ырғағына 
елеулі серпін бергені анық.

Мәселен, «Тoppress.kz» ақпа рат пор
талы, «Saigez.kz» сайты секілді ақпа рат 
көздері рес пуб ликамыздағы облыс
тардың орталық қалалары бойынша 
са ралау жүргізіп, қала әкімдерінің 
рейтингін жасап келеді. Олар дың есебі 
қала әкімдерінің жү йелі жұмыстары, 
ақпараттық бел сенділігі, перспективасы 
жә не олардың жұмысы туралы не
гативтер мен оң бағыттағы мақалаларды 
бағалаудың негізгі критерийі ретінде 
қаралады. Осылайша «үздік бестік», 
«орта бестік» және «аутсайдер бестік» 
деген бағалаулар береді. Өзі басшылық 
жасаған сегіз жылда Қызылорда қа
ласының әкімі Н.Нәлібаев бірнеше рет 
үздік үштіктен көрінді.

Коронавирус дертінің тара луы ха
лықтың әлеуметтік жағ дайын ғана 
емес, денсаулығын да әлсіретті. Осы 
сын дарлы сәт те атқамінер азаматтар 
алғы шептен көрінді. Қала басшылығы 
жұмыс кестесін қайта жасап, күндізтүні 
ел ішінде болды. Қала орталығындағы 
медициналық ұйымдарға жасанды ты
ныс алу аппараттары мен оттегі кон
цен траторлары жетіспей жатты.  Дәл 
осы кезде қауқарлы құрылыс компа
нияларын біріктіруге қа ла әкімінің өзі 
бас болды. Сол ауыз бірліктің арқасында 
40 млн теңге жиналып, халық ден сау 
лығына қажетті медициналық құрыл
ғылар  алынды.

Сонымен бірге халық үніне құлақ 
асқан қала әкімі қоғамдық көліктегі жол 
жүру ақысын қым баттатпай бұрынғы 
тарифті сақ тау туралы шешім шығарды. 
Әлеуметтік желі арқылы тарал ған осы 
хабарға ақжолтай алғыс білдірген адам 
саны өте көп болды.

Жігерлі басшының сегіз жыл ішіндегі 
қала өміріне бер ген серпіні, әрине, аз 
сөзге сыя қой майды. Ең бастысы, қы
зыл ор далықтар Нұрлыбек Машбек
ұлы  ның туған қаламыздың кө ріктене 
тү суіне қосқан еңбегі мен бастамашыл 
болған игілікті істеріне риза.

Халық сенім артып, бас шы лық тіз
гінін ұстаған әрбір азамат өзінің туған 
жеріне Толағайдай тау көтеріп әкеліп, 
бақберекесін еселесем екен деп ар
мандайды. Нұрлыбек Машбекұлы осын
дай арман арқалаған перзент екенін 
әу бастанақ аңғартқан. Оны үнемі ат 
үстінен, іс басынан көр геніміз де сон
дықтан болар. 

Жалпы, қай кезде болсын, Нұрлыбек 
Машбекұлының аты на жылы лебіз, 
жақсы сөз жол данатынына куәміз.

Біз де туған қаламыздың жайнап
жасаруына күшжігерін сарп етіп, қоғам 
мүддесі үшін қолынан келген істен 
аянба ған атпал азаматқа алғыс білді
рушілер қатарындамыз.

Ендігі Қазақстан Республи касы 
Пре мьерМинистрі кеңсесі нің өңірлік 
даму бөлімінің мең герушісі қызметіне 
сәттілік ті лейміз.

СЕГІЗ ЖЫЛ 
СИПАТЫНДАҒЫ СЕРПІН

2013 жылдың қазан айында Қызылорда қаласының әкімі болып 
Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев тағайындалды. Бұған дейін қала әкімінің 
орынбасары, облыс әкімінің аппарат жетекшісі, Шиелі ауданының әкімі 
секілді лауазымды қызметтер атқарып, ел басқару ісінде белсенділігімен, 
іскерлігімен танылған үш мүшел жастағы жігерлі азаматтың қала 
басшылығына келуін халық жылы қабылдады, жақсы істердің ұйтқысы 
болатынына сенді. Қала басшысын алға жетелеп, асуы қиын қия 
белестерден жеңілдің үстінде, ауырдың астында жүргізіп өткізген де осы 
сенім еді.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb



Тарих Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№49-50 (20123-20124) 3 сәуір, сенбі  2021 жыл

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

АДАМЗАТТЫҢ ҒАРЫШТЫ ИГЕРГЕНІНЕ – 60 ЖЫЛ!

Адам баласы аспанға ұшуды бағзы 
замандардан бері армандағаны 
белгілі. Аспанға ұшу жөнінде қазақ 
ертегілерінде де аз айтылмаған. 
Қолға қанат байлап, биіктен секіріп, 
ұшқаннан бастап ғарыш кемесіне 
отырғанға дейін адам баласы талай-
талай сәттіліктер мен сәтсіздіктерді 
бастан кешті. Ғылыми-техникалық 
прогресс арқасында небір таңға-
жайып ұшу аппараттары, корабльдер 
өмірге келді.

Жер планетасын қоршаған кос-
мос деп аталатын кеңістікті игеруге 
бағытталған жұмыстар сонау Ұлы Отан 
соғысы жылдарынан бастау алады. 
Сұрапыл соғыс кезінде бейбіт уақытта 
бірнеше ондаған жылдарда жасала-
тын техника қысқа уақытта, бірнеше 
ай ішінде құрастырылды. Жақын 
қашықтықты ракета арқылы атқылау 
ерекше жолға қойылып, осыған 
сәйкес радиобайланыс қарқынды да-
мыды. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан 
кейін ракета техникасын дамыту 
дүние жүзі бойынша ерекше қарқын 
алып, ғылымның бұл саласы Кеңестер 
Одағы мен Америка Құрама Штаты 
ғалымдарының күшімен жылдам дами 
бастады. Осы зерттеулер негізінде 
Кеңестер Одағында С.П.Королевтың 
басқаруымен конс трук цияланған бі-
рінші ракета 1949 жылы космос 
кеңістігіне 100 шақырым биіктікке 
көтерілді. Үздіксіз жүргізілген ғылыми 
ізде ніс тердің нәтижесінде биіктік 500 
шақырымға жетіп, ракеталарға Жерді 
қор шаған атмосфера қабатының 
физи калық және химиялық күйін 
анықтау мақсатында әртүрлі ғылыми 
қондырғылар орнатылды. Қоршаған 
ортаның тірі организмге әсерін зерт-
теу мақсатында әртүрлі жануарларды 
қажетті биіктікке көтеріп, оларды Жер 
бетіне парашют арқылы қайта түсіру 
мақсаттары қойылып, бұл тапсырма-
лар өз деңгейінде орындалды.

С.П.Королевтың басшылығымен 
жасалған континентаралық раке-
та 1957 жылы ең бірінші рет сәтті 
сынақтан өтті. 1957 жылы 4 қазанда 
дүние жүзінде бірінші болып Кеңестік 
космодромнан «Спутник-1» Жер серігі 
ұшырылып, 92 күн бойына Жер ша-
рын 1440 рет (60 млн км) айналып 
шықты. Оның конструкциясы өте 
қарапайым, массасы 83,6 кг болды. 
Бұл әртүрлі биіктіктегі атмосфера 
қабаты тығыздығы, радиотолқын тара-
луы жайлы ең алғашқы мәлімет алуға 
мүмкіндік берді. Адамзаттың космос-
ты игеруі осы уақыттан бастау алады.

Бұл кезде «қырғи-қабақ со-
ғыс» жағдайында тұрған қос супер-
держава – КСРО мен АҚШ-тың ара-
сындағы жаппай қаруланудың өріс теуі 
енді ғарышты бағындыру бәсе кесіне 
ұласқан болатын. Сол себепті Кеңес 
Одағымен қатар АҚШ та бірінші бо-
лып жасанды Жер серігін ұшыруға 
жанталасып бақты. Нәтижесінде, 
АҚШ өздерінің тұңғыш жер серігін 
1958 жылы 1 ақпанында ұшырды. Бұл 
жаңалықтар космостық техниканың 
дүние жүзі бойынша қарқынды да-
муына барынша әсерін тигізді.

Космосқа ұшу шындыққа айнал-
ғаннан кейін зерттеушілердің әртүрлі 
ғылыми бағыттар бойынша космос-
ты зерттеуге деген ынтасы арта түсті. 

Космостық аппаратуралардың алға 
қойылған мақсатты жеткілікті дең-
гей де шеше алатындай болып өмірге 
келуі, оның ұшу траекториясын, 
ұшы рылу мақсатын жоспарлауға 
байланыс ты алдын ала теориялық 
зерттеулерді жүргізуге мәжбүр етті.

Әртүрлі ғылыми-зерттеу бағыт-
тары ішінен адамы бар техника-
ны космосқа ұшыру ерекше орын 
алды. Оның тарихы 1957 жылы 
қазан айында ұшырылған қарапайым 
басқарылмайтын спутниктен баста-
лып, 1961 жылы 12 сәуірде Кеңестер 
Одағында адамы бар «Восток» 
кораблі ең алғаш космос кеңістігіне 
ұшырылды. Сөйтіп, Юрий Гагарин 
– әлемнің тұңғыш ғарышкері, ал 
Байқоңыр – ғарыш айлағына айналды.

Алғашқы ғарыш сапарынан кейінгі 
жылдарда 500-ден аса ғарышкер 
аспан әлеміне сапар шегіп ғылыми 
зерттеулер жүргізді. Солардың ішінде 
Қазақстанның үш ғарышкері бар: 
Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев 
және Айдын Айымбетов. Олардың 
есімдері Қазақстан тарихы бетіне ал-
тын әріптермен жазылды.

Ғарышкерлер даярлау орталы-
ғында ұшу дайындығынан өткен 
Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 
қазанда Байқоңырдан «Союз ТМ-13» 
кемесімен ғарышқа аттанды. Жазушы 

Талғат Сүйінбайдың «Тұңғыш қазақ 
ғарышкері» атты ғұмырнамалық эссе 
кітабында:

«Жолдас мемлекеттік комиссия-
сының төрағасы! – деді командир 
дауыстап. – Құрамында Австрия аза-
маты, ғарышкер-зерттеуші Франц 
Фибек, Қазақстан азаматы ғарышкер-
зерттеуші Тоқтар Әубәкіров бар 
Халықаралық «Союз ТМ-13» ғарыш 
кемесінің экипажы ұшуға да йын. 
Баян дап тұрған «Союз ТМ-13» ғарыш 
кемесінің командирі, Кеңес Одағының 
Батыры, КСРО ұшқыш ғарышкері 
Александр Волков!

Кеме командирінің әр сөзін міз 
бақпай, қалшиып тыңдап тұрған ге-
нерал «айтқаныңызды қабылдадым» 
дегендей, қолын маңдайынан түсірді. 
Сатыр-сұтыр шапалақ жауып кетті. 
Өзіміз де солай болады ғой деп 
күтіп тұрғанбыз. Қазақтың тұңғыш 
ғарышкері Тоқтар Оңғарбайұлы 
Әубәкіров еліміздің Тұңғыш Пре зи-
денті Нұрсұлтан Назарбаевқа қазақша 
рапорт берді.

– Құрметті Президент! Халық-
аралық экипаждың мүшесі ғарышкер 
Тоқтар Әубәкіров ұшуға дайын!» деп 
жазылған.

Ал, 1986 жылы 20 ақпанда Жер 
төңірегіндегі кеңістікке шығарылған 
халықаралық «Мир» ғылыми-зерттеу 

кемесіне кейінірек «Квант» ғылыми 
модулі түйістірілді. Тоқтар Әубәкіров 
ұшқан ғарыш кемесі «Мир» кемесімен 
түйісуге тиісті еді. Модульде алыстағы 
жұлдыздар мен галактикаларды 
бақылап, зерттеуге арналған қуатты 
айналы-линзалы телескоп, спектро-
метр және басқа да күрделі бақылап 
зерттеу құралдары орналасқан.

Қазіргі уақытта космос кеңістігі 
жан-жақты зерттелуде, тіпті космо-
навтика ғылымының араласпайтын 
бірде-бір зерттеу бағыты жоқ деуге 
болады. Атап айтқанда, байланыс, ауа 
райын зерттеу, геодезиялық барлау, 
Жер шарындағы су қорларын анықтау, 
үлкен ормандарды өрттен алдын ала 
сақтандыру және тағы басқалар.

Т.Әубәкіров атмосфераға зиян-
ды қалдықтарды тарататын ауыр 
өндірістік қалдықтарды суретке 
түсіріп, онан соң Арал теңізінің құр-
ғап қалған жағалауларында түзіл ген 
тұз бен құм қабаттарын, олардың 
жел көтерген борамасының қандай 
аймақтарға дейін ұшып тарайтынын 
кемедегі арнайы күрделі бақылап 
зерттеу құралдарымен мұқият 
бақылап, құнды ғылыми деректер 
жинады. Сонымен бірге, Арал теңізі 
жағалауындағы Арал, Қазалы және 
тағы да басқа елді мекендердің 
метеорологиялық жағдайлары, сол 
өңірдегі ауа температурасының 
жылдық орташа деңгейі, аэрозольдың 
концентрациясы мен желдің соғу 
жылдамдығын дәл білудің мүмкіндігі 
туды. Ғарышкер бұлармен қатар Кас-
пий теңізінің мұнай мен газ қоры бар 
аумағының спектрозоналық анық 
суреттерін елге әкелді. Ол мұнай 
мен газ қорының жаңа ошағын ашуға 
және мұнай мен газ алынып жатқан 
аймақтардағы экологиялық дерттерді 
анығырақ білуге жол ашты.

Бұлардан кейін ғарышкер «Мир» 
ғылыми кешенінде көптеген ғылыми-
техникалық, биотехнологиялық экспе-
рименттер жасады. Ол эксперимент-
терге Ғарышты зерттеу институтының 
ғылыми қызметкерлері «Алтын», 
«Өнер», «Мақсат», «Батыр», «Алма», 
«Терминатор» деген аттар қойды. 
Бағдарлама бойынша ғарыштағы сал-
мақ сыздық жағ дайындағы био тех но-
ло гиялық әдіс пен бидай, жүгері мен 
картоптың жаңа сорты алынды. Бүгінде 
еліміздің ауыл шаруашылығында мол 
өнім беріп отырған картоп сортына 
институт ғалымдары «Тоқтардың кар-
тобы» деген ат берді. Мұның бәрі де 
гендік инженерияға қосылған үлкен 
үлес болады. Тоқтар Әубәкіров, 
бұлармен қатар, Австрияның ғалым-
дары әзір леген дәрігерлік-биоло-
гия лық және биотехнологиялық 
 экспе рименттер жасауға да белсе-
не атса лысты. Т.Әубәкіров – Кеңес 
Ода ғының  Батыры және Қазақстан 
Респуб ли касының «Халық қаһар-
маны» атақ тарының иегері.

1990 жылы ғарышкерлер құра  мына 
еніп, ұшуға даярлайтын орталықта 
дәрігерлік-биоло гиялық тексеру мен 
күрделі жат тығу сынақтарынан өткен 
Талғат Амангелдіұлы Мұсабаевқа 1991 
жылы ғарышкер-сынаушы біліктілігі 
берілді. Ол 1994 жылы 1 шілдеде 
«Союз ТМ-19» экипажының борт 
инженері ретінде ғарыш сапарына 
аттанды. Талғат «Мир» халықаралық 

ғарыш кешенінде 127 тәулік бойы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүр гізіп, 
кемеден 2 рет ашық космосқа шығып, 
жалпы ұзақтығы 11 сағат 06 минут 
бойы жұмыс жасады.

Талғат Ғарышты зерттеу инсти-
туты әзірлеген күрделі бағдарла-
маларды орындады. Бағдарламада 
Қазақстан халық шаруашылығына 
қажетті ғылыми-зерттеулер мен экс-
перименттер, Қазақстанның бүкіл 
аумағын суретке және бейне фильмге 
түсіру, кристаллография саласында 
бірқатар техно ло гия лық эксперимент-
тер жүргізу, дәстүрлі астрофизикалық 
зерттеу жұмыстарын жалғастыру 
істері белгіленген болатын. Жал-
пы, Талғат Мұсабаев ғарышқа үш 
рет аттанып, ғарыш кеңістігінде бір 
жылға жуық, яғни, 341 күн 9 сағат 41 
секунд уақыт болды. Ол Қазақстан 
Республикасының Халық қаһарманы 
және Ресей Федерациясының баты-
ры, «Отан», «Халықтар достығы»,  ІІІ 
дәрежелі «Отан алдында сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелгісімен, NASA-ның 
«Ғарышты игеруге қосқан үлесі үшін» 
төсбелгісімен марапатталған.

2015 жылдың қыркүйек айын-
да Қазақ елінің үшінші азаматы Ай-
дын Айымбетов ғарышқа ұшты. Ол 
– Қазақстан атынан Халықаралық 
эки паж құрамында ғарышты бағын-
дырған тұңғыш ғарышкер-ұшқыш. 
Қазақстан Республикасының Халық 
қаһарманы. Ғарыш әлемінде болған 9 
күн 20 сағат 13 минутта Каспий теңізі 
мен Арал теңізі маңының экологиялық 
жағдайына байланысты зерттеулер 
жүргізді.

2006 жылы 18 маусым күні 
Қазақстанның  тұңғыш  жеке  Жер  
серігі – «KazSat» Байқоңыр ғарыш 
айла ғынан көкке көтерілді. Бұл 
ұшыры лымға Елбасы Нұрсұлтан 
Назар баев пен Ресей Президенті Вла-
димир Путин куәгер болды. Екі мем-
лекет басшыларының қатысуымен 
болған бірлескен брифингте 
Нұрсұлтан Назарбаев: «Ресей әлемнің 
бірде-бір мемлекетімен нақ осындай 
жоғары технологиялар саласындағы 
ынты мақтастық жөніндегі келісім 
жасамаған. Бұл әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына кіру бағ-
дарламасын жүзеге асырып жат қан 
Қазақстанның мүддесіне сай келеді 
және жоғары технологияларды игеру 
мәселесімен бірінші кезектегі басым-
дыққа шыға рады» деп атап өтті.

Осылайша Қазақстан ғарышпен 
байланысы бар жиырма бес елдің 
қатарына қосылуға тұңғыш қадамын 
сәтті жасап, ТМД елдеріндегі Ресейден 
кейінгі жасанды жер серігі бар екінші 
мемлекетке айналды. 2011 жылдың 
16 шілдесінде «Байқоңыр» ғарыш 
айлағынан қазақстандық «KazSat-2» 
жер серігі аппараты ғарышқа ұшы-
рылды. Араға үш жыл салып, 2014 
жылдың 28 сәуірі күні «KazSat-3» жер 
серігі аппараты орбитаға шығарылды.

Ғарышқа жол салған жер серік-
теріміз телекоммуникациялық қыз-
меттің жаңа түрлерін көрсетумен 
қатар, еліміздің қорғаныс, ауыл 
шаруашылығы, төтенше жағдайлар 
саласында айтарлықтай маңызды 
істер тындыруда.

Осылайша, ғарыштық қызмет – 
қа зір дің өзінде экономикамызға ай-
тар   лықтай үлес қосып отырған, келе-
шегі зор қызмет түрі. Қазіргі уақытта 
ғылым мен техниканың жетіс тік-
терінің арқасында аспан әлемінен 
күнделікті хабар алып, оны еліміздің 
өркендеуіне және дамуына пайдала-
нудамыз.

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ, 
Нұртаза АБДРАХМАНОВ,

ғалым-ұстаздар

Ғарышты бағындырған 
жылдар жемісі

Журналистер алдымен Жа йылма 
ауы лы маңынан бой кө теріп жатқан құс 
фабрикасы мен танысты. 

«Абдулла» шаруа қожалы ғының 
төрағасы Абдулла Тәжімбетов салып 
жатқан фабрика жыл соңына дейін іске 
қосылады деп күтілуде. Фабрика жы-
лына 3,5 мың тонна құс етін  өндіріп, 
облыс халқы тұтынатын құс етінің 33 
процентін беретін болады. Жобаның 
жалпы құны – 4 млрд теңге. Оның 2,8 
млрд теңгесін «Аграрлық несие кор-
порациясы» АҚ бөлсе, қалған 1,2 млрд 
теңгесі – өз қаражаты. 12 құс күркесі 
белгіленген. Жоба толық күшіне енген-
де 120-150 адам жұмыспен қамтылады 
деп жоспарлануда. Қазіргі таңда 20 
гектар жер телімі тегістеліп, қажетті 
инфрақұрылымдар тартылуда. Со-
нымен қатар фабрикаға қажетті азық 
дайындау үшін 1000 гектар жер телімі 
бөлінді. 

– Құрылысты салуға бай ланысты 
қоғамдық тыңдау өтті. Әлеуметтік 
желілерде тұр ғындармен талқылау бол -
ды. Метрология саласы эко логиялық 
әсері, басқа да сұрақтар бойынша 
зерделеу жүргізіп, келісімін берді. Бұл 
азаматтар – осы жердің тумалары. 
Сондықтан туған жердің өркендеуіне 
үлес қоспақшы. Мамандар фаб ри каның 
гер маниялық технологиямен жаб-
дықталатынын ай тып отыр. Сондай-ақ, 
технолог, ин женер секілді өндіріске 
қажетті мамандарды жер гілікті тұр-
ғындар арасынан дайындауды жоспар-

лап отыр, – деді аудан әкімі Руслан 
Рүстемов.

Аудан әкімінің сөзін ша руа қожалы-
ғының өкілі Ерлан Пірманбетов жал-
ғады.

– Құрылысты биылғы қыр  күйекте 
аяқтаймыз деп жос парлап отырмыз. 
Қазір 12 құс ұстау орнының іргетасы 
көтерілді.  Жақын   арада   құ рылыс 
материалдарының бар лығы келеді. 
Әр құс күркесінің өз функциясы, яғни, 
қызметі бар. Фабрика неміс технология-
сымен, автоматтандырылған түр де 
жұмыс істейтін болады. Бұл фабриканың 
ерек шелігі – қалдықсыз өнім шыға-
ратынында, яғни, құстың өкпе-бауыры, 
ішек-қарыны, жүні, тіпті нәжісіне дейін 
пай даға асыратын боламыз. Қа зақстан 
аумағында неміс технологиясымен 
жұмыс істеп тұрған құс фабрикасы 
жоқ. Бұйырса, бірінші біз болмақпыз. 
Бастапқы кезде технолог мамандар 
 Алматы қаласынан шақырылып, сонан 
соң осы жерден мамандар дайындауға 
күш саламыз. Бірінші кезекте жергілікті 
өнімдерді пайдалануға және осы жердің 
тұрғындарын жұмыспен қамтуға көңіл 
бөлінеді. Жергілікті өнімді пайдалану 
дегенде біз құс азығына қажетті дәнді-
дақылдарды аудандағы шаруа лармен 
келісіп, сатып алуды көздеп отырмыз, 
– деді ол.

Онан соң күн-электр станция сы 
жұмы сымен та ныс тық.

Бұл күн-электр стан ция сының қуаты 
– 10 МВт. Жоба бастамашысы «ХЕК 

КТ» ЖШС. Жоба құны 3,8 млрд теңгені 
құрайды.

– Жаңақорған күн-элек тр стан-
циясының қуат тылығы – 10 МВт. Ин-
вес  тор – ресейлік компания. Құ рылыс 
жұмыстарын қыр күйек айында бас-
тап, нау рыз айында аяқтап отырмыз. 
Станция күн сәулесін екі жақтан да 
қабылдай береді. Мұнда 26 мың күн 
фотоэлекторлық модуль бар. Ауданды 
түгел электр энергиясымен қамтиды. 
Күн электр станциясы экологияға зия-
ны жоқ, яғни, жасыл энергетика бо-
лып саналады. Еуропада бұл кеңінен 
қолданылады. Біздің елімізге келгеніне 
де екі-үш жылдың көлемі болды. «Хе-
вел» компаниясы осыған дейін елімізде 
7 күн электр станциясын салды. Оның 
біріншісі Нұр-Сұлтан қаласында тұр, – 
деді жоба инженері Аят Қареев.

Онан соң тілшілер қауымы «Шалқия 
Цинк ЛТД» АҚ жұ мы сына қанықты. 

«Шалқия Цинк ЛТД» АҚ Жаңақорған 
ауданы аума ғын дағы Қаратау жота-
сының оңтүстік батыс ете гінде орна-
ласқан.  Кен ор нының ресурсы 140 млн 
тоннаны құрайды. Бұл– 6 млн тонна 

мырыш қоры бар әлемдегі бесінші кен 
орны. Тау-кен кешенінің құрылысы 
жер асты кенішін кеңейтуді және ба-
йыту фабрикасын салуды көздейді. 
Түпкі өнім – қорғасын және мырыш 
концентраттары. Компания жылдық 
қуаты 4 млн тонна кен байыту фабри-
касын салу жобасы бойынша екінші 
жартыжылдықта кеніштің құ рылыс 
жұмыстарын бас тауды көздеуде. Оған 
500-ден астам адам тартылады деп 
жоспарлануда. Олардың көпшілігі ау-
дан тұрғындарынан құра латын болады. 
Фабрика салын ғанда онда 1500 адам 
жұмыс істейді.

– Жұмысшылардың 80 про  центі 
жергілікті тұрғын дар дан құралады. 
Соның ішінде көпшілігі Шалқия және 
Құттықожа елді мекендерінен. Нақтырақ 
айтқанда, шахтаны өз жұмыскерлеріміз 
салады.  Ал болашақта қажетті маман-
дарды өзіміз оқытып аламыз деп жо-
спарлап отырмыз. Қазір бұл бойынша 
тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр, – деді 
персоналмен жұмыс істеу және құжат 
айналым басқармасының басшысы 
Сағадат Қуаныш. 

Қазіргі кезде құрылыс жұмыстарын 
жүргізуге конкурс жарияланып қойған.  
Қытай немесе неміс компа ния сының 
бірі жұмысты қолға алады  деп күтілуде. 

Баспасөз туры Жаңа қорған кен-
тіндегі №110 мектеп-лицейі базасында 
өткен білікті ұстаз, математик Үкібай 
Исаев атындағы аудан мектептерінің 
11 сынып оқушылары арасында мате-
матика пәнінен өткен олимпиаданың 
жабылу салтанатына қатысумен аяқ-
талды.  

Үкібай Исаұлы 1945 жылы 
Жаңақорған ауданы Бесарық ауылдық 
кеңесіне қарасты қазір «Қосымсарай» 
аталып жүрген жердегі Ворошилов 
колхозында дүниеге келген. Мектеп 
бітірген соң Қызылорда қаласындағы 
Н.В.Гоголь атын  дағы мем лекеттік 
педа гогикалық институтына түсіп, ма-
тематика мамандығы бо йынша оқып, 
бітіреді. Еңбек жолын өзі оқыған №54 
«Октябрь» орта мектебінде математика 
пәнінен сабақ беріп бас тайды. Бүкіл 
саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне 
арнаған ол «Бесарық» сегізжылдық 
мек тебінде директордың орын басары, 
№239 «Кеңес» сегіз жылдық мектебінде 
математика пәнінің  мұғалімі, Алматы 
облысы Қаскелең қала сындағы орта 
мектепте мате матика пәнінің мұғалімі 
бо лып қызмет етеді. Көптеген мем-
лекеттік марапатқа ие бол ған. 

Олимпиада қоры тын ды сында жүл-
де  герлер анық талып, оларға сый-сия-
паттар тапсырылды. 

– Әкеміз – осы аудан ның тума-
сы. Осы ауданда еңбек етіп, саналы 
ғұмырын ұрпақ тәрбиелеуге арнаған 
ұстаз. Былтыр 75 жасында дүниеден 
өтті. Әкемізді еске алу әрі жастардың 
мате  матикаға деген қызы ғу шылығын 
арттыру мақсатында ұрпақтары пән 
олимпиадасын өткізіп отырмыз, – деді 
ұлы  Әбіләзиз Исаев.

Өндірісті ауданның өркені
Жаңақорған ауданында облыстық ішкі саясат басқармасы мен аудандық 

ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен  баспасөз туры өтті.  Бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерін аудан әкімі Руслан Рүстемов бастаған тиісті 
сала басшылары бастап жүрді. Шара барысында ауданда қолға алынған 
ілкімді жобалар таныстырылды.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb
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ТЕҢІЗДЕН ТЕРЕҢ 
ТАҒЫЛЫМ

Соғыс және еңбек ардагері Сақып Оңғарбайұлы әкемізді 
мен қартайған шағында көріп, айналайынын естіген 
адамның бірімін. Баласымен бірге оқыған соң, осы үйге 
жиі баратынмын. Түйе жүнінен жасалған көрпешенің 
үстінде нардай болып отыратын ақсақалдың болмыс 
кенінде асыл қазынаның көмбесі жатқаны аңғарылатын. 
Бірақ, біз ол кезде жаспыз, қолымызға қалам ұстап, 
жазу өнеріне ене қоймағанбыз. Енді сол кісіні жақын 
білетін жандардан суыртпақтап тартқан әңгімеге 
қарасам, әкеміздің бастан кешпегені жоқ, қаншама 
қиындық пен салмақты көтеріп, кейінгі күндерге қалай 
жеткен деп таңғаласың.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Біз бүгін ел-жұртының қа-
мын жеп, ерлерге тән өмір кеш-
кен, ұрпағына өнеге қал дырған 
Сақып әкенің тағ дыры мен 
тіршілік тінін толғап көр мекпіз. 

Ол кісі 1917 жылы қазіргі 
Арал ауданы Ақбасты аулында 
өмірге келген. Жасында мешіт 
молдасынан дәріс алған. Ес 
біл гелі ақбоз үйде мал дас құ-
рып отырып ұзақ сонар әң гіме 
айтатын ақсақалдардың сөзін 
тыңдап өсіпті. Олар шежіре, 
тарихты, батырлар ерлігін жыр 
қылып шертетін. Сол балалық 
кезден жадында қалған жәді-
герліктер өте көп болатын.

Осы өңірде өмір сүрген, әрі-
сін айтпағанда берінің енші-
сіне жататын Құл, Сартай, 
Жыл  қаман, Жылқайдар сынды 
ба тырлардың, Еспенбет, Нұр-
туған, Нұрмағанбет сынды 
жыр дүл дүлдерінің, Жетестей 
би  лердің өне гелі сөздері, ба-
тырлық болмысы мен елдік 
істері қазақ даласының тәр-
бие тініндей әкеміз Сақып ақ-
сақалдың да аузынан естілетін.

Балалық шағы ақ пен қы-
зылдың аласапыранына тұстас 
келген әке міз дің беткеұстар 
бар ағайыны қызыл дардың оз-
быр саясатына қарсы күре сіп, 
опат болған.   

Алыс-жақынға «Бес жаяу» 
атымен белгілі болған Бекба-
уылдың бес ұлы – Оралбай, 
Оң ғарбай, Сәрсенбай, Ізтілеу, 
Ахмет сынды аузы дуалы, сөзі 
уәлі азаматтар сол заманның 
бір-бір қазығына айналған 
жан дар еді. Кеңес өкіметі ел 
жақсыларын етектен тар та 
келді. Байлардың малын тәр-
кі леп, молдаларды қуда лап, 
ме шіттерді ат қораға ай нал-
дырды. Ұйып отырған жұрт-
ты артель қыламын деп аз -
дырып, ТОЗ құрамын деп 
тоз  дырып жіберді. 1925 жылы 
Қазақ өлкелік партия коми-
тетінің бірінші хатшысы болған 
Ф.И.Голощекин «Кіші Октябрь 
рево лю циясы» деген сұмдықты 
ойлап тап ты. Колхоздастыруды 
жедел аяқтау, үкіметке астық 
өткізу жоспарын кө теру, зиянды 
элементтермен күрес, тағы 
да басқа жоспарларды сызып 
ұсынған Голощекинге көсем 
Сталин нің өзі: «Сіздің жобада 
көрсетілген саясат – бірден-бір 
дұрыс саясат» деп қолдаған. 
Ал, енді бұл саясаттың дұрыс 
еместігін айтып, оған қарсы 
келген әулет басшысы Мұхия-
дин Мең дібаев ату мен айдау-
дың құрбанына айналды. Біз 
әңгімелеп отырған Сақып ақ-
сақалдың ағайынға ортақ ше-
жіре тарихы да сан тарау. Сол 
қиын кезеңде қолына кісен 
са лынып, айдауда кетіп бара 
жатқан жайсаң жан артында 
қал ған балаларына: «Заман 
қиын ға айналды, бізді аямаған 
бұл өкімет сендердің де баста-
рыңнан сипай қоймас, Ақтөбеде 
60 үй, Қара қалпақстанда 40 үй 
Қалматай бар. (Қалматай қыз 
алыспайтын жақын аталықтың 
атауы). Тарықсаңдар, із деп ба -
рып паналарсыңдар» деп бас -
та рынан сипауы ақырғы әре кеті 
екеніне көңіл құрғыр ол кезде 
сенген жоқ еді. Сол бөлініп 
қалған 100 үй аға йынның кейінгі 
тағдыры, та ры дай шашылған 
күйі басы қо сылмауы Сақып 
ақсақалдың бойында мәңгілік 
сағыныш күйінде өзімен бірге 
кетті.

Әкесі Оңғарбаймен ата лас 
Меңді байдың баласы Мұхия-
дин Арал ау даны № 2 ауылда 
1890 жылы туған. Өте білімді, 
жеті өнерді мең герген, жеті 
елдің тілін білген кісі екен. 
1925 жылдан 1928 жылға дейін 
Шалқардағы Мұхтасибаттың 
орын басары болыпты. Мұхта-
сибат діни ұйымдар басқар-
масы болып саналады. Бұл 
ұйымда діни сауаты жоғары, 
бі лімді адамдар қызмет еткен. 
Кезінде Ресей патшалығы ел 
ішіндегі саясатын жүргізу үшін 
Мұхтасибатпен санасқан. 

Большевиктердің үкімет ба-
сына келуінен бастап атеис-
тік мемлекет құру идеясы жү-
зеге асырыла баста ды. 1918 
жылы бірінші РКФСР Конс-
титуциясында діннің мемлекет-
тен бөлінуі жарияланып, 
аза  мат тардың дін тұтыну ер-
кін дігімен қатар дінге қарсы 
үгіт-насихат жүргізу құқығы 
бе кітілген. Сонымен бірге дін-
басылар қанаушы тапқа жат-
қызылып, сайлау құқығынан 
айырылды. 

Осыған байланысты 1926 
жылы РК(б)П Қазақ өлкелік 
комитетінің «Дінге қарсы 
үгіт-насихат жұмысы туралы» 
резолюциясында діннің тап-
тық мәні ашып көрсетіліп, 
мұсылман дін қозғалысының 
әлеуметтік мәні жағынан кеңес 
өкіметіне қарсы си паты атап 
өтіледі. Резолюцияға сәй-
кес Қазақстанда Мұхтасибат 
инс  ти туттарын жауып, қайта 
құрылуына жол бермеу ұсы-
нылды. Билік орган дары діни 
қызметкерлерді қатаң ба-
қылауға алып, діни жиналыс, 
съезд, мешіттердің салынуы 
билік орган дарының арнайы 
рұқсатымен жү зеге асырылды. 
Қорыта айтқанда, кеңес өкі-
метінің ислам ға және мұ сыл-

мандарға қатысты саясаты «со-
циа листік», «дінсіз қоғам құру» 
жолында жалпы дінмен күрес 
аясында жүзеге асырылды. 

Мінекей, Мұхиядин секілді 
сауат ты, елшіл, иманы тасыған, 
айбыны асқан адамдарды ха-
лық ішінен алас татудың тәсіл-
дері осындай заң дармен орын-

далған. Мұхиядин Меңлі баев 
1930 жылы «жалшылар еңбегін 
қана ғаны», міндетті салық тап-
сыр масын орындамағыны үшін 
деген желеумен сотталған.

Тәуелсіздік жылдары жа-
рық көр ген қуғын-сүргін құр  -
бан дарының нақ ты де рек   тері 
туралы «Аза» кі та бы  ның (Қы-
зылорда облысы) 107-111-бет-
терінде осы әулет тің басшысы 
М.Мең дібаевтың хан сай лан-
ғаны, кеңес өкі метіне қарсы кү-
рескені, оның жақ тастарының 
кім бол ғаны, ұсталып, қандай 
жазаға кесілгені баян далады.

1931 жылдың қараша 
айын да М.Меңдібаев өзінің 
ау ылына №2 ау ылдың байла-
рын шақырып, жа сырын жина-
лыс өткізіп, онда көшуді қайт-
кенде тәуір жүргізу мәселесі 
қаралған. «Кеңес өкіметі бә-
рібір бәрін тартып алып қоя-
ды,  тек байлардан ғана емес, 
кедей шаруалардан да тартып 
алады, ал, егерде біз алыстағы 
Қарақалпақтың шекарасына 
көшіп кетсек, тәуелсіз өмір сү-
реміз және кеңес өкіме ті не 
қарсы күресу үшін ұйым да-
самыз», – деген.

Кітаптан сөзбе-сөз келтіріліп 
отыр ған осы үзіндіде Меңлібай 
бала сы Мұхиядиннің халық 
үшін қанша лықты жанашыр жә -
не күрескер адам болғаны кө-
рініс тапқан.

«Тез алға жылжып, Шымбай 
ау данына жетуіміз керек, онда 
біз ты ғылып, кеңес өкіметіне 
қарсы да йын дық жұмыстарын 
жүргіземіз, ал бір жағдай бола 
қалғанда біздің жет кілікті қа-
руымыз бар» деген. 

«Шұбар төбе» деген жер-
де өткі зілген мәжілісте Меңді-
баев хан бо лып сайланған, 

оның көмекшілері бо лып бай-
лар Қоңырбаев Ермағам бет 
пен Құлтасов Аяпберген сай-
ланған». Бұл да кітаптан, яғни, 
кеңес өкіме тінің қудала уына 
ұшыраған атала рымыздың де-
регі туралы сақталған архив 
құ жаттарынан алынған нақты 
мәлімет.

Бұл мәліметтен Мұхиядин 
атамыз дың халық ішіндегі бе-
делі мен тұл ғасы танылады.

Осылайша, Сақып әкенің 
көптеген ағалары мен туыс ба-
уырлары өкіметке қарсы шықты 
деген желеумен ұста лып, атыл-
ған, ит жеккенге айдалған. 
Олардың әулетіндегі мал-мүлік 
түгел кәмпескеленген. Әке-
шешеден, аға йын-бауырдан ер-
те айрылған ол кісі нің өз өмір 
тарихы да тағдыр тар ты сына 
толы. 

Сақып Оңғарбайұлы 1937-
1938 жылдар шамасында Ке-
ңес армиясы қатарына алын ған. 
Фин соғысында атты әс керде 
болған. Ат үстінде қы лыш 
ойнатып, отта шыңдалған жа -
уынгер жорығы 1941 жылғы 
Отан соғысымен жалғасқан. Бұл 
соғыста ол – реактивті артил-
лерия ротасында болып, халық 
аузында «Катюша» деп аталған 
соғыс техникасын меңгерген 
алғашқы қазақтардың бірі.

Майдан даласында талай 
жара ланып, жанкештілікпен 
жау  ға қарсы ұмтылды. Соғыс-
тың талай сұрапылын көзінен 
өт кізді. «Катюшаның» көмейі-
нен от шашып, жеңіс күніне 
жетті. Көрсеткен ерлік тері үшін 
ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ор-
денімен, «Ерлігі үшін», «Сталин-
градты қорғағаны үшін», 
«Гер  ма ния жеңгені үшін» ме-
даль   да р ымен ма рапатталды. 

Бір емес, екі бірдей қырғын-
ның қанын толарсақтан кешкен 
Сақып әке осылайша он жыл-
дан соң ғана елге оралады. Ел 
ішіндегі ауыр тұрмыс қанды 
со ғыстан да кем түспеген екен. 
Өзі ауылдан кеткенде ар тын-
да қалған әулеттің алпыс ада-
мы нан бірде-бір қара қал-

мап ты. Әкелері сталиндік 
ре  прессияның құрбаны болса, 
аш  тық пен оба індеті әулетті 
тү  гелдей ті зер леткен еді. Қа-
рулы жауды жеңіп келіп, қа-
русыз майданда қаза бол ған 
бауырларының табанындағы 
топы рақты алақанымен уыстап 
маңдайға жағып, аңырап қал-
ған жас азаматтың сол шақ-
тағы жан күйзелісін сөзбен 
суреттеп болмас. Осылайша, 
ол наға шыларын паналап, ер 
бол мысын тік теп еңбек етуге 
кіріседі. Сол за манда әскерге 
міндеттелмейтін жасы егде 
тартқандарды, броньмен қалды-
рылғандарды соғыстан қираған 
қа ла ларды қайта көтеруге не-
месе соғыс қару-жарағын да-
йындайтын за уыттарға жұ-
мысқа жегетін. Мұны халық 
іші «трудовая армия» яғни, 
«еңбек майданы» деп атайды. 
Бірнеше жыл осындай еңбек 
майданында болып оралған 
Сақыптың ағасы Зәкір елге 
келгенде жалғыз інісімен кез-
деседі. Күллі әулеттің бел-
гісіндей болып қалған екі аға-
йынды сол күн нен бастап бір 
бірін сүйемелдеп, ел қатарына 
қайта қосылады. Өмір сүрудің 
ендігі мәні еңбекте екенін 
ұғынған Сақып Оңғарбайұлы 
ауыр бейнеттің арбасын сүй-
рейді. Жұмыс та, қоныс та таң-
дамайды. Теңіздің ең қиыр 
шетіне, елсіз далаға кетіп, 
жапандағы жалғыз үй болып 
күн кешкен кездері де болатын. 
Атакәсіп – балықшылықпен 
ай  на лысып, теңізге қайық жүз-
діріп, ау салып, керме тарт-
ты. Қазалы, Құланды, Беларан, 
Шө мішкөл, Жалағаш, Ауан – 
жағалай жатқан балықшы қо-
ныстарының бә рінде маңдай 
тері тамды. 

Сақылдаған сары аязда сыр 
ал дырмай, ми қайнатқан аптап 
ыстықта күй таңдамай, күндіз-
түні бейнеттен бел жазбаған 
сол кездің адамдарының қо лы 
құрыштан, белі беріштен шы-
ғар.

Соғыстың жан солқылдат-
қан аза бынан ел есін жинай 
бастаған тұста Сақып Оңғар-
бай ұлы Манаш Айма ғанбетқы-
зымен бас қосып, шаңырақ 
көтереді.

Манаш Аймағанбетқызы 
1927 жылы қойнауы құт, ай-
дынды Аралдың Шалқармен 
ше каралас Көкарал, Ақ бас ты, 
Бозой, Құланды түбек терін қо-
ныстанған Шектінің Жақайым 
ата лығынан тарайтын Тор-
жым бай, Бай шаған аталығына 
бел гілі Дәріқұл, Желдірден та-
райтын Аймағанбет, Әбу атты 
ақсақалдардың шаңырағында 
дүние есігін ашқан. Көне та-
рихтың көзіндей сол ақса-
қалдар кешегі өт кен Жылқаман 
батырдың батагөй ба балары 
және солардың ұрпақтары 
болатын. Жүзінде нұр, жүре-
гінде има ны тасыған сол ата-
лардың ұста ған мешіттері 
күні кешеге дейін иман ды лық 
жолын көрсетіп, елге қызмет 
етіп келді.

Манаш анамыз замандас-
тарымен салыстырғанда еңбек-
ке ерте ара ласты. Мектепте 
ал ған білімін жетіл діруге қо-
лын дағы әке мен шешені 

қимай, балық аулау, оны өңдеу 
жұмыс тарына араласты. Қолы 
қалт еткенде үйдегі Аймағанбет 
ақсақал мен Айжан ананың 
тіршілігіне қолғабыс жасау да 
Манаш анамыздың міндеті еді. 

Колхоздастыру, кәмпеске, 
аш тық, соғыс секілді зауал-
дардың бі рі нен соң бірі жал-
ғасып жатқан қиын кезеңдерде 
айдалғанды да, атыл ғанды да, 
аштан қырылғанды да кө ріп 
өскен Манаш анамыз өмір-
дің мәнін терең түсінетін. Сон-
дықтан өмір бойы еңбекке ең-
кейген күйінен, бар-жоқ тың 
қадірін бағалаған қалыптан 
айнымаған адам.

Манаш анамен бас қосқан 
сонау бір кезеңді қайта еске 
алсақ, Сақып әкенің өмір ке-
зеңіне жарық сәуле түс кен-
дей еді. «Бас екеу болмай, мал 
екеу болмайды» дегенді қа-
зекем қалай дөп айтқан. Дас-
тарханның дә мі тәттіленіп, 
үй дің ішіндегі адамға адам 
қо сылып, көрген азап, кешкен 
бей неттің берекесі кіре бас-
таған жылдардың ұзақ әңгімесі 
өз алдына бір дастан.

Халық батыры Жылқаман 
жорыққа шығарда батасын 
ал май аттанбайтын Дәріқұл 
бабаның тұқымы болып ке летін 
Манаш анамыз береке мен 
ырыстың алтын ыдысын ұстаған 
жан еді. Өзіміз бұл кісінің 
қолынан талай дәм таттық. 
Есіктен кіргеннен аты мызды 
айтып, төрге оздыртып алатын 
кеңдігі қилы дәуірдің жолынан 
өтіп, әулеттің анасы атанған 
әзиз қалпын айтпай ұқтыратын.

Жұбайлық өмірде жарты 
ғасырға жуық уақыт бір ғұмыр 
кешкен Сақып әкеміз бен 
Манаш анамыздан он перзент 
дүниеге келіп, өсіп жетілді. 
Омырауына «Алтын жұлдыз» 
тағып, «Батыр ана» деген құр-
метті атақты абыроймен алып 
жүрді. Бес қыз ұза тып, бес келін 
түсіріп, бесігінен қы рыққа жу ық 
немере-шөбере иіскеп, ме йірін 
қандырған аяулы ана тоқсан 
жастың үстіне шығып, өмірден 
озды.  

Күллі жастық шағын тау-
қыметпен, ауыр еңбекпен өт-
кіз  ген әке мен шеше бар бай-
лығы балаларымыз деп білді, 
жиған-тергендерін солардың 
білім алуына, шаңырақтарын 
тіктеуіне жұм сады. Ата-ана-
ның тәлімін бойға тоқып, ең-
бегін ақтаған балаларының 
ал ды ғылым докторы, ғылым 
кандидаттары атанды. Әр қай-
сысы әр салада же місті ең бек 
етіп, тәуелсіз еліміздің өркен-
деуіне өз үлес терін қоса білді.

Сақып әкенің теңіз бен 
балық шаруашылығының қыр-
сырын ала қа нының қырты-
сындай білетін «тірі энци-
клопедия» болғаны жайын да 
жа зылған аты көпке белгілі 
ағамыз, Қызылорда облысы ның 
құрметті қай раткері Қуа ныш-
қали Шапша ңовтың «Аға тағы-
лымы» атты әңгімесі бізді қатты 
қызықтырды.

Сақып әке бір жылдары 
Құланды, Ақеспе ауылдарының 
ортасындағы теңіз жағасына 
қоныс тепкен Жа лағаш атала тын 
елді мекенде балық қа былдау 
бөлімінің бастығы бол ған екен. 

Сол кезде Қуаныш қали аға 
мектеп жа сындағы бала едім 
дейді. Ал, Сақып әкенің әңгімесі 
сол күйі есінде қалыпты.

«Ауды дұрыс салмай, да-
уылға ық тырып, шалаңға бөк-
тіріп алатын кездер де бо  лады. 
Ол кездегі аулар бүгін  гідей 
капрон жіптен емес, мақ -
та жіппен тоқылған. Со ларды 
уақы  ты  сында судан кептірмей, 
ші  рітіп те аламыз. Оның жыр -
тылған көзде рін сеп теп, сө-
гілген арқалық-табан  дықтарын 
көңгейлеп, құралды бүтін деп 
алу да оңай ға соқпайды. Уақыт 
бәрін үйре теді, үйрене жү-
ріп тамақ асырадық. Мұзбен 
бірге ығып кету ол жылдары 
теңіздің қай жағасынан бол-
са да кездесіп тұратын. Ди зель 
моторлы шағын ағаш ке ме кейін 
келді. Оған дейін көлігіміз жазда 
желкенді, ес кекті қайық, қыста 
атшана, түйе шана болатын. 
Отыз-қырық шақырым жердегі 
бө лім шелерге көшкенде қа йық-
ты есіп барамыз, жел оңынан 
тұрса, желкен құрамыз.

Балықтың көп, өнімді ау-
ланатын кезі – көктем айла ры. 
Сондықтан бұл мезгіл «ба лық-
шының алтын айы» деп аталады. 
Көктемде балық тың барлық 
түрі тайыз суға, жағаға келеді. 
Бұл кез – балық маусымы. Ал, 
маусым дегеніміз санаулы күн, 
өтеді де кетеді. Көктемгі балық 
ау лау маусымында теңіздің 
сол түстік-батыс жағасындағы 
Құ ланды түбегіндегі «Изенді» 
де ген жерден ауланатын шө-
меке балығын, «Айжарым тас-
ты» участогіндегі сазан, басқа 
да ойын балықтарын, күзде 
Сыр дарияның құяр сағасын-
дағы «Са фуан» участогінен 
ақ балық пен шабақ аулауға 
қолдың қысқалығынан қатыса 
алмай, ылғи да несібеміз кем 
болып жүретін. Кеткен есені 
енді қайтарып жатырмыз.

Жаздыкүні, шілденің тас 
қайнатқан ыстығында балық 
аулау біршама қиындайды. 
Себебі, су жылиды. Ба лықтар 
суы салқын тереңге қоныс ау-
да рады. Ашық теңізде ой най-
ды. Аз жүзеді, көп жата ды, 
қысқа май жинайды. Ал, тамыз 
айынан бастап, жина ған майын 
уылдырыққа ай нал  ды рады. Осы 
кезеңде са зан мен ақ балықтар 
тағы да жағаға жақындайды. 
Жазғы тұрымдағыдай кез келген 
жа ғаға емес, бұйра желдің ығын 
алып, жыралы, ойлы-қырлы жа-
ғаларға жа қындайды. Ұлта ны 
сазды, ұйықты, кедір-бұдырлы, 
жыра-жықпалы жер лерді ұна-
тады.

...Күз деген де бір алма-
ғайып, алас-қапас, бірде көл, 
бірде шөл болатын қауырт 
кезең. Балықтар да осындай 
құбылмалы мінез көрсетеді. 
Күн жы лыса жапырлай жағаға 
құлайды, суытса жалт беріп, 
тереңге тартады. Күздің күн-
гі ауа райын ақбалықтан бол-
жағыш мақұлық жоқ. Ақба-
лықтар жағаға жақындады 
де генше күн жылы болады. 
Ақ балықтар ауға түспесе, онда 
тереңге кеткені...»

Қуанышқали ағамыз жазып 
отыр ған Сақып әкенің осы 
әңгімесі балық аулау шаруа-
шылығы жайындағы кез келген 
ғылыми тұжырымнан құнды 
емес пе? Өйткені, ол – өмірдің 
өз тәжірибесінен түйінделген 
сөз. Сақып әкенің балықтарға 
берген сипат тамасы малшы-
лардың көз алдындағы малға 
берген бағасындай. Әрине, 
бұл екеуінің арасы тым алшақ 
бағам. Оның себебі, бірі жер 
үстіндегіні айтса, бірі су ас тын-
дағының сырын ашады. Бұған, 
әрине, адамның сез гіш тігі, жа-
ды, жанымен ұғатын ерекше 
қасиеті қажет.

Отанын қорғап, екі соғыстың 
от жалынын кешкен, кеудені 
ұрған теңіз толқынындай азап-
ты күндерді атпал болмыс, адал 
еңбекпен жеңіп, ел-жұртының 
бағы үшін аянбай еңбек еткен, 
саналы ұрпақ тәрбиелеп өсір-
ген, салиқалы ғұмыр кешкен 
Сақып әкеміздің бейнесі осын-
дай болған. Кейінгі ұрпағы 
кемел тұлғалы әке міздің өмір 
тарихынан өнеге алып, атын 
ұмытпауы тиіс.

Кейінгінің осы парызын 
ой ға алған қалалық ардагер 
кеңесінің төрағасы С.Әбішев, 
еңбек ардагері, «Қызылорда об-
лысының құрметті қайраткері», 
Арал, Қазалы аудандарының 
құрметті азаматы Қ.Шапшаңов, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткерлері Қ.Заки ров, Б.Ал-
пысбаев секілді азаматтар 
Сақып Оңғарбайұлының атын 
халық жадында қалдыру мақ-
сатында Қызыл орда қала сы-
ның бір көшесін соғыс және 
еңбек ардагерінің атына беру 
туралы қала әкімдігіне ұсы-
ныс айтқан болатын. Сол ұсы-
ныс қабылданып, бүгінде бұ-
рынғы Панфилов тұйығы соғыс 
және еңбек ардагері Сақып 
Оңғарбайұлының атына берілді.

1988 жылы Қызылорда 
қаласына көшіп келгенде осы 
тұйық көше енді ашылып, оған 
алғашқылардың бірі болып 
қазық қаққан да Сақып әкенің 
өзі еді. Міне, енді бұл көше 
Сақып әкенің атын ұрпағына 
күн сайын қайталатып, асыл 
болмысты әкенің өмірі мен 
өнегесін еске түсіріп тұратын 
болады.
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Жуырда Қазақстан Ұлттық банкі 
Қызылорда бөлімшесіне хат жол-
дап, соңғы бір жыл ішінде халықты 
несиелендіру жағдайын, депозит 
мөлшерін, тағы да осыған қатысты 
бірқатар мәселелерді білгіміз келіп, 
шиыршықтап сұрау салған едік. 
Сұраудың негізі қанағаттандырылды. 
Бір қызығы, өткен жылы коронави-
рустан кейінгі кезеңде халықтың 
тұрмысы төмендеп кетпеген сыңайын 
байқадық. Бұл енді мемлекеттің та-
банды түрде қолдау көрсеткенінің 
нәтижесі болып табылады. Айталық, 
2020 жылдың 1 ақпанындағы об лыс
тағы депозиттердің жалпы мөлшері 
2019 жылмен салыстырғанда, 21,2 
процентке өсіп, 145,7 млрд тең гені құ
рапты. Сол сияқты ұлттық валю тадағы 
депозит көлемі өсті. Ол – 107 млрд 
теңге. Сол жылы халықтың теңгедегі 
депозит үлесі 74 процентті құрапты. 
Яғни,  аталған кезеңде елдің ұлттық 
валютаға деген сенімі анағұрлым 
жоғары болғаны байқалады. 

Енді 2021 жылдың 1 наурыз дең
гейіне келейік. Жоғарыда айт қан
дай, қолдаудың нәтижесі болар, 

осы деңгейге облыстағы ха лық тың 
депозит мөлшері 156,2 млрд теңге 
құраған. Оның ішінде заңды тұлғалар 
үлесі – 32 млрд теңге. Ұлттық валю
тадағы депозит көлемі 13,5 процент-
ке өсіп, 115 млрд теңгені, шетел ва-
лютасында 41,1 млрд теңгені құраған. 

Кейінгі жылдары халықтың 
ұлттық валютаға деген  ықыласы 
біршама жоғары екенін байқадық. 
Себебі, ауыр пандемия кезеңінде 
доллар бағасы күрт өсіп, Ұлттық банк 
есесіне теңгенің сыйақы мөлшерін 
едәуір жоғарылатты. Бұл өз кезегінде 
халықтың теңге салымына деген 
қызығушылығын өсіріп отыр. 

Бүгінге дейін солай. Екінші 
деңгейдегі банктердің үлесінде де
по зит мөлшерінің дағдарыс ке зе
ңінде де өскенін байқаймыз. Әртүрлі 
сипаттағы алыпқашты әңгі ме лер
дің халықты соншалықты абыр жыт
пағанын байқадық. Неге десеңіз, 
сол 2020 жылдың көк те мінде ұлттық 
валютаның долларға шаққанда 
құнсыздануы әпсәтте 380 теңгеден 
470 теңгеге дейін құл дырап, артын-
ша 420430 теңгеге тұрақтанған еді. 

Жалпы бұл орайда экономикадағы 
өсімнің кері сипатта қалыптасқанын 
атап өткеніміз жөн. Өсім жоқ жерде, 
әрине, теріс құбылыстардың орын 
алуына жол берілмейді. Экономика 
құлдыраған сайын бұл үйреншікті 
құбылысқа айналды.  

Халықты несиелендіру жағдайы 
бөтен емес. Біз сұратқан өтеу мерзімі 
үш айдан асқан қарыз мөлшері бір 
жыл ішінде 10 проценттен астам 
төмендеген. Жыл бойы мұнай бағасы 
біртіндеп көтерілді. Ұлттық банк өз 
кезегінде жинақталған резервтерді 
ұтымды пайдалана білді. 

Жоғарыдағы депозит өсімінің 
қаншалықты  жоғары немесе төмен 
екенін білу біршама қиындық 
келтіреді. Себебі біз әлгі 156 млрд 
теңгенің қанша салымшының үле
сіне тиетінін біле алмадық. Банк 
қыз меткерлері өкінішке орай, он-
дай мәліметтің жинақталмайтынын 
мәлімдеді. Бірақ біз өз күдігімізді 
жасырғымыз келмейді. Депозит 
біздің білуімізде халықтың санау
лы тобының ғана еншісіне тиеді. 
Бұл – әрине, өмірдің қалыптасқан 
шындығы. 

Көрші Ресейде салықтан дыру
дың жаңа көзі ретінде 2022 жылдың 
1 қаңтарынан бастап депозит салы-
мынан түсетін пайдаға салық енгізу 
көзделіп отыр. Оның қаншалықты 
бюджетке табыс әкелетінін білу 
қиын. Бізге жеткен деректер бо
йынша Ресей салымшыларының 
85 проценті Мәскеу және Санкт
Петербург қалаларында орналасқан 
көрінеді. Үлкен мегаполиста ха лық
тың тұрмысы жақсы екені белгілі. 
Ал ұшықиыры жоқ Ресейдің қалған 
80нен астам аймағында жағдайдың 
қандай екенін білгіңіз келсе, жо ға
рыда айтқан 85 проценттің қалған 
15ін жіліктеп тізбектей берсеңіз бо-
лады. Өкінішке орай, біздегі жағдай 
да осындай. 

Сонымен бүгінгі айтпағымыз осы. 
Халықтың азғантай бөлігіне тиісті 
депозит мөлшері қалай болғанда да 
екінші деңгейдегі банкке қатысты 
монетарлық саясаттың дұрыс жүр
гізіліп жатқанын байқатады. Бұл – 
әлбетте, жақсылықтың белгісі.

Қызылордадағы депозит 
салымы – 156 млрд теңге

Бір әріптесім: «Экономика қызық. Цифрларды сараптап, қызық 
бір әлемге түсіп кеткендей боласың» деуші еді. Қызығына қызық, 
әрине, сұрау  салған жеріңде сенің ойыңды дөп түсініп, тиісті 
дерегіңді беріп жатса, кәнекей. Әрдайым олай бола бермейді. 
Біреулер баспасөз жөніндегі заңдылықтың талаптарын білмейді, 
екіншілері кекесінді ойда болатынын және жасырғымыз келмейді.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Судың сұрауы артып тұр

Кейінгі жылдары Сырдариядағы су 
деңгейі ділгір мәселеге айналды. Өзен 
бойында еліміздің шекарасына дейін 
қаншама су тоспасы орналасқан. 
Ендеше, олардың әрбірінде сұраныс 
ерекше. Сондықтан бұған келгенде 
көрші елдердегі суға байланысты 
ахуалға еріксіз назар аударамыз. 
Ал қазақ жеріндегі «Шардара» су 
қоймасы мен «Көксарай» су рет
тегі шінде 6,5 млрд текше метр су 
жиналған. Бұл Түркістан және Қы
зыл орда облыстары егістіктеріне 
арналған. Сол себепті судың ағыл
тегіл емес екенін аңғару қиынға соға 
қоймас. 

– Аймақта ауыл шаруашылығы 
дақылдарын орналастыруға арнал
ған сызба дайындалды. Соған сәйкес 
біздің өңірдегі егістік алқаптарын 
толықтай қамтамасыз ету үшін 4,2 
млрд текше метр судың қажеттігі 
есептеліп отыр. «Шардара» мен 
«Көксарайда» жинақталған су мөлшері 
былтырғыдан 294,6 млн текше метрге 
аз. Біз суды тиімді пайдалану жолын 
қарастырдық. Қызылорда қаласы мен 
барлық ауданда су шаруашылығы 
нысандарын дайындау жоспары әзір
лен ген. Шаруашылықаралық және ішкі 
шаруашылық каналдар тазаланды. 
Насос қондырғылары жөнделді, – 
деді облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Шахмардан 
Қойшыбаев. 

Оның айтуынша, осындай жағ дай
ларға байланысты суды көп қажет 
ететін дақылдар көлемін азайтуға 
мән беріліп отыр. Атап айтқанда, 
күріш егісі биыл 84,4 мың гектарға 
жоспарланса, қалғанын өзге де дәнді, 
майлы және малазығындық дақылдар 
құрайды. Күріш көлемі кемігенмен, 
майлы және малазығындық дақылдар 
егісі артты.

Ауа райының күрт өзгеруі сал
да рынан ерте егілетін дақылдарды 
орналастыру мерзімінен сәл кешікті. 
Дегенде, егіншілер жаңа жоңышқаны 
4088, мақсары 755, жаздық бидайды 
1618 гектарға орналастырды. Сон
дайақ, 9 мың гектардан астам ескі 
жоңышқа, 2,5 мың гектар күздік бидай 
тырмаланды. 

Бүгінде егістікке қажетті тұқым 
толық қамтамасыз етілген. Ал ми
нералдық тыңайтқыштың 73 про
центі өңірге жеткізілсе, герби цидтің 
алғашқы бөлігі қолда тұр. Техника 
және жанармай мәселесі де өз дең
гейінде шешілуде. 

Әртараптандыру 
әрекетіміз қандай?

Жылмажыл қайталанып жүрген 
су тапшылығы ауыл шаруашылығы 
дақылдарын әртараптандыру мәсе
лесін күн тәртібіне өткір қойды. 

Облыста инженерлік жүйеге 
келтірілген 250 мың гектардан астам 
жер бар. Оны аймақтың алтын қоры 
дейміз. Қарапайым диқан қауымының 
алдындағы негізгі міндет – сол бағалы 
байлықты тиімді пайдалану. Алтын 
қорды сақтап қалудың негізгі жолының 
бірі ретінде күріш шаруашылығы 

айтылып жатады. Себебі, бұл дақыл 
жердің тұзданып кетуіне жол бермейді.

– Кейбір азаматтар тарапынан оған 
байланысты түсінбеушілік бар. Күріш 
егісін қысқарту арқылы су тапшылығын 
шешуге болады деген пікірді көл
денең тартады. Аграрлық салада 
ауыспалы егіс тәртібі бар. Мәселен, 
күріш егілген алқапты тиісті кезеңде 
жоңышқа алмастырады. Осылайша 
ауыл шаруашылығы жерлерін сақ тау
дың жолы қарастырылған. Ал мұн
дай заңдылық сақталмаған жерде 
алқап тұзданып, тозуға көшеді. 
Сон дықтан бұл мәселеге келгенде 
ұшқары ойлаған дұрыс емес, – дейді 
Шахмардан Қойшыбаев.

Биыл облыста әртараптандыру 
бағытында біршама жұмыс жасалады. 
Өңірде сынақтан өткізілген соя 98, 
қант құмайы 40 гектарға егіледі. 
Сондайақ, жемісжидек және жүзім 
66 гектарға отырғызылады деп 
межеленген. Айта кетерлігі, аталған 
дақылдар өз тиімділігін көрсетті. Қант 

құмайының біздің өңірге өте қолайлы 
екені анықталды. Топырақтағы тұзды 
өзіне сіңіреді, тамыры жерде қара 
шірік болып қалады, азоттандырады. 
Келесі жылы ол өскен кезде балауса 
күйінде орып, жермен қоса жыртып 
тастаған жағдайда биоорганика 
болады. Негізінен Африкада өсетін 
дақыл суға оншалықты тәуелді емес. 
Тіпті, су тапшылығы болған уақытта 
да ол жасыл күйінде тұра береді, 
ылғалдығын сақтайды. 

Ескерерлік нәрсе, әлемде соя да
қы лына сұраныс өте жоғары. Қазақ
станмен шекаралас Қытай бұл дақылды 
көп тұтынатын мемлекеттер қатарында 
тұр. Оны сонау Аргентинадан ұшақ 
арқылы алдырады. 

Қысқасы, әртараптандыру ба ғы
тында тың серпіліс бар. Десе де, қолға 
алынатын жұмыстар аз емес. Қайсыбір 
дақылды кең көлемде егу үшін оған 
қажетті техника қолда болғаны дұрыс. 
Әзірге ауылдағы ағайынның қолын 
байлап отырған нәрсенің бірі – осы. 
Сонымен қатар, жаңа дақылдарды 
егу мол тәжірибені қажет етеді. Оған 
қоса егіншілер бұрыннан қырсырына 
қанық дақылдар көлемін арттыру 
назардан тыс қалмайды. Сондықтан 
бұған байланысты нақты жобалар 
жасау керек.

Күріш сорттары 
өндіріске енгізілді

Ұзақ жылдар бойы аймақта 
жергілікті күріш сорты жаңарған 
жоқ. Бұл өңірдің аграрлық саласына 
елеулі қиындық алып келді. Оның 
сапасына байланысты сын кө
бейді. Көршілес елдерден жаңа 
сорт тар алып келуге көңіл бөлінді. 
Дегенмен, бұл қолайлы жол емес. 
Осы бағытта Ы.Жақаев атындағы 
Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми
зерттеу институтының мамандары 
бірнеше жыл бойы тиянақты ізденіс 
жасап, жергілікті климатқа, табиғат 
жағдайына, топырағына және өзге 
де талаптарға толықтай сай келетін 
сорттарды шығарды. Бұл бірнеше 
жылға созылатын ұзақ процесс екені 
белгілі. Ендігі кезекте жаңа сорттар 
өндіріске толықтай енгізіліп, оны 
жергілікті диқандардың кең көлемде 
егуіне жол ашылды. 

– Әдетте, күріштің пісіпжетілу 
мерзімі 115120 күнге жуықтайды. 
Әрине, бұл өнімді жинау барысында 
біраз қиындық алып келетіні даусыз. 
Сондықтан институт ғалымдары пісіп
жетілу мерзімі қысқа күріш сорттарын 
шығару барысында тындырымды 
ізденістер жасады. Нәтижесінде «Сыр 
сұлуы» және «АйКерім» сын ды сорттар 
тиімділігін көрсетті. Кейінгі жылдарда 
«Сыр сұлуы» өңірдегі бірнеше 
шаруашылықта егілді. Ол 110 күннің 
шамасында толықтай пісіпжетілді. 
Масақтағы дән саны 120140 данаға 
жуық. Жалағаш ауданындағы «ЕрӘлі» 
шаруа қожалығы мол өнімге негіз 
қалап, аталған сорттың тиімділігіне 
көз жеткізді. Тіпті, одан жиналған өнім 
экспортқа шығарылып, өзге елдердегі 
тұтынушылар тарапынан оң бағасын 
алды. Ал «АйКерім» сорты облыстың 
оңтүстігіндегі шаруашылықтарда егі

лді. Ол да егіншілер тарапынан ба
ғаланып, сұраныс артып отыр. Бізде 
олардың тұқым қоры бар, – дейді 
институттың басшысы Нұрбол Аппазов. 

Институт ғалымдары күріш жә
не өзге де дақыл сорттарын сы нақ
тан өткізуге кіріскелі отыр. Олар
дың қатарында күріштің «Казер6», 
«Сәлима1», «Байқоңыр», арпа
ның «Сыр аруы», «Іңкәр», «Алтын 
арай», бидайдың «Зарина», түйе жо
ңышқаның «Алаула» және жоңыш
қаның «Түркістан15» сорттары бар.  

Әрбір бастаманы тиісті мақсатқа 
жеткізу және ол жолда табанды 
еңбек ету нәтиже әкеледі. Десе де, 
әртараптандыру мәселесінде әлі көп 
шаруа бар. Ғылым мен өндірістің 
үйлесімі нарықтық талаптарға сай іс
әрекет, ең бастысы, халықтың еңбекке 
деген құлшынысы әрі оны мемлекеттік 
қолдау, осының бәрі біздің бүгінгі 
қарекетіміздің бетбейнесін ашып 
беріп отыр. Шын мәнінде, аграрлық 
саланың қаншалықты құнды екені 
кейінгі жылдарда анық сезілді.

Су аз, егіннің 
қамы қалай 
болмақ?

Бұл кімге тиімді?
Қолмақол ақшасыз қоғам құруды 

екі ықпалды күш: мемле кеттік орган-
дар мен қаржы институттары белсенді 
түрде қолдайды. Бұл жерде банктердің 
мүддесі айқын. Соның арқасында 
әрбір банк клиенттерінің қаржысын 
бақылауда ұстауға, ақша табудың 
жаңа жолдарын ашуға мүмкіндік ала-
ды. Транзакциялардың көбі белгілі 
бір комиссиямен жүзеге асырылады. 
Сәйкесінше жүйеде ақша мен транзак-
циялар неғұрлым көп болса, соғұрлым 
пайда көп болады.

Шоттар мен карталарға қыз
мет көрсету де ақылы. Клиенттер-
ге карта берген кезде банктер көп 
жағдайда оларға несие желісін де 
ашады. Мұндай несиені адамдардың 
көбі өз қалауымен пайдаланады. Жай 
сөзбен айтқанда, адам әмиянынан 
көп ақша жұмсай алмайды. Өйткені өз 
мүмкіндігін қолындағы ақшаға қарай 
есептейді. Ал несие арқылы зат сатып 
алу сол сәтінде әмияндағы ақшаның 
басы бұзылмаған соң, артық шығынсыз 
болып көрінеді. Сондықтан көпте ген 
адамдар алдағы бірнеше жыл дық та-
бысын алдын ала жұмсап үлгерген. 
Банк жүйесі үшін онлайн төлем 
клиенттердің кең базасын құруға 
мүмкіндік береді. Қаржы институттары 
бұл деректерді жеке мүдделері үшін 
қолдана алады. Мысалы, жаңа өнім 
жасауға пайдаланады немесе оларды 
үшінші тарап компания ларына береді.

Артықшылықтары мен 
кемшіліктері
Қағаз ақшаның айналымнан шығуы

ның жағымды да, жа ғым сыз жақтары 
бар. Әзірге олар  дың қайсысы басым 
болатынын біржақты айту қиын. Сарап
шылардың пікірінше, онлайн төлем нің 
ең басты артықшылығы – қауіп сіздік. 
Қағаз ақша – ұрылар үшін оңай олжа. 
Осыдан кейін қылмыскерді тез арада 
табу да мүмкін емес. Ал банк карта-
сын ПИНкодсыз пайдалана алмайды. 
Сонымен қатар, банктің қауіпсіздік 
жүйесі үлкен сатып алуларды немесе 
аударымдарды растауды талап етеді.

Онлайн төлем қаржы қылмыс
тарының санын да азайтады. Заңсыз 
табыс табатын шенеуніктер мен 
қылмыскерлер қолмақол ақшаны 
пайдаланғанды жөн көреді. Егер оған 
тыйым салынса, оларға өз айласын 
жүзеге асыру әлдеқайда қиындық 
тудырады. Өйткені әрбір операция 
уәкілетті органдар бақылауында бола-
ды. Тағы бір артықшылығы – онлайнға 
көшу қолмақол ақшаны басқару бо
йынша шығынды қысқартады. Банк-
ноталар мен монеталарды шығару, 
айналымға енгізу, сақтау, тасымал-
дау, қауіпсіздік – мұның бәрі салық 
төлеушілерге, банк клиенттері мен 
кәсіпкерлерге үлкен шығын. Сондай
ақ, онлайн төлемнен экономиканың 
ашықтығы артады. Көлеңкелі табыс 
азайып, салық түсімі көбейеді. Бұдан 
мемлекет те, азаматтар да ұтады.

Дегенмен, онлайн төлемнің аза-
маттар үшін ең жағымсыз тұсы – 
құпиялылықтың жойылуы. Тіпті өз 

капиталын адал жолмен тапқан және 
жасыратын ештеңесі жоқ азаматтар 
да ақшасын қайда жұмсағаны туралы 
ақпараттың құпия болғанын қалайды. 
Қолмақол ақшасыз төлеммен бұл 
мүмкін емес. Тағы бір мәселе, кәдімгі 
ұрлық жағдайлары азайғанымен, 
хакерлік шабуыл қаупі еселенеді. 
Онлайнға көшу ақшаның сақталуына 
кепілдік бермейді. Бүгінде банк то-
наушылар күшпен немесе қару
жарақпен емес, ақылмен жұмыс жа-
сайды. Оған қоса, қарапайым электр 
қуатының істен шығуының өзі төлемді 
уақытында жасауға, затты сатып алуға 
кедергі келтіруі мүмкін. Адам толықтай 
техникаға тәуелді болып қалады.

Қолмақол  ақшасыз   төлем  тұр
мысы төмен адамдардың жағдайы ның 
одан әрі нашарлауына алып келеді. 
Өйткені жағдайына байланысты банк 
қызметтеріне қол жеткізе алмайтын, 
баспанасы жоқ, қорғалмаған санаттағы 
азаматтар қоғам өмірінен шеттейді. 
Сонымен бірге, банктер қаржы 
нарығында іс жүзінде монополистер-
ге айналып, барлық ісәрекет олардың 
онлайн қызметінсіз мүмкін емесін 
түсінгеннен кейін, клиенттерге қызмет 
көрсетуден түскен пайданы көбейтуді 
қалайтыны анық. Сондықтан уақыт өте 
келе онлайн қызметтердің комиссиясы 
өседі деуге толық негіз бар.

Әлем қолма-қол ақшасыз 
қоғамға қалай бет бұруда?
Әлемде қолмақол ақшасыз төлем

ге толығымен көшкен бірдебір ел 
жоқ. Бірақ көптеген елдер осы бағытта 
белсенді жұмыс жасауда. Мыса-
лы, Италия, Испания және Франция 
заңнамалық деңгейде сатып алудың 
қолмақол ақшамен төленетін ең 
жоғары мөлшерін шектеп, ең жоғары 
қағаз ақшалай төлемді 13 мың еуро 
көлемінде белгіледі. Үндістанда 
барлық қолмақол ақшаның 86%і ай-
налымнан алынған. Осылайша бұл ел 
халықты қолмаонлайн төлемге ынта-
ландыру, көлеңкелі экономика көлемін 
азайту, салық жинауды арттыру және 
сыбайлас жемқорлықты азайтуды 
көздеп отыр.

Ал Қытайда қолмақол ақшасыз 
төлемге көшудің бастамашысы мем-
лекет емес, бизнес болды. Елдегі ең 
ірі ритейлер Alibaba өзінің үлкен ау-
диториясы үшін QRкод арқылы жаса-
латын AliPay төлем жүйесін құрды. Бұл 
жүйенің танымал болғаны соншалық, 
кейіннен өмірдің барлық салалары-
на, әртүрлі тауарларды сатып алу-
дан бастап, коммуналдық төлемдерді 
төлеуге дейін енгізілді. Қазірдің өзінде 
ел азаматтарының шамамен үштен 
бір бөлігі осы төлем жүйесін белсенді 
қолданады.

Бірақ қолмақол ақшасыз қоғам 
құруға ең жақын ел – Швеция. Мұнда 
тауарлар мен қызметтердің көп бөлігін 
қағаз ақшамен төлеу мүмкін емес. 
Қағаз ақшамен жасалған транзакция-
лар көлемі елдегі ақша айналымының 
шамамен 1%ін құрайды. Бұл биліктің 
күшжігері мен халықтың банк 
құрылымдарына деген бұрынсоңды 
болмаған жоғары сенімінің арқасында 
мүмкін болған. Сондайақ, халықтың 
жартысынан астамы қолданатын 

ұлттық мобильді төлем жүйесі – Swish 
зор ықпал еткен. Швеция 2023 жылға 
дейін қолмақол ақшадан толықтай бас 
тартады деп болжануда.

Еліміздегі жағдай
Қолмақол ақшасыз төлемге 

белсенді көшу Қазақстанда кейінгі 
бес жылда белсенді жүргізіліп 
келеді. Бұған «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы да өз ықпалын тигізген. 
Мысалы, азаматтар барлық салық 
түрлерін бір ғана салық төлеушінің 
онлайн әмияны арқылы төлей алады. 
Сол секілді коммуналдық төлемдер, 
қызметтер мен сатып алулардың көбі 
автоматтандырылған.

2017 жылдан бастап елімізде 
есептік төлем бірлігін енгізу мәселесі 
көтеріле бастады. Бұл ретте эконо-
мика ғылымдарының кандидаты, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
универ ситеті Экономика және құқық 
инсти тутының директоры Нұрлан 
Құлмырзаев валютаның қарапайым, 
пайдаланушыға бағынышты болуы тиіс 
екенін айтады. Маман «Блокчейн» сын-
ды технологиялардың дамуын, цифр
ландырылуды ескере отырып, крипто-
валюта түріндегі есептік бірлікті құруға 
болатынын атап өтті.

– Қазіргі заманда адамдардың 
қолына артық зат ұстамау тенденция
сы байқалуда. Мысалы, болашақта 
ұялы телефондар мидағы нейроим-
пульстер арқылы хабар алмасуға, 
төлқұжат биометрия арқылы жеке 
басын растауға, ал ақшаның барлығы 
блокчейн технология сына негізделген 
криптовалюталарға алмасуы мүмкін. 
Пандемияға байланысты елімізде 
барлығы электронды төлемге көшуінің 
өзі бұл бағытта үлкен қадамның басы 
болып отыр. Адамдар қолмақол 
ақшасыз да жүруге болатынын көрді. 
Бұл пандемия біз үшін үлкен сынақ 
болды. Алдағы 56 жылда мұндай 
сынақтар әлі де көп болуы мүмкін. 
Сондықтан қазірден бастап елімізде 
орталықтандырылған, блокчейнге не
гіз делген криптовалюта жасауымыз ке-
рек. Қағаз ақша уақыт өте мүлде жойы-
лады, – дейді Н.Құлмырзаев.

Қазіргі уақытта мемлекет халықты 
қағаз ақшадан бас тартуға ынталан-
дыру үшін белсенді ісқимылдар 
жүр гізіп жатқан жоқ. Бірақ қазіргі 
заманғы банктік өнімдердің (мобильді 
банкингтің) пайда болуы мен ыңғайлы 
төлем әдістерін дамытудың арқасында 
процесс эволюциялық жолмен жүруде. 
Әрине, онлайн операциялар көлемінің 
өсуі негізінен халықтың жас және 
белсенді бөлігіне байланысты. Ал егде 
жастағылар әлі күнге дейін банк кар-
таларын жалақы немесе зейнетақыны 
банкоматтан алу үшін ғана пайдалана-
ды.

Болашақта қазақстандықтар қол
данатын қолмақол ақша көлемі азая-
тыны сөзсіз. Бірақ мемлекеттік реттеу 
болмаса, бұл процесс баяу жүреді. 
Бұл – халықтың қағаз ақшаға деген 
тәуелділігінің жоғары деңгейімен, 
банк құрылымдарына сенімсіздікпен, 
қолмақол ақшасыз төлемдер инфра
құры лымының жеткіліксіз дамуымен, 
сондайақ ішкі көлеңкелі экономика-
мен байланысты.

Қағаз ақша қолданыстан шығып барады

1-бет 1-бет
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Жарнама

Ибрахимнің қазақ қадір тұ
татын, талай жыл елге қызмет 
еткен бейнеттің зейнетке ай
налар белесіне шыққан тұста ба
қиға кете барғаны – бәріміз үшін 
орны толмас өкініш. Дегенмен, 
Құдай ісіне шара жоқ. Әрі бұған 
жеткен де бар, жетпеген де бар. 
Ойлап қарасақ, оның ғұмыры, 
жүріп өткен жолы жастарға үлгі, 
танымағанға таразы болар лық
тай екен. Осы себеппен Ибрахим 
туралы көңілдегі кең сарайдың 
есігін айқара ашып, білгенімізді 
елге айтсақ деген ойға келіп 
отырмыз.

Ибрахим Исмаилов 1953 
жылы 12 шілдеде Қызылорда 
облысы Сырдария ауданы Ай
дарлы совхозында дүниеге кел
ген. Еңбек жолын 1970 жылы 
Амангелді совхозында жұмысшы 
болып бастаған. 1971 жылы Ал
маты қаласындағы ауыл шаруа
шылығы институтының ауыл 
ша   руашылығы жұмыстарын 
элек трлендіру факультетіне 
оқу   ға түсіп, 1976 жылы бітіріп 
шық қан. Сол жылы Қызылорда 
аймақтық мемлекеттік машина 
стан циясына жолдама алып, ин
же нерэлектрик болып жұмысқа 
қабылданған.

Ұйымдастырушылық қабіле
ті мен көзге түскен ол 1982 жылы 
инженер қызметіне ауысады. 
Сонда жүріп әр жылдары фер
ма меңгерушісі, бақылаушы 
ин женер, бас инженер, бас ди
ректордың орынбасары қызмет
терін атқарып, 1998 жылы 
Қы зылорда машина сынау стан
циясына бас директор болып 
тағайындалған.

19981999 жылдары «Қы
зылорда МИС» шаруашылық 

ор талығында директордың 
орын басары, 19992000 жылда
ры Қызылорда қалалық тубер
кулезге қарсы диспансері бас 
дә рігерінің орынбасары, 2000
2004 жылдары Ақжарма ауы
л ында орналасқан «Меруерт» 
ша  руа қожалығының төрағасы 
бол ды. Осы қызметтерде жүріп 
ел дің ауызбірлігін сақтаумен 
бірге денсаулық сақтау, отбасы 
мәселелеріне дейін көңіл бөліп, 
белсенді жұмыс жасады.

Тәуелсіз еліміз іргеленіп, 
мем лекеттік құрылым өзгеріп 
жат қан 2004 жылы қала бас шы
лығы бұрыннан басшылық қыз
метте тәжірибесі бар маманды 
Ақжарма ауылдық округінің 
әкі мі етіп тағайындады. Ауылда 
әкімдік қызметте бес жылдай 
басшылық жасады. Осы жылдар 
ішінде атқарылған жұмыстар мен 
келелі істер көзге көрініп тұр. 
Ауылдағы білім, мәдениет, ден
саулық сақтау мекемелерімен 
тығыз байланыс орнатып, жұ
мыстарының оңға басуына сеп
тігін тигізді. Аз қамтамасыз 
етіл  ген, тұрмысы төмен және 
әлеу  меттік көмекті қажет ететін 
отбасыларын үнемі назардан тыс 
қалдырмады. Ауыл орталығын 
көр кейтукөгалдандыру, абат
тан  дыру жұмыстарына баса 
назар аударды. Нәтижелі жұмыс
тардың арқасында ауыл көр
кейіп, көріктене түсті.

Бұл ретте Ибрахим Исмаи
лов тың ауылдағы айшықты істе
ріне бір ғана мысал келтірсек, 
жеткілікті болар. Ақжарма ауыл 
дық округіне Баймұрат, Тал
ды арал, Қубас және Қалған
да рия елді мекендері кіреді. 
Бір жылдары Сырдария арна

сынан асып, сол төрт елді ме
кеннің бірі Талдыаралды және 
осында орналасқан Қазақ Рес
публикалық лепрозорийін су 
басу қаупі төнді. Сонда ол күн
түн демей тасқынмен алысқан 
жұрттың ортасында жүрді. Ұй
қыны ұмытып, үйіне де бар
май, қауіп сейілгенше ауыл 
тұр  ғындары мен лепрозорий 
нау қас тарын аман алып қалу 
үшін тіл  сіз жау дың беті қайтқан
ша ты ным таппады.

Осы еңбектері ескеріліп, қа
ла, облыс әкімдерінің алғыс хат
тарын, бірнеше республи калық 
марапаттарды иеленді. Бірақ, 
ең бастысы, еңбегін бағалаған 
елі ардақтады. Ынтымағы берік 
жанұя ретінде ағайынға үлгі бол
ған отбасында екі ұл, бір қыз 
өсіріп, 8 немере сүйді. Жары 
Гүлбағила Батырбекова 1977
2016 жылдары бас есепші болып 
еңбек етіп, зейнет демалысына 
шыққан. Ибрахим Исмаилов 
таза лығына, салмақтылығы мен 
сыпа йылығына кір келтірмеген 
қалпында 2013 жылы 23 қазанда 
дүниеден озды.

Серік СЕЙІТНАЗАРОВ,
Нұрлан СӘМЕНОВ,

Ақжарма ауылдық округі 
қоғамдық кеңесінің мүшелері,

Талдыарал елді мекенінің 
тұрғындары

Елге тұтқа болған ер еді
Дана халқымыздың жыл қайыруында мүшел бес рет 

айналып, айналма мүшел алпыс жылды құрайды. Азамат ердің 
талтүсі саналатын сол алпыс жыл бір жас аталады. Бұрынғылар 
өмірден жастай кеткен ардақты жан туралы «Екі жастың біріне 
де келмей кетті-ау» деп өкініш білдіруі соны аңғартса керек. 
Сол бір жасқа келген толымды шағында өмірден озған арда 
азаматтың бірі Ибрахим Жәлелұлы Исмаилов еді. Адамдық 
болмысы, үлгі алар қасиеті, шешендігі мен іскерлігі қанында 
бар, өзінен кейінгілер бой түзейтіндей жан болатын.

Дарынды журналист өз 
еңбектерінде өмір өрісі мен 
тіршілік тынысын сана кө
зі мен саралайды, терең ой
дың, тегеурінді сөздің иесі 
екенін танытады. Әр кезде, 
әртүрлі жағдайда жазылған 
жазбалардың басын құрайтын 
«Қайсар қалам» атты кітабы 
бір жағынан көп жылғы ең
бегінің есебі іспетті.

Кітап «Жүрекке жақын 
жан дар», «Отан үшін от кеш
кендер», «Шеберлік шыңына 
шыққандар» және «Өзгелер 
өзім туралы» деген төрт та
раудан тұрады. Көпшілікке ой 
салып, қарымды қаламгердің 
туындыларымен етене та
ныс тырады. Ал, Бақтыбай 
Бер дібаевтың өзі өмірден 
өт кеннен кейін, 2019 жылы 
баспадан жарық көрген 
еңбегі «Қоңыр дауысты қа
лам гер» деп аталыпты. Бұл 
кі тапта журналистің өмір 
жолы мен шығармашылығы 
жи нақ талған. Алғашқы бө
лім де замандастары мен 
әріптестері, туғантуыстары 
ке ше ғана арамызда жүрген 
қайсар қалам иесінің бітім
болмысы, танымтағылымы, 
рухани дүниесі туралы 
жанжақты ой өрбітеді. Ал, 
өзі нің соңғы жылдардың 
бе дерінде жазылған мақа ла
лары, очерктері және қа сиетті 
Меккеге барған сапарындағы 
жолжазбасы кітаптың келесі 
бөлімінде топтастырылған.

Бақтыбай Бердібаевтың 
журналистік қыры әр алуан. 
Ол өзінің очерктерінде осы 
заманғы адам бейнесін жасай 
отырып, оның тұлғалық, кісілік 
қасиеттерін ашуға тың қадам 
жасаған. Зерттеушілердің пі
кіріне сүйенсек, очерк – пуб
лицистикалық жанрлар дың 
ішіндегі ең қиын да күр
делісі. Оны тілдік қыз ме
тіне қарап екі жанрға жа
қындастыруға болады. Бірі 
– публицистикалық, екіншісі 
– көркем әдебиет, очерктің 
портреттік, жолсапар, про
б лемалық деген түрлері 
де белгілі. Жалпы алғанда 
«Очерк публицистикалық 
жанр ретінде үлгілі оқи ғаны, 
құ былысты, оның кейіп кер
лерін насихаттайды. Басқа 
жанр лардан ерекшелігі 
очерк тің бойында көркем 
әдебиеттің элементтері көп
теп кездеседі. Міне, осы тұр
ғыдан алғанда Бақтыбай Бер
дібаев очерктерінің шоқ тығы 
биік.

Байсалды әрі шебер автор 
оқырманды ерекше сапарға 
алып шығады, сондайақ, жақ
сы құрылым мен ұнамды са
рынның аудиторияға сенім 
тудыратыны белгілі. Оқыр
ман қайда бара жатқанын 
білмеуі мүмкін, бірақ автор 
оқырманды межелі жерге 
дінаман жеткізу үшін же
телейді. Міне, дәл осы анық
тама Бердібаевтың қасиетті 
Меккеден жазған жолсапар 
очерктеріне тән. 

Мәселен, «Мекке – құл
шылық қаласы» атты жол
сапар очеркінде автор былай 
дейді: «Мұсылман қауымы 
үшін киелі Мекке – мінәжат 
мекені саналатыны белгілі. 
Өйткені, жүздеген жылдар 
бойы төрткүл әлемнің түкпір
түкпірінен сан миллиондаған 
адамдар легінің бір толас
тамауына қарағанда мұнда 
бір құдірет бар ғой деп 
ойлаймын. Осынау қасиетті 
Құран Кәрім түскен өңірге 
біздің атабабаларымыз да 
зиярат етуді армандаған бо
лар. Осындай арман Алла
ның рақымымен бізге де 
бұ йырды», – деп бастайды 
да, одан әрі: «...Күнделікті 
на мазды мүмкіндігінше қа
сиетті Қағба орналасқан әй
гілі әл Харам мешітінде оқу ға 
тырыстық. Себебі, онда оқыл
ған әрбір намаздың сауабы 
басқа мешіттерде оқылған 
намаздардың сауабынан жүз 
мың есе көп болса, осы ау
мақта жасалған сауап та, 
күнә да сонша еселенетін 
кө рінеді» деп очерктің та
нымдық сипатын аша түседі. 
Сонымен қатар, журналист 
өзінің сапарындағы кездескен 
қандай да бір ізгілікті, тәрбие 
беретін титтей болсын оқи ға
ның куәсі болса, соны ерін
бей жазып, кейінгіге үлгі қы
лады. Аталған очеркте ол: 
«Сауап дегеннен шығады. 
Мы  на қызықты қараңыз. Са
фа дөңінде өмірлік серігім 
екеу міз дұға жасап, Мәруаға 
қарай сағи жасап кетіп қал
ғанбыз ғой. Соңымыздан 
қуып келе жеткен әйел тілін 
тү сінбесек те ымдап бір нәр
сені айтып жатты. Сөйтсек, 
жұ байым Сұлу сөмкесінен 
бет орамалын алған кезде 
әмия ны түсіп қалыпты. Міне, 
жүрегінде иманы бар адам
дардың адалдығы осындай 
болса керек. Жалпы, осы 
киелі топырақта алдыңда ат 
басындай алтын жатса да, 
алуға тыйым салынған. Бұл – 
аймақ тұрғындары үшін де, 
қажылар үшін де бұлжымас 
шариғат заңы. Оны орындауға 
Мекке мен Мәдина халқы 
бейіл екендігіне көз жеткіздік. 
Ал, Алла жолында құлшылық 
етушілердің ары ондай оғаш
тыққа апармасы анық» деп 
өзінің ішкі дүниесінің та
за лығынан да сыр береді. 
Әрине, мұндайда қазақтың 
біртуар ұлы Сұлтанмахмұт 
То райғыровтың «Жақсылық 
көрсем өзімнен, жамандық 
көрсем өзімнен» деген аталы 
сөзінің пайымына барамыз. 
Адам қаншалықты өзінің рух 
тазалығына мойынсұнса, со
ғұрлым оның алдынан бақыт 
есігінің өзөзінен ашыла
тын дығын автор тағы бір рет 
өз ма қаласында дәлелдеп 
береді. 

Бақтыбай Бердібаевтың 
жолсапар очерктерінде тәлім
тәрбиелік, эстеттік тұрғыдағы 
дүниелерге кез боласыз. Ав

тор тарихи деректерді дәлдік, 
нақтылықпен фактілерді сөй
лете отырып, риясыз баян
дайды. Сол сияқты танымдық 
мақалаларында да ол тек қана 
дәлелдермен адам санасын 
жаңғыртуға шебер. Мәселен, 
оның «Алла елшісінің (с.ғ.у) 
пәк жұбайлары» атты мақа
ласында мұсылман анала
рымыздың қасиетті істері мен 
олардың тағдыры жайлы ой 
қозғап, жас қыздарымыз бен 
аналарымызға тағылымды да 
ғибратты дүние ұсынады. 

Бақтыбай Бердібаевтың 
баспасөзде жарық көрген 
про блемалық мақалалары 
әлеумет қажеттілігін дер ке
зінде және батыл көтере 
біледі. Мәселен, оның «Суи
цид – санадан шығудың ше
гі» деген мақаласында ол 
Мұхаммед (с.а.у.) пайғам
бардың хадисінен: «Кімде кім 
өзін темір қарумен өлтірген 
болса, ол әрқашан тозақта 
сол темірді көтеріп жүреді. 
Ал, кімде кім у ішіп өлетін 
болса, ол адам тозақта мәңгі 
у ішіп жүретін болады. Егер 
біреу өзін өлтірмек болып 
таудан құласа, ондай адам 
тозақта мәңгі құздан құлап 
бара жатады» деген мәңгілік 
философияны алға тартады 
да, қазіргі кездегі белең алып 
бара жатқан ғасыр дертінің 
себепсалдарын іздейді, жур
налистік зерттеу жасайды. 

Ол бірде жол полициясы 
инспекторымен, бірде өз ісінің 
майталманы – дәрігермен, 
бірде ұстазбен, бірде жазу
шы, бірде ғарышкер, т.б. 
сұх баттасады не солармен 
болған сұхбатты өзі көтеріп 
отырған мәселесінің арасына 
жымдастырып, проблемалық 
мақала тудырады.

Оның көптеген мақаласы 
адам денсаулығына, болаша
ғы мен ертеңгі жарқын күн 
тақырыбына арналады.

Журналист Бердібаевтың 
публицистикалық мақалала
рын талдап, таразылап, жанр
лық, тілдікстильдік жағы нан 
сараптап, жанжақты мағ лұ
мат беру – бір оқушы жоба
сының аумағына сыймақ 
емес. Сонда да болса, өз әлі
мізше оның мақалаларын 
оқып, ол туралы жазған есте
ліктерге көз жүгіртіп, ой та
разысына салдық. Осы тұста 
журналист, ел ағасы, сыршыл 
да шыншыл кісінің өз кәсібін 
шын сүйгендігі, сол жолдағы 
сертінен айнымағандығы 
анық аңғарылады, кісілік кел
беті танылады.

Облыстық радио хабарла
рын тарату торабында тілші, 
диктор, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни
верситетінде ұстаз, облыстың 
бас басылымында бөлім мең
герушісі болып қызмет етіп, 
Сыр елі руханиятына елеулі 
үлес қоса білген Бақтыбай 
Бердібаев бейнесін зейінді 
ұрпақтың зерттепзерделей 
беретіні анық. 

Біздің жазғанымыз сол үл
кен ізденістердің басы ғана. 

Құралай ТІЛЕУБЕРГЕНОВА,
№235 орта мектеп 

мұғалімі.
Қызылорда қаласы

ҚАЛАМ 
ҚУАТЫНДАҒЫ 

ӨРІС ПЕН 
ӨРНЕК

Арал және Қазалы аудандары бойынша 
электр энергиясын тұтынушылары 

назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  

01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық 
маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын» 
басшылыққа ала отырып, «Даулетэнерго» ЖШС – 
Қызылорда облысы бойынша Табиғи монополияларды 
реттеу департаментіне электр энергиясының шекті бағасын 
05.05.2021 жылдан бастап өзгерту жөніндегі хабарламасын 
жолдады. Жобаланып отырған электр энергиясының бөлшек 
сауда нарығындағы орташа босату бағасы 1 кВт*сағатына  
19,92 теңгені (ҚҚСсыз) құрайды.

Электр энергиясымен жабдықтау шекті бағасының өзгеру 
себептері: Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
30.03.2021 жылғы  №108 бұйрығына сәйкес 01.04.2021 
жылдан бастап электр энергиясын өндіруші ұйымдарының 
шекті бағаларының өсімі және аймақтық энергия таратушы 
ұйымының 01.03.2021 жылдан бастап электр энергиясын 
тасымалдау қызметіне тарифінің өсуі болып табылады.

   
«Даулетэнерго» ЖШС  әкімшілігі

 
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000497 мемлекеттік 

лицензиясы берілген)

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы 
және Жалағаш аудандары бойынша электр 

энергиясын тұтынушылары назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  

01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық 
маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын» 
басшылыққа ала отырып «Шиелі Жарығы» ЖШС  – 
Қызылорда облысы бойынша Табиғи монополияларды 
реттеу департаментіне электр энергиясының шекті бағасын 
05.05.2021 жылдан бастап өзгерту жөніндегі ұсыныс 
жолдағандығын хабарлайды. Жобаланып отырған электр 
энергиясының бөлшек сауда нарығындағы орташа босату 
бағасы 1 кВт*сағатына  18,47 теңгені (ҚҚСсыз) құрайды.

Электр энергиясымен жабдықтау шекті бағасының өзгеруі 
себептері: Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
30.03.2021 жылғы  №108 бұйрығына сәйкес 01.04.2021 
жылдан бастап электр энергиясын өндіруші ұйымдарының 
шекті бағаларының өсімі және  аймақтық энергия таратушы 
ұйымының 01.03.2021 жылдан бастап электр энергиясын 
тасымалдау қызметіне тарифінің өсуі болып табылады.

   «Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507       
мемлекеттік лицензиясы берілген)

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 
электр энергиясын тұтынушылары 

назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  

01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық 
маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын» 
басшылыққа ала отырып, «Энергосервис» ЕЖШС – 
Қызылорда облысы бойынша Табиғи монополияларды 
реттеу департаментіне электр энергиясының шекті бағасын 
05.05.2021 жылдан бастап өзгерту жөніндегі ұсыныс 
жолдағандығын хабарлайды. Жобаланып отырған электр 
энергиясының бөлшек сауда нарығындағы орташа босату 
бағасы 1 кВт*сағатына  19,62 теңгені (ҚҚСсыз) құрайды.

Электр энергиясымен жабдықтау шекті бағасының өзгеруі 
себептері: Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
30.03.2021 жылғы  №108 бұйрығына сәйкес 01.04.2021 
жылдан бастап электр энергиясын өндіруші ұйымдарының 
шекті бағаларының өсімі және  аймақтық энергия таратушы 
ұйымының 01.03.2021 жылдан бастап электр энергиясын 
тасымалдау қызметіне тарифінің өсуі болып табылады.

   «Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 мемлекеттік 
лицензиясы берілген)

Сіз ипотекалық несие алған кезде, не дайындау 
керектігін және не күтуге болатындығын алдын 
ала білген жақсы. Сондықтан “72025” мысалын 
қолдана отырып, ипотеканы қалай алуға болатынын 
қарастырайық.

1-қадам. Пәтер іздейміз және баспанаға тап сы
рыс береміз. Сіз бірінші нәрсе – 72025 бағдар
ламасының шарттары бойынша пәтер табуыңыз 
керек.

7-20-25 бағдарламасының негізгі шарттары 
Пәтерді пайдалануға берілген жаңа ғимарат

тардан іздеу керек. Осы бағдарлама бойынша тұр
ғын үй құны төменде көрсетілген сомадан аспауы 
тиіс. 

– 25 млн теңге Нұрсұлтан, Алматы, Атырау, 
Шымкент және Ақтау қалаларында,

– 20 млн теңге – Қарағандыда,
– 15 млн теңге – Қазақстанның басқа қалала

рында.  
Сіз қолайлы пәтер тапқаннан кейін оны әзір

леушіден брондаңыз.
Әдетте, әр құрылыс компаниясында белгілі бір 

мерзімге депозит енгізуге негізделген броньдау 
шарттары бар. Оның соңында сіз таңдаған пәтер 
броньнан алынып, басқа сатып алушыға сатылады, 
сондықтан шарттарды мұқият зерделеу керек.

2-қадам. Банкке барамыз. Пәтерді бронь даған
нан кейін ипотеканы рәсімдегіңіз келетін банкті 
таңдаңыз.

«72025» бойынша 9 қазақстандық банк жұмыс 
істейді: Қазақстан Халық Банкі, Банк Центр Кредит, 
Сбербанк, АТФ Банк, Еуразиялық банк, Bank RBK, 
Jysan bank, Fortebank және Altyn bank.

Банкке барар алдында алдымен жинайтын 
құжаттардың тізімін сұрауыңыз керек.

Мұнда сізге қажет негізгі құжаттар:
 Жеке куәлік;
 Меншік құқығында тұрғын үйдің болуы/

болмауы туралы анықтама;
 Зейнетақы жинақтарынан көшірме.
Әр банктің төлем қабілетін бағалаудың өзіндік 

жүйесі бар, сондықтан сізден қосымша құжаттар 
сұралуы мүмкін екенін есте сақтаңыз.

Банкте сіз қарыз алуға өтініш жазасыз және 
құжаттарды тапсырасыз.

3-қадам. Шешімді күтеміз. Бұл кезеңде сіз біраз 
күтуіңіз керек. Банк бағдарламаның шарттарына 
сәйкестігін тексеру үшін сіздің құжаттарыңызды 
қарайды. Егер бәрі дұрыс болса, онда ол ипотекалық 
қарызды мақұлдайды.

Уақыт өте келе бұл 23 күнді, мүмкін 23 аптаны 
алуы мүмкін. Банкте процестердің қаншалықты 
автоматтандырылғанына байланысты.

Банк сіздің өтініміңізді мақұлдағаннан кейін, ол 
хат береді, онда банк несие беруге кепілдік береді 

және берілген соманы көрсетеді.
Құнды кеңес. Банктен кепілдік хатында пә

тер тұрғын үй ипотекалық несиесі арқылы сатып 
алынатынын көрсетуді сұраңыз. Бұл сіздің ақ
ша   ңызды айтарлықтай үнемдейді! Қалайша? 
5қадамды оқыңыз.

4-қадам. Сатып алусату шартын жасаймыз. 
Кепілдік хатпен сіз құрылыс компаниясына ба
расыз. Осының негізінде құрылыс салушының өкілі 
сатып алусату шартын рәсімдейді.

Осы уақытта сіз құрылыс салушының шотына 
бастапқы жарнаны сала аласыз. Кассада сізге 
фискалдық чегі бар кассалық кіріс ордерін беру 
керек. Содан кейін банкке бастапқы жарнаны 
төлегеніңіздің дәлелі ретінде ұсынуыңыз керек.

Бастапқы төлемді төлеудің тағы бір нұсқасы – 
несие алуды жоспарлаған банкте ашылған жеке 
шотыңызға қаражат салу. Қандай жолды таңдау 
керек, кеңес: сізге не пайдалы болатынын түсіну 
үшін құрылыс салушымен және Банкпен алдын ала 
талқылаңыз.

Сату шарты дайын болғаннан кейін сіз оған қол 
қоя аласыз.

5-қадам. Шартты нотариуспен куәландырамыз. 
Қол қойылғаннан кейін шартты нотариуста куәлан
дыру қажет. Сатып алушы нотариустың қызметтері 
үшін шығындарды өзі көтереді. Егер сіз банктен 
кепілдік хатта тұрғын үй ипотекалық бағдарламасы 
бойынша тұрғын үй сатып алатыныңызды көрсетуді 
алдын ала сұрасаңыз, сіздің шығындарыңыз 4,5 
АЕКті құрайды.

Содан кейін нотариус әділет органдарында 
сатып алусату шартын портал арқылы өз бетінше 
тіркейді және сізге сіздің атыңызға жылжымайтын 
мүлік тіркелгені туралы хабарлама береді.

6-қадам. Тағы да банкке. Шартпен және бас
тапқы жарнаны енгізу туралы төлем тапсырмасымен 
сіз банкке ораласыз.

Мұнда келесі құжаттарға қол қоясыз:
 Қарыз шарты;
 Сатып алынатын тұрғын үйдің кепіл шарты;
 Төлем кестесі.
Барлық құжаттарға қол қойылғаннан кейін кепіл 

шартын әділет органдарында тіркеу талап етіледі. 
Кейін сіз банк құрылыс салушыға қарыз 

сомасын аудару үшін өтініш жазасыз.
7-қадам. Жаңа пәтердің кілтін алыңыз. Енді 

банкте орындалған барлық рәсімдерден кейін сіз 
құрылыс салушыға барып, жаңа пәтердің кілтін ала 
аласыз.

Тағы бір кеңес. Әр банктің өз рәсімдері бар, 
яғни ипотека беру мерзімі. Сондықтан банк
пен кеңесудің алғашқы кезеңінде барлық сұрақ
тарыңызды алдын ала дайындап, жазып, барлық 
ақпаратты білуге тырысыңыз.

7-20-25: 
ипотеканы қалай алуға болады?

Кезінде Сыр бойының халқын өзінің қоңырау қаққан 
қоңыр даусымен «Қызылорадан сөйлеп тұрмыз!» деп 
аялай оятқан диктор, белгілі журналист, ҚР Мәдениет 
қайраткері Бақтыбай Бердібаев – тумысы да, қаламгерлігі 
де бөлек жан. 
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«ЭЛИКСИР ЖИЗНИ» 
АҒЗАҢЫЗДЫ ЖАСАРТЫП, ӨМІРІҢІЗДІ ҰЗАРТАДЫ!
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Бір курсқа «Эликсир Жизни», «Женьшень – өмір қуаты» –  бальзамдарының 8 қорабын қабылдау ұсынылады. Бір қораптың бағасы – 4000 теңге. 3 қорапша алсаңыз, 4-ші қорапша тегін

Мекен-жайы өзгергені туралы ескертеміз! «Эликсир жизни», «Женьшень – өмір қуаты» бальзамдарының қасиеті туралы СІЗ МЫНА КҮНІ 
ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 16 сәуір күні сағат 10.00-11.00 аралы ғында А.Тоқмағамбетов 

атындағы мәдениет үйінде, Қазыбек би көшесі, 21 (Ескі базардың қасында).
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Табиғат женьшеньді мін
сіз қылып жаратқан. Қазіргі за
манауи технологғалым дар дың 
не гізгі мақсаты – женьшеньнің 
барлық пайдалы қасиеттерін сақ
тай отырып, дәрінің ең тиімді түрін 
жасап шығару. Соны мен қатар, 
құрамындағы барлық зат тар бір

бірінің емдік қасие тін төмен детпей, 
бірлесіп, пай далы қасиет терін арт
тыру. Жень шеньнің жапы рақтары 
мен тамырынан дайындалған ми
цел  лярлы түрдегі тұн баны қол
данудың ар қа сында бұл фи то нано
цев тикалық бальзам ор   га низмге 
жақсы еніп, бел  сенді мицеллярлық 

құ рамы аз қазанішек жолдары
на тез сіңу қабілетіне ие. Жоғары 
белсенді ком понент «Женьшень – 
өмір қуа ты» фито нано цев ти  калық 
топтамасы тонусты көтеріп, ағзаның 
жағымсыз әсерлерге қарсы тұру 
қабі летін арттырып, қабыну процес
терін жоя ды. Сон дайақ, бактерия ға 

және вирусқа қарсы әрекет етіп, қан 
қысымын реттеп, қанның құрамын 
қайта қалпына келтіріп, өкпе мен 
бронх тарды, қанды тазартып, ішкі 
секреция без дерін, зат 
ал масуды жақ  сартып, 
тас тү зілуіне ке дергі 
кел ті реді. 

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы 
– (Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU 
Д-RU.АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 
23.07.2021 жылға дейін жарамды)  Жүрек-қан тамыры жүйесі 

жұмысының бұзылуы (жүрек 
әлсіздігі, жүректің рев матикалық ау-
руы, атеросклероз,  вегетотамырлы  
дистония, тахикардия және т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларында;
 Гипертония мен гипотония 

кезінде қан қысымын реттеу;
 Ревматизм, артрит, арт роз, 

буын аурулары, остеохондроз, по-
дагра кезінде;

 Иммунитетті көтеру және 
ағзаның жалпы жағда йын жақсарту;

 Түрлі инфекциялық, бак терия-
лық және вирустық ауруларда;

 Тыныс алу жолдарының 
инфекциялық және қабы нуында;

 Ас қорыту жүйесі ауруларын-
да (ас қорытудың бұзылуы, гастрит, 
он екі елі ішек және асқазан жара-
сы);

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару 

жолдарының ауруларында;
 Өт жолдарының дискинезия-

сы, өтте тас жиналу кезінде;
 Простатит, простата аденома-

сы ке зінде;
 Терінің инфекция лық-ал лер-

гиялық ауруларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауыт қула-

рынан болған көз ауруларында;
 Ісік кезіндегі өзгеріс терде.

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Биологиялық 

активті 

қоспалар дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРІМІЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

Қолдану әдісі: күніне 3 рет 
тамақтанудан 30 минут бұрын  
1 шай қасық бальзамды ау зы
ңызда 30-40 секунд ұстап тұрып, 
содан кейін жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ 
ПАЙДАЛАНУҒА 
ҰСЫНЫЛЫМ:

Баубекова 
Айгүл, 49 жас,  
Алматы обл., 
Ескелді ауд.
 «Же нь ше нь» 
б а л ь з а  м ы н 
жарты  жыл дан 
аса ішіп жа
тырмын. 1 жыл 

бұрын өтімді алып тастаған. 
Содан қатты ауырып, ішкен 
тамағым жақпай, құсып әлсіреп 
кеттім. Қазір бальзам ішкелі 
жақсы болдым. Көп дәрідәрмек 
іштім, ештеңе көмектеспеді. Осы 
бальзамды ішкеніме өкінбеймін. 
Өте жақсы бальзам!

Гульза Каримова, 
Қордай ауд.
«Женьшень» бальза

мын анам, қызым үшеу
міз алып ішіп жа тыр мыз. 
Анамның қан қысымы 
жоғары және бронхи
ты бар. Ал қы зымның 
иммунитеті төмен бол

ған дықтан, тез ауырады. Әсіресе қазір 
көктемнің кезінде әлсіреп, ауырғыш болып 
кетті. Менің асқазаным ауырады, ішек жол
дарында жара пайда болып, содан жапа 
шегіп келем. Қан қысымым да жоғары. 
Буындарым ауырады. «Женьшень» баль
замын ішкеннен бері бәріміздің аурулары
мыз білінбей қалды. Бұдан әрі қарай тек 
«Женьшень»  бальзамын ішеміз.

Т.Матаев, 
Жамбыл обл.
 «Жень ше нь»  
б а л ь з а м ы н 
көптен бе рі 
ішіп жүрмін. 
Әсе рі өте жақ
сы. Қан қысы
мым қалпына 

келіп, асқа зан жолдарының 
жұмысы жақсарды. Маған 
жақсы жәрдем беріп жатыр. 
Бұрын тамаққа тәбетім бол
майтын, қазір  тамақты жақсы 
жеймін, талғамаймын. Баль
зам өн дірушілерге көп рах
мет! 

Шауенова Зина, 1963 жас,
 Алматы қаласы
Мен осы бальзамды  ұзақ 

уақыт бойы  ішіп жатырмын. Қан 
қысымым  жоғары болып маза
лайтын. Ми қан тамырлары дұрыс 
жұмыс істемей үнемі жатып 
қалатынмын. Ештеңеге зауқым 
болмайтын. Қатты ашуланбай, 

қатты қуануға да қорқып өзімді күтумен болдым. 
Оның барлығы маған кері әсер беретін. Осы баль
замды ішкеннен кейін мен толығынан айықтым. 
Бұрынғыдай көп дәрі ішкенді қойдым. Ештеңеге 
қазір алаңдамаймын. Былтырдан бері өкпе тұсым 
шаншып ентікпе пайда болды. «Женьшень»  баль
замын ішкелі кеудемнің ауырғаны қойып ентікпем 
де кетті. Жалпы,Қазір өзімді жақсы сезінудемін. 
Бальзамды әрі қарай да ішуді жалғастырамын.

Бұл мекеменің республика 
бойынша біздің өңірде бірінші 
болып ашылуына мемлекет және 
қоғам қайраткері Сейілбек Шау
хаманов еңбек сіңіргенін ел 
біледі. Пандемияға байланысты 
ау мақтық орталық жабылып, қыр
күйек айында қайта ашылды. Сол 
себепті келетін ардагерлер саны 
2 есе қысқарды. Ал 20112019 
жылдар аралығында әр жыл сай
ын орта есеппен  400450дей  
ардагерге қызмет көрсетілсе, 12 
жылдың ішінде ем алушы саны 
5000 адамға жетіп отыр. Осыдан 
аумақтық орталықтың белсенді 
жұмыс атқарып жатқанын көруге 
болады. 

Былтыр әлеуметтікмедици
налық бағыт бойынша дәрігер
лердің тағайындауына бай
ланысты егу бөлмесінен 158, 
физиотерапия бөлмесінен 161, 
массаж бөлмесінен 142 адам 
ем алған. Бұдан басқа барлық 
емделушілер таңер тең гілік әр
түрлі тренажерларда дене шы
нықтыру жаттығуларын жасайды. 

Аумақтық орталықта емдеу
шілер дің емдомнан тыс уақыт
тарын көңілді өткізу үшін 
мәденикөпшілік шаралар ұйым
дастыру дағ дыға айналған. 
Ұйымдастырушы мамандар әр
бір емделушімен тығыз бай
ланыста. Ұсыныстарын басшы
лыққа алып, әр даталық күнге 
мерекелік шаралармен бірге 
концерттік бағдарламалар өткі
зеді. Сонымен бірге қаланың 
мәдениет үйлері, кітапхана жү
йесі, балабақшалар, студент
жас тар ұжымдары, «Достық үйі
нің» еріктілері мерекелерде  
концерттік бағдарламаларымен 
келіп, ем алушылардың көңілді 
демалуына, егде кісілердің ән 
тыңдауына мүмкіндік жасауда. 

Солардың бірқатарына тоқ
талсақ, аумақтық орталық бас
шы ларының ұйымдас тыруы мен 
16 ақпан күні қазақтың ақиық 
ақыны М.Мақатаевтың туға
ны на 90 жыл толуына орай 
және ақын шығармашылығына 
арналған «Әр өлеңі – бір әлем» 
атты әдебисазды кеш өтті. 
Ем алушы еңбек ардагерлері 
Ырысты Барақатова, Күнқияш 

Манатова, Бибі Қабылшаева, 
Мәрияш Сағындықова, Мұхам
мед Қылышбаев, Мағфура Әбді
ға  лымова, Молдабай Паязит ов, 
Қанымкүл Аманова ақын шы
ғар маларынан өлеңдер оқып, 
әндер шырқады. Әдебисаз
ды кешке қаладағы №6 кітап
хана ұжымының басшылары 
қатысып, ақынның өмір жо лына, 
шығармашылығына ке  ңінен шо
лу жасады. Кітап ха на ның оқыр
мандары – 5сынып оқу шылары 
Нұрай Қасым мен Әмина Төлебай 
Мұқағали ақын ның өлеңдерін 
оқыды. 

Алғыс айту күніне  орай 
«Қожа бектовтер» халықтық ан
самблі ардагерлерге өз өнер
лерін көрсетті. Бұл отбасы рес
пуб ликалық сайыста бас жүл дені 
иеленген. 

Мұнда жоғары білімді Гүл
мира, Әлімжан есімді екі дәрі
гер, Бақыт, Гауһар, Айнұр, 
Нұрзат, Меруерт, Ұлжалғас есімді 
мейірбикелер, Әлия, Құрманкүл 
есім ді тазалықшылар, Алмат, Ай
дар есімді әлеуметтікмәдени 
қызмет мамандары еңбек етеді. 
Оларды ізеттілігімен, кіші пейіл 
қызметімен, жайдары мінез дері
мен ем алушы арда герлердің 
ілтипатына бөлен ген жандар деп 
айтуға болады. 

Аумақтық орталық құрылғалы 
бері еңбек ардагерлері ем алып, 
көңілдері көтеріліп, үйлеріне 
оралуда. Ұжымға, оның ішінде 
тікелей дәрігерлер мен медби
келерге, басшылар Жанат Ад
ранова мен Бибігүл Баратоваға 
ризашылықпен алғыс айтқан 
жүрекжарды лебіздер жетерлік. 
Жадыраңқы қалыпта күліп аман
дасқандарының өзі жарты сыр
қатыңды алып тастағандай. 
Сон дықтан «Зейнеткерлер мен 
мүге дектерге әлеуметтік қызмет 
көрсету аумақтық орталығы» 
мемлекеттік мекемесін «Ел құр
ме тіне бөленген ұжым» деп 
атауға болады.

Тобаш ЕМБЕРГЕНҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі,
еңбек ардагері, қоғам 

белсендісі

Ел құрметіне 
бөленген ұжым

«Зейнеткерлер мен мүге дектерге әлеуметтік қызмет көрсету 
аумақтық орталығы» мемлекеттік мекемесі – Қызыл орда 
қаласының еңбек арда герлеріне арналған сауық тыру орны. 
Мекеме 2009 жылдан бері жұмыс істейді. Күндізгі жартылай 
стан цио  нарлық жағдайда ай са йын 50 қызмет алу шының 
(зейнеткерлер мен мүгедектер) қажеттіліктері ес керіледі. 
Оңалту жөніндегі іс-шараларды жасына, жағдайына, олардың 
денсаулықтарына қа рай, жеке даму деңгейін арт тыруға, 
әлеуметтендіруге және кіріктіруге бағдарланған әлеу меттік 
қызметтер 7 бағытта көрсетіледі.

Көктемнің алғашқы ме 
рекесі – Халықаралық 
әйел   дер күнінен басталып, 
тіршіліктің тұма басы – ана
ларды құрметтеудің қан 
ша лықты маңызды екені 
ұрпақтарымызға ұла ғат еті
леді. Алайда, көп жағ дайда 
абырсабыр думан ның қы
зығымен анаға жасалуы ке
рек құрметті бір бума гүлдің 
тасасында қалдырып жата
мыз. Қара жерді тең басып 
жүрген әрбір перзент анаға 
ерекше құрмет жасауға 
міндетті және ар алдындағы 
парызым деп түсінуі шарт.

Қармақшы ауданының 
тумасы, белгілі меценат 
Рзақұл Нұртаевтың бас
тамасымен «Аналарды ар
дақтайық» жобасы аудан 
көлемінде іске асыры лып 
келеді. Жобаның жас ұр
паққа берері мол. Ұлт
тық тәрбие сіңген ұрпа
ғы мыздан күтеріміз де 
кем болмасы анық. Жуыр
да Ш.Төлепова атындағы 
аудандық мәдениет үйі нің 
ұйымдастыруымен ел Тәуел
сіздігінің 30 жыл дығы және 

«Аналарды ардақтайық» жо
басы аясында ұлағатты ұс
таз, тыл ардагері Ақбалыш 
Жал ғасқызын еске алуға 
арналған «Ұстазана» атты 
онлайн облыстық жазба 
ақындар мүшәйрасы және 
«Анаға сәлем» атты аудан
дық бейнероликтер бай
қауын өткізді.

Ақбалыш Жалғасқызы 
еңбек жолын 1949 жылы 
Воро шилов мектебінде 
мұ   ға лімдіктен бастаған. 
1948 жылы Н.Гоголь атын
да ғы педагогикалық инс
ти туттың қазақ тілі мен 
әде биеті факультетіне оқу
ға түсіп, оны 1955 жылы 
бітіріп шығады. 1949 жыл
дан бастап Тұрмағанбет, 
Ақжар, Жаңақала ауылдық 
округтеріндегі орта мек
тептерде ұстаздық қызмет 
атқарған.

Екінші жаһан соғысы 
жылдарынан кейін елдегі 
азаматтарды жаппай са
уаттандыру, хат таны
ту жұ мыстарына белсене 
ара     ласқан. Ол жылдары сы  
нып тағы оқушылардың жас 

ерек шеліктері әр түрлі бо 
латын. Осындай қиын шы
лық тарға қара мас  тан, өзі нің 
маман дығын сү йіп, еліне 
адал қыз мет еткен ұстаз 
оқумен бір ге оқушыларды 
өнерге, шы ғармашылыққа 
бау лы ған. Түрлі үйірме лер 
ашып, әдеби шығар ма    лар
дан сах  налық қо    йы   лымдар 
да  йындауға, ба лаларды бе 
йіміне қарай өнер ге бау 
лы ған. Бұл шы ғар  ма шы  лық 
жұ мыс тарға мек теп тің жас 
мұ ға лім дерін де қа тыс ты
рып, таланттарын шың дауға 
ат салысқан.

Ол Жосалы кентіндегі 
Ү.Томанов атындағы №183 
орта мектепте қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің озат 
мұғалімі болып қызмет етіп, 
құрметті еңбек демалысы
на шықты. Тәжірибелі ұстаз 
А.Жалғасқызының жұбайы, 
өмірдегі серігі, белгілі ұс таз, 
тарихшы, зерттеуші – Сәден 
Нұртайұлы. С.Нұр тайұлы – 
«Ислам және Марал баба», 
«Дін кере меті», «Имандылық 
иі рімдері» және «Кең да
ла ның ұлылығы» атты 
кітап  тардың авторы, «Оқу 
ісі нің үздігі», облыстық дә
режедегі зейнеткер, Қар
мақшы ауданының құр  метті 
ақсақалы болды. Сәден 
Нұртайұлы мен Ақ ба лыш 
Жалғасқызы отбасында 5 
бала тәрбиелеп өсірді. 

Асыл ана 2017 жылы 
өмірден озды. Дүниедегі 
ең ардақты, абзал жан – 
ана қандай құрметке де 

лайықты. Тыл ардагері, 45 
жыл өмірін ұрпақ тәрбиесіне 
арнаған Ақбалыш Жалғас
қы зының өнегелі өмірін 
өлеңмен өрнектей оты
рып, келелі істерін ұрпаққа 
дәріптеу байқаудың негізгі 
мақ саты болатын. Жыл са
йын дәстүрлі түрде өтетін 
мүшәйраға биыл 24 талапкер 
қатысты. Оған бел гілі жыр
шы, ҚР Мә де ниет қайраткері 
Берік Сай мағанбетов, Зари
па Тасы мова, ақындар 
Ғазиза Әбілда,  Қуат Адис 
қа зылық етті.

Арнау жырын ұсын
ған ақындар арасында 
қармақшылық Сырым Әділ
бектің өнері озық шы
ғып, бас жүлдені иеленді. 
Бірінші орын шиелілік Гүл
мира Жусан баеваға, екін ші 
орын қызыл орда лық  Айдар 
Сайлауовқа бұ йырды. Келесі 
жүлделі орын ды арал дық 
Данияр  Тә ңір берген мен 
шиелілік Бекжан  Ержігіт 
бөлісті.

Алдағы уақытта ұлттық 
дәстүрді дәріптейтін мұн дай 
шаралар жалғаса бе реді. 
Анаға құрмет елге, жерге, 
отансүйгіштікке жасалатын 
асыл парыздың бастамасы 
болып қала бермек. 

Арнұр КӨШЕНЕЙ,
Ш.Төлепова атындағы 

мәдениет үйінің 
директоры,

ҚР Мәдениет саласының 
үздігі.

Қармақшы ауданы

Анаға құрмет – асыл парыз
Көктем мезгілі жақындағаннан адамзат баласы 

жаңаруға ұмтылып, табиғат түлеуге бет бұрады. Күн 
мен түннің теңелуі он сегіз мың ғаламға өзгеше серпін 
сыйлайды. Барлық жанды-жансыз атаулы түбірінен 
жасанып, тұмса табиғат тағы да бір уыз қалпына 
келеді. Жер-Ана бусанып, тіршілік атаулы жандана 
бастайды. Осы кезде адамзат та жаңаша екпін, тың 
күшпен көктемнен басталатын жаңа күнге үлкен 
үмітпен қарайды.

Белгілі қаламгер Ерғали 
Абдулланың өмірден түй ген 
ойларын жинақтаған «Ағаш 
қазан астындағы от» атты кітабы 
жарыққа шығып, оқырмандар 
олжасына айналды. Кітапта бүгінгі 
уақыттың әлеуметтік мәселелері 
мен адам баласын толғақты ойға 
түсіретін жазбалар жетерлік. Бұл 
жайында айтпас бұрын Ерғалидың 
шығармашылық жолына сәл-пәл 
шегініс жасалық.

Ерғали Абдулла айдынды Арал 
өңірінде табан аудармай ұзақ жылдар 
ұстаздық етті. Сондайақ жастайынан 
қолынан қаламы түспей келе жатқан 
жазушыжурналист. Әдебиеттің бірнеше 
жанрында жарық көрген «Жеңгелер 
келіп қалыпты», «Еркектер жиналысы», 

«Өмірімнің өлеңдері», «Ақиқаттың ақ
таңгері», «Мұраты асқақ мұзбалақ», 
«Намыстың най за ғайы» атты кітаптары 
оқыр  мандардың қолына тиген.

«Ағаш қазан астындағы от» атты 
кітапқа қаламгердің өмірден түйген 
ойлары моншақтаймоншақтай әң
гіме түрінде енген. Қысқа да нұсқа 
ойларының арғы жағында бүгінгі уақыт
тың әлеуметтік көкейтесті мәселелері, 
қоғамды ойлантатын уытты жайлары 
жатыр.

Автор әр ойының астарынан өзінің 
жеңіл юморын және қиюлы ирониясын 
сездіріп қойып, кітапты қолға алған 
оқырманды бейжай қалдырмайды. 
Жазушының өзгеше өміртанымы бар
шаны қызықтырары және де айнала
дүниеге ойлы, сындарлы көзбен қарауға 
жетелейтіні сөзсіз.

Еркін ӘБІЛ,
жазушы-журналист

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

«Ағаш қазан астындағы от»


