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ПРЕЗИДЕНТ САПАР

• 1992 жылы Жамбыл облы сындағы 
Жуалы ауданының орталығы – Бурное 
ауылының атауы Бауыржан Момышұлы 
атындағы ауыл болып өзгертілді. 

• 1993 жылы Ашхабад қала
сында Қазақстан және Орта Азия мем
лекеттерінің «Наурыз» халық аралық 
театр фестивалі өтті.

• 1996 жылы Алматыда Еуропалық 
комиссия өкілдігінің ресми ашылуы 
болды. 

• 2012 жылы Мемлекет басшы сы 
«Құқық қорғау органдары қызмет кер
лерін кезектен тыс аттестациядан өткізу 
туралы» Жарлыққа қол қойды. 

• 2014 жылы болгариялық кәсіп
керлер тобы Оңтүстік Қазақстан облы
сындағы отандық тауар өндірушілерге 
энергияны үнемдейтін инновациялық 
технологияларды ұсынды. Көрсетілген 
барлық технологиялар қоршаған ортаға 
зиян келтірмейтін және тиімді болып 
табылатын «жасыл энергетикаға» 
жатқызылады. 

• 1992 жылы Қарақалпақстанда 
«Достық туы» газеті қазақ тілінде жарық 
көрді.

• 2012 жылы Вашингтонда Қазақстан 
және АҚШ арасындағы ғылыми
технологиялық ынтымақтастық бойынша 
жұмыс тобының бірінші отырысы өтті. 

• 2016 жылы БҰҰ ғарыш зерттеу
шілерінің болашақ буынға арналған 
жолдауальбомын жариялады. Оның 
ішін де қазақ ғарышкері Тоқтар Әу бәкір
ов тің қолымен «Шекарасыз әлем!» деп 
жазылған қысқа жазба бар. 

• 2017 жылы Сауд Арабиясының 
королі Салман ибн АбдулАзиз әлСауд 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа Қағба 
тасына жабатын дәстүрлі жібек матаның 
бөлшегін тапсырды. Қағбаны жабуға 
арналған мата қара жібектен жасалып, 
алтын түсті жіптермен өрнектеледі. Ол 
Қағба қабырғаларын жауып тұрады, 
ұзындығы 41 метр. Қазіргі таңда ол 
жылына бір рет ауыстырылады. 

• 2017 жылы жас әнші Димаш Құдай
бергеннің «Singer2017» жобасына киіп 
шыққан сахналық киімі аукционда 158 
890 юаньға са тыл ды 
(7,2 млн теңге) 

Ең алғаш күріштен 
сурет салған кім?

Збруч мүсінінің 
құпиясы

Өңірдің әр түкпіріндегі аурудың 
таралу көрсеткіші және мониторинг 
топтарының жұмысы жөнінде қала, 
аудан әкімдерінің орынбасарлары айтып 
берді. Эпидемиологиялық ахуал, әсіресе, 
Қазалыда асқынып тұр. Бір балабақшаның 
өзінде 4 тәрбиеші мен 5 бүлдіршіннің 
ауру жұқтырғаны анықталды. 

– Бүгінде ауру ошағына айнал ған тәр
биеленушілер тобы каран тин ге жабылды. 
Ал ғимарат залал сыз   дандырылып, нау
қастармен қа рымқатынасқа түскендер 
ПТР тестін тап   сырды. Нәтижесі енді 
жарияланады, – деді аудан әкімінің 
орынбасары Жалғас Сүйеубаев. 

Жыл басынан бері ұзын саны 
6133 адам ПТР сынамасын тапсырса, 
өкінішке қарай, соның 48нен оң нәтиже 
анықталды. Арасында білім саласының 
23 өкілі бар, оның 7і – мұғалім, 8і – 
оқушы, 8і – балабақша тәрбиеленушісі. 
16 науқас ауруынан толық айықты. Үй 
карантиніндегі 28 адамның денсаулығы 
дәрігерлердің тұрақты бақылауында. 
Қал ғаны ауданаралық ауруханада ем
деліп жатыр. 

Мұның бәрі – бейқамдықтың 
салдары. Медициналық бетперде тағу, 
әлеуметтік арақашықтықты сақтау сияқты 
қарапайым талаптар тасада қалды. Тіпті 
елде пандемия жарияланып, карантиндік 
шектеу қойылғанның өзінде тығылып той 
жасап, ас беретіндер айылын жияр емес. 
Бір ғана Қазалыда пандемия басталғалы 
талапты өрескел бұзған 203 адамға 
айыппұл салынды. Оның 19ы – жыл 
басынан бергі көрсеткіш. 

«Сары аймаққа» айналуымыздың 
себебі сол, сақтық шараларына салғырт 
қарағаннан індет құрығына ілінгендер 
саны күрт көбейді. Сәуір айының алғашқы 
жеті күнінде «COVID19» жұқтырудың 
201 дерегі есепке алынды. 8 сәуірде 22 
жағдай тіркелсе, соның 77 проценті – 
науқастармен байланыста болғандар. 

Облыстық санитариялықэпиде мио 
логиялық бақылау департаменті бас  шы
сының орынбасары Әлия Әбді қа йы мова 
бес күнге дейін осылай жал ғасса, каран
тин талаптары күшейтілетінін жеткізді. 

– Шектеуді күшейткен дұрыс. Бірақ 
оның нәтижелілігі маңызды. Ауруға 

төтеп берудің қорғанудан бөлек жалғыз 
жолы – вакцина қабылдау. Екпемен қам
тылғандар санын белгілі бір көрсеткішке 
жеткізбей болмайды, – деді ол. 

Екпе науқаны басталғаннан 8 сәуірге 
дейін “СпутникV” вакцинасының І 
компоненті он мыңдай тұрғынға егілді. 
Оның үш мыңнан астамы ІІ компонентті 
қабылдап үлгерді. Басым бөлігі – 
медицина мен білім саласының, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері.

Екпе қабылдайтын адам бірқатар 
жайтты ескергені жөн. Одан кейін, 
мысалы, жарты сағаттай дәрігер бақы
лауында болады. Келесі үш күнде дене 
қызуының көтерілуі, бас ауыруы сияқты 
белгілер байқалуы, денеде реакция болуы 
мүмкін. Егілген дене бөлігі ауырып, ісінуі, 
қызаруы ықтимал. Сондықтан ол жерге 
үш күнге дейін су тигізуге болмайды.

Облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы Мира Қазбекова вакцинаның 
маңыздылығын жұртшылыққа кеңінен 
түсіндіру үшін үгітнасихат шарасы 
үздіксіз жүргізілетінін жеткізді. 

Облыс әкімінің орынбасары қауіпті 
дерт адамдар көп шоғырланған орын
дарда кеңінен таралатынын, сондықтан 
халықты мамандар сөзіне құлақ 
асып, қауіпсіздік талаптарына қырын 
қарамауға шақырды. Өйткені әрбір 
тұрғынның денсаулығы мен қауіпсіздігі 
мемлекет үшін маңызды.

ҒАНИБЕК 
ҚАЗАНТАЕВ – 
ҚАЛА ӘКІМІ

Қызылорда қаласының 
басшысы жаңарды. Қала активіне 
оны облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова таныстырды.

 

Президент әкімшілігі және 
қалалық мәслихат келісімімен, облыс 
әкімінің 2021 жылғы 8 сәуірдегі 
өкімімен Қызылорда қала сының әкімі 
қызметіне Ғанибек Қазантаев лайық 
деп танылды.

Ғанибек Қонысбекұлы – Жам
был гидромелиоративтік құры лыс 
институтының инженерқұрылысшы, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік уни вер ситетінің мұнай 
және газ кеніштерін игеру маман
дықтары бойынша түлегі. 

Әлемде бітіспейтін жанжалдармен бірге тағы бір 
проблема пайда болды. Ол – жылдам қарқын ала 
бастаған әлем халқының қартаю үдерісі. Бұл әлеуметтік 
ғана емес, саяси түйіткілге айналды.

#ЖАҚЫНЫҢАЖАНАШЫРБОЛСАРАП

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЙ «САРЫ АЙМАҚҚА» КІРДІ?

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда «коронавирус бағдаршамының» жасыл түсінен сары түсіне 
ауысты. Облыс әкімінің орынбасары Балжан Шәменова осыған байланысты 
аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес шұғыл жиын өткізді.

Қаладағы, қабырғасы қалан
ғанына бір жарым ғасырға жуық
таған Айтбай мешітінде болған 
Бас мүфти және басқарманың 
облыстағы өкілдері мешіттегі 
жұмыс кеңсесінің ашылу рәсіміне 
қатысты. Ғимараттың құрылысы 
өткен жылы басталып, биыл 
пайда лануға беріліп отыр. Мұн
да дәрісхана, кеңсе, аударма 
бөлімдері жұмыс жасайды. 

Қасиетті ораза айының қар
саңында жүзеге асырылған тағы 
бір жағымды жаңалық – об
лыс орталығындағы “Ақмешіт  
Сырдария” мешітінде респуб ли ка
лық “HALYQ ARNA” теле арнасының 
облы стағы филиалы “TANYM 
 MEDIA” студиясы ашылды. 

Зама науи құрылғылармен жаб
дық талған студияда діни тақы
рыптағы сұхбаттар жүргізіп, 
видеоаудиоуағыздар жазуға, мон
таждауға болады. Жаңа студияның 
лентасын қиған шара қонақтары, 
бұл орталықтың заман талабына 
сай, ел игілігіне қызмет ететініне 
сенім артты. Сонымен қатар, Бас 
мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы 
ауыл имамдарымен кездесіп, 
қазіргі сын кезеңде қолданыстағы 
қауіпсіздік ережелеріне сәйкес 
көпшілікпен қалай жұмыс жүргізу 
қажеттігі жайында пікірлесіп, бас
қарма тарапынан қабылданып 
отыр ған шаралардан хабардар етті. 
Сондайақ, жеті аудан бо йын ша өз 
жұмыстарын зор жауап  кершілікпен 

атқарып келе тін  бірбір ауыл 
мешіттерінің имам дарына 100 мың 
теңгеден сыйақы табыс етті. Одан 
соң “Саяхат” шағын ауданында 
бой көтерген 350 адамға арналған 
“Хазірет Әбу Бәкір” мешітінің 
ашылу салтанатына қатысты. 

Осы сапарында Бас мүфти 
Наурызбай қажы Тағанұлы 
Жалағаш ауданында 900 орындық 
“Иманқұл ата” мешітінің ашылу 
рәсіміне қатысты. “Ел үлесі – 
пәтерге”  республикалық жобасы 
аясында   аудан кәсіпкерлерінің 
демеуімен Жалағаш ауда нындағы 
3 көпбалалы отба сына пәтер кілті 
табысталды. Бұ дан бөлек, “Көшпелі 
керуен” акциясы бойынша қасиетті 
ораза айының қарсаңында жүз 
мұқтаж отба сына азықтүлік 
қоржындары берілді. Айта кетейік, 
Тәуел сіздіктің 30 жылдығына орай 
Қа зақстан мұсылмандары діни 
басқармасының бастамасымен 30 
көпбалалы мұқтаж отбасына пәтер 
беру жоспарланып отыр. 

ҚМДБ өкілдері облыстағы 
руханитанымдық және жалпы 
тәрбие бағытындағы бірқатар ша
раларға қатысты.

ӘЛЕМДІ ҚАРТАЮ 
ҮДЕРІСІ АЛАҢДАТАДЫ

ҚАЙЫРЫМ ЖАСАУ – ҚАДІРЛІ ІС

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Тәуелсіздігімізбен бірге ана тіліміз, ата дәстүріміз қайта 
оралып, дініміз бен діліміз де еркіндік алған  еді. Айталық, өткен 
жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына 
30 жыл толды. Осы орайда Қазақстан діни басқармасының (ҚМДБ) 
төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы ел руханиятының 
ежелгі құндылықтары сақталған Сыр еліне сапарлап келді.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА 
ТЫҢ СЕРПІН

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан 
қаласына жұмыс сапарымен 
келген Ресей Федерациясының 
Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавровты қабылдады.

ҚасымЖомарт Тоқаев мем ле
кеттер арасындағы өзара қарымқа
тынастар мен ынтымақтастыққа тың 
серпін беру тұрғысынан министрдің 
бұл сапарының маңызды екенін айтты.

– Қазақстан мен Ресей – одақтас 
әрі стратегиялық серіктестер. Ынты
мақтастығымыздың күн тәртібі өте 
тығыз және қол жеткізген уағда лас
тықтарды жүзеге асыру үшін көп жұмыс 
атқаруды қажет етеді. Сондықтан 
сіздің сапарыңыз бары сында және 
ведомство басшылары деңгейіндегі, 
сондайақ, ең жоғары деңгейдегі 
кездесулер барысында алға қойған 
мақсаттарымызға  қол жеткіземіз деп 
ойлаймын. 23 наурызда Владимир 
Путинмен өңіраралық кездесу өт
кізудің маңыздылығы туралы сөй
лестік. Өкінішке қарай, пандемия 
сал дарынан кейінге шегерілді. Біз 
кез келген форматта, мүмкіндігінше 
бетпебет кездесуге уағдаластық. 
Егер мұның сәті түспесе, онда аталған 
кездесуді видеоконференция ре
жимінде міндетті түрде өткіземіз. Өйт
кені бұл аса маңызды, – деді Мемлекет 
басшысы.

Пандемия 
патшалығының күйреуі

Қазақтың 
Қатирасы

Сапар аясында Үкімет басшысы 
Асқар Мамин, «Роскосмос» ғарыш 
қыз меті жөніндегі мемлекеттік 
кор по  рациясының бас директоры 
Дмитрий Рогозин және облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова бір қатар ны
сандарды аралады, деп хабар лайды 
облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Аймақ басшысы Премьер
Министр Асқар Маминге Байқоңыр 
қаласының әлеуметтікэко номи
калық даму мәселелері бойынша 

атқарылған жұмыстарды атап 
өтті. Сондайақ, қаланы газдан
дыру, сумен жабдықтау, туристік 
инфрақұрылымды дамыту мәсе леле
ріне тоқталды. 

Кейінгі 30 жылда алғаш рет 
Байқоңыр қаласының бас жос па
рына сәйкес республика есебінен 
50 пәтерлік 5 тұрғын үй салынып, 
пайдалануға берілді. Биыл тағы 5 
көпқабатты үйдің құрылысын бастау 
жоспарлануда.

Қалада барлық көпқабатты 
үйлер мен бірқатар шағын және 
орта бизнес кәсіпорындары газбен 
қамтылған, табиғи газға төлеу тарифі 
аймақтың бірыңғай тарифіне тең. 
Сонымен қатар, сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін жаңарту 
жұмыстары жүргізілетін болады. 
2021 жылы 901,2 млн теңге қаржы 
көлемінде кәрізсу жүйелерін қайта 
құру жұмыстары жоспарлануда. Яғни 
кәрізсу желілерінің 11,4 шақырымы 
қайта жаңартылады. 

БАЙҚОҢЫРДЫҢ МӘРТЕБЕСІ 
БИІКТЕЙ БЕРЕДІ

Кеше Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Асқар 
Мамин жұмыс сапарымен Байқоңыр қаласында болды.
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Еңбек жолын Жалағаш аудандық 9-жыл-
жымалы меха низацияланған колонна мас-
тері болып бастаған. Кейін облыстағы құ-
рылыс ұйымдарында мастер, аға жұмыс 
өндіруші, өндірістік-техникалық бөлім бас-
тығы, 3-ауданаралық мамандандырылған жыл-
жымалы механизацияланған колоннаның бас 
инженері ретінде еңбек етті. 

1992 жылдан бері бірқатар мұнай 
компаниясында жауапты басшылық қызмет 
атқарды. Атап айтқанда, «Нефтегазстрой 
Кызылорда» корпорациясының президенті, 
«Ай-Дан» ЖШС бас директорының 
орынбасары, «ССК «Ақмешіт» АҚ президенті, 
«Ай-Дан Мұнай» ЖШС атқарушы директоры, 
«Сырдариямұнай» АҚ бас директоры болды. 
Сонымен қатар, «Транснефтьсервис» БК», «Ka-
zpetrol Group» серіктестіктеріне жетекшілік 
жасады. 

2013-2019 жылдары Сырдария ауданын 
басқарды. Ал 2019 жылдың қыркүйегінен 
бері Энергетика министрлігінің мұнай-газ 
кешеніндегі мемлекеттік инспекциясының 
оңтүстік өңіраралық басқармасының басшысы 
қызметін атқарып келді. 

– Ғанибек Қонысбекұлы облыс орталығының 
әлеуметтік-экономикалық ахуалымен жақсы 
таныс. Жергілікті атқарушы органдарда мол 
тәжірибе жинақтаған. Елбасы мен Мемлекет 
басшысының саясатын жүргізіп, Үкімет пен 
облыс әкімдігінің тапсырмаларын бұлжытпай 
орындап жүр. Сыр елінің бас шаһары – 
Қызылорда қаласының сәулеттік келбетімен 
қатар инвестициялық тартымдылығын 
арттыруға, қаланың одан әрі дамуына бар 
күш-жігерін жұмсайтынына сенімдімін, – деді 
аймақ басшысы. 

Ғанибек Қазантаев өзіне жауапкершілік 
жүктеп, оны орындай алатынына сенім артқаны 
үшін ризашылығын жеткізді. 

Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Серік Дүйсенбаев қала әкіміне тілестестік 
білдірді. 

– Бүгін – бәріміз үшін тарихи сәт. Шаһарды 
сегіз жылға жуық уақыт басқарып, аймақтың 
өркендеуіне зор үлес қосқан Нұрлыбек 
Мәшбекұлы жуырда жаңа қызметке ауысты. 
Енді жауапты міндет жүктеліп отырған 
Ғанибек Қонысбекұлы бұған дейінгі ілкімді істі 
ілгерілетіп, қаланың қарыштап дамуына елеулі 
үлес қосатыны анық, – деді ол.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.Тоқаев 2020 жылғы 24 
қаңтардағы кеңейтілген отырыста 
ел Үкіметіне жаңа редакциядағы 
техникалық реттеу туралы заңды 
дайындау және оны 2020 жылдың  
соңына дейін қабылдауды қамта-
масыз етуді  тапсырған болатын. 
Өйткені техникалық реттеу туралы 
заңнама 10 жыл бұрын қабылданған 
және бүгінгі күннің талабына сәйкес 
келмейді. Бұдан басқа, «Өнім сапасы 
екінші орында қалмауға тиіс. Ұлттық 
сертификаттау жүйесін дамыту, 
ұлттық стандарттардың беделін қай-
тару қажет» деп атап өткен болатын. 

Осылайша, отандық техникалық 
реттеу саласын қайта жүктеу үшін 
барлық объективті жағдайлар мен 
шарттар қаралды. Нәти жесінде 2020 
жылғы 30 желтоқсанда  Президент  
«Техникалық  реттеу туралы» 
Қазақ стан Республикасының жаңа 
редакциядағы Заң жобасына қол 
қойды. Ол осы жылдың 1 шілдесінен 
бастап күшіне енеді. 

Негізгі мақсат – өнімнің қауіп  -
сіз дігі, оның сапасының сәй  кес   -
тігі, нор мативтік құжат тар   дың та-
лаптары тұрғысынан рес    пуб    лика 
тұрғындарының, яғни тұты  ну  шы-
лардың мүдделерін қорғау, сынақ 

зертханаларының және басқа  
субъектілердің сәйкестігін рас тау шы 
органдардың қызметін бақылау. 

Кәсіпкерлік кодексі бақылаушы 
мен бизнес арасындағы құқықтық 
қаты нас тарды қатаң реттейді. Бірақ 
тұтынушыларды қауіпсіз тауар  -
лармен қамтамасыз ету маңыз-
дылығы ескеріле отырып, инспек-
торға аккредиттелген зертха наларда 
сынақ жүргізу үшін өнім үлгілерін 
іріктеу мақсатында субъек тіге 
кедергісіз баруға мүмкіндік беретін 
тиісті түзетулер енгізілді.

Зерттеу нәтижелері бойынша өнім 
техникалық регламент талаптарына 
сәйкес келмесе, оны айналымға 
шығаруға тыйым салуға жедел ден 
қою, ал қауіпті өнімге қатысты оны 
алып қою көзделген. Қазақстан 
Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сәйкес сот арқылы одан 
әрі жою, кәдеге жарату не қайта 
өңдеу үшін иелік құқығынан айыруға 
дейін шара көріледі. 

Алайда бұл жағдай біздің 
инспек торлардың мұндай іріктеуге 
талдаусыз шығатынын білдірмейді. 
Сондықтан бұзушылықтардың алдын 
алу мақсатында бармай профи лак-
тикалық бақылау тетігі енгізіледі. 
Бұл ақпараттық дереккөздерге 

каме рал дық талдау жүргізіледі. 
Дәл осы өнім айналымы мен мем-
лекеттік бақылау процестерін 
цифр лан дыру бақылау-қадағалау 
қызме  тінің ашықтығын қамтамасыз 
ету, сыбайлас жемқорлықты және 
адал бизнеске әкімшілік қысымды 
төмендету бойынша өзінің оң 
әсерін беруі тиіс. Басты басымдық 
Қазақстан нарығына қауіпті өнімді 
айналымға шығаруға жол бермеу 
болды. Осыған байланысты уәкілетті 
органның құзыреті кеңейтіледі. Бұл 
қауіпті өнімді біздің дүкендеріміздің 
сөрелеріне түскенге дейін тоқтатуға 
мүмкіндік береді және оны барлық 
дүкендер бойынша бақылау 
қажеттілігі туындамайды.

Халықты қауіпсіз өніммен қам-
тамасыз етумен қатар, басты 
мақсат тардың бірі – отандық өнім 
өндірушіні қорғау. Нарықта қауіпсіз 
емес өнімнің болуына тікелей әсер 
ететін барлық жоғары және төмен 
тәуе келдер бағаланып, серти фи кат -
тау саласының осалдығы анықталды.

 Сертификаттау сапасын арттыру 
арқылы еліміздегі сапалы өндіріс 
қамтамасыз етіледі. Техникалық 
регламенттердің талаптарына 
сәйкес келмейтін өнімдерді айна-

лым ға шығаруға алып келген, сер-
ти фикаттау кезінде жіберілген 
бұзу  шылықтар үшін өндіруші зар-
дап шекпеуі керек. Осыған байла-
нысты осы сертификаттауды 
жүзе ге асыратын органдар мен 
зерт  ханаларға, сарапшы-ауди тор-
ларға, бүгінгі күні осы кадрларды 
даярлауды жүргізетін оқу орта лық-
тарына дейін бақылау күшейтіледі.

Енгізілетін мемлекеттік бақылау 
және қадағалау тетігі кәсіпкерлік 
субъектілерінің көпшілігіне  бармай 
профилактикалық  бақылау арқылы 
(бұл ақпараттық құралдарды пайда-
лана отырып, камералдық бақылау 
жүргізу) қамтуға мүмкіндік береді. 
Заңнама талаптарының бұзылуы 
туралы мәліметтер болған жағдайда 
бақылау жүргізу үшін   тауар үлгілерін 
сатып алу жүзеге асырылады. 
Ал зерттеу (сынақ) нәтижелері 
бойынша жедел ден қою шаралары 
қолданылатын болады.

«Техникалық  реттеу  туралы»  жаңа  
редакциядағы Заңды  қабылдаудан 
күтілетін нәтижелер: ішкі нарықтағы 
өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, бәсекеге қабілетті және 
сапалы отандық өнім үшін жағдай 
жасау,  мемлекеттік бақылаудың 

тиімділігін арттыру, сәйкестікті 
бағалау рәсімдерінің дұрыстығын 
қамтамасыз ету, техникалық реттеу 
саласындағы ұлттық заңнаманы 
ЕАЭО шеңберіндегі ұлттықтан 
жоғары заңнамаға  келтіру.

Қабылданған Заң аясында 
құқық тық салдар бөлігінде қол-

даныс тағы заңдарға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіліп,  сондай-
ақ қосымша заңға ілеспе  40-тай   
нормативті-құқықтық акт қабыл-
данатын болады. Жаңа редакцияда 
қабылданған Заң талап тары жөнінде 
қосымша туындаған  сұрақтар болған 
жағдайда Қазақстан Республикасы  
Сауда және инте гра ция министрлігі 
Техникалық рет теу және метрология 
комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаментіне хабар-
ласуға бола ды. Департаменттің 
мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
И.Журба көшесі,12: телефондары: 
278721, 274482, электрондық 
поштаcы: gosnadzor@ bk.ru.                         

Қазақстан 
Республикасы Сауда және                                               

интеграция министрлігі Техникалық 
реттеу және метрология комитетінің                                                            

облыс бойынша департаменті                                                

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ-
станға вакцинаның қосымша 
бөлігін жіберу мәселесіне қолдау 
көрсеткені үшін Владимир Путинге 
ризашылығын білдірді.

– Біз пандемияға қарсы бірлескен 
күресте түсіністік танытып, көмек 
көрсеткені үшін Ресей басшылығына, 
Ресей Федерациясының Прези-
дентіне ризашылығымызды біл діре-
міз. 23 наурызда сөйлескен кез де 
Ресейден қосымша 4 миллион мөл-
шерде вакцина алу жөнінде мәсе ле 

көтердім. Менің өтінішімді түсініс-
тікпен қабылдады. Бұған дейін біз 
Қарағанды фабрикасында бірлесіп 
вакцина өндіруге уағдаласқан едік. 
Қазір өндіріс жолға қойылды. Жа-
қында ғана мен өзім де Қазақ-
стан да өндірілген «Спутник V» 
вак цинасын салдырдым. Жуырда 
Үкі меттің кеңесін өткізіп, халықты 
жаппай вакциналауды жеделдетуді 
тапсырдым. Бұл міндет, біріншіден, 
нарыққа вакцинаны тиісті мөлшерде 
жеткізуге, екіншіден, халыққа вак-
цина салудың маңыздылығын түсін-
діру жұмыстарын жүргізуге байла-
нысты. Қазір жұрттың көпшілігі бұл 

шараның маңыздылығын толық 
түсінбей жатыр. Әрине, біз вак-
цинаны тегін саламыз. Сондықтан 
мен өзім де вакцина егуден басқа 
жол жоқ екенін үнемі айтып келемін, 
– деді Мемлекет басшысы.

Өз кезегінде Сергей Лавров Пре-
зи дент Владимир Путиннің сәле мі 
мен ілтипатын жеткізіп, Ресей та ра-
пы вакцина жеткізу мәселесін ше-
шетінін айтты.

Кездесу барысында екіжақты 
ынтымақтастықтың негізгі аспек-
тілері, оның ішінде, сауда-эконо-
микалық және мәдени-гуманитарлық 
байланыстар, ғарыш саласындағы 

өзара іс-қимылды одан әрі дамыту 
мәселелері талқыланды.

– Келесі айда видеоконференция 
форматында Жоғары еуразиялық 
экономикалық кеңестің отырысын 
ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бұл 
біздің коронавирус індетінен кейінгі 
кезеңдегі ынтымақтастығымызды 
жалғастыруға бағытталған ортақ 
күш-жігерімізді жұмылдыру жолын-
дағы маңызды кезең. Өзіңіз атап 
өткендей, біз Президенттердің қаты-
суымен өтетін 17-аймақаралық 
форум ды өткіземіз. Бірақ оның 
қан дай форматта болатыны эпиде-
мио логиялық жағдайға байланысты. 

Біздің қарым-қатынастарымыз өте 
жақсы. Сауда-экономикалық ынты-
мақтастық мәселелері бойынша 
премьер-министрлер екі рет кез-
десті, вице-премьерлер одан да жиі 
байланыс жасап тұрады. Қарым-
қатынастар пандемия кезінде де 
үзілген жоқ. Ю.Гагариннің ғарышқа 
ұшқанына 60 жыл толуын атап өтеміз. 
Бұл – біздің ғарышты бейбіт игеруге 
қосқан ортақ үлесіміз. Байқоңырдағы 
біздің өзара іс-қимылымызды одан 
әрі өркендету және Қазақстанның 
ғарыштық әлеуетін дамыту жөніндегі 
бірлескен жұмыстарымыз қарқынды 
жүріп жатыр, – деді Сергей Лавров.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА ТЫҢ СЕРПІН

ҒАНИБЕК ҚАЗАНТАЕВ – 
ҚАЛА ӘКІМІ

САПАЛЫ ТАУАР – БАСТЫ БАСЫМДЫҚ

Өткен жылы індеттің белең алған 
уақытында  дәрі-дәрмек тапшылығы 
туындағаны рас. Алайда, сала мамандары 
бұл олқылықтың орнын толтыруға күш 
салып, қала дәріханаларында дәрінің бар-
жоғына, бағасына байланысты мониторинг 
жүргізді.

Нақты шара нәтиже бергені есте. Биыл да осы 
тектес жұмыстар өз жалғасын табуда. Бұл туралы 
облыстық медициналық және фармацевтикалық 
бақылау департаменті басшысының орынбасары 
Ғалима Әзірова өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте хабарлады.

Ғалима Жақсылыққызының айтуынша, өткен 
жылдың 2-жартыжылдығына 6478 дә рі лік зат 
атауына шекті баға бекітілген, биыл да 6512 
дәрілік препаратқа нақты баға белгіленді. 

– Қазір дәрі-дәрмектің 7 мыңнан ас там атауы 
тіркелген және қолдануға рұқ сат етілген. An-
droid және Appstore плат формаларында «DARI.
KZ» мобильді қосым шасы қолжетімді. Оның 
көмегімен кез келген тұрғын ҚР аумағында 
тіркелген дәрілік заттардың барлық тізбесін 

көре алады. Пайдаланушыға медицинада 
қолданылуы жөніндегі нұсқаулық, қаптама 
макеттері, қолдану тәсілдері, сертификаттар, 
дәрілік заттың толық атауы, өндіруші туралы 
ақпарат, тіркеу куәлігінің нөмірі мен баламалар 
тізбесі қолжетімді. Сондай-ақ, шекті бөлшек 
сауда бағасынан асып кету фактілері анықталған 
кезде шағым беруіне мүмкіндік бар, – деді ол.

Спикер осы кезге дейін бағаны негізсіз 
өсіру фактілері орын алғанын жасырмады. 
Мұндай әрекетке жол бергендерге 33 әкім шілік 
іс бойынша жалпы сомасы 5180970 теңгеге 
айыппұл салынған. Биыл шекті бөл шек сауда 
бағаларынан асып кету фак тілері тіркелмеген. 
Сонымен қатар осы жылы «Қызылорда» Өңірлік 
инвестициялық орта лығы» ЖШС арқылы 17 
фармацевтикалық ұйым барлығы 281,2 млн 
теңге сомасында қар  жыландырылып отыр. Оған 
ыстықты түсі ретін антибиотиктер, вирусқа қарсы 
им муно стимуляторлар, медициналық бұ йым-
дар, инъек циялық және гормондық пре параттар 
сатып алынса, 1,2 млн теңгені құрайтын дәрі лік 
препараттар өңірге енді жеткізілмек.

М.СНАДИН

ДӘРІ-ДӘРМЕК ҚОРЫ ЖЕТКІЛІКТІ

Өткен жылы Байқоңыр қаласында «Жұ-
мыс пен қамтудың Жол картасы – 2020» бағ-
дарламасы арқылы 11 жоба жүзеге асып, 306 
адам жұмысқа алынған. Сондай-ақ, 1552 азамат 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
еңбекпен қамтылған.

Байқоңыр қаласында атқарылған жұмыс-
тар ды саралаған Премьер-Министр Асқар 
Мамин Байқоңыр қаласы мен оған жақын 
орналасқан Ақай және Төретам ауылдарындағы 
инфрақұрылым нысандарын қаржыландыру 
тетіктерін қарастыруды тапсырды.

Мұнан кейін Үкімет басшысы мен облыс әкімі 
«Союз МС-18» басқарылатын кораблінің ұшы-
рылуын және оның Халықаралық ғарыш стан-
циясымен түйісу сәтін бірге бақылады. Сондай-
ақ, Премьер-Министр адамзаттың ға рыш қа 
алғаш ұшуының 60 жылдығына арналған конфе-
ренцияның пленарлық отыры сына қаты сып, ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шара ға 
қатысушыларға арнаған сөзін оқып берді. 

«Міне, 65 жыл бойы әлемдегі ең ірі ғарыш 
айлағы болып келген “Байқоңыр” ғарыш 
айлағынан 150 ғарышкер кең-байтақ ғаламды 
игерді. Олардың қатарында қазақстандық ғарыш-
керлер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және 
Айдын Айымбетов бар. Қазақстан мен Ресейдің 
одан әрі белсенді және жемісті ынтымақтастығы 
ғарыштық зерттеулер мен басқарылатын 
ұшулар саласындағы бірлескен жобалар мен 
бағдарламаларды іске асыруға ықпал ететініне 
сенімдімін»,– деді А.Мамин.

Айта кетейік, конференцияның пленарлық 
отырысына «Роскосмос» мемлекеттік кор-
порациясының басшысы Дмитрий Рого зин, ҚР 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин, NASA 
әкімшісінің орынбасары Кеннет Бауэрсокс, 
қазақстандық ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров, 
Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов және 
Мұхтар Аймаханов, «One Web», «SES Networks» 
спутниктік операторларының басшылығы 
қатысты.

БАЙҚОҢЫРДЫҢ МӘРТЕБЕСІ 
БИІКТЕЙ БЕРЕДІ
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Сарапшылардың пайым-
дауынша, 2050 жылға қарай 
әлемдегі әрбір алтыншы 
адамды немесе халықтың 16 
процентін 65 жастан асқандар 
құрайтын болады. Бұл қарқын 
қазір үдемелі жылдамдықпен 
дамып келеді. Сондай-ақ дәл 
осы 2050 жылы Еуропаның 
және Солтүстік Американың 
әрбір төртінші тұрғынының 
жасы 65-те және одан да 
жоғары болады. 2018 жылы 
адамзат тарихында тұңғыш 
рет әлемде 65 жастан асқан 
адамдар саны 5 жастағы 
сәбилердің санынан асып 
түскен. Болжамдарға сәйкес 
80 жастағы адамдар саны 
2019 жылғы 143 млн-нан 
2050 жылы 426 млн-ға жетеді.  

Осының барлығы Біріккен 
Ұлттар ұйымын алаңдатуда. 
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 
1999 жылды Қарттар жылы 
деп жариялады. Сонымен 
бірге бұл көптеген елдерді 
әлеуметтік, сонымен бірге 
қаржылық, салық салуға 
қатысты шұғыл шешімдер 
қабылдауға мәжбүр етеді. 

Қалыптасқан жағдайға 
байланысты Қазақстанда 
нендей мәселе бар? Соңғы 
жылдардағы есеп бойынша 
республикадағы әрбір 100 
балаға 65-тен асқан 26 азамат 
келеді екен. Бұл арақатынас 
еліміздің солтүстігінде бір-
шама күрделі. 2016 жылы 
әрбір 1000 тұрғынға шақ-
қанда туу коэффициенті 
Қазақстандағы 16 аймақтың 
5-уінде ғана өскен. Одан 
кейінгі жылдардағы жағдай 
да мәз емес. Қазір Солтүстік 
Қазақстан облысының елді 
мекендерінде қартаю индексі 
100 балаға 65 егде адам-
ды құрап отыр. Ең төменгі 
көрсеткіш Атырау облы-
сында тіркелген. Бұл өңірде 
15 жасқа дейінгі әрбір 100 
балаға жасы 65-тен асқан 
14 адамнан келеді. Ал Алма-
ты қаласында 100 балаға 37 
зейнеткерден келеді. Егде 
жастағылардың үлес салмағы 
Солтүстік Қазақстан, Қостанай 
және Шығыс Қазақстан облы-
старында басым. 

Бірақ сарапшылар Еуро-
памен салыстырғанда бұл 
деректерге алаңдауға не-
гіз жоқ екенін айтады. Мы-
салы, Ресейде жасы 65-тен 
асқандардың үлесі 13 про-
цент болса, Еуропада бұл 
көрсеткіш одан екі есе 
жоғары. 

Қазақстандық академик 
Төрегелді Шарманов мы-
надай қызғылықты дерек-
тер келтіреді. Мысалы, 
Қазақстанда 1897 жылы 
әйелдердің орташа жасы 
31, ерлердікі 33-ті құраған. 
2008 жылы бұл көрсеткіш 
67 жасқа жеткен, қазір 70 
жастан асқан. Чилиде 1910 
жылы адамдар орта есеппен 
29 жас жасаса, 2000 жылы 
көрсеткіш 72 жасты құраған. 
Сондай-ақ парагвайлықтар, 
хорваттар, эквадорлықтар, 
Оңтүстік, Солтүстік Амери-
ка, Оңтүстік Азия елдерінің 
халқы біршама ұзақ өмір 
сүреді. Орта өмір сүру жасы 

жөнінен Чили, Куба секілді 
экономикалық жағынан әлсіз 
елдердің жағдайы бөтен 
емес.  

Редакция халықтың жа-
сына қатысты деректерге 
қанығу үшін облыстық статис-
тика департаментіне арнайы 
қатынас жолдаған еді. Де-
партаменттен төмендегідей 
мәліметтер алдық. 

Цифрлардан көрініс беріп 
отырғандай, Қазақстанда ай-
мақтар бойынша бала туу 
көрсеткіші, әсіресе, оңтүстік 
өңірлерде жоғары. Олардың 
қатарына Қызылорда облы-
сы да енеді. Демек, әзірге, 
Қазақстанның санаулы об-
лыстарында ғана қартаю 
үдерісі байқалмайды. Табиғи 
өсім жоғары, демографиялық 
жағдай тұрақты.

Бірақ ғалымдар қазақс-
тан дықтардың «жылдам 
қартаю синдромына» ұшыра-
ғанына алаңдаулы екенін 
жасыр майды. Бұл орай да 
ең қауіптісі, жастай ағза-
ның тозуы байқалады. Түсі-
нікті болу үшін оны бы-
лай сипаттауға болады: 
адамның күнтізбелік жасы 
оның биологиялық жасымен 
сәйкес келмейді. Бейнелеп 
айтқанда, қырық бес жастағы 
адам ағзасы тозғандықтан 
елуді еңсерген егде адамдай 
көрінеді. Бұл дерт үлкендерге 
қарағанда жастар арасын-
да етек алып келе жатқаны 
алаңдатпай қоймайды. Мұны 
өркениетке тән құбылыс 
дейсіз бе, басқалай атайсыз 
ба, бір шындығы, адамдар 
ағзасындағы ауытқушылыққа 
сыртқы факторлар (эконо-
ми калық, экологиялық, әлеу-
меттік, т.б.) қатты әсер етуде. 
Онымен күресу үшін салауатты 
өмір салтынан ауытқымауға, 
спортпен шұғылдануға, дұрыс 
тамақтануға, т.б. мән беруде. 
Бір қызығы, қызық дейміз-

ау, шыжығы сонда, енді 
біреулеріміз түрлі қитұрқы 
тәсілдерге барып, басын 
қатерге тігіп, пластикалық 
ота жасатуда. Ал әлемнің 
мүйізі қарағайдай ғалымдары 
«жастық эликсирін» іздеп 
бас қатыруда. Елімізге кел-
сек, бұл түйіткілді мәселенің 
түйінін тарқату үшін бірнеше 
ғылыми зертхана ашылды. 

Оңтүстік астанамыздағы Ас-
фендияров атындағы ме-
ди цина университетінің 
ға  лым дары адамды жасар-
та тын құ рал ойлап тапты. 
«Ол өзінің тәжірибелік тұ-
жы рым деңгейінен өтті. Тұ-
тас тай алғанда, ол ағза 
фун к циясының негізгі көрсет-
кіштерін жақсартады. Мұны 
бірыңғай сақтауға ықпал 
ететін биологиялық қоспа деп 
атаса да болады», – деді сол 
университеттің ғалымдары. 

Академиктің пікірінше, дұ-
рыс тамақтанудың адамның 
жасаруына ықпалы ерекше. 
Ол бұл орайда еттен, әсіресе 
майлы еттен гөрі жеміс-
жидекті молынан тұтыну 
керегін айтады. Мысалы, 
еуропалықтар күн сайын 400 
грамға дейін жеміс тұтынады. 
Егер тамақ рационы дұрыс 
сақталса, өлімнің тең жары-
мын қысқартуға болады. 

Осының барлығы, оның 
ішінде ғалымдардың ұсыныс-
тары, әлбетте, құптарлық. 
Бірақ нақты өмірде бұдан 
маңызды мәселе бар еке-
нін  ұмытпағанымыз абзал. 
«Сананы тұрмыс би лейді» 
демекші, біздің ма те риал-
дық жағдайымыз осы  нау 
түйінді мәселеде ше  шуші 
рөл атқаратынын неге ес-
кер мейсіз? Әртүрлі көз-
дер ден алынған мәлімет-
терге сүйенсек, Қазақстанда 
отбасылардың 30 проценті 
айына орта есеппен 100-
150 мың теңге нәпақаға өмір 

сүреді екен. Толыққанды 
тамақтануға олардың жағ-
дайы көтере ме? Қазақ мұн-
дайды «аш бала тоқ баламен 
ойнамайды» деп, бейнелі 
түрде айтып кеткен. Халықтың 
мұндай табыстан да төмен 
өмір сүретін тобы бар. 

Сонымен бірге жұмыс-
сыз дық, қызмет бабында 
әртүрлі стрестік жағдайға 
байланысты қалыптасатын 
қолайсыздықтарды ескерусіз 
қалдыруға болмайды. Бізде 
халықтың табысын жан басы-
на шаққандағы мөлшермен 
таразылайтын өлшем бар. 
Шынын айту керек, бұл өлшем 
халықтың тұрмыс жағдайына 
таразы бола алмайды. Ол бар 
болғаны халықтың жоғары 
жалақы алатын шағын тобы-
ның ғана хал-ахуалын біл-
діреді. 

Осыған орай мына мәсе-
лені оқырмандар назарына 
ұсына кеткенді жөн көрдім. 

Кейбір сарап шы лар дың пі-
кірінше Қазақ станда бүгінгі 
ресми түрде айтылып жүрген 
орташа зейнетақы біздің 
елімізде ең жоғары зейнетақы 
алатын зейнеткерлердің есе-
бінен көтеріліп отыр. Ал он-
дай зейнеткер барлық зей-
нет керлердің 15 про центін 
құрайды.

Қазақстандағы үш ірі ком-
панияның табысы елі міз-
дің ішкі жалпы өнімінің 15 
процентін құрайды. Ал ондағы 
жұмыскерлер саны елдегі 
жұмыскерлердің бар болғаны 
0,1 процентін құрайтынына 
қарамастан, жалақылары 
едәуір жоғары. Оған ештеңе 
өндірмейтін ірі мемлекеттік 
компания қызметкерлерінің 
жоғары жалақысын қосы-
ңыз. Олардың жай қызмет-
кер лерінің өзі 500-800 мың 
теңге жалақы алады.  Қазір 
Президенттің қолда уымен 
бюджет саласы қызмет-
керлерінің, әсіресе мұға-
лім дердің жалақысы едәуір 
көтерілді. Медицина, басқа 
салаларға да қолдау бола-
тыны жөнінде мәлімдеді.  
Бірақ, керісінше, инфля-
цияны ауыздықтау барын-
ша қиынға соғуда. Бұл енді, 
Үкіметтің, Ұлттық Банктің 
макроэкономикалық саясатын 
қаншалықты тиімді жүргізуіне 
байланысты ұғыммен са бақ-
тас. 

Мәселе күрделі. Оны 
тиімді шешу үшін Үкіметтің 
тиісті шешімдері қажет.

Қала, аудан атауы 01.01.2019ж. 01.01.2020ж.
Барлық 
халық саны

оның ішінде: 
16-62(58)

Барлық 
халық 
саны

оның ішінде: 
16-62(58)

Қызылорда облысы 794 334 447 792 803 531 452 602
Қызылорда қ.ә. 303 204 166 739 312 861 170 899
Байқоңыр қ.ә. 39 111 25 945 39 341 26 243
Арал ауданы 79 150 44 067 79 693 44 645 
Жалағаш ауданы 35 705 20 737 35 098 20 379
Жаңақорған ауданы 84 474 46 578 84 383 46 642
Қазалы ауданы 77 185 44 137 77 373 44 392
Қармақшы ауданы 54 265 31 829 53 781  31 603
Сырдария ауданы 38 841 22 220 38 389 22 107
Шиелі ауданы 82 399 45 540 82 612 45 692

Қызылорда облысы халқының жасына қарай саны
адам

Әлемді қартаю үдерісі 
алаңдатады

2018 жылы 2019 жылы 2020ж. қаңтар-
желтоқсанында

2021ж. қаңтар-
ақпанында

туу қайтыс 
болу

табиғи 
өсім

туу қайтыс 
болу

табиғи 
өсім

туу қайтыс 
болу

табиғи 
өсім

туу қайтыс 
болу

табиғи 
өсім

Қызылорда 
облысы

19 
195

4 299 14 896 19 
347

4 527 14 820 21 674 6 008 15 666 3 495 743 2 752

Қызылорда қ.ә. 8 401 1 728 6 673 8 700 1 758 6 942 9 621 2 452 7 169 1 508 321 1 187
Байқоңыр қ.ә. 548 132 416 613 158 455 616 200 416 89 18 71
Арал 826 35 391 897 09 388 064 60 404 37 0 67
Жалағаш 82 01 81 85 92 93 77 51 26 27 1 6
Жаңақорған 925 34 591 869 89 480 217 20 697 55 8 07
Қазалы 738 37 301 702 80 222 944 47 297 72 1 91
Қармақшы 242 54 88 155 45 10 387 44 43 01 9 52
Сырдария 34 41 93 58 30 28 15 56 59 43 0 3
Шиелі 899 37 462 868 66 402 133 78 555 63 5 88

Халықтың тууы, өлім-жітімі және табиғи өсімі
адам

– Гүлжамал Сейіт бай-
қызы, дек лара циялаудың 
ке зең  дері туралы айтып 
өтсеңіз...

– Бірінші кезең, биыл 
жыл басынан, яғни 2021 
жылғы 1 қаңтардан бастау 
алып отыр. Онда депутат-
тар, министрлер, әкімдер, 
мемлекеттік қызметкерлер 
мен олардың жұбайлары, 
сондай-ақ оларға теңес-
тірілген тұлғалар және олар-
дың жұбайлары декларация 
тапсыруды бастайды. 

Екінші кезеңде 2023 
жылғы 1 қаңтардан бас тап 
мем лекеттік кәсіп орын дар-
дың қызметкерлері (оның 
ішінде білім беру, ден-
саулық сақтау, мәдениет, 
спорт және тағы басқа са-
лаларды қоса алғанда) және 
олардың жұбайлары тапсы-
рады. 

Декларациялаудың 2024 
жылғы 1 қаңтарда бастала-
тын үшінші кезеңіне заңды 
тұлғалардың басшылары 
мен құрылтайшылары және 
олардың жұбайлары, дара 
кәсіпкерлер және олардың 
жұбайлары атсалысса, төр-
тінші кезең – 2025 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап 
халықтың қалған санаттары 
қамтылатын болады.

– Әр кезеңдерде декла-
рацияның қандай формала-
ры тапсырылатын болады?

– Төрт кезеңде барлық 
жеке тұлға ең алғаш «Ак-
тивтер мен міндеттемелер 
туралы» декларацияны 
(250.00-нысанын) тапсы-
рады. Одан кейінгі жыл-
дары жеке тұлғалардың 
күнтізбелік жыл ішінде 
Қазақстан шегінен тыс жер-
лерде алынған кірістері ту-
ралы ақпаратты көрсетуге, 
сондай-ақ мемлекеттік не-
месе өзге тіркеуге жата-
тын, оның ішінде Қазақстан 
шегінен тыс мүлікті са-
тып алуға немесе иеліктен 
шығаруға арналған «Кіріс-
тері мен мүлкі туралы» де-
кларациясы (270.00-ныса-
ны) енгізіледі. Бірақ бұл 
декларацияны барлығы  
емес, тек Салық кодексінде 
қарас тырылған жеке тұл-
ғалар тапсырады. 

– Жаңа заң бойынша 
қандай мүлік пен зат, банк 
шотындағы қанша сома де-
кларациялануы тиіс?

–  «Активтер мен міндет-
темелер туралы» деклара-
цияда (250.00-нысан) жеке 
тұлғалардың Қазақстанда 
және оның шегінен тыс 
жерлердегі  құқықтары, мә-
мілелері шет мемлекеттің 
заңнамасына сәйкес сол 
мемлекеттің құзыретті ор-
ганында мемлекеттік не-
месе өзге де тіркелуге жа-
татын мүлкі. Жылжымайтын 
мүлік, жер учаскелері, жер 
үлестері, әуе және теңіз 
кемелері, ішкі суда жүзу 
кемелері, көлік құралдары, 
арнайы техника, тіркемелер.  
«Республикалық бюджет ту-
ралы» заңда белгіленген 
және есепті салық кезеңінің 
31 желтоқсанында қолда-
нылатын айлық есептік 
көр сеткіштің 1000 еселен-
ген мөлшерінен асатын 
сомадағы елімізден тыс 
шетелдік банк шот тарын-
дағы ақша көрсетілуі тиіс.

– Декларацияны жыл 
сайын тапсыру қажет пе? 

– Мемлекеттік қызмет-
кер лерге ғана жыл сайын 
тапсыру міндеттелген. Ал 
басқа санаттағы қазақс-
тан дықтарға жыл сайын 

тапсырудың қажеті жоқ. 
Олар активтерінде өзгеріс 
болса, жаңа жылжымайтын 
мүлік пайда болса, немесе  
бұрынғы мүлкі жойылған 
жағдайда декларациясын 
жаңадан тапсырады.

– Баспана немесе авто-
көлік сатып алғанда оған 
жұмсалған табыс көзін де-
кларацияда көрсету қа жет 
пе? 

– Иә, міндетті түрде. 
Айта лық, сіздің өз шаруа-
шылы ғыңыз бар делік. Бұған 
дейін еш жерде тіркелмеген 
бірнеше ірі қара малыңызды 
сатып, жаңа көлік алсаңыз, 
мемлекет тарапынан ірі 
көлемде сатылым жасауға 
қаржы қайдан тапты де-
ген сұрақ  туындауы мүм-
кін. Сондықтан да құны 
бар дүниелеріңізді декла-
ра цияға енгізіп қой ған-
ның зияны жоқ. Мысалы, 
құны бір мың АЕК-тен аса-
тын ювелирлік алтын әше-
кейлеріңізді, антик ва риат ты, 
қымбат тастар мен метал-
дарды алдын ала бағалап, 
оларды декларация да көр-
сеткен жөн.

– Декларация тапсыр-
май, қолдағы дүниелеріңізді 
жасырған  жағдайда айып-
пұл немесе басқа жаза қол-
даныла ма?

– Әлбетте. Декларация-
ны уақытылы тапсырма-
са немесе мәлімет толық 
көрсетілмесе, Әкімшілік 
құ қық бұзушылық тура-
лы заңының 272-бабы-
на сәйкес ескерту бері-
леді. Егер әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір 
жыл ішінде қай та ланса, 
уақы тылы тапсыр маған-
дарға 15 АЕК, мәліметті 
толық көрсетпегендерге 3 
АЕК айыппұл салынады.

– Декларацияны тапсы-
ру үшін салық органдарына 
бару міндетті ме?

– Декларацияны мем-
лекеттік кіріс органда-
рына не Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарына 
ба рып тапсыруға бола-
ды. Сонымен қатар  салық 
төлеушінің электронды ка-
бинеті арқылы ұсынуға 
болады (cabinet.salyk.kz), 
«Электрондық үкімет» пор-
талы (egov.kz), сондай-ақ 
«e-Salyq Azamat» және 
«eGov mobile» мобильді 
қосымшалары арқылы жү-
зеге асырылады.

Жалпыға бірдей де-
кларациялау ел азамат-
тары мен мемлекет аппа-
ра тының арасындағы 
диа  лог тың заманауи фор-
ма сын қамтамасыз ету үшін 
ен гізілді. Осының негізінде 
халықтың кірістері ғана 
емес, әлеуметтік шығын-
дарының салық шегерімдері 
туралы да ақпарат айқын-
далады. Нәтижесінде ақпа-
ратты толық сараптаудан 
өткізіп, халықтың жағдайын 
толыққанды көруге мүм-
кіндік туады. Оны ег-
жей-тегжей талдағаннан 
кейін, әлеуметтік осал 
топ тары анықталады. Со-
нымен қатар жалпыға бір-
дей декларациялауға көшу 
мемлекеттік бюджет ке 
қо   сымша түсімдерді қам-
та  ма сыз етіп, лауазымды 
адам дардың заңсыз ба юын 
бақылау және сыбайлас 
жем қорлық деңгейін төмен-
детуге мүмкіндік береді.

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Жалпыға бірдей декларация 
адал салық төлеушіге үрейленуге негіз жоқ

Биылғы жылдан елімізде жалпыға бірдей декла-
рациялау басталды. Оны енгізудегі басты мақсат – 
жемқорлықпен және көлеңкелі экономикамен күресті 
күшейту. Елбасы 2019 жылы көлеңкелі экономика үлесін 
кем дегенде 40%-ке дейін азайту туралы тапсырма 
бергені белгілі. Жалпыға бірдей декларациялау – міне, 
осы келеңсіз құбылысты ке мітуге бағытталған нақты 
қадамдардың бірі. Сон дықтан адал салық төлеу шінің бұл 
процестен үрей ленетін ешқандай себебі жоқ.

Декларациялау төрт ке зеңді қамтиды. Ол қан-
дай кезеңдер  және дек ларациялауға қатысты басқа 
да сұрақтарға облыс бойынша мемлекеттік кірістер 
департаменті тү сіндіру жұмыстары және call-центр 
басқармасының бас шысы Гүлжамал Шортанбаева жауап 
берген болатын.

1-бет

– Бал арасын баптау – 
машақаты көп жұмыс. Бас-
қасын былай қойғанда, араны 
үйірімен, ұясымен, қосымша 
қорегімен бірге сатып алу 
керек. Құрал-жабдығы мен 
қорғаныш құралдарын қо-
сыңыз оған. Мемлекеттік суб-
сидия жоқ емес, бар! Бірақ 
критерийі жоғары. Соның ке-
сірінен бәрі қолдаудан қа-
ғылып отыр. Тілегіміз біреу, та-
лапты жеңілдетсе екен, – дейді 
ол. 

Қауымдастық тізгінін мем-
лекет және қоғам қайрат-
керінің қолға алуы бекер 
емес. Өзі жетекшілік ететін 
«Болашақ» университетінің 
базасында бірнеше жыл 
бұрын ара шаруашылығын 
құрды. Омарташылық кәсіпті 
өрге домалатуда студенттер 
қолғабыс жасап жүр. Олар бір 
жағынан теориямен шектеліп 
қалмай, тәжірибе жинақтайды. 
Екіншіден, еңбекпен есейеді. 

– Біз алдымен жылыжай са-
лып, онда құлпынай, қызанақ, 

қияр өсіре бастадық. Оның 
пайдасына көз жеткізгесін, 
басқа жоспар пайда бол-
ды. Сөйтіп, сегіз жыл бұрын 
Өзбекстан мен Шымкенттен 
80 ұя бал арасын сатып алдық. 
Өзім жаңалыққа құмар адам-
мын. Бұрын-соңды мұндай 
іспен айналысып көрмесем 
де, қызығушылығым арта түсті. 
Бүгінде жоғары сапалы мол 
өнім алып отырмыз. Құрамына 
жасанды консервант, дәмдеуіш, 
тағы басқа қоспа аралас-
тыратын қулығымыз жоқ. 
Қызметкерлер «базардағыға 
ұқсамайды» дейді. Өнім 
әзірге өзімізден артылар 
емес, – дейді университеттің 
ғылыми жетекшісі, экономика 
ғылымдарының докторы, про-
фессор. 

Омарташылық оңай шаруа 
емес. Балы тәтті болғанмен 
бейнеті шаш етектен. Қасиетті 
Құранда бүтін бір сүреге аты 
берілген аса пайдалы қанатты 
жәндікті айдалада өсіре 
алмайсың. Айналасы гүлмен 

көмкерілген болу керек. Бал 
арасы мыңдаған гүлге ұшып-
қонып жүріп азығын жинай-
ды. Ондаған шақырымға кетіп, 
компассыз-ақ күнге қарап, 
қайта айналып ұясын таба ала-
ды. Олардың еңбекқорлығы, 
тәртіп пен тазалыққа бе йім-
ділігі – адамдарға үлгі. 

– Аралардың үйіріне қа-
ра саң, құдды үлкен отбасы 
дерсің. Омартада аналық, 
ата лық, жұмысшы, күзетші 
аралар белгілі заңдар мен 
ережелерге бағынады. Әрбір 
ара өз міндетін мүлтіксіз 
орындайды. Гүлдерден бал 
жинамаған араны күзетшілер 
омартаға кіргізбей қояды. 

Ара баптағанда тазалық 
бірінші орында тұруы тиіс. 
Омартаның мұнтаздай таза бо-
луы маңызды. Сонда ғана сапа-
лы бал жинай аласыз, – дейді 
Б.Досманбетов. 

Ғалымдар бір омарта-
дан ондаған килограмм өнім 
алынатынын дәлелдеген. Бір 
келі балға айналатын гүл шы-
рынын жинау үшін жәндік 
300 мың шақырым ұшып, 
сол кезде 19 миллион гүлге 
қонуы керек. Бұл міндетті 
атқаратын жұмысшы ара 
небәрі 30-35 күн өмір сүреді. 
Бір ғана бал арасы сағатына 
6,5 шақырым жылдамдықпен 
ұшып, бір күнде шамамен 7 
мың гүлге қонады. Өйткені гүл 
тозаңындағы ақуыз – оның 
негізгі қорегі. Ал дәл ара 
сияқты шипалы бал жасауға 
әлемдегі бірде-бір зертхана 
қауқарсыз. 

Елімізде бал өндіруден 
Шығыс Қазақстан мен Алма-
ты – алғашқы орында. Себебі 
таудың етегі ара өсіру үшін 
өте қолайлы. Сыр өңірінде 
жантақ балын шығару жақсы 
жолға қойылған. Оны тұтыну 
ағзадағы улы заттар мен артық 
тұзды шығарып, иммунитетті 
нығайтуға көмектеседі. Айта 
берсе, табиғи таза өнімнің пай-
дасы көл-көсір. Дертке дауа, 
жанға шипа. Тек жасанды бал-
дан ажырата білсеңіз болды.

Балы тәтті болғанмен, бейнеті көп
Осы күні өңірде 200-ге жуық омарташы бар. Ба-

сым бөлігі – Қызылорда қаласы мен Шиелі ауданында. 
Оларға ортақ проблема туралы облыстық омарташылар 
қауымдастығының төрағасы Бақберген Досманбетов 
айтып берді. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb
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Адам баласы бәрінен ақылды, 
бәрінен күшті, бірақ ажал мен апаттың 
және махаббаттың алдында әлсіз.

Ежелгі грек аңыздарының ізімен.

Жер шарының тып-тыныш 
түкпірінде,

Желдей ескен жаманат шықты,
бұл не?

Суық хабар сумаңдап,
Адамзаттың 
Есі шықты табанда тіпті мүлде.

Сонан бері күн заулап, 
аттады айлар,

Басымызға қара бұлт – қаптады 
ойлар.

Дерт дауасын таба алмай 
дағдарғанда,

«Тәж тажал» деп ат қойып, 
таққан айдар. 

Айқасуда Ізгілік Сұмдықпенен,
Шайқасуда Өтірік Шындықпенен
Кетті айналып ақшаға тірлік деген,
Айналамнан сұғанақ... сұмдық 

көрем...

Сияқты еді кеп-кеше келбеті – күн,
Қашты тағы мазасы жер бетінің.
Адам біткен әзірше әлемдегі,
Таба алмай тұр бұл дерттің 

емге түрін...

Адам, сенің Тыныштық – асыл әнің,
Ақылыңның алдында бас ұрамын.
Тәж тажалды жеңесің,
Жасымағын!
Жаралғалы көрдің сен қаншама рет, 
Жер сілкініп...
Топан су тасығанын...

Тағы көрдің тажалды қара обадай,
Табиғаттың тағысы талады оңай,
Енді міне, 
Жын шықты құмырадан
Тәж тажалдай, 
Сақтан!
Бол Адам абай!

Қай жерде де қатер мен қауіп 
бар-ды,

Адамзатқа ақкөз дерт жауыққан-ды.
Кафе-барлар қаңырап, сап тыйылып,
Сайран қалды... сауалсыз 

сауық қалды...

Жаратса да мықты ғып Құдай әрі,
Аз қуанып ол көбірек мұңаяды.
Адам үшін қауіпті Жаратқанның,
Арасы мен масасы қылаяғы...

Иә, иә, сұмдық ел бұрын есітпеген,
Маңайымнан тарс жабық есік көрем.
Адам біткен қашқақтап бір-бірінен,
Сырт айналды сұмдық дерт 

сүргінінен.

Қайтіп қауіп жұмбағын шешіп 
берем?!

Сұмдық бұрын Адамзат есітпеген.
Өмір менен өлімнің алшақтығы,
Төрдей тіпті боп кетті бесікпенен.

...Оншақты күн осыдан бұрынырақ,
Ібілістен жүз есе зұлымырақ.
Пандемия патшасы құлағына,
Қалған-тұғын уәзір сыбыры ұнап.

Оның бойын билеген күдік қандай?!
Зұлымдықтан өзгесін ұмытқандай.
– Адамзатты құртатын таптым тажал,
Күллі Адамзат іске асыр біліп 

болмай.

...Ауада ұшып жүретін патшалық бұл,
Қасірет де есікті қақса анық бір.
– Сөйтіп адам атаулы қақпаныңа,
Түседі оңай,
...ол соған оқталып тұр.

Білмейді оның беймарал бірін Адам,
Қас қаққандай мезгілде зымыраған.
Жалмауыздар шығарып жібереді,
Жер бетіне жынды әлгі құмырадан.

Бұрын-соңды болмаған 
сынақ мұндай,

(Ауырғандар аман-сау құлап тұрғай).
Жер бетінен жоймақшы тіршілікті,
Мысық тілеу, сұрқия мына еһ, 

сұмды-ай!

...Уханьнан ұшқан дерт улы зәрін,
Шашып,
Жанның үйді-үйге қуды бәрін.
Адамзаттың сорына қандай ғана, 
Тәж тажалдай тап бүгін туды залым.

Бір-біріңді беу, Адам, шет көрмеңіз,
Мұны сынақ, өліара, өткел деңіз.
Аллам, өзің сақтай гөр!
Тәж тажалдың
Уысында тұр әлі көп пендеңіз...

Тұла бойым түршікті қорқыныштан,
Тұмсығымда мінекей, бет пердеміз.

Қорғасын оқ қасында түк болмайды,
Жердің үстін жексұрын бұлт 

торлайды.
Сақтан, сақтан, Адамзат, сақтанбасаң,
Құрығынан қу мыстан құтқармайды.

Қалтыратқан адамды қорыққаннан,
Аяқ асты не нәрсе болып қалған?!
...Кетті сынып сиқырлы құмырасы,
Пандемия патшасы періп қалған...

Құмырадан кенеттен шыққан 
жындай, 

Адамзатты тажалдан құтқар мұндай.
Жұмыр жерді жайлаған дертке қарсы,
Жұдырықтай жұмылды жұрттар 

тынбай.

...Шыққан жынға сиқырлы құмырадан,
Жердегі бар Адамзат бүгін алаң.
Тәңірім-ай, атомнан, ураннан да,
Тәж тажалдың боп шықты түрі жаман.

Пандемия патшасы құтырды шын,
Тәж тажалы зәрені ап бітірді ісін.
Сонан кейін ауаға ұшып кетіп,
Жер үстіне кеселін түкірді сұм.

Ажал көзін қанша рет тікті алдымнан,
Аллам өзің жер үстін құтқар сұмнан.
Аз болмады зардабы тәж тажалдың,
Құмырадан баяғы шыққан жыннан.

Тарап кетті лезде тегіс мүлде,
Тәж тажалмен әзірге жеңіс бірге.
Құмыраға сиған жын симай кетті,
Күллі әлемге,
Ұясы – жер үстінде!

Жер үстіне тәж тажал шашқан лаң,
Жасамыс та...
бәрібір жас та бұған.
Қақпан құрған аңшыдай кетер емес,
Қаскүнем дерт адамзат бастарынан.

Неден таптық, 
Не жаздық,
біліп болман!
Дәрменсізбіз,
Кетіп тұр ырық қолдан.
Тажал қайтсін визаңды,
Баса-көктеп
Ел біткенге кез келген кіріп барған.

Тәж тажалға бәрібір, патшасың ба?!
Шонжарсың ба, есеп жоқ ақшасында.
Пақырсың ба,
Жаужүрек батырсың ба?!
...Жан алғыштай төніп тұр тап 

қасымда.

Асып түсті Қытайдың қорғанынан, 
Джунглидің ну жыныс орманынан,
Жексұрын дерт жайлады жердің 

үстін,
Уын шашқан бейне бір ол да жылан.

Құрығынан құтқармас ол тіріні,
Ауада тұр антұрған,
Жер түгілі.
Алты құрлық қолында тәж тажалдың,
Төрт мұхитқа төнеді толқыны ірі.

Бұл дерт құдды албасты ала жылан,
Баршасына Адамның салады лаң.
Күннен күнге күшейіп бара жатыр,
Уы тарап жер-жерге манағыдан...

Пандемия патшасы шықты шектен,
Тажал көзін ауадан... тікті көктен.
Жердің шарын жеті орап аждаһадай,
Қасарысып, төске өрлеп тіпті кеткен...

Адам үшін аз емес апат... қайғы,
Алда-артыңа көрдің бе, қаратпайды.
...Пандемия патшасы онан сайын,
Алма-кезек қос санын шапаттайды.

***
Адам жалғыз патшасы жер үстінің,
Жер жүзіне жеткізіп келісті үнін.
– Пандемия патшасын құрықтауға,
Аттаныңдар! 
Депті-мыс – тегіс бүгін!

– Тыныштықтан күллі әлем бүгін ада,
Пандемия келмейді ымыраға.
Шұбар ала жыландай шыққан 

жынды,
Қане, қайта тығыңдар құмыраға!

...Адам жалғыз патшасы жер үстінің,
Өшірмесін тіршілік ол ұшқынын.
Ертеңгі күн есітсін бүгін түгіл,
Адамзаттың мәз-мейрам 

періште үнін.

– Құмыраға тығыңдар,
Құтырмасын!
Білсін бәлем, Адамнан құтылмасын.
...Солай, солай баршаға беріпті әмір,
Адам патша үнінде үкім басым.

...Құмырадан құтырып 
шыққан жындай,

Құбыжықтан өмірді құтқар мұндай.
Жексұрыннан Жер-Ана кетті шошып,
Аспандағы Ай мен Күн бұлттар 

тұрғай.

Басталды өстіп шайқасы өмір, өлім,
Тазартты Адам әуелі төңірегін.
Түртінектеп дәрі іздеп аласұрды,
Түріп тастап ғалымның көбі жеңін.

Адам қайтсін аптығып аласұрмай,
Жан біткеннің тәж тажал 

жарасындай.
Кеше ғана болғандар қырғи қабақ,
Бірікті енді бір үйдің баласындай.

– Дауасын тап тажалдың 
мына зұлым!

...Адам патша жұмсады уәзірін.
– Көк пен жерді шарлап кел керек 

болса,
Қуғандардан ғұлама сұра ғылым.

Адам патша тіл алғыш уәзірі,
Ұлыстарды аралап біраз ұлы.
Бір шаһарға келгенде,
– Дертке дауа таптың ба? – деп 

күмілжіп тұрады үні...

Күмілжімей қайтеді таппаса егер,
(Уәзірді бір Аллам сақта шебер).
Осы соңғы үміті болатұғын,
Бірге өзімен әйтпесе отбасы өлер...

...Ұшқын шашқан жас ғалым 
жанарынан,

Тоғыз айдай тік тұрып табанынан,
Дайын тұрды дәрісі әзірлеген,
Гиппократ дәріс ап сабағынан...

Тіршіліктің сан талай тосты ағысы,
Соған мәжбүр пенденің жас-кәрісі.

Әлгі ғалым жасаған кәдеге асты,
Әлем күткен «Спутник V» дәрісі.

Белгісіз дерт кезгенде байтағымды,
Шаттығымның шарасы шайқатылды.
Әлгі дәрі боп шығып емге дауа,
Құмыраға тықты әкеп қайта жынды...

Ал уәзір дәрумен тапқан дәрі,
Ғалымды ертіп жанына аттанды әрі.
Адам патша тұрды ұзақ алғыс айтып,
Шыныдағы дәріні ап қолдағы...

Жүзіне нұр жүгірер атқан таңша,
Жеңетін ем бұл дертті тапқан болса.
Уәзірі оралды ғалымды ертіп,
Құрғанымен күндестік қақпан қанша.

Қол қусырып қарсы алды 
ел қоштап ісін,

Мақұл көріп «Спутник V» дәрісін.
Алғыс айтты осы іске Адам патша,
Лайықты үлесін қосқаны үшін.

Адам патша нұрланып тіпті ажары,
Жас ғалымның жүзіне тік қарады.
– Саған арнап соқтырам алтын мүсін,
Сен боласың енді әлем 

мықты адамы.

Болатұғын жас ғалым ісі мықты,
Адам патша мансап та ұсыныпты.
Бірақ соның бәрінен бас тартыпты,
Ардақ тұтқан жан еді ол кішілікті.

Даңғойлардан даңқы оның барлық 
басым,

Мансап қуған майдалар 
даурықпасын.

Сақтанғанның сабағы, пандемия
Патшасының мінекей, алдық басын...

...Бұл аңызды біледі бір кісі анық,
Таң қалдырып жер жүзін тұрды ісі 

алып.
Құдды патша Сүлеймен құмыраға,
Су түбіне тастайтын жынды салып.

Қиын шақта бір-бірін серік білер,
Адамбыз біз,
Жетеді ерік-жігер.
Басын тігіп бәйгеге барша адамға,
Көмек қолын созып жүр еріктілер...

Шұбатылып шыққан жын шектей 
болып,

Түспей көзге тұс-тұсқа беттейді өріп.
Ала-бөлек беймарал өш адамға,
Денесінен деп-демде кетпейді еніп...

Мейлі, мейлі, қартсың ба, 
баласың ба?!

Өмір оты көзінің шарасында.
Арашалап науқасты жүр дәрігер,
Бәйек боп адам мен дерт арасында...

Ізгі ісіне жүрегің жарылмас қай,
Шүберекке түйіп ап жанын тастай.
Қалың өртте қаптаған адам үшін,
Қанатымен су сепкен қарлығаштай.

Тазалыққа, сақтыққа көңіл бөлген,
Келген дертке алдырмай,
Көбін жеңген.
Берілме адам, ешқашан, ешуақытта,
Тақымыңда Тайбурыл – өмір керуен.

Ашылды адам осылай алды құрдым,
Қалады елдің жадында мәңгі бұл күн.
Адам болсын бақытты,
Сап тыйылып
Тәж тажалдай жердегі әлгі сүргін...

***
...Аңыз еді осы бір жұрт қалауы,
Бірлік болса басыңа құт қонады.
Жер – Ананы Ізгілік төніп келген,
Қандай зұлым күштен де құтқарады.

Өркениет басталған соқпақтардан,
Адам барда беу, қашан тоқтапты 

арман.
Жаратылыс риза сол ғалымға,
Адамзатты апаттан сақтап қалған.

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Пандемия 
патшалығының  күйреуі

(мистикалық микропоэма)

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

БАҚЫЛАУ ПӘРМЕНІ

ПІКІР-ПАЙЫМ

Әсіресе, білім саласында еңбек 
ететін ұстаздар қауымы үшін оның 
маңызы зор. Кемел келешектің 
кілті – балалардың денсаулығын 
сақтауға тиіспіз. Қазір біз мектепке 
келетін балалардың ден сау лығына 
жете мән беріп, 5 сатыдан тұратын 
дезинфекциялық тексерудің толық-
қанды іске асуын қадағалауда 
ұстаудамыз. Сондай-ақ, қарым-
қатынасты шектеу, бала лардың 
үзіліс уақытында шоғыр лануын 
болдырмау бағы тындағы жұмыс 
нәтижелі. Бә ріміз құлақ түріп, ел 
болып елеңдеп отырған вакцина-
лау мәселесіне де байыппен қарау 
қажет. Ол ұжымдық иммунитет 
қалыптастырады, ал бұл жұқпалы 
аурудың таралуын бәсеңдетеді деп 
білемін.

Өңірде вакцинаның екінші 
кезеңінде 1261 педагог екпе сал-
дырды. Оның ішінде аудандық, 
қалалық білім бөлімінің басшыла-

ры, директорлар мен педагогтар 
бар. Өзім де №3 қалалық емханада 
вакцина салдырдым. Дәрігерлер 
денсаулығымды бақы лап, қан 
қысымымды өлшеп, дене қызуымды 
тексеріп барып, екпе екті. Білім 
беру ұйымдарын аралап, педагог-
тармен қарым-қатынас орнатып, ба-
лалармен кездесетіндіктен, вакцина 
сал ды рудың маңызы зор және одан 
қорқудың қажеті жоқ. 

Сәт сайынғы статистика ін дет-
тің таралуы бәсеңси қойма ғанын 
көрсетеді. Адам шығыны да аз емес. 
Өтпелі кезеңді өткеру, алқымнан 
алған індеттің жолын кесу және 
оның  таралып кетуін неғұрлым 
азайту мақсатында біздің елде 
барлық шаралар қолданылуда. 
Осыны ескеруіміз керек, саулық – 
сақтықта!

Ақзира ҚАСЫМОВА,
облыстық білім басқармасының 

басшысы

1000-нан аса педагог 
екпе салдырды

Коронавирус қайта күшіне мінді. Оның үстіне көктемде адам 
бойын әлсіздік билейтін кезеңде вирустың кең таралатыны 
түсінікті. Қауіпті індеттің мутацияға ұшы рауы да алаңдатып тұр.

Бірақ, бүгінгі таңда корона-
вирустың өршуін тежейтін вак-
цина турасындағы пікірлер қақ 
жарылған. Бұл көпшіліктің шара-
ның қаншалықты маңызды екенін 
толық түсінбеуінен деп білемін. 
Ал, өңірдегі  инфекция жұқтырған 
тұрғындардың саны көңілді күпті 
етіп отыр. Салдарынан «сары 
аймаққа» ендік. Сәуір айының 
алғашқы жеті күнінде 201 жағдай 
тіркелген. Көрсеткіш төмендемесе, 
карантин талаптары күшейтілуі 
мүмкін екені де айтылуда.

Адам бағалай білмейтін екі 
құндылық бар. Оның бірі уақыт 
болса, екіншісі – денсаулық. Дерт-
ке шалдығудың алдын алу үшін де 
саулықтың қадірін, сақтықтың мәнін 
уақытысында түсіну маңызды. 
Мен де екпе алған тұрғындар 
қатарындамын, ешқандай жағымсыз 
әсер болған жоқ. Бастапқы үш күнде 
сақтану керек, яғни суға түсуге, 
адам көп шоғырланатын  жерлерге 
баруға болмайды. Жалпы, кім-кім 

де карантин талабын сақтап, оған 
қоса індетке қарсы егілсе, біз одан 
тез құтыламыз деп ойлаймын. «Жа-
сыл аймақта» қалудың жалғыз жолы 
– екпе алу.

Айжан ӘЛІМОВА, 
Ә.Мүслімов атындағы 

№101 мектеп-лицей 
директорының орынбасары

Ауырмаудың 
жалғыз жолы

Соңғы жылдары дифтерия, сал, сіреспе, көкжөтел ауруларынан 
өлім-жітім жоқтың қасы. Бұл нәтижеге көп жылдар бойы жасалған 
белсенді вакцинациялаудың арқасында жеттік. Балаларда бұрын 
жиі кездесетін пневмония, вирусты гепатиттің А түрі ауруы да күрт 
азайды.

Коронавирус инфекциясының 
күш алуына байланысты бақы-
лаушы топ саны бүгінде 15-тен 45-
ке көбейді. Жыл басталғалы олар 2 
мыңға тарта нысанға бас сұғып, 130-
дан астам келеңсіз жағдайдың куәсі 
болды. Бір тоқ санның аяқталғаны 
кеше, тәр тіп бұзғандарға салынған 
айып пұл көлемі 11,5 млн теңгеден 
асып түсті. 

Облыстың бас мемлекеттік 
сани тариялық дәрігері Динара 
Жаңа бергенованың айтуынша, 
қоғамдық тамақтану орындарын-
да қызметшілер қорғаныш құ рал-
дарын қолдануға құлықсыз, кальян, 
караоке нысандары келу шілер са-
нын шектегісі жоқ. Ком пьютер клуб-
тары өздеріне қатыс ты тыйымға көз 
жұма қарап отыр. 

– Ойын-сауық сипатындағы, 
отбасылық, салтанатты, естелік 
шараларды өткізуге, үйде, адам 
көп жиналатын орындарда бас 
қосуға, мерекелік корпоративтер 
ұйымдастыруға тыйым салынған. 
Соған қарамастан жиын-той жал-
ғасып келеді. Жыл басынан бері 
үйде қыз ұзатып, ұл үйлендірген, 

тұсаукесер жасап, құда күткен 28 
жағдай анықталды. Жүзден көп 
адамды қонақ қылған кәсіпкерлік 
нысандарына айыппұл салынды, – 
дейді Д.Жаңабергенова. 

Әлемде, елде «COVID-19» қаупі 
әлі сейілер емес. Айналып кел-
генде, кінәлі – өзіміз. «Жұрттан 
ұят боладымен» ас беріп, той жа-
саудан тыйылғанымыз шамалы. 
Сол «ұяттың» бәрімізге кесірі тиіп 
жатқанын түсінбейміз. Мамандар 
«маска тақ, үнемі антисептик пай-
далан, әлеуметтік арақашықтықты 
сақта» деді. Бірақ оны құлаққа 
ілгеніміз ілуде біреу. Қазір әуел-
гідей қарқын жоқ. 

Аурудың асқынуы салдарынан 8 
сәуірде Қызылорда «сары аймаққа» 
айналды. Ендеше, мониторинг топ-
тарына екі есе күш түседі. 

– Бірақ біздің мақсат кәсіп-
керлік нысандарын, адамдарды 
жазалау емес. Бәріне түсіндіреміз, 
ескерту жасаймыз. Баршаңыздан 
карантин талаптарын сақтауды 
сұраймыз, – дейді облыстық мони-
торинг тобының жетекшісі Ләззат 
Бақтыбаева.

Тойлап жүрміз-ау, 
қашан ойланамыз?

Қызылордада карантиндік шектеу шараларының сақталуын 
бақылайтын мониторинг топтары былтыр жұмысын бастады. Сол 
жылы 4 мыңға тарта нысанды аралап, мыңға жуық кемшілік тапты. 
Көбі халыққа қызмет көрсету орындары мен үй-жайларда анық-
талған еді. Әкімшілік құқық бұз ғандар 44,5 млн теңгеге жуық айыппұл 
арқалады. 
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Бұл тарихи құндылық талай адам
дардың назарын өзіне аударды. Тас мү
сіннің сырын ашуға тарихшылар мен 
ар хеологтар, өнер зерттеушілері мен жер
гілікті өлке танушылар көп еңбектенді. Жер
гілікті  аты әйгілі граф Мечислав По тоцкий 
және поляк ақыны Тымон За бо ровский 
бұл ерекше жаңалыққа өз көзқарастарын 
білдірді. Тарихи ескерткіштің құпиясын 
ашуға  белгілі академик  Борис Рыбаков 
ықы лас та нытты. 2011 жылы Украина  Ғы
лым академиясының Археология инс ти 
ту тының қызметкерлері Алексей Комар 
мен Наталья Хамайко да өз көз қарас
та рын білдірді. «Загадки ис тории» жур
налының редакциясы да осы жауабы 
табылмаған жұмбақты шешкісі келетіндер 
қатарынан шет қалмады. Бұл басылымда 
Марина Викторова алғаш рет мақаласын 
жариялады. Ол өз мақаласына «Су дан 
шыққан мүсін» деген тақы рып қойды. Ал 
екінші мақаланы Андрей Под волоцкий 
жа риялады. Бұл жа рияланым «Орыстың 
ежелгі символы» деп аталды. Збруч 
мүсіні жайлы зерттеу жүргізіп, пікір біл
дір гендердің бәрі де бұл тілге қатысты 
ескерткіш, ол славяндарға тиесілі деген 
байламға ғана келді. Өйткені, олар бұл 
мүсінді  өзгелерден қызғанғандай сыңай 
та нытып, өздерінен басқа ешкімге де 
қиғысы келмеді. Ғалымдардың тап осындай 
қорытындыға келуі шын дыққа жанаса ма? 
Не үшін олар жа саған қорытындыларда 
дәлдік пен нақтылық жоқ?

Ал біздің зерттеулеріміз Збруч мүсінінің 
славяндарға ешқандай қатысы жоқтығын 
көрсетті. Оған көп теген дәлелдеріміз бар. 
Ол түр кілердің, анығырақ айтсақ, дулат 
тайпасының патшалар әулетіне тие сілі.  
Осы орайда: «Түркілер (дулаттар) мұнда 
қайдан жүр?» деген тағы бір заңды сауал 
туады.

Волга Болгарияның орта ға сыр дағы 
тарихшысы ГазиБарадж  «Ба радж тарихы» 
еңбегінде 620 жылы Ұлы Болгарияның 
ханы Құбы рат тың бұйрығымен оның інісі 
Шам бат Аскал ауылы орнынан Киев қа ла
сын тұрғызды. Содан соң олар әскер імен 
өздерімен жауласқан аварларға қарай 
жылжыды. Талантты қолбасшы Шамбат 
олар ды бас идіріп, жаулары Венгрия, 
Польша, Батыс Ук раинаға (қазіргі атауы) 
аттанып, жеңіске жетті. Шамбат өзінің 
аталары патшалық жасаған  Дуло (дулат) 
әулетінің құрметіне Дулоба (Дулеба) деп 
аталатын жаңа мемлекет құрды. Би лікті 
қолға алған соң ол өзінің туған ағасы 
Құбыратқа бас игісі келмеді. Ұлы Бол гария 
ханы мұндай әрекеттен соң өзінің айт
қанына құлақ асқысы келмейтін бауырын 
Қый ( түркіше қый – кесіп тастау)  деп 
атады.

Шамбат Дулобаға (Дулеба) 33 жыл 
бойы даңқ пен құрметке бөленіп билік 
жасады. Ол өте мықты мемлекет құрды. 
Түптің түбіне келгенде  Шам бат күшейе 
түскен франктардан жеңі ліске ұшырады. 
Ол Фанагория (Азов жағалауында) 
қаласына орналасқан Ұлы Болгария 
ханының әске ріне қа шып келді.

Құбырат өзінің тәккаппар әрі даңқ
құмар інісін кешірді. Ол оны тағы да 
Киев қаласына билік құру ға жұмсады. 
Киев қаласының тұр ғын дары ер тұлғалы, 
іскер қала бас шысын құрмет тұтып, 
жақсы көрді.  Олар өз қаласына Құбырат 
айт  қан дай, Қый (ерке бауырын осылай 
ата ғандай) деген атау қойды. Бұл атау 
Византия императорының Константин 
Багрянородныйдың  «Империяны бас қару 
жөнінде»  еңбегінде ұшырасады.

Сонымен, Дуло (дулат) патшалар әу
леті Украинаның ортасында да, батыс 
жа ғында да өмір сүрді. Олар өз бабала
рының аруағына арнап қа сиетті тас мүсін 
жасауға тапсырыс берді. Сол кездегі түр кі 
халықтарының діни нанымдарына бай
ланысты атабабаларының рухын құр
меттеді. 

Бұл мүсіннің басты кейіпкері кім? 
Біздің ойымызша, бұл символикалық 
кескіндеуде ағасы мен інісі Құбырат хан 
мен Шамбат әйелдерімен көрініс тапқан 
(жоғардағы бөлік). Збруч мүсіні мынадай 
үш деңгейден тұрады және осынша 
бөлікке бөлінген: жоғарғысы – тәңірі, 

ортадағысы – жарық дүниедегі пенделер, 
төмен дегісі – жер астындағылары. Ежелгі 
түркілер діни нанымдары бойынша 
Тәңірге табынып,  жоғарыда бейнелеп 
көрсеткеніндей  дүние үш бөліктен тұрады 
деп ұққан. 

Тас мүсінде түркілерге тән, тіптен 
галереяға дерліктей портреттер дәс түрлі 
нанымдар мен көптеген  әртүрлі бейнелер 
мен таңбалар бар.

Сонымен осы тас бейнеге назар 

аударайық. Ол тастан жасалған. Сла
вяндар  ежелгі замандарда  мүсіндерді 
ешқашан тастан қашаған емес, ағаштан 
ойып істеген.  Тас мүсіндер  (балбалдар) 
– ол түркілердің ежелден қалыптасқан 
дәстүрлі өнері. Оны оқып , танып білу ғана 
керек.

Енді осы тас мүсінге талдау жасап 
көрелік. Тас мүсіндер (балбалдар) – 
түркілердің  ежелден қалыптасқан сал
тын білдіреді. Басқа киген қал паққа назар 
салыңыз. Одан көретініңіз түркілерге тән 
бас киім бөрік. Бұл осы тас бейнеде нақты 
көрініс тапқан. Сол замандағы түркілердің 
киім үл гісінің, ортақ істегі бірлігі мен 
ынты мақтастығының нақты айғағы. Бас 
киім түркілер үшін ерекше маңыз ат
қарған, сол дәстүр бүгінге дейін жал ғасып 
келеді.

Тас бейненің кеудесіндегі сла вян
дардың көктем құдайы, махаббат пен 
некенің қорғаушысы, (академик Борис 
Рыбаковтың танымы бойын ша) сақинасы 
деп жүргендері – сол за мандарда пат
шалық құрған дулат тардың таңбасы. Бір 
еске салар лығы, сол тас мүсіндегі дулат
тар дың таңбасын сикейлер осы күнге де
йін сақтап келеді. Бір айта ке тетіні, си
кейлер (сикели) осы күнге дейін өз дерін 
Аттила мен түркі халық тарының ұрпағы 
деп санайды. Олар Румынияда, Венгрияда, 
Воеводинада өмір сүруде. Польшадағы 
Стефан Баторий – (түркіше – батыр) 
сикеи лерден шыққан ұрпақ.

Мүсінде мүйіз бейнесі – дулат патша
лық рудың символы. Ол руға Баламер мен 
Аттила және олар дың ұрпақтары Құбы
ратхан мен Шам бат жататын. 1893 жылы 
Перм гу берниясы Чердың уезі Керчев де
рев нясында Аттиланың екінші ұлы Теңіз
ханның жазу мен суреті бар тостаған 
табылды. Ол суретте қош қардың мүйізі 
бейнеленген. Сон дықтан, мүйіздің суреті 
ол дулат пат ша лық рудың ежелгі дәстүрі 
деуге болады.

Збруч мүсінінде қылыш бейнесі ерек
ше көрініс тапқан. Академик Бо рис Рыба
ков ол славян құдайы  Пе рунға қатысты 
деп ойлайды. Бұл – өте қате пікір. Мұндай 
қарумен сла   вяндар ешқашан қаруланған 
емес.  Бұл қару түркілерге ғана тие сілі. 
Мү сінде жалғыз ғана жануар – жыл 
қының бейнесін көресіз. Бар шаға мәлім, 

сол жылқы дегеніңіз түр кі лердің ең 
сүйікті жансерігі бол ғаны аян. Мүсіндегі 
үш бөлік те бірбірінен  көлемі және 
тақырыптық жағынан да ерекшеленіп тұр. 
Оның жоғарғы бөлігінде ең ерекше орын 
алған  Құбырат хан мен Шамбат өз әйел
дерімен бейнеленген. Олардың бәрі де 
композициялық жағынан нақты көрініс 
тапқан.

Ал енді орталық бөлікте дулебі лердің 
(дулаттардың) өздері тұр. Айт пақшы, 
белгілі араб саяхатшысы Максуди және 
басқалар дулебілер славян тайпалары 
емес деп жазған. Батыс Украинадағы көп 
әрі ерекше ха лықтардың бірі – полищуктер 
ежелгі дулебілердің ұрпақтарына жа тады. 
Олар дене құрылысы мен тектілігі және 
мәдениеті жағынан славяндардан өзгеше 
ерекшеленіп тұрады. Бұл халықтың тап 
осындай өзгешілігі көптеген ғалымдардың 
ба сын осы күнге дейін қатырып жүр.

Мүсіннің ортаңғы бөлігінде ба
ла бейнеленген. Ол – ұрпақ жал ғас
тығының айқын көрінісі. Соңғы бө лігінде 
тағы да адамдар бейнеленген. Олар 
қолымен жерді тіреп тұр. Бұл суреттегі 
ең басты идея атабабалар әруағы үнемі 
өз ұрпақтарын қолдап, демеп отырады. 
Бұл да түркілердің рухани жан дүниесін 
көрсетеді.

Збруч мүсінінде адамдардың қо
лын бейнелеуге ерекше назар ауда
рылған. Осы көріністерденақ олар дың 
ойлары мен сезімдері айқын аңғарылады. 
Сонымен жоғарғы бө лік тегі суретте 
адамның оң қолы кеу десінде, ал сол қолы 
кіндік тұ сында тұр. Түркілер өз Тәңіріне 
тап осылай  ризалығын білдіреді, өзінің 
аталарымен және ұрпақтарымен сә лем
деседі, ізгі ниетін білдіреді.

Екінші бөліктегі адамдар екі қолын екі 
жаққа қарай жайып, алақандарын ашып 
тұрғанын байқайсыз. Бұл олар дың өмірге 
деген құштарлығын аң ғартады.

Үшінші бөліктегі суреттегі қол бос 
емес, салмақ түсіп тұр. Бұл түркілерде өз 
басындағы жеке қателіктері үшін және 
атабаба әрауақтары алдында да өте 
ауыр жауапкершілік барын көрсетеді. Бұл  
моральдық жүйе мен адамгершілік ізгі 
қасиеттер түркі әлеміне ғана тән.

Тас мүсінде көзге онша аңғарыла 
бермейтін тағы бір ерекшелік бар. Ол 
– төменгі бөлікте бейнеленген адам
дардың мұрты мен сақалы. Жасы ұлғайған 
адамдардың ата атанып, сақал мен мұрт 
қойғаны, олардың өзі не деген құрметінің 
айғағы болған. Сақал мен мұрт түркілердің 
тастан қашалған ескерткіштерінде жиі 
кез деседі.

Жоғары бөліктегі адамдардың сырт 
киімдерінің ұзын болуы да түркілерге тән. 
Ол шапанды көбірек еске түсіреді. Енді 
ең соңынан бұлтартпас нақты айғақтарды 
айталық. Бұл – төменгі бө лікте бейнеленген 
аспарухтық бол гарлардың таңбасы. Таңба 
– нағыз шебердің туындысы.

Таңқаларлығы Збруч мүсіні бас
тапқыда Богит тауындағы құлама жар
тастардың арасында, Збруч өзенінің бас 
жағында тұрды. Оны 1984 жылы КСРО 
ҒА Археология институтының Карпаттағы 
экспедиция мүшелері тапты. Түркілер 
өздерінің діни на нымдарында аспан 
әлеміндегі өз Тә ңіріне табынып, онымен 
байла нысқа түсуге жақынырақ болу 
үшін биік тау жоталарын, өзендердің ең 
жоғарғы бастау алар тұстарын, табиғаты 
кере мет аймақтарды таңдады. Бұл мүсін
нің табылған орнында да ежелгі түр
кілердің өшпей қалған ізі бар екені анық.

Сонымен біздің көз алдымызда  күр
делі бейнелер – түркілердің  атабаба
лары тұр. Бір айта кететіні, құ  дайлар мен 
адамдарды топтап бей нелеу түркі лерге 
ғана тән. Жур налист Мария Викто рова 
былай деп жазады: «Ол кезде славян
дардың діни ұстанымдарында  бір құдай 
– бір мүсін болған». Збруч тас мүсіні 
ант ропоморфтық қатарға жатады. Ол 
кездерде славяндардың қолынан бұл 
келмеген. Ал мұндайлар түркілерде жетіп 
артылады. Бір айта кететіні,  тас мүсін мен 
адам бейнесін (бал балы) тастан қашап 
жасау тәсілі ду лат тардың отаны Оңтүстік 
Сібір мен Мон ғолияда, Қазақстанда кең 
тараған. 

Ал, басқа мүсіндердің Збруч мү сінімен 
қандай ұқсастығы бар? Ар хеологтар А.До
сымбаева және Н.Бө генбайдың «Жайсан – 
Шу өзені ал қабы түркілерінің киелі жері» 
атты кіта бында көп мәлімет келтірілген. 

Збруч мүсіні – таңғажайып, қай
талан бас, стандартсыз мүсін. Алайда, 
ол жалқы емес. Оларға ұқсас мүсіндер 
Еуразияның көптеген жерлерінде 
кездеседі. Ондай мүсіндерге ұқсас 
келетін мүсіндер Моңғолияның, Тува ның, 
Алтайдың, Оңтүстік Орал дың, Жетісу мен 
Сарыарқаның аумақ та рында кездесетіні 
зерттеліп, анық талған.

Тас мүсіндердегі құрамдар (ком по
зи ция) түркілердің пәлсапасын (фи лосо
фиясын), олардың дүние та нымын және 
өмір жұмбақтарын сезінудің,  сонымен 
бірге адамгершілік құн ды лықтар жүйесін, 
тарих және өткен ге көзқарас танытуын, 
бүгін мен бо  лашаққа, солардың барлығын 
ке шенді түрде біліп, ұғынудың  бір сипаты.

Збручтағы артефакт түркілердің  руха
ни байлығының ұланғайыр көк  жиегін 
көр сетеді, ол – ежелгі мә де ниеттің 
энцикло педиясы, баға жет  пес байлық. 
Құбырат хан мен ұр пақ тарының және 
атабабаларының баға жетпес өнеріне 
жете мән беріп, көңіл бөлудің кезі келді, 
өткеннің құндылықтарына оң көзбен 
қараудың сәті жетті. Сондықтан да Збруч 
ар тефактісінің көшірмесін Астана мен 
Алматыға, Тараз бен Шымкентке орнату 
– бүгінгі күннің талабы. Бүгінгі таңда 
ол Краков музейінде сақтаулы, ал оның 
көшірмесі де бар және олар Мәскеу 
мен Киевтің, Львов пен Тернопольдің 
музейлерінде салтанат құрып тұр. Біз 
өз тарапымыздан атал ған музейлерге 
түркілердің баға жетпес байлығын көздің 
қарашы ғындай сақтағаны үшін алғыс айта
мыз. Түркілер мен славяндарға Құ бырат 
хан мен Шамбаттың даңқты ісі жарқын 
жол ашып, қолдай берсін деген ниеттеміз.

Әбдіқадыр ДӘУІТБЕКОВ, 
М.Әуезов атындағы ОҚУ-ның 

ғылыми қызметкері, Чувашия Ғалымдар 
академиясының академигі, 

Ресей және Чувашия Жазушылар 
одақтарының мүшесі

ЗБРУЧ  
МҮСІНІНІҢ  
ҚҰПИЯСЫ 

1848 жылдың тамызында күннің  ыстығынан 
тартылған Збруч өзенінен (Австрия мен Ресейдің 

арасындағы шекаралық өзен, Батыс Украина)  
Збруч мүсіні деп аталып кеткен  ғажайып бір 

тас ескерткіш табылды. Оның  биіктігі 2,67 метр 
болатын төртқырлы баған үлгісінде сұрғылт түсті 
әктастан жасалған еді. Ол өте бағалы әрі жұмбақ 

тарихи ескерткіштердің  қатарын толықтырды. 
Қазынаның  сырын ашуға ұмтылғандарды 

қиялға бергісіз көптеген сауалдар толғандырды. 
Журналист Андрей Подволоцкийдің  былайша ой 

түйіндеуі кездейсоқ емес: «Оның табылуы – адам 
таңғаларлық жаңалық. Збруч мүсінінің құпиясы осы 

күнге дейін ашылмай келеді...». 

Бір кездері Аралдың бір 
қиы рындағы шағын ауыл – 
Қаратереңнен ағайынды Шә
кірат, Шәкізат атты қос аза  мат 
білімге аттанды. Бірі – Қы
зылорданың пед инс ти тутына, 
екіншісі – Каз ГУдың журна
листика фа ку ль тетіне. Бір ға
жабы екеуі де бас пасөз сала
сында ұзақ жыл еңбек етті. 
Аға Шәкірат тоқсаннан асты, 
ал Шә кізат аға арамызда жоқ. 
Көзі тірі болса, биыл тоқсанға 
келер еді. Амал қанша?! Тағ
дыр бізге аға жайында ес
телік жазуды бұйыртты.

ҚР ҰҒА корреспондент
мү   шесі, журналист, ғалым Ба
уыр жан Омаров бір әңгіме сін 
бы лайша бастаған еді:

– Бала Шәкізат еңбек жо
лын Қазалы, Қармақшы ау
дан дық га зеттерінен бастады. 
Туған жер дің табиға тын, құ
лазыған Арал ды тамсана, те
бірене жаз ды, Арал балық
шыларының өмі рін, жан 
дү   ниесін Шәкең дей жазған 
жур   налистер кемдекем. Ба
лық шылар әулет теріне те
бі  ренді. «Менің замандас
та рым», «Қос қайық», «Өңір 
тол  қындары» атты очеркті 
оқы   саңыз, балықшылар 
ауыл  ына сапар шеккендей 
бо ла  сыз».

Біз білетін Шәкең «Социа
листік Қазақстан» газетінде 
Ке ңесбай Үсебаев, Әзілхан 
Нұр шайықов, Жекен Жұма
за новпен қызметтес, ал Бал
ғабек Қыдыр бекұлы, Нұрға зы 
Шәкеев, сонан соң майтал
ман журналист Сей дахмет 
Бер діқұловпен КазГУда 
курс  тас болды. Сейдахмет 
Шә    кең нің ірі денесіне қа рап 
«До балдай» деп әзіл қа ғыс
ты  ратын. Баяғының па луан  
да рын дай келбетті аға әлі көз 
ал ды мызда емендей биікте 
тұр.

Қарымды қаламгер өмі
рінің соңғы жылдары жұмбағы 
көп тылсым дүниелерге қа
лам тербеді. «Айнұр ару», 
«Белбеу мен шапалақ», «Ат 
үс тіндегі операция», «Мә
риям шөп» атты дүниелер 
жазды. Сонымен бір ғана 
«Мә риям шөп» атты дү ниесін 
ой ға оралтайықшы. Бұл эссе 
жанры тұрғысында жазыл ған.

Бала кезінде біреуден Мә
риям шөбінің қасиеті жөнінде 
әңгіме естиді. Ол шөпті қолға 
түсірген адамның айы оңынан 
туадымыс. Кез келген кісінің  
денесіне ол шөпті тигізсең, 
тіле гіңді бірден орындайтын 
көрі неді. Ал енді ол шөпті 
қайдан таппақ? Бұл шөпті 
табу үшін тостаған ба қаның 
мекенін іздеу керек. Әр 
айдың басында бақа біт
кен ол шөпті жинап алады 
екен. Сөйтіп, бойына күш
қуат дарытатын көрінеді. Мі
не, оқиға осылайша одан әрі 
өрби түседі. Шәкеңнің «Қо
жақ» деген әңгімесі Ұлы Отан 
со ғысы жылдарында Ерназар 
атты азаматтың өмірінің қиын 
сәт терін қызықты баяндайды.

Біз Шәкеңмен біраз жыл 
қызметтес болдық. Азаматтың 
сырбазы еді. Тағдырдың сан 
алуан соқпағына ұшыраса 
да, бойын тік ұстап, болаттай 
шымыр келбетімен бәрін 
сабырға жең дірумен болды. 
Талай жердің дәмін татты. 
Қазақ баспасөзінің қара ша
ңырағы – «Социалистік Қа
зақстанның» аппаратында он 
бес жылдайеңбек етті. Ақтөбе 
облысындағы мен шікті тіл
шісі қызметінде бол ды. 1978 
жылы облыстық «Ле нин жо
лы» газетіне қызметке ауыс
ты. Содан газеттің бас шта

бы атанған жа уапты хат шы 
лауазымын ат қарып, зей
нетке шықты. Екі мәр те Қа
зақстан Журналистер ода ғы 
сыйлығы лауреаты бол ды, 
кө  лемді дү ниелер жазды. 
Очерк  терін жұрт шылық ықы
ласпен қабылдады.

Бас редактор Нұрділдә 
Уә лиев: «Біз Шәкеңнің аға
сы Шә кі ратпен бірге оқы
дық. Сырлас, сыйлас болдық. 
Шәкізат ұзақ жыл жауапты 
хатшы болды. Га зеттің маке
тін түрлендірді. Қа ламақы 
сая сатын үлкен жа уап кер ші
лікпен жүргізді. Жігіт тің сыр
базы, сырын сыртқа ал дыр
майтын нар тұлға еді» деп 
жазды.

Біз Шәкеңмен қатарлас 
бөл  меде отырдық. Өз өмірі
нен қы зықты әңгімелер ай
тып, думан датып отыратын. 
Бірде Шәкең Қы зылорда вок
залында екі бір дей жолау
шы ны кезіктірсе керек. Екеуі 
ұзақ жолға шыққалы тұрған 
жолаушы апалысіңлілі кісі 
көрінді.

– Жай тұрсыздар ма?
– Аға, билет болмай, вок

залда түнегелі тұрмыз. Бұл 
қалада танысымыз жоқ.

– Жүріңдер, біздің үйге. 
Екі жолаушыны таксилетіп, 
үйі   не қондырып, ертеңіне 
шы  ға рып сал ғанын, түн бойы 
әң гі ме лес кенін баяндағаны 
бар.

Тағы бір эпизод.
Шәкеңнің бөлмесінде те

мір  сей фі болды. Іші толған 
әр түрлі зат. Жібек орамал, 
қа лам сап, әтірдің түртүрі, 
ба лалар ойыншығы, т.б.

– Шәкеау, мына затта
рыңыз не, үйдегі жеңгемізге 
сыйлайтын заттарыңыз ба? – 
дейміз.

– Ой, Қайрекеай, кеңсеге 
келмейтін адам жоқ. Қызке
ліншектерге осы заттардың 
бірін қолдарына ұстатып, шы
ға рып саламын. Қуыс үйден  
құр шықпа дейтін қазақ 
емес піз бе? – деп қарап тұр. 

Қалқабай Әбенов пен Шә
кеңнің әзілқалжыңы бар еді. 
Бір күні саяжайда Шәкеңді 
жылан шағып алды да, ау
руханаға ауыр халде түсті. 
Қа лекең ауруханаға суыт 
бар ды.

– Не болды, Шәке?
– Жылан шағып алды ғой, 

Қалеке.
– Туу, соны да әңгіме 

деп. Біз сол жыланға шақтыра 
алмай жүрміз ғой, Шәке. Жы
лан уы медицинада ем деген 
бар, – деп  құшақтағаны бар.

Біз күні кеше ғана ара
мызда жүрген, пәни дүниенің 
орал майтын кемесімен са
пар шеккен Шәкізат, Қази, 
Оразбек, Өтеген, Жақсылық, 
Әскербек, Айжарықтарды жиі 
еске алып отырғанымыз аб
зал.

Сонымен Шәкізат аға 
жа   йында азкем сыр ағыт
қан дай болдық. Нені ұмыт 
қалдырдық. Баспа сөз са ла
сында тер төккен, туған жерді 
ұшқыр қаламымен жырлап 
өткен азаматқа лайықты 
құр мет әлі де жетіспей тұр. 
Қаламгерге бір көшеге есі
мі берілсе артықтық ет пес 
еді. Тұрған үйінде ес керт 
кіш тақта қойылса, ол алыс 
тан жарқырап тұрса одан әрі 
жарасары ақиқат. Бұл ұсыныс 
аяқсыз қалмайды деп білеміз.

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

Қазақстанның құрметті 
журналисі
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Ағайынды 
қоңыр қаз
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Жыр алыбы Әбділда Тәжібаев
тың қолдауымен қазақ әдебиетіне 
қадам басқан ақын қыздың жас
тық шағы, жалынды шағы Алматы 
қаласында, қазақ руханиятының 
қайнаған ортасы, әдебиет алып
тарының арасында өтті. Қазақ 
Ұлттық университетінің қабырға
сында Рымғали Нұрғалиев, Тұр
сын бек Кәкішев, Мәлік Ғаб дул лин,  
Зейнолла Қабдолов сынды ұстаз
дардан тәлім алды. “Қазақстан” 
телерадио корпора циясында ши
рек ғасырға жуық еңбек еткен ол 
қазақтың қабырғалы қалам гер
лерінің ішінде өзіндік өрнекті қол
таңбасымен, табиғи талан тымен 
танылды.

Жоғарыда айтып өттік, қолы
на қалам алып, әдебиет дейтін 
әдемі әлемге бет алған жас ақын 
Қатира Жәленова өзі туыпөскен 
топырақтың талантты перзенті, қа
зақ поэзиясында ерек қолтаң басы 
бар ақын, 

... Жазса Тарас Днепрді, 
Жазса Пушкин Еділді. 
Неге маған жырламасқа
Сырда туған елімді?! – дей тін 

жыр жолдары халқының жүре
гін де жатталып қалған Әбділда 
Тә жібаевтай абызды үлгі тұ тып, 
ұдайы шығармашылық бай ла
ныс та болады. Иә, білуімізше, сол 
ке зеңдерде Әбділда ақын М.Ма
қатаев, Т.Молдағалиев, Т.Ай бер
генов, М.Шаханов,  Ф.Оңғар сынова, 
К.Ахметова, Ж.Қыдыров сынды 
талантты жастарды айна ласына 
жиып, батасын берген екен. Бұл 
туралы Қатира апамыз өзі нің 
“Сырдан ұшқан қарлығаш” атты кі
табында жарияланған жүрек жар ды 
естеліктерінде баяндайды. 

Айтуынша, Қатира апамыздың 
әкесі Сыздық Ә.Тәжібаевпен бір 
рудан тараған аталас ағайын екен. 
Әрі екеуі түйдей құрдас болған. 
Жас кезінде ол кісі де Әбділда құр
дасымен ілесе Алматыға барып, 
оқуға түседі. Бірақ көп ұзамай, 
ел ге қайтады. Оған себеп: дін жо
лын ұстанатын әкесі Жәленнің 
қар сылығы болатын. Кейін әкесі 
ауырған кезде жасөспірім қыз 
сонау Алматыдағы Әбділда аға
сына мұңын шағып, дамылдамыл 
хат жазатын. Жауап келе ме, жоқ 
па, оған қарамайды, жаза береді. 
Сол хаттар арқылы өлеңдерін 
жол дайтын. Алғашқы өлеңдері ау
дандық басылымда жарияланып 
та жатты. Сондай бір күндерде Әб
ділда ағасынан хаттарына жа уап 
келіп, жүрегі жарыла қуан ған еді. 
Сол хаттардың біріне зер салсақ:

“Қарағым, Қатира! Сенің ба уыры 
елжіреп, жас жүрегі дүр сілдеп, 
мейірім тілеп, жақын ті леп тұратын 
тағы бір  хатыңды ал дым. Өмірге 
құштарлығы көп, сөй те тұра мұңды 
шертетұғын жас тығың маған 
ұнай ды. Бірақ сол қасиеттерді де 
дұрыс ұстап, тұтына білу керек. 
Көп шайқап, төгіп алмай, ұзаққа 
жеткізу керек, қарағым. Адамды 
әрлендіретін, әрі ге апаратын, жас
тай тоңазытып қалдырмайтын, ең 
алдымен, өз жылуы емес пе? Сол 

жылуыңды сақ та дегенім ғой, саған. 
Үйіші аман. Бәріңе де сәлем! Ағаң 
Әб ділда. 20 март, 1968 жыл.” 

Иә, осындай хаттардың ішінде 
ол кісі үнемі ағалық ақылкеңесін 
айтып, өлеңдеріне байланысты да 
ашық пікірін білдіріп, артықкемін 
түзеп отыратын. Осылайша жас 
ақынның қанаты қатайып, қаламы 
ұштала түсті. Әйгілі Әбділда ақын 
оның өкіл әкесі әрі рухани тірегі 
болды. Талай мықтылар түлеп 
ұшқан ҚазМУға оқуға түскенде 
де сол кісінің қолдауын сезінген 
еді. Соңғы курста оқып жүргенінде 
сол уақыттағы ең таралымы көп, 
беделді басылымдардың бірі – 
“Лениншіл жас” газетінде Ә.Тәжі
баевтың алғысөзімен бір топ өлең
дері жарық көреді. Иә, албырт 
жас тықтың асау сезімі бөлек қой, 
шіркін!..

Ой тоқтатып, қарамай айналаға
Барамыз ба, лағып айдалаға?
Біз таңдаған мына жол
Екеумізді
Алып кетіп барады қайда ғана?

Ғажап тірлік
Кімдерге ұнамасын.
Сол тірлікте сан рет сыналасың.
Екеуміз де білмейміз,
Алдымыздан
Тағдыр қандай тосып тұр 

сы бағасын?.. 
Өлеңдегі өмір шындығы кім

кімді де ойланды рады. Бар мен 
жоқтың арасындағы баянсыз 
өмірде болашағынан бақыт күту, 
үнемі оған қарай талпыну  – күллі 
адам баласына тән ұлы сенім емес 
пе?! Ал ақынның асыл мұраты – 
тек өзі ғана талпынып  қоймай, 
көп тің де көңіл құсын самғатып, 
үміт шырағын жағып, адалдық 
пен махаббатқа иландыра білу. 
Осы нау өлең жолдарын оқыған 
жандар қазақ поэзиясына тағы 
бір талантты ақынның келгенін 
сөз сіз мойындаған еді. Айта ке
тейік, осы жетпісінші жылдары 
Ф.Оңғарсынова, А.Бақтыгереева, 
М.Айтхожина, Қ.Бұғыбаева сынды 
қазақтың ақын қыздарының атақ
даңқы алысқа жетіп жататын. 
Осы апаларының соңын ала К.Ах
метова, З.Елғондиева, Х.Есен  қара
ева, Т.Оразбаева, Ж.Дәрі баева, 
Қ.Жәленова секілді сыршыл да 
нәзік ақындар ерекше қалам тер
беуімен елді елең еткізді. Осы 
жылдардың көңілде қалған ға
жайып сырсипатын “Көлсайдың” 
та биғатына тамсана тұрып, былай
ша жырлаған еді:

Аршын төсті құзтаулар 
аясында,

Жасыл желек,
Ну орман саясында.
Күнге ұмсынып
Алақан жаясың ба,
Күміс нұрға жүзіңді 

шаясың ба?!

Сұлу бейнең айналып 
жарасымға,

Сыр тұнғандай 
Тұнжыр көз қарасың да...

Тарқатылып мың өрім 
бұрымдарың

Табиғатқа наз айтып 
барасың ба?! 

Шынында, керемет сезім! 
Бұл өлеңде көлдің табиғаты мен 
ақынның тағдыры астасып жа тыр. 
“Күнге ұмсынып, алақан жая сың ба, 
күміс нұрға жүзіңді шая сың ба?!” 
– деген жолдар ақын жанын алай
түлей тербеген ша бытты шақтың 
көрінісі. Иә, осы ған дейін ақынның 
өлеңдері бір  неше жинақтарға 
енгізілді. “Кел, махаббат” атты 
таңдамалы жинағы шықты. Бұл 
кітабында ау  дар малары мен 
балаларға ар налған шығармалары 
жарық көр ді. Сол сияқты, тәжік 
ақыны Г.Су лай манованың “Қырық 
бұрым” атты кітабын аударған. 
Ал 2014 жылы ақынның «Сырдан 
ұшқан қар лығаш» атты жыр жинағы 
жа рыққа шықты. Осы туындысы 
үшін халықаралық “Алаш” әдеби 
сый лығын иеленді. Иә, өр мінезді 
ақынның өлеңдерінен адалдық пен 
мейірім тұнған адами асқақ бол
мысы аңғарылады. 

Аңқылдаған ақ көңіл 
бала жастан,

Бірге жүріп, бірге өсіп, 
араласқан.

Мен досымның жас көрдім 
жанарынан,

Шарасыз боп кеудесін 
нала басқан.

Адалдығың көк тиын,
Кейде осылай
Қаскүнемдік күш алса 

аран ашқан,
Сұмдық бар ма, сірә да одан 

асқан?! – деп шырпыр болады 
ақын. Ойлап қарасаңыз, әлде
кімнің басына түскен ауырт па
лықты  жантәнімен сезініп, жү регі 
сыздайды. Әлбетте, бұл – ақын дық 
жаратылыс. Негізінде, Қатира апа
мыздың жырларында нәзіктіктен 
гөрі батылдық басымдау екенін 
аңғарамыз. Қайсыбір туындысына 
назар аударсақ та тастүйін тұ
жырым, зор жауапкершіліктің сал
мағын артып жібереді. Бұл туралы 
ақынның өзі:

Шындық осы...
Ащылау болғанымен,
Сыр алдырмай жүреміз 

ел қамымен.
Ақындықтың салмағы мың 

бір батпан,
Басымызға бақ болып 

қонға нымен, – 
дейді. 

Иә, бұған титтей де күмәніміз 
жоқ. Кешегі өткен Қасым, Мұқағали, 
Сырдың Қомшабайы, Темірше, 
Асқар ақындары кешкен тағдыр 
да тап осындай. Кейде өлеңнен 
де жұбаныш таба алмай, көңілің 
құлазиды... Осындай бір сәтте туған 
ақынның “Жапырақ – жырым” атты 
өлеңінің де көтеріп тұрған жүгі өте 
салмақты. Неге десеңіз, қызылды
жасылды дү ние нің соңынан қуып, 
мадақ пен мансаптың буына 
елтіген пен де ескінің көзін, естінің 
сөзін керек қылар ма? Ал қоғам 
түгел құн дылықтарын жоғалтып 
алса ше?..Қорқынышты, әрине. 

Олай болса, жаны нәзік ақынның: 
...Құны қалмай қара бақыр,
Сұлулықтың сағы сынды.
Саудагер – күн санап жатыр,
Жырымды емес, табысымды.

Жаным ауыр жалықты ойдан,
Жабырқайды жетімжырым.
Көшкен жұртта қалып қойған
Алтын сақа секілдімін, – 

деп мұң шағуының мәнісі осында 
жатыр. 

Ақынның оқырман жүрегінен 
орын алуы – туындыларының шы
найылығында, жүректің қалыбы
нан өтіп, жан қалауымен қапысыз 
үйлесуінде деп ойлаймын. Айта
лық, кез келген адамның бойында 
сыртқа шығара алмай, булыққан 
әлдебір сырының болуы мүмкін 
ғой. Ақын жырын оқығанда сол бір 
сырының тиегі ағытылып, іштегі 
шері шыққандай болады. Иығынан 
бір жүк түскендей жеңілдеп сала 
береді. Жан дүниенің үндестігі де
геніміз – міне, осы. Тағы да жырға 
жүгінейік:

Өмір,
Өлім,
Арасы бірақ қадам...
Ойламайдыау осыны 

бірақ та адам...
Жарық дүние қаншама 

арбаса да,
Жан болар ма жалғанда 

тұрақ таған?.. 
Көрдіңіз бе, қазақтың қа

ра өлеңінің қасиеті осында ғой, 
шіркін. Егер осы сөздерді жәй қа
ра сөзбен айтып көрсеңіз, қалай 
болғанда, тыңдаушыңыздың жа
ны на ауырлық түсері анық. Ал, 
өлеңде ше, қорғасындай салмақты 
ойды қалқыған қауырсындай жеп
жеңіл жеткізген. Таңғаласың, тән ті 
боласың... Иә, қазақтың қара өле
ңімен жарты ғасырға жуық сыр
ласып келе жатқан ақын ның өмір
лік мақсат, мұраты – адам жанына 
шуағын төгіп, жарық дү  ниені жыр
ларымен жасан ды рып, жай ната 
түсу. Расында, ғазиз жүректен шық
қан ғажайып жыр дың күш қуаты 
күн көзін көле гейлеген бұлтты да 
ысырып, айналасын жапжарық 
нұрға бөлегендей әсер қалдырады.

Жарық дүние, 
Сырыңа қанып келем, 
Бірге жасап
Өзіңмен, 
Халықпенен!
Дәл өзіңдей
Жапжарық жырларыммен
Адамдардың бәріне
Жарық берем! 
Иә, сонау Қорқыт бабамыздан 

бастап, қаншама Сыр сүлейлерінің 
мағыналы сөзі мәңгілік мұра болып 
қалған Сырдың сағасы – өлең
жырдың арнасындай көрінеді... 
Осыдан жетпіс жыл бұрын Шие
лінің киелі топырағында дүниеге 
келіп, саналы да салиқалы ғұ
мы рын қазақ әдебиетінің, руха
ниятының өсіпөркендеуіне арна
ған ақын,  халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері Қатира 
Жә ленованың ғұмырбаянынан 
алар ғибрат мол.

ҚАТИРА ЖӘЛЕНОВА – 70

ҚАЗАҚТЫҢ 
ҚАТИРАСЫ

Жырсүйер қауым жиылған кешті қала 
әкімінің орынбасары Асқарбек Есжанов 
ашып, ақынға ыстық ықыласын білдіріп, ұлт
тық дәстүрімізге сай сыйқұрмет көрсетті. 

– Құрметті  Қатира Сыздыққызы, сіздің 
жырларыңыз сан алуан тақырыпты қамтиды. 
Өмірі өлеңмен өрнектеліп, жүректегі қуа
ныш, мұңын,  нәзік сезімін өлең жолдарына 
сыйғыза білген талантты ақын ретінде 
жырсүйер қауым туындыларыңызды зор 
ықыласпен қабылдағаны анық. Ойлы да 
отты жырларыңыз оқырманның жүзін нұр
ландырып, көңілін көкке көтереді. Ойға 
шуақ түсіріп, бойға қуат береді. Заманның 
болмысбітімін, адами құндылықтарды 
арқау етіп, тынбастан жырлап келе жатқан 
айтулы ақын ретінде біз үшін орныңыз 
ерекше. Сізді бүгінгі мерейтойыңызбен 
қалың оқырмандарыңыздың, қала әкім
дігінің атынан құттықтай отырып, шығар
машылығыңызға зор табыстар тілейміз, – 
деді А.Есжанов. 

Қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
ақынның замандасы Сайлаубай Әбішев 
кеш иесі Қатира Жәленоваға құттықтау 
лебізін білдіріп, ақын шығармаларындағы 
адами асқақ сезім, өрелі ой, өмірлік 
рухани құндылықтар тұрғысындағы тол
ғам дары жайлы пікірін айтып, бүгінгі 
таңда ақын мұратының орындалғанын 
атап өтті. ҚР Мәдениет саласының үздігі, 
белгілі айтыскер ақын Серік Ыдырысов 
“Қа тираның қаламы” деп аталатын арнау 
өлеңін оқып, ақын қаламынан туған қуатты 
жырлардың өнегелі де өміршеңдігін паш 
етті. Сондайақ, ақынның сөзіне жазылған 
Е.Елгезековтың “Жылайды жапырақ” әні 
көрерменнің көңілін бір серпілтіп тастады. 
Әсіресе, Қызылорда “Жастар театрының” 
өнерлі қызжігіттері тебірене оқыған ақын 
өлеңдері, сахналық қойылымдары ерекше 
әсерлі болды. 

Қалалық кітапхананың жас оқырмандары 
ақынның балаларға арнаған жырларын 
жатқа оқыса, кішкентай күйші, қаладағы 
“Orda scool” мектебінің балдырған оқушысы 
Әли Мұхамедияр күйші Ә.Желдібаевтың 
“Ерке сылқым” күйін тартып, елді тәнті етті. 

Әдеби мазмұны бай, әсерлі кешке 
ақынның қаламдастары, достары, шәкірт
тері қатысты. Шара соңында ақын Қатира 
Жәленова шығармашылық кешін ұйым дас
тырушыларға және қатысушыларға алғысын 
білдірді. 

“СБ” ақпарат

Сыр топырағында туып, сара соқпағымен, саңлақ өнерімен шығармашылық 
биігіне көтерілген тұлғалар қаншама?! Олардың қай-қайсысы да өз дәуірінің жүгін 
көтеріп, өміршең туындыларымен елінің есінде қалды. Аймағымыздағы аға толқын 
ақын-жазушылардың қатарында поэзия атты патшалықтың табалдырығынан аттап, 
төріне озған Сыр елінің ақын қызы, қабілет-қарымы, парасат-пайымы бөлек Қатира 
Жәленованың қазақ қаламгерлерінің ортасында шоқтығы биік. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

“ӨМІРІМНІҢ 
ӨРНЕГІ 
ӨЛЕҢІМДЕ”

Сырда туып, сыршыл да нәзік, 
жібектей көркем жырларымен 
оқырманның жүрегін жаулаған арқалы 
ақын, қарымды қаламгер, халықаралық 
“Алаш” әдеби сыйлығының иегері 
Қатира Жәленова биыл 70 жасқа толып 
отыр. Ақынын ардақтаған Сыр елі 
А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық 
мәдениет үйінде “Өмірімнің өрнегі 
өлеңімде” атты шығармашылық кешін 
өткізді.

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық кітапханада «Ұлттық 
аударма бюросы» қоғамдық 
қорының атқарушы директоры 
Рауан Кенжеханұлымен кездесу 
өтті. Жиынға облыстық мәслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов 
қатысты.

Рауан Кенжеханұлы «100 жа
ңа оқулық» жобасы бойынша атқа
рылған жұмыстар туралы айтты. 
Гу манитарлық бағыттағы әлемнің 
ең үздік оқулықтарын аударып, елі
міздің барлық жоғары оқу орын
дарына жеткізу, сол арқылы гума
нитарлық білім мен ғылымның 
маз мұнын жаңартуды көздейтін жоба 
аясында қазақ тілінде жарық көрген 
100 оқулық бүгінде еліміздің 130
дан астам оқу орнына таратылған. 
Олар – философия, әлеуметтану, 
пси хология, тіл білімі, дінтану, тарих, 
әдебиет және өнертану, құқық, сая
саттану, экономика мен кәсіп кер
лік, менеджмент пен маркетинг, 
медиа мен журналистика салаларын 
қамтиды.

– Оқулықтар тізімі еліміздің жо
ғары оқу орындарының оқытушы
ла ры мен ғалымдарының ұсы
ныс  тарына сүйеніп жасалды. Бұл 
– не гі зінен дүниежүзінің маңдай ал
ды уни верситеттерінің оқу бағдар
ла  ма ларына кірген, әлемге танымал 
ғалым   дардың мил лиондаған дана
мен таралған кітаптары. Оларға 
сұра  ныс та өте үлкен. Мысалы, Сти
вен Ковидің «Жасампаз жан дардың 
7 дағдысы» деген кітабы біздегі 
кітап дүкендерінде 10 жыл бойы 

бестселлер қатарында. Осын дай бүкіл 
әлем оқып, дәл қазір талқылап жатқан 
кітаптарды орысша басылымымен 
жарыса қазақша шы ғарып жатырмыз. 
Бізде мұндай кітап тарды қазақ тілінде 
оқу, талқылау, пікір білдіру мәдениеті 
қалыптасып келеді. Бұл алда жасалуы 
тиіс үлкен жұмыстың басы ғана, – 
деді қоғамдық қордың атқарушы ди
ректоры.

Аударылған оқулықтардың әрқай
сысы 10 мың данамен басы лып, елі
міздегі барлық жоғары оқу орын

дарына, соның ішінде жекеменшік 
уни верситеттерге де тегін тара ты лу
да. Оқулықтардың электронды нұс
қа ларын интернеттен еркін оқуға 
бо лады. Кітаптарды са тып алғысы 
ке летін көпшіліктің сұрауы бойынша 
қосымша тираж басылып, кітаптар 
еліміздегі ірі кітап дүкендеріне де 
жетті.

– Одан басқа, Оксфорд баспа
сымен бірге «Oxford Kazakh Dic
tionary» деген атпен үлкен қазақ
ағылшын және ағылшынқазақ 
сөз дігі шығады. Бұл аударма сөздігі 
өте ауқымды, көлемі мың беттен 
асады. Үлкен әрі аса маңызды жұмыс. 
Сонымен қатар, балалар әдебиеті 
бағытында да отызға жуық негізгі 
кітаптарды аудару жоспарда бар, – 
деді спикер.

Сондайақ, Рауан Кенжеханұлы 
тілдің әлеуетін көтерудегі техноло
гиялық мүмкіндіктер туралы да ой
ларын ортаға салды. Осыдан бір
неше жыл бұрын Googlеаудармашы 
жүйесіне қазақ тілі қосылған болатын. 
Енді «Ұлттық аударма бюросы» Goo
gle компаниясымен бірлесіп, қазақ 
тіліндегі сөзді тыңдап, оны түсініп, 
өзі мәтінге айналдыратын және кез 
келген басқа тілге аудара алатын 
жүйені іске қосқан.

– Жүйенің іске қосылғанына бірер 

апта болды. Бұл ана тілі міздің әлеуетін 
едәуір көтереді деп ойлаймын. Ана 
тіліміздегі бі лім өзімізге қажет болса, 
оны біреу ден талап етпейақ, әркім 
өз бетін ше жұмыс істеп, үлес қосуына 
мүм кіндік бар екенін атап өткім 
келеді. Мысалы, интернетте ақпарат 
іздеген адамның Википедияға көзі 
түспеуі мүмкін емес. Өйткені ол – 
іздегенге табылуы оңай және тегін 
энцикло педиялық мәліметтердің ең 
үлкен қоры. Меніңше, бұл мысалдың 
біз үшін, қазіргі қазақ қоғамы үшін 
де маңызы зор. Қазақ тілінде біз осы 
жобаны қолға алған тұста 7 мың ғана 
мақала болған. Бүгінде 200 мыңнан 
асты. Бұл жобаға да мейлінше көп 
адамның назарын аудару керек. 
Қазақша Википедияға мақала салу 
– әрбір тілге жанашыр адамның хоб
биіне айналса екен дейміз, – деді ол.

Сөз соңында «Ұлттық аударма 
бюросының» атқарушы директоры 
«100 жаңа оқулық» жобасы жалғаса 
беретінін атап өтті. Ана тіліміз бен 
өз тіліміздегі білім мен ғылымды 
дамытамыз де сек, аударма жұмысы 
тоқтамауы тиіс. Тек оқулық пен 
танымдық кітаптар ғана емес, көркем 
әдебиет те, кино мен телехикаялар, 
анимация, веб ресурстар мен видео
ойындар, жалпы сұранысқа ие маз
мұнның барлығы аударылуы қажет.

GOOGLЕ ҚАЗАҚША СӨЙЛЕЙДІ

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb
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Шабыт

Өмірге көзқарасын қа лып тас тыр
ды. Қажырқайрат жинады. Осылай
ша жақсы деген атқа лайықты болды. 
Бүгінде соңында қалған ұр пағы әкенің 
ізгілікті ісін ама нат көріп, сол биіктен 
төмен түспеуге талпынып келеді. Иб
рагим атамыздың ұлы – Жорабек Нұ
рымбетов әке өне гесін құрмет тұтып, 
өзінің ұрпағына ұлағат ретінде дә
ріптеп жүр.

–Өткен ғасыр кімкімнің де тағ
дырына оңай тиген жоқ. Әкем жаста
йынан атаанадан айырылып, өмірдің 
сан соқ пағын басынан кешірген. Ши
елі өңірінде дүниеге келген ол бала 
жасынан жетім діктің ащы дәмін татты. 
Бірде әкемнің қағаздарын ақтарып, 
өзінің өміріне қысқаша шолу жасаған 
жазбасына көзім түс ті. Онда біз біле 
бермейтін көптеген деректер бар екен. 
Сол жазбада әкем «1932 жы лы анам 
қайтыс болды. Мен және қарындасым 
бала лар үйіне қабылдандық. Қа рын
дасым аштықтан қайтыс бол ды. Бұл 
мен үшін ауыр соқ қы еді. Осылайша 
Нұрым бе тов тер отбасында жалғыз 
қалдым» депті. Балалар үйінде төр
тінші сы  ныпқа дейін білім алады. Со
сын Ташкент қаласына жол тартады, 
– деді Жорабек аға  мыз.

Сол кезде елдің бәрі жан сауғалап 
Ташкентке ат басын тірейтін. Жетім
діктің ауыр зардабын тартқан жас 
бала ерте есейіп, күнкөрістің қамымен 
өзбек жеріне қадам басты. Бұғанасы 
қатпаған шағы болса да, еңбек ету
ден қашқан жоқ. Бірде газет бе тінен 
Ташкент теміржол тех никумына оқуға 
шақырған ха барландыруды көзі ша
лады. Оқуға деген ынтасы оянды. Қо
лында төртжылдықты бі тір ді деген 
анық тама ғана бар. Дегенмен, бұл 
анық тама оқуға түсуге жарамайды. 
Оны сегіз жылдықты бітірді деп түзетіп, 
сол оқуға түсіп кетті. 

Білім алу жолында барлық қиын
дыққа төзді. Кітапхана жағалайды. 
Оқу дан бас кө тер мейді. Мо йын ға түс
кен ауыртпалық жас жі гітті тығы рыққа 
тіреген сәті аз болған жоқ. Күндердің 
күнінде «Мен неге Сталинге хат жаз
баймын?» деген ойға берілді. Қолына 
қалам мен қағаз алып, онда өзінің 
бар лық жағдайын жеткізді. 

Арада бірекі ай өткенде үш кісі 
келіп «Ибрагим Нұрым бетов сенсің 
бе?» деп сұрайды. Содан кейін өздері
мен бірге жүруді сұрайды. Ташкенттің 
орталық бөлігіндегі дүкеннің біріне 
барып жас жігітті бас танаяқ киіндіріп, 
тағы бір жерден тамақ алып береді. 
Келесі кезекте техникум бас шылығына 
оған барынша қам қорлық жасауға 
тапсырма береді. Осылайша оқу ор
нын да алаңсыз білім алуына қолайлы 
жағдай жасалды. 

Өзінің жазбасында Ибра гим ата
мыз әңгімені төмендегіше өрбітеді. 
«1941 жылы соғыс басталғаны жө нінде 
суық хабарды естідік. Өзіме барынша 
қамқорлық көрсеткен Кеңес одағы 
бас шылығына ризашылығым шек сіз 
еді. Отан қорғауға атта нуды міндетім 
санадым. Ташкент қаласы аумағында 
екіайлық дайындықтан өтіп, содан 
соң тағы да алты ай бойы сержанттық 
оқу сына ғынан өттім. Осы лайша май   
дан даласынан бірақ шық тым. 1942 
жылдың 19 қа ра ша сында Сталинград 
майданында ар тил  лериялық шай қас қа 
қатыстым. Ар тил ле риямен оқ жаудыру 
оңай емес. Бар лық нысананы дұ рыс 
шығару ке рек. Ал дың ғы қа тарда біздің 
жаяу әскер жүреді. Сондықтан барлық 
есеп дұрыс болуы тиіс. Шайқастан 
кейін біздің әскер алға қарай жылжи 
бас тады. Жау басып алған ай мақтар 
қайтадан өзіміздің қо лымызға өтті. 
Сол шайқаста маған үшінші дәрежелі 
«Даңқ ордені» берілді». 

Соғыс жылдарында ол Запо ро
жье, Тирасполь се кіл ді қалаларды 
азат етуге қа тысқан. Одан кейін Ру
мы ния, Венгрия елдерін жаудан та
зартты. «Буда пештті азат еткені үшін» 
ме далімен марапатталып, екін ші дә
режелі «Отан» орде нін өңі ріне қа
дады. Қайсар жауынгер соғыстағы 
наг ра да лар ынан басқа 10 мере келік 
ме дальмен марапатталды. 

Қадірменді қария естелігінде со
ғыс да ласындағы қиын жылдар жө
нінде ойпікірін білдірген екен. Көз 
салып көрелік. «Со ғысқа марапат алу 
үшін бар ған жоқпыз. Отан қорғау – 
бас ты мақсатымыз. Қиянкескі оттың 
ішінде елге амансау абы роймен 
оралуды ар ман дайтын едік. Шүкір, 

елмен аманесен қауыштық. Бұл Ал
ла тағаламыздың маған берг ен бағы 
болса керекті. Бірде мынадай оқиға 
болды. Командирдің тапсырмасын 
орындап, өз орнымызға қай тып келе 
жатқан бетіміз еді. Жол шетінде үюлі 
тұрған шөп тің қозғалғанын байқа
дым. Дереу сол аумаққа мылтық кезеп 
тұра қалдым. Ішінен адам шықты. Ол 
жау тыңшысы да болуы мүмкін ғой. 
Оны батальон штабына алып ке ліп, 
командирге тапсырдым» дей ді Иб
рагим атамыз өзінің жаз басында. 

Қанқұйлы соғыстан 1947 жылы 
туған топыраққа аманесен қадам ба
сып, еңбекке араласты. Алдымен ас
тық ба засының күзетшілер бастығы 
қызметіне кірісті. Есепқисапқа жүй
рік тігі көп адамға шара па тын тигізді. 
Тө менарық станса сын дағы ара лас 
дүкенде қызмет ат қа  ратын жас қыз 24 
мың сом қа рыздар болып қалады. 

«Ол уақытта бұл дегеніңіз – өте 
қомақты ақша. Оған қарыз болған 
адам 10 жылға сотталып кетуі мүмкін. 
Мен басшыға барып дүкенді тек
серуге жіберуді сұрадым. Үш аптадан 
астам уақыт бойы есепқисапқа көз 
салып, қыз дың бір тиын да берешек 
бол мағанын нақтыладым. Сон да әлгі 
қыздың қуанғанын айт саңшы. Бұл 
қазіргі жастарға тағылым болсын 
деп жазып отырмын. Адам бірбіріне 
жақ сылық жасап отыруы тиіс» депті 
И.Нұрым бетов естелігінде.

Ол кісі кейіннен реви зорлық қыз
мет атқарып, елжұрт алдында үлкен 
қоше метке бөленеді. Бір күні оны 
бас есепші шақырады. Өзіне 500 
сом ды жолсапарға берілген қаржы 
ре тінде жазып, орнын бірдеңе етіп 
жауып беруін сұрайды. Жастайынан 
өмірдің ащытұщысын татып өскен 
азамат мұндай жат әдеттен бірден бас 
тартады. Алайда әлгі басшы бұл кісінің 
соңына түсіп, біліктілігі жоқ деп жұ
мыстан шығарып жібереді. Арада көп 
уақыт өтпестен Шым кенттегі есеп
шілер да йын дау курсын бітіріп, елге 
оралды. Төменарықтың ір ге  сінде 
жат  қан аумақтан «Крас ная Звезда» 
кең  шары құрылып жатқан кезі екен. 
Жас маман мал фермасының есепшісі 
қызметін атқарады. 

– Әкем айтқан мына әң гіме еске 
түседі. Бірде үйі міз ге белгісіз біреу 
бір жілік ет әкеліп тастаған екен. 
Ана  мыз дан сұраса, оның кім еке нін 
біл мейді. Дереу ферма бастығы қыз
метін атқаратын корей азаматына 
барады. Әлгі еттің қайдан келгенін 
сұ рай ды. Сонда әкемнің адал дығына 
бас шайқаған ол «Иб рагим, біз сіздің 
таза, адал екеніңізді білеміз. Алайда, 
дәл осындай шыншыл деп ойлаған 
жоқпын» деген екен. Одан әрі мән
жайды ұғын дырып, шаруашылық тара
пы нан ай сайын бір жілік ет беріп тұруға 
шешім қабыл данғанын жеткізіпті. Әкем 
осындай қасиеттерінің арқа сында өз 
қызметінде абы ройға кенеліп, сол 
жерде 32 жыл бойы жемісті еңбек етті. 
Ол кісінің турашылдығы, адалдығы, 
әділдігі біздің өмір ге көзқарасымызды 
қа лып тастырды, – дейді Жорабек аға
мыз бізбен әңгімесінде.

Тағы да Ибрагим атамыз дың қол 
жазбасындағы «Мен кеңшар да фер
маның есепшісі болып жүргенде Омар
бек Таңатаров деген басшылық қызмет 
ат қарды. Үлкен жү ректі, көпшіл, іскер 
азамат еді. Жа сымның қырықтан енді 
асқан кезі. Омекең жақсы қасиеттерді 
бойыма сіңіруге әсерін ти гізді» деген 
ойын кө зіміз шалды. 

Ибрагим атамыз зейнетке шыққан
нан кейін ауылай мақтағы ағайынның 
ақыл шы сына айналды. Ұрпа ғына ма
ғыналы тәрбие беріп, жақ сы мен жа
манды ажыра туға баулыды. Құдай 
қосқан қосағы – Нәлшайым екеуі екі 
ұл, үш қыз тәрбиелеп өсірді. Олардан 
20 немере, 27 шөбере сүйіп, бақытты 
ғұмыр кешті. 1991 жылы әйелі қайтыс 
болып, 1999 жылы Қызылорда 
қаласында қызмет атқаратын баласы 
– Жорабектің қолына келді. 

Ғасырғұмыр жасаған қа зыналы 
қария Ұлы Жеңіс тің 75 жыл мерекесіне 
жете алған жоқ. Көзі тірі болған
да биыл тұптура 100 жасқа толған 
мерейтойын аға йын ның ортасында 
атап өтер еді. Ол кісінің көзі кеткен
мен, қаншама ізгілікті ісі ел ара
сында жиі айтылады. «Жақ сының аты 
өлмейді» деген тәмсілдің рас екендігі 
осыданақ аңғарылса керекті. 

Адам баласына берілген өлшеулі өмір 
тағдыр-таразы секілді. Әркімнің өзінің жүретін 
жолы бар. Олардың арасында ғибратты 
ғұмырымен ұрпаққа ұлағат сыйлаған аяулы 
жандардың беделі әрқашанда биік. Аймақ 
жұртшылығына есімі жақсы танымал 
Ибрагим Нұрымбетов атамыз сол түзу жолдан 
жаңылып көрген жоқ. Ізгілікті ісімен елдің 
есінде қалды. 

Жастайынан тағдыр тауқыметін тартса 
да, сағы сынған жоқ. Бұл сынақ жас 
жігітті ширатты. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Ғасыр
ғұмыр ғибраты

Мыңқала. Байлығы мен бағы 
бәсекеге түскен мегаполис. Ойшұ
қыры өзектес, сағалы сайға созыла 
жамбастап, ысмай сіңген ортасы 
тың беткейге жылыстаған құтты 
мекен. Қырға иықтаса  жайғасқан 
екі қабатты, әрлі үйлердің бірі. 
Ауладағы кәкіршүкірді термелеп, 
қонақ күткелі жатқан отағасы Нұр
бай иығына ілген көнетоз курт ка
сының жыртық қалтасынан безіл
деп, дірдек қаққан телефонды 
тінт кіленіп тұрып әрең алды. 
Бөг де нөмір. Танымады. Азкем 
кіді рістеген ол оны   құлағына 
сүйкеген.

– Иә! – Қоңыр үннен сұрақ ара
лас таңданыс қабаттасып шықты.

– Аға, мен ғой ініңіз Пырдан. 
Ассалаумағалейкүм!

– Уағалейкүмсалам.
– Есіңізде ме? Аққорғанда өт

кен ағайындардың асында бірге 
бол ғанбыз. Үйіңізге жеткізіп салған 
едім ғой.

– Ммм...
– Тұмаусұмаудан амансыз ба, 

аға? Қайдасыз?
– Аманшүкір. Үйде, – деді Нұр

бай бейтаныс туысқа келте сөйлеп. 
Жалмажан бөгде туыс өз мұратын 
мәлім етті.

– Сізге бұйымтайым бар еді. Он 
минөтте болам.

Әп дегенде сөзді бағамдай 
қой маған Нұрбай аяқ астынан аб
дырады. Белін жазған күйі сіресіп 
тұр. Ойы екіжар. Таңданыс та, то
сырқау да бар онда. «Көксоққан!» 
деді ол жатсынудан арыла алмай 
әрі уақытты шамалап. – Килігуін 
қара... Шал қыртысты маңдайын 
тыр наштады.  – «Бұйымтайы» нес 
тағы?! «Сізге бұйымтайым бар» 
дей ді. Берсең де, алсаң да... Жүрісің 
жайсыз екен! 

Ол селдір шашын әрліберлі 
жатқызып, жоғары қайырды. Ауыл 
демекші, көптен бері хабарошар
сыз інісі Байділла есіне түсті. 
«Бәлкім. Сол сойыс беріп жіберген 
шығар. «Ақыры, қалаға кетіп бара 
жатсың, ала кет» деп сұранған 
болар бұдан...». Шал жөнсіз қыбы
жықтады.

Ес білгелі орысша ойлап, орысша 
жазған шал «бұйымтай» сөзін ұғына 
қоймағанына ыңғайсызданса да, 
намыстанған жоқ. Бірақ, білуге 
құмартты. Сыр бойындағы шаңдақ 
ауылда дүниеге келді демесең, 
оның бүкіл қазыналы өмірі қалада 
өткен. Қыбыржыбыр тіршілігі ас
тасып жататын ордашаһар. Зауыт. 
Басшылық қызмет. Қазіргісі – дер
бес зейнеткерлік. Ағайынтуыс 
жиы лып, осыдан он жыл бұрын 
Нұр байды «Тілге жетік. Кісілігі 
бүтін. Бағамды қария» деп ру бас
шы лығына ұсынған. Содан бері бұл 
жалпақ жұртпен үйірлес. Астас. 
Мұқтаж жанға медеткерлігі де бар. 

...Сары таксиден қунақ түскен 
науша, жігіт ағасы төңірегіне та
ңырқай қарағыштап, ніл қара көк 
қақпаға жасқана бас сұқты. Жүк
сіз. Салт басы. Оның шамбыл шлә
пісі мен қаудырақ плащі «Біз жет
пісінші жылдың сәнүлгісіміз» деп 
тұр. Киімі ажарсыздау болғанмен, 
қонымды екен. Туфлиі шаңдақ. 

Нұрбай бір қасын көтеріп, жел
кесін қасыды. Дүдәмал пішіні 
анықтанық. Олақ ойы делсал. 
Үйірсек таныс үй иесімен қос қол
дап сә лемдесті. Бауыры езі ліп, 
саулық сұрады. Оның ұзын дене
сімен иі ріле ерген қолаңса аралас 
күн иі сінен тіксінген үлкен кісі 
демін тежемекке мәжбүр. «Мы на 
қу ішкен бе?! Қалай...» деп сек
тенді одан бөлек. Шал тікенек 
басардай алға жылжымады. Қолын 
созыңқырап тұр. Шырамытты... 

– Аға! Баспаққөлден. Пырдан
мын ғой... – деді құмдай сусыған 
қағілез бейтаныс. Оның кіртиген 
кішкентай көздері кірпік қытық
тағандай жыпылық қағады. – Таны
дыңыз ба енді?.. – Шал кірпігін ай
қастырып, сыпайы ишарат білдірді. 
– Біздің үйдің қаймақты шәйін, 
күбіден түскен сармайын, майсөгін 
сағынған жоқсыз ба? Келініңіз 
сәлем айтып жатыр. – Науша жі
гіттің шүйке басы арлыберлі шай
қатылып кетті де – Аға, еш өзгер
мепсіз, – деді. – Тіфәтіфә! Жүз 
жасайсыз әлі! 

Ерінін етікшідей жымқыра тіс
теп, самсоз болып сілейген Нұр
бай дың жұқа өңіне шырай тарап, 
білінербілінбес жымиды. Еңкіш, 
дөң мұрнын саусағының қыртысты 
сыртымен арлыберлі  жыға сүрт
кі леп, зорыға тыныстаған. Ішкі дү
ниесі жадырағандай ма. Алақаны 
ыпыссы. Күждие қалған. Ол 
«Бағаналы бері әңгімені осыдан 
бастамадың ба, пәтшағар!» дей 
жаздауға азақ  қалып еді. 

...Әлбетте, ол жиын Нұрбайдың 
есінде. Ағайындармен болған 
шұрайлы жүздесу, сүбелі  сұхбат 
есте қаларлық оқиғатын. Пырдан 
берген түстік – одан оқшау. Оңаша, 
оқыс  құбылыс.  Ауыл ағасы Жұмекең 
ассуды кіндіктес туысының үйі

не ұйымдастырыпты. «Менің шын 
атым Пырілі. Әкем марқұм Пыр
дан деуші еді. Ел де осылай атап 
кетті. Оңайын айтарсыз...» деп 
өзін таныстырған үй иесі тыстағы 
сықырлауық есігін дізесімен итеріп, 
иығымен демеп, қонақтардың іш
ке енуін өтінген. Сыр ағашынан 
қолапайсыз құрастырған есік жақ
тауы қарамалдың қимайынан кү
ре ңітеді, ербеңдеген жүнжұрқа 
көзге қораш. Қорасы қомақты кө
рінгенмен, шанжағай өскен үш 
сұр жиде онсыз да ретсіз көрінген 
аула ішінің репәтін қашырып тұр. 
Ойлықырлы есік алды малдың 
қиы мен күлқоқыс, шөпшалам. 
Бұлар тапталған біріздік сүрлеумен 
жүрді. Сүрлеу үйге, сосын ішектей 
созылып сыртқы әжетханаға тіре
леді екен. Шамасы, жауынды күні 
сағыздай иленетін Сырдың сор 
то пырағына жасалған жоқжітім
нің амалы. Мыңқаладан келген 
қо наққа бұл көріністер тым жа
байы көрінді. Пырдан тамырлас 
туы сының қолқасына барынша да
йындалыпты. Буы бұрқырап келген 
майлы қуырдақ, ұқыпты үйітіліп, 
былбырай піскен бас, үйеме табақ 
ет, көпіршіген дәмді қымыран 
ашығып келген Нұрбайдың, қасын
дағы қонақтардың қабағын әп 
сәтте жадыратты. Оның үстіне 
үй иесінің шат күлкісі, бүкпесіз 
пе йілі, Сыр сүлейі Нартайдың 
сазды әнін қара баянда нәшіне 
кел тіріп, құйқылжыта айтқаны 
өнерге ынтық мәртебелі қонақтың 
делебесін қоздырды. Оның үстіне 
ауыл аға сының майда, мәйін 
сөзіне еліткен қала адамы шым
шымдап ауыз тиген қоңырқай 
ішімдіктен соң ол желпініп, желігіп 
кеткен. Әуелеп айтылған әнге 
де қосылды. Пырдан әмбебап 
көрінді. Әнші. Домбырашы. 
Баяншы. Келінмен келісті дуэт. 
Әшейінде сүт қатқан қою шәйді 
«Ағзаға зиян. Қанды қойылтады» 
деп ысырып қоятын Нұрбай сол 
жолы алабөтен, мезереттен өтіп 
ішті. Қымсынбады. Түнемесін 
де, сыртқы дәретхананы, оған 
барар тілдей үйіндіні де ойлаған 
жоқ. Шешендігі ұстап, мақтау 
сөздің майын ағызды. Мырзалығы 
ұстап, бүктелген көк қағазды ішкі 
қалтасынан еппен ғана алып, 
«Келін, мәә! Айналайын! Иіссу ал! 
Ықыласыңа ризамын!» деп оның 
тартына созған қолына ұстатқан.  

Пырдан жел қаққан жүзін 
аула төріндегі зәулім, қанатты 
қос қарағайға бұрып, одан әрі 
даудырай түскен. Ығында тұрған 
Нұрбайға түнеп шыққан ішімдіктің 
иісі осы тұста анық жетті.  

– Мммәәә! – Шіләпілі жігіт 
көзі бадырайып, адасқан кәрі 
саулықтай дыбыстады. – Аға! 
Нағыз жұмақта тұрады екенсіз! 
Туухһ! Мына әңкигендер елка 
ма? – деді аузын ашып, таңдайын 
тақылдатқан ол әлгі қарағайларды 
көрсетіп. – Өстіп те өседі екенау! 
Іһім!

Нұрбай күлді. Ол тап қазір 
апыртапыр ауыл адамының 
аңғалдығына емес, татымды 
еңбегіне көлденең көкатты 
берген ұшар нарыққа насаттанды. 
Бейнеткеш қарияның осал жері 
де осытұғын. Құмар жанға, қалап 
жатса ауласындағы талбұтаның 
бірін қалдырмай олардың тегін, 
қасиетін, сусамырлығын, суыққа 
берікбекемдігін егжейтегжейлі, 
түптеп айтпақ – мұның жеңсікті 
әдеті. Бұл жолы да сөйтті. 

– Сырда өспегесін, сендерге 
бә рі елка. Бар болғырлар! – деп 
бір жағы назырқана, бір жағы 
базы нашылықпен жуан дауысын 
бай салды бапқа келтіріп бастады 
ол сөзін – Бұл жерде қылқан  
жапы рақтының он тоғыз түрі бар. 
Ата лас демесең, қарағайды былай 
қой ғанда, шыршаның өзін бір
біріне ұқсатып болмайды. Түсі, 
жұ пар иістері бөлекбөлек. Ал мы
на тұрған можевельник, туя. Ыс
тық ты қалайды. Әргісі – мырза 
терек. Тасасындағы аққайың.  Сал
қын жақтыкі. Ал анау, майда гүлі 
бар келісті тал – липа. Мына күн
шуақтағы, мәуесі бармақтай қан
қызыл – тұт. Сосынғысы жүзім, 
ерге  жейлі жаңғақ, құрма, анар, 
інжір.  Баудағы жеміс ағаштар, 
өзіңе таныс. 

Тамағы құрғаған Пырдан жақ 
ашпады. Тұспалдап бірдеңе айт
қысы келіп еді, мүдірді. Бар айтқаны 
«Құдайымау! Мына тоғайды бір 
адам істеді дегенге кім сенер!». 
Таңтұң. «Міні, нағыз «Гүлһан» 
өмір! Біздің отырысымыз анау... 
Аттың боғындай үйіліп, мына бір 
шал құрлы жоқпыз.». Пырданның 
шатпырық ойы шимайланып 
кетті. Ол басы, өзінің тұрлаусыз 
ғұмырына налыған.  Тіпті, өмірден 
әлдеқашан озған әкесіне де өкпе 
айтқысы бар еді. Аяғы барып, 
бойкүйез екі ұлын мінеді. «Пәруәйі 
пәлек. Масылдар!» деді шырт 
түкіріп.    

– Ей, бала! Естіп тұрсын ба өзі. 
Саған айтып жатырмын, – дегенде 
барып Пырдан есін жиды. Жалма
жан бағбан ағасынан:   

– Адам жалдайсыз ба? Қолда 
балдар бар шығар, – деп қойып 
қалған.

– Інім, менікі таза дағмазалық. 
Бірақ, төңірегіме шапағатты, өзі
ме рәтті бейнет десем де болар
ау! – Шал сұқ саусағымен ауаны 
кес кілепкескілеп жіберіп, нүкте 
қойғанда, түнгі отырыстың уы қа
нын қарайтып, кенезесін кептірген 
Пырдан «Саяжай саяхаты» осы
мен тамамдалар» деп түйген. Бі
рақ... Ағасы жуан дауысын бап тап, 
екі езуінен төмен қарай қи сық 
сызықпен сызаттаған суды ала
қа нымен қапсыра құрғатты да, 
бетін ескі қалаға бұрды. Пырдан 
да бұрылды. – Мына үлкен қала 
үстіндегі мұнар, қою тозаңтүтінді 
көрдің бе? Біз осыны жұтып жа
тырмыз. Бұл – һәмма тыныстір
шіліктің қасіреті. – деді ол сөзіне 
маңыз беріп, – адамзат осымен 
ға  сырлап күресіп келеді. Бірақ 
нәтиже аз. Билік басындағылардың, 
экологтардың ісі мардымсыз. Та
лабы пәрменсіз. Жұртымыз бей
тарап. Әр тұрғын көп емес, үш тал 
отырғызса, оны көгертсе, қаламыз 
көкорай, саябақты болушы еді. 
Шын дап кіріссек, бұл – қолдан 
келе тін шаруа. Менің нәйеті бір 
терегімнің өзі төрт адамға кәусар 
тыныс сыйлайды. Ал қылқан жапы
рақты сәндік талдарым бөлер таза 
ауа одан жиырма есе көп. Есебіне 
жете бер! Ал, баудан мұндай 
пайда жоқ. Керісінше, оның жемісі 
құт. Жабайы құстың ен несібесі. 
...Айтпақшы, балдарды сұрап қал
дың ғой. Айтайын. 

Нұрбай қаязыған жылқы етіне 
түйілгендей өңешін созып, құрғақ 
жұтынып, қабағын түйді.

– Шетінен тікқазық. Кісі. Ең ке
йіп жерден шөп алмайды. Сен айт
шы маған. Бүгінде әкесін аяр бала 
бар ма, өзі? Еей!.. Болса, әлі де 
жырақтағы қоныс сендерде болар.  

Қамкөңіл Пырдан терең күр
сінді. «Иә, атасының басына болар 
бізде...». Өрісті әңгімені үй жақтан 
шыққан әйел даусы шорт үзді. 

«Бойдақ шәй» етіп жайылған 
жеңіл дастархан басына жайғаспас 
бұрын, бір кесе мұздай суды сіміре 
тартып алған қонақ, асыққан рай 
танытты. 

– Аға! Мен сізге бір бұйым
таймен келдім, – деп қолындағы 
шай кесесін ішерішпес алақа ны
мен бүркеді. – Балдарыма жұмыс 
керек. Үлкенім 35те. Үш баласы 
бар. Кенжем  отызда. Бойдақ. Уа
ғында, коллежге оқытып алуым ке
рек екен. Басым істемепті. Өкінем.   
Енді ғой, бұл иттерде я мамандық, 
я кәсіп жоқ. Ешкім жұмысқа 
алмайды. Кенқаладағы үлкен зауыт 
ініңіздікі деп есіттім. Балдарымды 
соған кіргізіп беріңіз...  

Шал басын көтермеді. Жақ еті 
білембілем. Иегін уыстап, умаждап 
отыр. Пырданға «Бар болғыр, «бұ
йым тайың» осы ме еді?..» дегісі 
келген. Ол оқты көзін қадай түсті. 
«Гәп балаларда   емес, өздеріңде, 
сауықшыл жұп... Қайран бодаусыз 
уақытай!». 

– Мамандық болмаса, кәсіпке 
ниеттенбесе, ондай «бозқойлар» 
Кенқаланың өзінде жыртылып
айырылады, Сырдан тасымайақ... 
Нұрбайдың дауысы өктем шықпаса 
да, ішіндегі ызасын діттеген жеріне 
дарытты. Осы мезет ол сауықшыл 
інісінің өрттей жанған жүзінен 
«Бұдан да мені ұрғаның жақсы 
еді. Неменеге келе қойып ем, 
сорлы басым!..» дегенді жазбай 
оқыды. Аяп кетті. «Жақсы. Осымен 
доғарайық!» деген болар, Нұрбай 
бетін сипап орнынан тұрды. 
Дастарханға бата жасалмады. 
Аңтарылған Пырдан меңзең. 

Осылай қақпа алдына шейін 
үнсіз барған екеу, ауладан шыға
берісте қысқа ұғынысқан. Нұрбай 
шал қонағының қарынан ұстап, 
оның көзіне көзін салды. Аздап 
ыңғайсызданды. 

– Менің саған айтар бұйым
тайым мынау, – деді ол оқыс. – Сен 
бүйтіп шаршама. Адамның өмірі 
қысқа. Шешімді менен артық біліп 
тұрсың. Әлгі «күшіктеріңді» бай 
нағашыларына қос. Рита келіннің 
ағаінілері ауылдың байы демеп пе 
ең. Жібер, жалданып көрсін... 

Пырдан тершіген маңдайын 
ала қанының сыртымен ысқылай 
сүртіп, басын шұлғыды. Медеткер 
ағасына үзерлене, дықсыз дәме
лене қарады.

– Аға! Ертең звондайын ба? 
Айтасыз ба ініңізге?

...Шал басын шайқады.

Нәсен ҚОЖАБАЙ.
Шымкент қаласы

БҰЙЫМТАЙ
(Әңгіме)
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Дегенмен, бұл үрдіске алғаш 
болып жол ашқан суретші Васи-
лий Кузенков екенін жұрт біле 
бермейді. Кузенков Василий Ро-
манович – өңірімізде Суретшілер 
одағының филиалы құрылып, өнер 
ортасы енді қалыптаса бастаған 
тұста еңбек еткен өнер иесі. 1920 
жылы туған. Суретші алғашында 
тарыға, жүгеріге сурет салу сияқты 
түрлі ізденістер жасап, кейін 
алғаш болып күрішпен сурет 
салған. Бұл оқиғаның өзі қызық. 
Күрішпен салынған алғашқы пор-
трет те атақты күрішші есімімен 
байланысты. 1951 жылы осы-
дан екі жыл бұрын ғана Еңбек 
ері атанған Ыбырай Жақаевтың 
60 жасы атап өтіледі. Сол кезде 
суретші мерейтойға арнап дала 
академигінің тұлғасын күрішпен 
сомдаған екен.

Портреттің қазіргі уақытта 
қайда сақталғанын анықтау мүмкін 
болмады. Бірақ 1972 жылдан бас
тап Қызылорда көр кемсурет ше-
берханасында қыз мет атқарып 
келе жатқан елі міз ге белгілі 
суретші Шәкірбек Сәменовтің 
жеке мұрағатында сол кездегі 
каталогтардың бірін де көшірмесі 
сақталыпты. Шәкір бек ағамыз 
суретшінің өмір де мінезі өте жай-
дары адам бол ғанын айтады.

– Ол кісімен он жылға жуық 
бірге жұмыс жасадым. Әзілқой кісі 
еді. Қалжың айтып, күлдіріп жүретін. 
Ешқашан қабақ шытып, көңілі түсіп 
отырғанын көрмеппіз. Ол уақытта 
Айтбай мешітіне қарамақарсы цех 
болатын. Барлығымыз сонда жұмыс 
жасадық. Сол кезде май лы бояумен 
салған жұмыс тарын көргенмін. Өзі 
1981 жылы 60 жасында өмірден 

озды. Ал Ы.Жақаевтың портреті 
1967 жылы осы Қызылордада 
револю ция ның 50 жылдығына 
арналған көрмеге қойылған, – 
дейді Ш.Сәменов.

Бұрынырақ Көркемсурет гале-
реясына алғаш бас сұқ қаны мызда 
В.Кузенковтың «Қазақ әйелдерінің 
ауыр тұр мысы» деп аталатын кар-
тинасы назарымызды аударған еді. 
Бұл туынды музей қорына 1980 
жылы қосылған екен. Облыстық 
тарихиөлкетану музейі 1939 жылы 
ашылды. Алғашқы жылдары Пе-
ровск ҚазанБогородтық шіркеуі 
орналасқан ғимаратта тұрақтаған 
музей 1980 жылы облыстық атқару 
комитетінің шешімімен қазіргі екі 

қабатты нысанға көшіріледі. Сурет 
сол кезде «Қазреставрациядан» 
өзге картиналармен бірге келіпті. 
Бұдан бөлек галерея қорында 
суретшінің «Ғани Мұратбаев», 
«Жамбыл Жабаев пен Тұр мағам
бет Ізтілеуов» сияқты жұмыстары 
бар. Сонымен қатар, автордың 
«Омар Шораяқұлы» портреті өнер 
қорында сақтаулы.

Суретші Қайырбай Зәкіров 
В.Кузенков жұмыстарының сақ
талып қалғандары 5060 жыл дар
дағы кеңестік идео логияға бай
ланысты тапсырыспен салын ғанын 
айтады.

– Ол кездің жұмыстарының 
көбі – өңір табиғаты мен еңбек 
адамдарының портреттері. Көр
мелерде тақырыптық картина-
лар мен этюдтер онша көп бола 
бермейтін. Қызылорда облысында 
Сенчихин, Ким Хен Нюн, Ли Мен Су, 
Д.Ф.Ким, М.К.Нефедов, А.С.Сизов, 
В.П.Громов сияқты суретшілер бол-
ды. Бұлар өткен ғасырдың басында 
өмірге келгендер. Күріштен пор-
трет салуды бастаған В.Кузенков 
солардың қатарында. Бір қызығы, 
қытайлар күріштен қағаз жасай-
ды екен. Мұндай сурет салу Жа-

понияда дамыған дегенді де естіп 
жатамыз. Күріштің артықшылығы 
– түсінің ақтығы. Бояу бетінде 
қалмай, жақсы сіңеді. Түрлітүсті 
түйіршік тастарға айналады. Су-
рет сонысымен ерекше шығады, – 
дейді Қайырбай Зәкіров.

Суретшінің айтуынша, суретті 
кез келген күріштің сұрыбымен 
сала алмайсың. Бұл өнердің 
нағыз «шикізаты» – «Ақмаржан» 
сұрыбы. Ол суды жақсы сіңіреді 
және езіліп кетпейді. Ал салынған 
сурет шыбыншіркей түсіп, құрт
құмырсқаның жеміне айналмас 
үшін арнайы спиртпен сүртіледі 
немесе әйнекпен қапталады.

Қазір күріш те, күрішпен су-
рет салу да – Қызылорда облы
сы ның бренді. Сондықтан, сый-
лы қонақтарды қуанту үшін 
күріш пен салынған суреттерге 
тапсырыс берушілер көп. Ай мақта 
ақмаржанға жан бітірген сурет
шілер де жетерлік. Бірақ осы бір 
жанр туралы айтқан кезде оның да 
өз тарихы барын ұмытпасақ екен 
дейміз. Себебі, бұл – Сыр өңірі 
өнер атаулының ішіндегі ең бейнелі 
руханият қазынасы бастауларының 
бірі екенінің тағы бір дәлелі.

Ең алғаш 
күрішпен сурет салған кім?

Қызылордалық суретшілер күрішпен сурет салады. Мұндай 
сурет үшін кәдімгі ДВП немесе ДСП материалына желім жағып, 
бетіне күрішті сеуіп, жабыстырады. Оны кептірген соң, тағы да 
желімді сұйытып жағып, күрішті ісіндіріп алады. Сосын бетін 
оқтаумен күрішті езіп алмай, бір тегістеп, екі күн бойы бабымен 
кептіреді. Күріштің бетіне қаламмен суреттің нобайын сызып алу 
мүмкін емес. Сондықтан әбден қатқаннан кейін бірден акварель-
мен сурет салынады. Өңірдің қылқалам шеберлері арасында бұл 
өнер жақсы дамығаны баршаға мәлім.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Айтайын дегеніміз 
басқа. Қызылдың құ
мында осындай (сурет-
те) белгілер бар. Бұрын 
көп болған. Қараңызшы, 
құмда қасарысып өсер 
сексеуілді қию лас ты
рып өрген. Суреттегі 
«Мәң гүрдің белгісі» деп 
аталатын үйме сексеуіл 
Қызылқұм ауылдық ок
ругіне қарасты «Ажар» 
деген шағын ауылға 
жақын. Шамамен 20 
шақырымдай болар. 
Биіктігі 2 метрден асса, 
көлемі алты қанат киіз 
үй іспеттес.

«Ажар» ауылының 
аума ғында бұл белгіден 
бөлек, сек сеуіл үйіп, 
қолдан тұрғызылған 
қорымдар мен белгілер 
өте көп. Әрқайсысының 
өз атауы бар, көбісі 
ұмытылған, оны біле
тін көнекөздер де 
қалмапты. 

Сайын далада неге 
сексеуіл үйген? Біле
тіндердің айтуын ша, 
бұны көшпелі аға йын 
ның өзі ойлап тап
қан. Адаспас үшін. 
Әрі ең биік деген құм 
төбенің басына томар-
лы сексеуілді жинап, 

осылай қиюлас тырған. 
Ажар дың ма  ңында бұ
дан бөлек, «Ажар төбе», 
«Байту», «Өтеш белгі» 
дейтін осындай сек
сеуілді орын дар бар. 
Көбісі кіші  рейіп кеткен, 
кей бірін әдейі өртеп те 
жі берген болуы мүмкін.

– Менің пайымда
уымша, – дейді Кәукей 
ауылының тұр ғыны, 
мек теп мұғалімі Сәкен 
Қабылов ағамыз, – бұл 
белгілер ХІХ ғасыр 
мен ХХ ғасырдың бас 
жағында тұрғызылған 
сияқты. Сексеуілден 
бел гі қоюдың бірнеше 
себебі бар, біріншіден, 
өлген адамның басына 
тұрғызса, екіншіден, 
жас тай қыршын кеткен 
адамдардың сүйегін 
үлкен қорымдарға қой
са да, «аты елеусіз қал
масын, әрібері өткен 
пенде дұғасын ар-
нар» деген мақсатпен 
жүргіншілер көп жү
ретін жолдың бойы-
на қойған. Оған мы-
сал, Кебекбайқызы 
Ажар сұлуға қойылған 
сек сеуіл белгі, қазір 
«Ажартөбе» деп атала
ды. Ал үшіншіден, әл

әуқаты бар адамдар 
өз күшімен көзінің 
тірісінде белгілі аймақ
тарға баратын үлкен 
жолдардың бойындағы 
биік төбелерге сек
сеуілден өріп белгі тұр
ғызған. Ондағы мақсат 
– барар бағытқа жөн 
сілтеу әрі өз есімін 
қалдыру.

Ескі әңгімеге жүйрік 
Сәкен ағаның айтуы 
көңілге қонымды. Қазір 
сол ауыл маңайындағы 
сексеуілді белгілер ке
зінде қойшылардың 
Қы зылдың құ мында 
адас пауына көп кө мегі 
де тиген. Ал «Мәң гүрдің 
бел гісі» жай лы дерек 
жоқтың қасы. Мүмкін 
адам аты, мүмкін басқа. 
Бізге белгілісі, ол ХІХ 
ға сыр дың аяқ кезінде 
тұр ғы зылған.

Бір қызығы, осы 
бел  гілер бір бағытта 
қойыл ған. Жолаушы 
адас пасын деген ниет 
қой. Ком пасы жоқ бұ
рынғы қазақтың Қы
зыл дың құ мында осы-
лай тір шілік ет кені 
таң  ғалдырмай қой май
ды.

Жоғарыда айт қан
дай, мұн дай сексеуілді 
белгіні кей біреу лер 
адам сүйегі бар қо
рым   мен де шатасты-
рады. Ол қате еді. Рас, 
біз арнайы сапармен 
Қызылқұм ше кара
сында жатқан халық 
батыры Жанқожа Нұр
мұ хаммедұлының мәң   
гілік жайынан сек се
уіл ді моланы көптеп 
бай   қағанбыз. Олар 
бұн   дай биік емес, әрі 
дөң   гелене өрілген, 
ор   тасы ашық болды. 
Тіп ті тұзды кесектен 
қалап та қойған мола-
лар кездесті. Өйт кені, 
баба жатқан жер ден 
әрірек тұзды Арал
дың бұрынғы орны да 
байқалған. Қазір гідей 
құрылыс материалы 
жоқ әрі құмда отыр
ған қазақ өлгеніне сек
сеуілден де мола тұр
ғыз ғанына осы дәлел 
бола алады.

«Тиктокпен» атын 
шы ғарғысы келіп жүр
ген бүгінгі ұрпақ тың 
аталары жай тір ші лі
гімен де осылай тарих 
жасап кетіптіау...

Қызылқұм – жұмбағы мол, тылсым дүниесі 
жетерлік өлке. Әу бастан мал баққан жұртқа 
жайлы мекен деседі. Ілгеріде құдық та, бұлақ 
та көп болыпты. Қыстау басқан қазақтың ма-
лын бұл Қызылқұм жұтқа да алдырмаған. 

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Қызылқұмда 
құпия көп

Ұлы Абай «Көңілдегі көрікті ойдың ауыздан 
шыққанда өңі қашады» деген. Бұл сөз қадірі – 
өз қадірің дегенге саяды. 

Шынында, санаға келген ой сөз болып тілге 
түспес бұрын жүрек пен ақылдың сүзгісінен өтуі 
керек. Ол беталды сөйлемей, ойды анық жеткізу, 
«Сөйлегенше сөзіңе өзің қожа, сөйлеген соң өзіңе 
сөзің қожа» дегенді есте ұстау керегін қаперге сала-
ды. Мұны біз айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақовтың 
«Сөз менеджменті» кітабының таныстырылымынан 
түйдік. А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет 
үйінде өткен шара «Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының қолдауымен ұйымдастырылды.

Ақынның 20000 данамен жарыққа шыққан төл 
туындысы «Сөйлеуге дейін», «Сөйлеу барысы», 
«Сөйлеп болғаннан кейінгі аудиториямен жұмыс» 
атты 3 бөлімнен тұрады. Автордың айтуынша, әдісте
ме лік құрал ел алдында іркілмей сөйлеу, ойды ашық 
жеткізуге үйретеді. Сондайақ, жас ақын «Кітап 
жазудағы негізгі миссиям – қанда бар қасиетті қайта 
ояту» деп атап өтті.

– Кітаптың мазмұнына ерекше көңіл бөлдім. Той-
да бата беруден бастап мінберге дейінгі сөз сөйлеу 
аясындағы тақырыптар қамтылды. Аудиторияға 
қажет дүниені біреудің көңіліне тимейтіндей, 
түсініспеушілік тумайтындай және елдің алдында 
еңсе түспейтіндей айтып жеткізу де – өнер. Адам ба-
ласына ойлану тән болса, оны сүбелі көркем тілмен 
жеткізу өнердің шыңы дер едім. Шыны керек, қазір 
заманның дамуына қарай адамның ойы, сөз саптауы, 
түсінігі өзгерді. Сондықтан бұл туынды осы уақытқа 
ыңғайлап шығарылды. Мұның ішінде халықпен тығыз 
байланыс жасайтын тұлғалар үшін барлық сөйлесу 
және өзін ұстау туралы дүниелер жеткілікті, – деді 
Жандарбек Бұлғақов.

Сөз деп аталатын тереңдікке бойлап кеткенде, 
санаңда буырқанып қайнаған ой орамдарына сүңги 
бастайсың. Сол ойды қағазға түсіру қандай қиын бол-
са, көп алдына шығып, сөз сөйлеу де сондай болып 
көрінетіні рас. Танымдық шарада қоғамды, ғылым 
мен білімді алға жылжытатын күш – ең алдымен осы 
сөз қадірін білетін және кітапты көп парақтайтын  
адам екені айтылды. Көзіқарақты оқырман сөз 
түзелмей, ел түзелмейді деген пікірге қосылып, 
автордың су жаңа туындысымен сусындауға асығып 
тарқасты.

Сөз қадірі – 
өз қадірің

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Жыл басынан бері ел бо
йын ша түзеу мекемелерінен 
босап шы ғатын және боса
тыл ған 54 азаматқа қатысты 
хат тіркелген. Осының не
гізінде 36 адам түрмеден бо-
сады. Түзеу мекемелерінен 
әлі боса тылмаған 17 адам 
бар. Осы азаматтардың үйіне 
барып, жанжақты зерт-
теу жүргізілуде. Әлеу  меттік 
жағдайы зерделеніп, ту ған
туыстарынан жазбаша тү сі нік 
те ме лер де алынды. 

Жоғарыда айтқандай, 
боса тылған 36 азаматтың 

4і тұрақ ты жұмысқа тұрды. 
Қалған бостан дыққа шыққан 
аза маттарды жұмыс пен қам ту  
мақ саты тұр.

Жалпы осы кезге де
йін жазасын өтеп келу ші
лердің барлығына  құ қық тық, 
психологиялық кө мек көр
сетілген. Есепте тұр ғандардың 
36сы тұрақты жұ  мыспен 
қамтылды. Кәсіби оқыту, қайта 
даярлау және білік тілігін арт-
тыру бойынша 39 азаматтың 
өтініші қабыл данды.

«Өмірлік қиын жағдайда 
қалған адамдарды қайта 

әлеуметтендіруге арналған 
орталыққа» 10 адам орналас
ты. «Жұмыспен қамту орта
лығы» арқылы 30 адамға 
атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындалса, 2 азаматтың 
құжаттарын қайта қал пына 
келтіру жұмыстары жүр гізілді.

Биыл түзеу мекеме лерін
де 4 рет «Қақпа алдында 
кездесу» әлеуметтік жобасы 
өтті. Өмірде қателік жіберіп, 
қадамын шалыс басқан аза-
маттарды қайта бейім деу 
жұмыстары мұнымен тоқтап 
қалмайды.

Тұрсын НӘЛІБАЕВ,
қылмыстық жазасын 

өтеген адамдарды 
әлеуметтік бейімдеу 

мен оңалту
орталығының 

психолог маманы

Азаматтар қайта адаспас үшін

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Абдреев Сунгат Илесбаевич (лицензия №13019285, 

12.12.2013 ж.) 2010 жылдың 6 ақпанында қайтыс болған азаматша Идирисова Жумакульдің атынан 
мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Бектұрғанов көшесі 70, тел.: 8 777 772 80 80.

Аумақтық  емханалардың жолдамасы-
мен  «Дертке дауа»  клиникасында жара
қаттан, инсульттан және инфарктан кейінгі 
нейрохирургиялық және буын алмастыру 
операцияларынан кейінгі оңалту қызметі 
тегін жүргізіледі.

Буынды  мәжбүрлеп қозғалтатын «Ар-
тромот» аппараты, омыртқаны созатын 
«Тритон» аппараты, физиотерапиялық 

«Chatanoga» фирмасының  аппараттарымен 
жабдықталған емдік  денешынықтыру, мас-
саж, процедураларын жүргізетін реабилита-
ция бөлімі бар. 

Мекен-жайымыз: Қызылорда қ., 
Аманкелді көшесі 105. Байланыс телефо-
нымыз: 8 708 440 93 71, 8 701 911 19 82,   
8 7242 70 44 14.

ХАБАРЛАНДЫРУ  

Аймақ бойынша респуб ли ка дағы түзеу мекеме лерінен 
жазасын толық өтеп шыққан, сондай-ақ пробация мен 
жергілікті поли цияның есебінде тұратын 162 адам есепке 
алынған. Соның 18-і – әйел, басым көпшілігі жас тар, ал 
елуден асқандар – 17. 

№1 Олимпиадалық ре
зерв тің мамандандырылған 
балаларжасөспірімдер мек
те бінде шахматтан ерлер 
арасында облыс біріншілігі 
өтті. Жарысты облыстық дене 
шы нықтыру және спорт бас
қармасы ұйым дас тырды.

Оған Қызылорда қаласы 
мен аудандардан 46 спорт-

шы қатысып, үздіктер анық
талды. Біріншіліктің мақ
саты – мамыр айында 
Ақтөбеде өтетін Қазақстан 
чем пионатының жартылай 
фина лына облыс құрамасын 
жасақтау. Жарыстың ең кіші 
қатысушысы 8 жаста болса, 
ең үлкені 70те. Біріншілік 
нәтижесінде 7 ұпаймен қы

зыл ордалық шахматшы, 4 
дүркін Қазақстан жеңім
пазы Сұлтан Аманжол жеңіс 
тұғырына көтерілді.  6 ұпай
мен жаңақорғандық Нұржан 
Бүженов екінші, 5,5 ұпаймен 
қызылордалық Тимур Қа сы
мов  жүлделі үшінші орын-
дардан көрінді.

«СБ» ақпарат

Облыс біріншілігі өтті


