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ПРЕЗИДЕНТ САПАР

Ауылым-құт мекенім  «Таң» деп қалай 
аталды екен? Соған келейік. Өткен ғасырдың 
жиырмасыншы жыл дары жаңадан ұйым дас қан 
серіктестікті қалай атау керек екенін ауыл бел-
сенділері ойласып, белгілі бір тоқтамға келе 
алмай сыртқа шықса, жаздың қысқа таңы атып 
келеді екен. «Таң атып қалыпты ғой» дейді 
біреуі, қалғандары бір сәт көкжиекке қарап 
тұрып қалады. «Міне, серіктестікке ат табыл-
ды, ол «Таң» болсын» дейді екіншісі. «Қай 
кезде де таңымыз арайланып ата берсін, серік-
тестікті «Таң» деп атайық» дейді келесісі. Бәрі 
мақұлдай кетеді. Бізге жеткен дерек осындай. 

Содан бері есептей бастасақ, бір ғасыр 
өткен екен. Аумалы-төкпелі кезең дерде талай 
ауылдың атау лары өзгеріске ұшырады, «Таң» 
атауы әлі сол күйінде келеді. 

«ТАҢНЫҢ» ТАРИХЫ
Атам қазақтан: «Әркімнің  туған жері 

– өзіне Мысыр шәрі» деген сөз қалған. 
Шындығы солай, қайда барсаң да, қайда 
жүрсең де туған ауыл естен кетпейді және 
оған ештеңе жетпейді. Өйткені кіндік 
қаның тамып, балалық бал дәуренің сонда 
өтті. Сол ауылда есейдің, өстің, ержеттің, 
ат жалын тартып мініп, қарымың жеткенше 
халқыңа қызмет еттің. Бұл – көптің де, 
менің де басымнан өткен жағдай.

Аймақ басшысы алдымен Арал 
ауданында болды. Аудан орталығы 
– Арал қаласына аялдап, осындағы 
теміржол үстінен салынатын аспалы 
көпір орнына барды. 

Аралдықтарды толғандырып 
жүрген ең өзекті мәселелердің 
бірі осы. Себебі пойыз өткенде екі 
жақ беттегі тұрғындар үшін ұзын-
сонар кептеліс пайда болатын. Көлік 
қозғалысына қиындық тудырғанымен 
қоймай, кезек күттірмейтін жедел 
жәрдем мен өрт сөндіруші қызметінің 
де қатынасына оңай соқпай тұр. Пойыз 
жүрген уақытта өткел жабылып, 2-2,5 
шақырымға дейін кептеліс түзіледі. 
Өткел құрылысы салынған жағдайда 
аталған мәселе шешілері анық. 
Сондықтан теміржол үстінен көпір 
салу аудан халқы үшін өте маңызды.

– Мұндай мәселе бізде екі ау-

данда болды. Бірі – Шиелі болса, 
екін шісі осы – Арал. Шиелідегі 
көпір мәселесі былтыр шешілді. 
Қазір Арал қаласының өзінде қырық 
мың халық бар. Теміржолдың екі 
жағында орналасқан тұрғындар үшін 
бұл қиындық туғызып тұр. Өйткені, 
қаладағы көлік қатынасы бір ғана 
теміржол өткелі арқылы жүргізілуде. 
Жоба-сметалық құ жат   та масын дайын-
дауға қаржы бө лінді. Көпір құры-
лысына бюд жет тен ақша бөлінсе, бұл 
мәселе түбегейлі шешіледі, – дейді 
облыс   тық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бас қар  масы ның 
басшысы Мұрат Тілеуім бетов.

Бүгінде аудан бюджетінен бөлінген 
9,8 млн теңгеге көпірдің тех никалық-
экономикалық негіз демесі әзірленіп, 
мемлекеттік са рап  тамадан өткізілген. 
Ұзын дығы 83 метр болатын аспалы 

көпірдің жоба-сметалық құжат та-
масын да йын дауға 33 млн теңге 
қаржы қажет. 

Облыс әкімінің Арал ауда нындағы 
сапары «Бар сакелмес» мемлекеттік 
табиғи қорығында жалғасты. Қорық 
Қазақ ССР Халық Комиссарлар 
Кеңесінің шешімі бойынша 1939 
жылы құрылған. Өткен жылдың тамыз 
айында Үкімет қаулысымен Сырдария 
өзенінің Арал теңізіне құяр сағасынан 
2300 гектар жер қорық меншігіне 
беріліп, бүгінде жалпы аумағы 163 
126 гектарды құрайды. Мұнда қазір 
57 адам қызмет атқарады. 

– Дәл бүгінде осы жердің бас-
ты байлығы – 630 бас құлан қо рық 
шекарасын мекендейді. Не  гізін-
де үш бөлікке бөлінген. Сек сеуіл 
орманы жеткілікті. Жа нуар  лар көбіне 
Қасқақұлан айма  ғында жүреді. Мұнда 
үш су сква  жи насы орналасқан. Құлан, 
сирек кездесетін ақбөкен, қара-
құйрық осындағы суаттан су ішіп, 
үнемі қадағаланып тұрады, – дей ді 
қорық директоры Зәуреш Әлімбетова.

«Барсакелместе» өзекті өсімдік тер 
флорасына жататын шөптің 325 түрі 
бар. Жылдың әр мезгілінде 250 түрлі 
құстар кездеседі, оның ішінде 33 түрі 
«Қызыл кітапқа» енгізілген. 

Мұнан соң аймақ басшысы 
А.Байтұрсынов ауылдық емха-
насының жұмысымен танысты. Ал-
ғашқы медициналық-санитар лық 
көмек көрсететін емдеу меке месінің 
140 маманы 15 мыңнан аса тұрғынға 
қызмет етеді. Айта кету керек, мұнда 
COVID көрсеткіші күрт көбейген 
жағдайда қосымша жабдықталған 100 
төсек-орын дайындалған. Емхананың 
үшінші қабатында 2 егу бөлмесі, егуге 
дейінгі және егуден кейінгі зал және 
2 дәрігер бөлмесі ор на ласқан. Облыс 
әкімі емхана дәрі  герлеріне індетпен 
күресті ба рын ша белсенді жүргізуді 
және тұр ғындар арасында екпе жа-
йындағы түсіндірме жұмыс тарын 
жандандыруды нықтап тапсырды.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы» Sb

Бейсенбі және жұма күндері облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Арал, Қазалы және Қармақшы аудандарына барып, ондағы 
бірқатар нысандарды аралады. Аталған өңірлердегі қазіргі ахуалға 
байланысты жағдайды сараптап, COVID-19 індетімен күресудегі 
жұмыс барысымен де танысты.

Облыс әкімінің орын ба сары 
Серік Ахметтің облыстық 

«Сыр бойы» газетіне сұхбаты

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ 
ТУ ЕТКЕН
СЫР ЕЛІ

– Серік Әбжәліұлы! Мемлекет бас
шы сының «Тәуелсіздік бә рінен қымбат» 
мақа ласын қоғам идеологиялық бағ
даршам ретінде қабылдады. Үш онжыл
дықтың үлкен оқиғаларына баға 
берілген, алдағы бағытты белгілеген 
мақаланың құндылығы неде деп 
ойлайсыз?

– Сұрағыңыз өте орынды. Тәуел-
сіздік – бабалар арманы ақиқатқа 
айналып, ғасырлар бойы биік мұрат 
пен мақсаттың арқасында қол 
жеткізген ең басты құндылығымыз. Ол 
– еліміздегі әрбір азаматтың еңбегінің, 
талай тұлғалардың маңдай терінің 
жемісі. Әсіресе, Елбасы, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Пре зиденті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тың 
еңбегін ерекше атап өткен жөн. Өйткені, 
Елбасы – тәуелсіз Қазақ станның не-
гізін қалап, еліміздің абыройы мен 
мәртебесін әлемге танытқан тұлға. Бұл 
жайында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік 
бәрінен қым бат» атты мақаласында: 
«Елбасы Тәуел сіздігіміздің мәңгі 
символына айналды де сек, ақиқатты 
айтқан болар едік», – деген сөзі дәлел.

Бұлай дейтінім, әлемде 4 мыңнан 
астам этностар бар. Бұл этностардың 
барлығы жеке мемлекет құра алған жоқ. 
Дегенмен, қазіргі таңда жер шарындағы 
шамамен 200-ден астам ел болса, оның 
193-і БҰҰ-ға мүше. Сол себепті де, біз 
ба қыттымыз деп толықтай айта аламыз, 
өй кені егеменді мемлекетіміз бар – ол 
Тәуелсіз Қазақстан! 

Бүгінде Президенттің аталған ма қа -
ласымен көпшілік жете танысып шықты 
деп ой лаймын. Бұл жай мақала ғана 
емес, өтке німізге есеп бере отырып, 
алдағы жос парларымызды бағамдаған 
бағдарла малық құжат, 30 жылдық 
белесімізді бағдарлаған баршаға ортақ 
ұранымыз болуы керек.

Тарихқа сәл шегініс жасайық. 
Осыдан жүз жыл бұрын Алаш қоз-
ғалы сының көш басшысы, қайраткер 
ұлы тұлға Әлихан Бө кейханұлы «Мем-
лекеттілігі жоқ халық – жетім халық» 
деген еді. ХХ ғасырдың бас кезіндегі 
аласапыран уақытында айтылған бұл 
сөз қазақ халқының сол кездегі жай-
күйінен хабар берсе керек. 

Алаш арыстары армандаған Тәуел-
сіз дікке бүгінде біздің қолымыз жетіп 
отыр. Оның маңызын біліп, қадір леу, 
тұғырын нық ету – бүгінгі ұр пақ  тың 
парызы. Тәуелсіздік үшін күрес «күн-
делікті еңбекпен, үздіксіз әрі дәйекті 
елдік саясатпен мәңгі жал ғасады».

Осы орайда, Мемлекет басшысының 
бағдарламалық мақаласында  30 жыл 
ішінде жеткен жетістіктер, бағындырған 
белестерді үш онжылдыққа бөліп 
қарас тырып, алдағы кезеңге бағыт-бағ-
дарымызды тұжырымдап, өзекті мәсе-
лелерді еңсеру жолдары ұсы нылған. 

Әсіресе, төртінші онжылдықтағы 
эконо микалық даму, әлеуметтік саясат, 
білім са пасын жақсарту, мемлекеттік 
тіл, жер, мә дениет, экология, жастардың 
тәлімді тәр биесі сияқты маңызды 
мәселелерге ерекше назар аударылған. 
Бұл «Қуатты елдің иесі және кемел 
халық болу» қажеттігін нақты көрсетеді. 

Ендігі жерде біртұтас ұлт ретінде 
бай тарихымыз бен ұлттық құн дылық-
тарымызды нығайта отырып Тәуел-
сіздігімізді баянды ету жолында 
аянбай заманауи біліммен сусындап, 
еңбектенуіміз қажет. Сол кезде ғана 
Егемендігіміздің мәңгілік үштағаны 
– байтақ жеріміз, қастерлі тіліміз 
және береке-бірлігімізді көздің 
қарашығындай сақтай аламыз. 

Осы орайда, Алаштың анасына 
баланған, қасиет қонған Сыр елінде 
толымды істер қолға алынуда. Мәселен, 
ежелден келе жатқан «Сыр елі» ұғымы 
аясында былтырдан бастап «Сыр 
бірлігі», «Сыр қоғамы», «Сыр ша-
ңырағы», «Сыр болашағы», «Сыр спор-
ты», т.б ауқымды жобалар іске асуда.

ЖАҢА ТӨРАҒА 
ЖӘНЕ
ЖАУАПТЫ МІНДЕТ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөнінде кеңес 
өткізді.

Жиынды ашқан Мемлекет 
басшысы өз Жарлығына сәйкес 
Алик Шпекбаевтың Сыбай лас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің төрағасы лауа-
зымынан босатылуына байла-
нысты түсіндірме жасап, агент-
тікте оның басшылығымен 
жем қорлықпен күресте ауқымды 
жұмыс атқарылғанын атап өтті. 
Сыбайлас жемқорлыққа қар сы 
іс-қимыл агенттігінің төр ағасы 
лауазымына Марат Ахмет жанов-
тың тағайын дал ғанын жеткізді.

Президент мемлекеттің қа уіп-
сіздігі мен халықтың әл-ау қаты 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі жүйелі шара ларға 
тікелей байланысты екенін айтып, 
агенттікке бірқатар маңызды 
міндет жүктеді. Әсі ресе, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
барлық дең гейде тиімді жүргізу 
үшін кешенді жұмыс атқару 
қажет екеніне назар аударды. 
Осы ретте қабылданған шаралар 
қылмыстық қудалау әрекетімен 
ғана шектелмеуі керек. 

– Мемлекеттік аппарат ше-
шім қабылдаудан тартынып, 
бюро кратияға бой алдырады 
және лауазымды тұлғалар жеке 
жауапкершілік алудан жал -
тарады. Агенттік жұмыс ба ры-
сында жіберілетін қате лік терді 
қасақана жасалған қыл мыстардан 
ажырата білуге тиіс. Сондай-
ақ, кінәлі адамды қыл мыстың 
барлық құрамы болған кезде ғана 
жауапқа тартуы қажет, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы қоғам 
өкілдерінің белсене атсалысуы 
және алдын алу шаралары 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің басты құралдары екенін 
атап өтіп, өзінің тапсырмасы 
бойынша «Қоғамдық бақылау 
туралы» заң дайындалып жат-
қанын хабарлады. Сонымен бірге 
«follow the money» қа ғидатының 
әлеуетіне тоқ та лып, қылмыстық 
жолмен алын ған мүлікті іздестіру 
және тәркілеу ісіне баса мән 
беруді тапсырды. 

– Менің тапсырмам бо йынша 
қылмыстық процестің үш буынды 
моделі енгізіліп жатыр. Мұндай 
модель айып таушылық ұстанымды 
бәсең детіп, қылмыстық про-
цеске заң сыз араласуды бол дыр-
майды. Агенттікке өз қызметін 
қыл мыстық процестің үш буынды 
моделіне бейімдеуді тап сырамын, 
– деді Президент.

Жиын соңында Мемлекет 
басшысы қоғам, бизнес және 
инвесторлар өздерін сыбайлас 
жемқорлық қысымынан сақ-
тайтын мықты қорған бар екенін 
сезінуі қажеттігін атап өтіп, жаңа 
төраға агенттік жұмысының 
тиімділігін одан әрі арттыра 
түсетініне сенім білдірді.

Басымызды қатерге 
тікпейік!

Нұралы ахун Аталы сөз айтар 
ақсақалдар қайда?

Облыс әкімінің орынбасары Балжан 
Шәменованың төрағалығымен өткен жиында 
аймақтағы эпидахуал, вакциналау барысы, 
алдын алу жұмыстары тағы бір пысықталды. 
Оған аудан әкімдерінің орынбасарлары, 
облыстық басқарма басшылары қатысты.

Сәуір айындағы індет жұқтыру қарқыны 
жоғары. Облыс бойынша коронавирус 
инфекциясымен тіркелген науқастар саны  бүгінге 
дейін 4630-ға жеткен, оның 4036-сы індеттен 
айықты. Инфекциялық стационарда 252, ал 
стационардың реанимация бөлімінде 13 науқас 
ем алуда. Аймақта індетпен күреске бар күш 
жұмылған, облыстағы дәріханаларда халықтың 
қажеттілігін қамтамасыз етететін дәрілік заттар 
қоры жеткілікті. Мәліметтерге сүйенсек, қорда 
антибиотиктердің 358 805, вирусқа қарсы 
препараттардың 24 485, антикоагулянттардың 
93 902, ыстықты түсіретін препараттардың 179 
723, қақырық түсіретін препараттардың 15 643 
қорабы бар. Аудандарда да дәрі-дәрмек мәселесі 
бақылауда. 

Қазір вакцинаның I компонентін 15576, II 

компонентін 3597 адам алған. Әсіресе, білім 
саласында еңбек ететін ұстаздар қауымы үшін 
оның маңызы зор. Мектепке келетін оқушылар 
денсаулығына жете мән беріп, 5 сатыдан тұратын 
дезинфекциялық тексерудің толыққанды іске 
асуы қадағаланып отыр. 

Дегенмен, екпеге келгенде екіойлы тұрғындар 
аз емес. Оған күмәнмен қарайтындар арасында 
мектеп мұғалімдерінің бары қынжылтады. 
Бұл жайт, әсіресе, Жаңақорған және Арал 
аудандарында орын алып отыр. Арал ауданында 
вакциналау жұмыстары 14 сәуірде басталған. 
Әкелінген 900 дозаның ішінен аралдықтардың 
430-ы екпе алды. Ал, Жаңақорған ауданында   
педагогтардың вакцина алу көрсеткіші төмен. 
Облыс әкімінің орынбасары вакциналау мәсе-
лесіне байыппен қарауға, ол ұжымдық иммунитет 
қалыптастыратынын, жұқпалы ауру дың таралуын 
тежейтінін ескеруге шақырды. 

Отырыста облыстық ішкі саясат басқар-
масының басшысы Мира Қазбекова халық 
көп шоғырланатын жерлердегі санитарлық-
эпидемиологиялық талаптардың сақталуы 
бойынша зерделеу жұмыстары жүргізілгенін, 
карантин талаптарын ескеру, бетперделік 
режимді сақтау бойынша түсіндірме шаралары 
жалғасып жатқанын хабарлады.

ЕКПЕГЕ КЕЛГЕНДЕ 
ЕКІОЙЛЫ БОЛМАҒАН ЛӘЗІМ

ЫНТЫМАҚТЫ ЕЛДЕ 
ЫРЫС ТҰРАҚТЫ



Sb№57-58 (20131-20132) 17 сәуір, сенбі 2021 жыл2 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Аймақ

Су
ре

тт
ер

ді
 т

үс
ір

ге
н 

Ба
ғд

ат
 Е

сж
ан

ов
.

1-бет 

Өңір басшысы Арал 
ауданындағы индустриялық 
аймақты да аралады. Ондағы 
«QAZAQ CAMEL» ЖШС-
ның «Түйе сүтінен құрғақ 
ұнтақ дайындау» зауытының 
құрылысымен танысты. 
Атал ған нысан – түйе сүтін 
өңдейтін облыстағы алғашқы 
зауыт. Жобаның құны – 
1,5 млрд теңге. Қазір цех 
құрылысы толық аяқталған. 
Енді құрылғыларды орнату 
жұмыстарын жүргізетін ма-
мандарды күтіп отыр. Биыл 
қыркүйек айында толық іске 
қосылатын зауытта 23 адам 
жұмыспен қамтылады деген 
жоспар да бар.

Сапар аудан орталығында 
салынып жатқан №71 мектеп-
интернатының құрылыс ор-
нында жалғасты. Бас мердігер 
«SCS Инжиниринг» ЖШС 
құрылысты осы сәуір айынан 
бастаған. Мектеп-интернат 
жыл аяғына дейін пайдалануға 
берілуі тиіс. Аймақ басшысы 
мердігер мекемеге құрылысты 
уақы тында әрі сапалы 
аяқтауды жүктеді.

Былтыр Арал қаласында 
салынған 4 пәтерден тұратын 
1 қабатты 10 тұрғын үй де 
назардан тыс қалған жоқ. 
Мердігер мекемелер «Арал-
су-құрылысы» мен «Наурыз 
құрылыс» ЖШС үйлердің 
құрылысын былтыр уақытында 
бастап, толық аяқтаған. 

Облыс әкімі «Қазақстан 
Аква культура ЛТД» ЖШС-ның 
«Балықты тереңнен өңдеу 
және пластик қайық дайындау» 
цехының жұмысымен де 
танысты. Бұл өндіріс орны іске 
қосылса, жылына 4 мың тонна 
балық өнімдерін дайындай 
алады. Ал өнім ішкі нарық 
пен ТМД елдерінен келетін 
сұранысқа сай жөнелтіп 
отырады. Жергілікті жерден 
50 адамды тұрақты жұмысқа 
тұрғызу көзделген. 

Осы сапарында облыс бас-
шысы Сексеуіл кентіне бар-
ды. 13 мың халқы бар кентте 
бала санының өсімі бай-
қалады. Оған дәлел – биыл 
ақпан айында құрылысы аяқ-
тал ған 300 орындық мек теп. 
Темір жолдың бергі бе тін де 
орналасқан тұрғындар ұсы-
нысы әу баста ескеріліп, жаңа 
№283 орта мектеп құ рылысы 
дер уақытында аяқ тал ды. 
Алдағы оқу жы лын  да балалар 
жаңа білім шаңы   рағының 
табалдырығын аттайды. 

Одан әрі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Қазақстан 
темір жолы ҰК» АҚ-ның темір-
жол шыларға арнап салып 
жатқан 38 екі пәтерлі тұрғын 
үйге барды. Бас мердігер 
«Базис СК» ЖШС тұрғын 
үйлердің құрылысын 2014 
жылы бастаған. Қазіргі уақытта 
8 үй пайдалануға берілсе, қал-
ған 30 үйдің құрылысы аяқсыз 
қалған. Өңір басшысы аталған 
мәселенің шешу жолдарын 
талқылады. 

Облыс әкімі бастаған 
делегация Жақсықылыш 
кен   тіндегі «АралТұз» АҚ-да 
болды. Ас тұзы және техни-
калық тұз өндірумен айна-
лысатын кәсіпорын осыған 
дейін екі испан цехын іске 
қосқан еді. Бұл зауыттағы 
еңбек өнімділігін екі есе 
арттыруға, 1200-ден астам 
адамды жұмыспен тұрақты 
қамтамасыз етуге мүмкіндік 
берді. Өндіру және өткізу 
көлемі үш еседен асты, 
экспорттық өнімнің үлесі 
75%-ке жетті. Былтыр құны 
8,8 млрд теңгені құрайтын 
480,2 мың тоннаның өнімі 
өндірілсе, 6,7 млрд теңгенің 
317 мың тоннадан аса өнімі 
экспортталған. Бүгінде үшінші 
испан цехы ның құрылысын 
жүргізіп жат қан өндіріс бас-
шылығы бұл цехтың жы лына 
120 мың тонна тұз өн діруге 
қабілетті екенін айтып отыр. 

– Үшінші цехтың құрылысы 
бітуге таяу, алдағы айларда 
іске қосылады. Қазіргі кезде 
тұтынушылардың өнімге қояр 
талабы зор екенін байқап, 
сапасына баса мән беріп 
келеміз. Испан технологиясын 
пайда ланып, осы цехты іске 
қоссақ тағы да 200 адам жұ-
мысқа алынады. Ал бұдан 
шыққан өнімнің 20 проценті 
ішкі нарыққа бағытталса, 

қалған 80 проценті шетелге 
экспортталады, – деді кәсіп-
орынның әлеуметтік мәсе-
лелер жөніндегі директоры 
Нағашыбай Әуесханов.

Жақсықылыштағы сапар 
бары сында зауыт тың перс-
пективалық жос пар лары мен 
танысқан аймақ басшысы 
облыс тық ин дустриалдық-ин-
но  вациялық даму бас қар масы-
ның басшысына жобаның іске 
асырылуына барынша қол -
дау көрсетуді тапсырды. Ин-
весторға қолайлы жағдай жа-
сап, зауыттың дер кезінде іске 
қосылуына атсалысу қажет.

Гүлшара Әбдіқалықованың 
Арал ауданындағы жұмыс 
сапары Сапақ елді мекені мен 
Аралқұм ауылдық округінде 
қорытындыланды. Облыс әкімі 
бұл ауылдарда ардагерлермен 
және тұрғындармен кездесіп, 
ауыл дық округтердің әлеу-
меттік-эко номикалық көр-
сет  кіштерімен танысты. Сон-
дай-ақ тұрғындарға пан демия 
жағдайында сақтану шара-
лары туралы айтып, екпе 
індетті жеңудегі жалғыз жол 
екенін сөз етті. 

Арал сапарын қорытын ды-
лаған облыс әкімі тілшілерге 
сұхбат берді.  Атқарылып 
жатқан жұмыстарды саралай 
келе, аудандағы өндіріс пен 
құрылыс саласындағы шешілуі 
тиіс мәселерді  де қозғап өтті.

– Жұмыс сапарымның бас-
ты мақсаты COVID-19 інде-
тіне қарсы жүргізіліп жатқан 
жұмыстарды өз көзіммен 
көру еді. Қазір Арал ауданына 
мыңға жуық вакцина келіп, 
халық арасында түсіндірме 
жүргізілуінің арқасында 
екпе егу басталып кетті. Со-
нымен қатар, аудан бойын-
ша 200 төсек-орын дайын-
далған. Дәрі мен керекті 
медициналық заттар жет кілік-
ті. Ал мектептердегі ахуал 
бірқалыпты. Бастысы – халық 
пен балаларымыздың ден-
саулығын ұдайы назарда 
ұстау, – дейді облыс әкімі.

***

Қазалы ауданында 
облыс әкімі алдымен 
«Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» көлік дәлізінің 
«Қашқансу» учаскесіндегі 
көпсалалы қызмет көрсету 
кешенінің құрылыс 
жұмысымен танысты. 
Қазір нысан құрылысының 
90 проценті біткен. Құны 
377 млн теңгені құрайтын 
демалыс кешені аяқталса, 
30 адам жұмыспен 
қамтылады.

Аймақ басшысы Басықара 
ауы лында орналасқан Ә.Ты-
ныбаев атындағы су тора-
бының жұмысын көрді. Сон-
дай-ақ, ауыл шаруашылығы 
саласында атқарылып жатқан 
жұ мыстармен танысып, сол 
жерде шаруа шылық басшы-
ларымен де кездесті. 

– Қазір жоғарыдан осы 
су тоспасына секундына 
187 текше метр су түсуде. 
Оның 80 текше метрі төменгі 
ағысқа, оң және сол жағаға 
20 текше метр бөлініп ағуда.  

Тоспаның жағдайы жақсы, 
жыл сайын жөндеуден өтіп 
тұр. Мұнда 22 адам жұмыс 
істейді. Су тапшылығына 
қатысты біз ақпарат беріп 
отырамыз, жергілікті билік 
егін егудің үлесін соған сай 
ыңғайластырып жатыр, – дейді 
«Қазалы су торабы» өндірістік 
учаскесінің басшысы Болатбек 
Асербаев. 

Мұнан соң өңір басшысы 
«РЗА» АҚ-ның егіс алқабына 
барып, себелеп суғару тәсі-
лімен егіліп жатқан жүгері 
алқабын көрді. Қазір егіндікте 
Германиядан алынған құны 
41,3 млн теңге тұратын дре-
наж ды құбырлар мен 25,7 
млн теңгеге арнайы со-
қа және испандық «RAESA» 
ком паниясының құны 206,3 
млн теңгені құрайтын суару 
қондырғысы бар. Жаңа тех-
нология мамыр айында толық 
іске қосылып, дайын жерге 
малазықтық жүгері дақылы 
өсірілмек. 

– Бұл – аймақта ең алғаш 
басталып отырған жоба. 
87 гектар жерге шетелдік 
технология арқылы мал 
азығын өсіріп, оның құнарын 
бұрынғыдан да арттыру басты 
мақсатымыз болып отыр. 
Сол арқылы нарыққа сай, 
сапаға жауап беретіндей өнім 

жасау. Екіншіден, айналымнан 
шығып қалған жерлерді 
қайта қалпына келтіріп, соны 
суармалы жерге айналдыру. 
Үшіншіден су тапшылығына 
бейімделу, мысалы біз ек-
келі отырған дақылға суды 
бес есеге дейін үнемдей 
аламыз, – дейді «РЗА» АҚ-
ның президенті Самұрат 
Имандосов.

Облыс әкімі жаңа жобаның 
маңызы зор екенін, өзге 
шаруа шылықтар да қолға алу 
керегін айтты.

– Қазір, өздеріңіз біле-
сіз дер, Сырдария өзенінде 
су азайып кетті. Осыған орай 
біз ауылшаруашылық сала-
сын әртараптандыруды қол-
ға алдық. Суды көп қажет 
ететін күріш егісін азайттық. 
Сондықтан «РЗА» АҚ-ның 
бүгінгі қолға алған жобасы 
өте тиімді іс деп білемін. 

Өзге шаруашылықтар да осы 
жобаны қолға алса, ауыл 
шаруашылығында ілгері леу-
шілік болары сөзсіз, – деді 
аймақ басшысы. 

Қазалыға сапар барысында 
облыс әкімі аудандық ауру-
ханаға барып, COVID-19 
инфек циясына қарсы шара-
ларды көрді. Аурухана 
дәрігерлеріне індетпен күрес 
жұмыстарын  ұдайы назарда 
ұстау қажеттігін баса айтты. 
Вакцинациялау жұмыстарын 
да дер кезінде атқарып,  
халыққа түсіндіру  шараларын 
кеңінен жүргізуді тапсырды. 

– Қазір еліміз бойынша 
корона вирус инфекциясының 
таралуы қайтадан кең етек 
алды. Кейінгі мәліметтер 
бо  йынша аймақта ең көп 
індет Қазалы ауданында тір-
келді. Сондықтан COVID-19 
вирусына қарсы күрес шара-
ларын күшейтуді қатаң тап-
сырамын. Тұрғындарға вак-
ци нацияның тиімділігін 
жан-жақты түсіндіріңіздер. 
Ін детті тоқтатудың барлық 
шараларын қарастырыңыздар, 
– деді Гүлшара Әбдіқалықова.

Ауданда сол жаға ма-
гистралды каналы жанында 
«Әйтеке би-Қазалы» аралы-
ғындағы аудандық маңыздағы 
автомобиль жолын қайта 

жаңғырту жобасы облыс бас-
шысының назарына ұсы-
нылды. Жоба аясында 
автомобиль жолын 4 жолаққа 
дейін кеңейту, 2 темір-бетон 
көпірін, 2 су өткізгіш құбырын 
қайта жаңарту, жарықшамдар 
мен аялдамалар орнату жұ-
мыстары жүргізіледі. Құры лыс 
биыл аяқталады деп күтілуде. 

Облыс әкімі мұнан соң 
«Шағала» балаларды сауық-
тыру-демалыс орта лы ғына 
барып, «Жол картасы» бағ-
дарламасы аясын да жасал-
ған жөндеу жұмыс тарымен 
танысты.   

Мұнан соң Сырдария өзені 
арқылы өтетін «Қарлан» учас-
кесіндегі қалқымалы кө пірді 
көрді. Аудандық маңыз дағы 
және елді мекенішілік жол-
дардың жағдайына стенд 
арқылы қанықты. Қазіргі таңда 
бұл аумаққа темірбетон көпір 

салу жобасы мемлекеттік са-
раптамадан өткізілуде. Жоба-
ның құны – 4 536,5 млн теңге.

Өңір басшысы осы са-
парында Өркендеу ауылдық 
округіндегі Көне Жанкент 
қала шығын да назардан 
тыс қалдырмады. Жанкент 
қала шығы – Қазалы ауда-
нын дағы республикалық са-
нат тағы археологиялық ескерт-
кiштердiң бiрi. 2018 жылы 
жалпыхалықтық маңызы бар 
киелі орын санатына енгізілді.  
Жалпы аумағы 45 гектар жерді 
қамтиды. Қалашыққа 2005 
жылдан зерттеу жұмыстары 
жүргізіліп келеді. 2014 жыл-
дан бүгінгі күнге дейін 
облыстық бюджеттен қаржы 
бөлініп, облыстық тарихи 
және мәдени ескерткіштерді 
қорғау мекемесі мен Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни-
верситеті арасындағы келісім-
шарт негізінде архео логиялық 
қазба жұмыстары жалғасуда. 
2019 жылы рес пуб ликалық 
бюджет есе бінен қорғанның 
оңтүстік-шығыс қабырғалары 
қайта жаңғыртылды. 

Аймақ басшысы Әйтеке би 
кентіндегі жылыжай жұ мы-
сымен де танысты. Жылыжай 
өткен жылы іске қосылған. 
Кешен негізі 6  секцияға 
бөлінеді. Қазіргі таңда 4 

секциясында, қияр, қызанақ 
өсірілуде. Алдағы уақытта 
2 секцияны салу көзделуде. 
Жобаның жалпы құны 40 млн 
теңгені құрайды.

***

Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
Қармақшыға сапарында 
Жосалы кентіне аялдап, 
ауданның коронавирус 
инфекциясына қарсы 
күрес шараларымен 
танысты. Медицина 
қызметкерлерімен 
кездесуде қазіргі 
жағдайда босаңсуға 
болмайтынын айтып, 
індетті ауыздықтауға 
бағытталған шараларды 
күшейтуді тағы бір 
шегелей түсті.

– Соңғы уақытта COVID-19 
вирусы бүкіл әлемде қайта 
өршіп, адам өміріне үлкен 
қауіп төндіруде. Біздің облыс 
жақында «cары аймаққа» 
енді. Сондықтан індетке қарсы 
жұмыстарды күшейтуді талап 
етуде. Тұрғындарға сақтық 
шаралары мен вакциналау 
туралы ақпараттарды кеңі-
нен таратып, оларға вирус-
тың қауіпті екенін әлі де 
түсіндіруіміз керек. Әлем 
ғалымдары коронавирусты 
жеңудің жалғыз жолы екпе  
екенін мойындап отыр. Сол 
себепті, халықтың вакцинаға 
деген оң көзқарасын тез 
арада қалыптастыру міндеті 
тұр, – деді облыс әкімі.

Ауданға сапар барысында 
өңір басшысы Жосалы кен-
тіндегі Абай көшесі мен 
орталық алаңдағы абат-
тандыру жұмыстарын көрді. 
Жалпы «Жұмыспен қамту 
жол картасы» бағдар ламасы 
аясында ауданда 3 млрд теңге 
қаржыға 40 жоба іске асқан 
болатын. 

Сондай-ақ аймақ бас-
шысының назарынан кәсіп-
керлік нысандары да тыс 
қал мады. Кенттегі сауда 
үйі нің жұмысын көріп, кә-
сіп кердің пандемия уа қы-
тындағы жұмысымен та-
нысты. Айта кету керек, 
өткен жылдың басында бас -
тал ған әлемдік індет көпте-
ген кәсіпкерге қиындық 
келтірді. Әсіресе, тойханалар 
жұмысын тоқтатып, кейбір 
кәсіптік нысандар бағытын 
өзге салаға бұрды. Мысалы, 
Жосалыдағы жеке кәсіпкер 
Ж.Бұқпанованың 300 орын-
дық мейрамханасы бүгінде 
бала лар ойын-сауық кешеніне 
айналыпты. Мұны көрген соң 
кәсіпкердің жұмысына оң 
бағасын беріп, мемлекет тара-
пынан кәсіпкерлерге қолдау 
болып жатқанын жеткізді.

– Пандемияның бар лық 
салаға кері әсерін тигі зіп 
отырғаны жасырын емес. Қыз-
мет көрсету орта лық та рының 
көбі жұмысын тоқтатты. Біз 
осы саладағы кәсіпкерлерге 
кәсібін өзге бағытқа ауыстыру 
жөнінде ұсыныс жасадық. 
Бүгінде кәсіп иелері кафе 
мен тойханаларды өндірістік 
орын дарға ауыстыруда. Мем-
лекет тарапынан да оларға 
қолайлы жағдайлар жасалды. 
Сондықтан, бұл шараларды 
өзге де кәсіпкелер түсінуі 
тиіс, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы Қармақшы 
ауылына да барды. Ондағы 
«Жұмыспен қамту жол кар-
тасы» бағдарламасы ая-
сында ағымдағы жөндеуден 
өткен №13 «Балбөбек» бө-
бек   жайының жұмысын 
көр ді. Одан соң ауылдық 
округ  тегі №113 мектепте 
ауыл тұрғындары және 
бел    сен ді жастармен кез-
де  сіп, елді мекеннің әлеу-
мет   тік-экономикалық көр-
сет  кіштерімен танысты. 
Тұр      ғын   дармен коронавирус 
ин   фек      ция сынан сақтану, екпе 
сал   дыру мәселелерін  де тал-
қылады.

Облыс әкімі аудандағы 
балалар демалысына арналған 
лагерь құрылысын да назарға 
алды. Мердігер мекеме мен 
салалық басқарма басшысы 
атқарылған жұмыстар жайлы 
баяндады.

– 120 балаға арналған 
лагерь жыл он екі ай қызмет 
етеді. 2017 жылы басталған 
құрылыстың осы кезге дейін 
бөлінген 430 млн теңгеден 
астам қаржысын игеріп 
болдық. Инженерлік желілер 
де тартылып бітті. Қазір 
қалған қаржысы бөлініп тұр, 
құрылыс қыркүйек айын-
да тапсырылатын бола ды, 
– дейді мердігер ме кеме 
басшысы Манарбек Еспен-
бетов.

Айта кетсек, балалар 
күткен лагерь құрылысын 
аяқтау үшін биыл облыстық 
бюджеттен 783,3 млн теңге 
қаржы бөлінген. Аймақ 
басшысы мердігер мекемеге 
құрылысты уақытында әрі 
сапалы жүргізуді нықтап тап-
сырды. 

ЫНТЫМАҚТЫ ЕЛДЕ ЫРЫС ТҰРАҚТЫ
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Руханият

1-бет 

Ал, биыл ел Тәуелсіздігінің 30 
жылды ғына арналып «Сыр жұрты» 
танымдық-пассионарлық жобасы 
әзірленіп, 3 жылға жоспарланды.  

Жобаның басты мақсаты – 
өңірдің та ри хи-қоғамдық және 
мәдени-рухани да ра  лығын жан-
жақты айшықтап, зерттеп, наси-
хаттау. Бүгінгі қоғам мүшелерін, 
заман дастарымыздың өмірлік 
тәжірибелерін қол дана отырып, 
өскелең жас ұрпақты отан шылдық 
рухта тәрбиелеп, қастерлі Тә уел -
сіздігіміздің құндылығын ұғын-
дыру. Ұлт тық жаңғыру кезеңін дегі 
адам ның жаңа бол мысын қа-
лыптастыру.

Кешенді жұмыстардың нәти-
жесінде өңірдің танымдық-пас-
сионарлық әлеуетін арттырып, 
Тәуелсіздігімізді тұғырлы етудің 
берік негіздерін орнықтырып, 
ұлттық құн дылықтарымызды 
сақ   тап, дәріптеп, жаңа за ман та-
лабына сай нығайтып дамыту 
арқылы болашақ ұрпаққа мирас 
етіп қалдыру. 

Осы ретте, Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев-
тың «Біз қуатты тәуелсіз мемле-
кетімізбен ғана ұлт ретінде жер 
бетінде сақталамыз. Осы айнымас 
ақи қатты берік ұстануымыз 
қажет. «Тәуел сіздік бәрінен 
қымбат!» деген бір ауыз сөз мәңгі 
ұранымыз болуға тиіс» деген 
сөзін тағы бір атап өткім келеді.   

– Кейінгі екі жылдың бірі – 
Жастар жылы, бірі – Волонтер 
жылы болып аталды. Қоғамның ең 
белсенді, идея шыл, бастамашыл 
тобы – жастардың бойы нан қан
дай қасиеттерді көргіңіз келеді? 
Волонтер жылының жетіс
тіктері қандай? 

– Мемлекет басшысының 
Жар   лы ғымен былтырғы 2020 жыл 
– Ерік тілер жылы болып жария-
ланды.

Президент бастамасының 
лайықты жал  ғасы ретінде біздің 
өңі рімізде де рес пуб ликада 
алғаш қылардың бірі болып бел-
сенді азаматтық қоғам өкілдері, 
қайы рымды азаматтар және 
жастардың басын қосқан «Сыр 
волонтерлары штабы» құрылды.

Игі іспен айналысу, адам-
дарға жақсылық жасау – халқы-
мыздың көне заманнан келе 
жат қан дәстүрі. Осы тұста игі 
бас тамалардың басында жүрген 
барлық волонтерларға жүрек-
жарды алғысымызды білдіреміз.

Бірқатар аудандарда жас 
волонтерлар мен кәсіпкерлердің 
көмегімен тұрмысы төмен, аз 
қамтылған, жалғызбасты қарт 
кісілер тұратын отбасыларға 11 
тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, 
пайдалануға берілді.

Белсенді жас кәсіпкерлеріміз 
онлайн оқыту кезінде мұқ таж 
отбасылардан шық қан оқу шы-
ларға қажетті смарт фон дарды 
сыйға тартса, енді бірі блок 
бекеттерде күні-түні еңбек еткен 
қызметкерлерге азық-түлік тара-
туға, халыққа тегін бетперде 
үлестіруге көмегін ұсынды. Осы 
рет те халық игілігіне қызмет ет-
кен Сыр автоволонтерларына 
да ерекше ризашылығымызды 
айт    сақ дей міз. Күн демей, түн 
де мей, кез келген ұсы ныстарға 
қол   дау білдіргендерін мен жақсы 
білемін.

Волонтерлар дәрігер нұсқа-
масы негізін де 210 қала тұрғы-
нына 2154 дана дәрі-дәрмек, 255 
медицина қызметкерінің от ба -
сына азық-түлік өнімдерін, ауру-
хана лар да үздіксіз еңбек еткен 
1 700 медицина қыз меткеріне 
ыстық тамақ, ауруханаларға 72 
оттегі баллонын жеткізді. Сондай-
ақ, өткен жыл көлемінде олардың 
көмегімен 8 451 мұқтаж отбасына 
әлеуметтік көмек көрсе тіліп, көп-
балалы, әлеуметтік жағынан аз 
қам   тылған 4 870 отбасының мек -
теп жа сын дағы балаларына қа-
жетті оқу құралдары табыс талды. 

Сондай-ақ, волонтерларымыз 
су тасқы нынан зардап шеккен 
Мақтарал тұрғын дарына да 105 
тонна азық-түлік, киім-кешек пен 
тұрмыстық заттар жинауға атса-
лысты. 

Бұл әлемді дүрбелеңге сал-
ған індет еш кімді бейжай қал-
дыр мағанын байқа тады. Елдің 
қамын басты орынға қоятын аза-
маттардың арқасында біз оны бір-
лесе еңсеріп келеміз. Президент те 
қайы рым дылығын аямаған, қиын 
кезеңде бірліктің нағыз үлгісін 
көрсете білген барша азаматқа, 
азаматтық қоғам белсенділеріне, 
соның ішінде волонтерларға 
ерекше алғысын біл діріп, «Халық 
алғысы» медалімен мара паттады. 
Осы ретте, коронавирус панде-
мия сымен күресте ерекше көзге 
түскен ай мақтың 107 азаматы 
«Халық алғысы» ме далін иеленсе, 
оның 11-і – жас волон терлар. 
Сондай-ақ, әлеуметтік және қо-
ғам  дық пайдалы міндеттерді 
шешуге үлес қосқаны үшін облыс-
тың 3 жас азаматына «Жыл волон-
терлары» халықаралық сыйлығы 
тағайындалды.

Ал, жастардың бойынан қан-
дай қасиет терді көргіңіз келеді 
деген сұрағыңызға қатысты, 
ұлы ұлттың лайықты ұрпақ жал-
ғасындай ұлттық құндылықтарды 
дәріптей білетін, жарқын болашақ 
жолында жаңа лықтарға жаны 
құмар білімді және отан сүйгіш, 
патриот болғанын қалаймын.

– Өткен жылы пандемия 
салған әлекке қарамастан, Абай
дың 175 жылдығы, әл Фара
би дің 1150 жылдығы, Ұлық 

Ұлыстың 750, Жеңістің 75 жыл
дығы аталып өтті. «Ұлы лардың 
тұлғалық келбеті мен өмір жолы, 
еңбектері халыққа үлкен ой салды. 
Бұл тәжірибені алдағы уақытта 
да ұстанған жөн» деді Президент. 
Сыр елі осыған қаншалықты үлес 
қосты деп ойлайсыз?

– Өзіңіз атап өткендей, 2020 
жыл еліміз үшін айшықты оқиға-
ларға толы жыл болды.  Шы ғыс-
тың ғұлама ойшылы Әбу На сыр 
әл Фарабидің 1150, Ұлық Ұлыс-
тың 750, ұлы ақын Абай Құнан-
байұлының 175, Ұлы Жеңістің 75 
жылдық ме рей тойлары аясында 
облы сы мыз  дың мәдениет және 
өнер меке мелерінде 2 мыңнан 
аса ауқымды мәдени іс-шаралар 
өт кізілді. Хакім Абай дың 175 
жылдығына орай жергілікті өнер-
паздардың қатысуымен «Абай» 
операсы облыста тұңғыш рет сах-
наланып, «Абай жыр лары – Сыр 
мақам дарында» жобасы ая   сын да 
өңі ріміздің жыршы-жы   рау  лары 
ұлы ақынның 20 шы ғар   ма сын Сыр 
мақам дарында орын дады. 

«Абай жолымен» атты рес-
пуб ликалық ақын дар айтысы 
өткі зіліп, Н.Бекежанов атын дағы 
қазақ академиялық музыкалық 
драма театрында Е.Төлеубайдың 
«Абай», Д.Ра ма занның «Абылай 
ханның арманы» спек такльдері  
сахналанды. 

Облыс кітапханаларында ұлы 
тұлға лар дың мерейтойларына 
орай «Кемең герліктің биік шыңы 
– Абай»,  «Әл Фараби әлемі», 
«Алтын Орда – Ұлы дала тарихы», 
«Алтын Орда: Тарих пен тағылым» 
атты кең көлемде кітап көрмелері 
мен тарихи танымдық кеш тер 
ұйымдастырылды. 

Елімізде қалыптасқан пан-
де  миялық жағ дайға байла-
ныс  ты  наурыз айынан бас тап 
іс-ша ралар онлайн режим де 
ұйым   дастырылып, шығар ма шы-
лық жұмыстарды кеңінен наси  -
хаттау мақсатында Youtube 
желісінен ар найы «Сыр шаңы-
рағы» каналы ашылды.  

Әрине, тарихымызды тану, 
ұлы тұлға ларымызды ұлықтау, 
өске лең ұрпақты отан шылдыққа 
тәрбиелеу – үздіксіз жүргізілетін 
жұмыс. Сондықтан да ауқымды 
шаралар өз кезегінде алдағы 
уақытта да жалғасатын болады.

– Биыл Тәуелсіз дік тің 30 жыл 
ды ғына қандай шаралар өт  кі зі
леді, ол бойынша қандай жоспар 
бар?

– Үкіметтің Тәуелсіздіктің 30 
жыл дығын мерекелеу жөніндегі 
2021 жылғы 28 ақ пандағы №86 
қаулысына сәйкес, республи калық 
шаралар жоспары бекітіліп, ұй-
ым   дастыру және мерекені өткізу 
тұжы рым  дамасы қабылданды. 
Республикалық жоспарға сәйкес 
облыстық шаралар тұжы рым-
да ма сы бекітілді. Бұл жоспар 
түр лі фор мат тағы 260 шарадан 
құралған. 

Қазіргі күні жоспар “Жасам-
паздыққа толы жылдар” ұраны 
аясында 12 тақырыптық бағытта 
жүзеге асуда. Оларды ұйым-
дастыру және өткізу Тәуелсіздіктің 
30 жылдығын мерекелеуге 
негізделіп, келесі тақырыптық 
бағыттар бойынша жүзеге асады:

1.«Қазақстанның жаһандық 
бастама лары». Халықаралық 
қауіп     сіз дікке қосылған үлес» та -
қырыбы бойынша қаң тар айын да 
ға лымдардың, тарих шы-ұс таз дар-
дың, бел гілі сарап шылардың қа-
тысуымен «Ядро лық сынақ және 
қазақ даласы» атты ғылыми-та-
нымдық онлайн конференция 
өт кізіліп, музейде «Тәуелсіз Қа-
зақстан және ядролық қару сыз 
әлем» атты фотокөрме ұйым-
дастырылды. 

Ал, барлық білім мекеме-
лерінде «Қа зақстанның жаһандық 
бастамалары». Ха лықаралық 
қауіп   сіздікке қосылған үлес» та-
қырыбында онлайн лекциялар 
мен сынып сағаттары өтті. 

2. «Қазақстан – спорттық ұлт» 
тақырыбы бойынша ақ панда «Сыр 
жұлдыз дары» топ тық эстетикалық 
гим нас тикасы бойынша ашық бі-
рін шілік ұй ымдастырылып, ұлттық 
спорт түрлерінен «Ұлт тық ойын – 
ұлт игілігі» және Тоғыз құмалақтан 
онлайн турнир өт кізілді. Халық 
балуаны Қа жымұқан Мұңайтпас-
ұлын ес ке алуға арналған жастар 
ара сындағы қазақ күресінен 
республикалық турнир, жас өс-
пірімдер арасында еркін кү рес 
пен волейболдан рес пуб ликалық 
турнир, дзюдо мен самбодан 
облыстық бірін шіліктер болды.  

3. «Қазақстанның ұлттық 
дәс түрлері мен мәдениеті» та-
қырыбы аясында наурыз ай ында 
«Қайырымды істер ма рафоны» 
жалпыұлттық жо ба облыстық 
деңгейде бас тау алып, «Қазақстан 
Тәуел сіз дігіне 30 жыл: бірлік жә не 
сәй кестілік моделі» атты ғылыми-
тәжіри белік кон  фе ренция, эт-
номә дени бір лес тіктермен бірге 
«30 қайырымдылық іс» марафоны 
ұйымдас тырылды.

Мұнан бөлек, Наурыз мейра-
мын мере келеу тұжы рым-
дама сына сәйкес, 22 нау рызда 
Наурыз мейрамына арналған 
жаңа форматтағы шаралар, Ақ-
мешіт фольклорық ансамблінің 
«Тәуелсіздік тартуы» атты кон-
церті, «Дала өркениеті – бабалар 
мұ расы» атты ғылыми-танымдық 
онлайн кон ференция өткізілді. 

4. «Ғылым және технология» 
тақы ры бында Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда уни верситетінде 
сәуір айында ғалым-пе да-
гогтардың студент жастармен 
TEDx фор матында «Білімнің жаңа 
сапасы және адами капитал» 
тақы рыбында кездесулер, 
«Жұлдыз-ай» өнер фестивалі, 
Байқоңыр қа ласында «Байқоңыр: 
Тәуел сіздікке тарту» атты өнер 
күндері ұйымдастырылады. 

5. «Ұлттық ынтымақтастық, 
бейбітшілік және тұрақтылық» 
тақырыбы аясында ма мыр айында 
«1 мамыр – Қазақстан халқы 
бірлігі» мерекесіне арналған 
«Ынтымағы жарасқан Қазақстан» 
мерекелік концерті, «Сыр 
өңірі – бейбітшілік пен келісім 
мекені» атты этнос өкілдерінің 
күндері, Жеңіс кү ніне арналған 
мерекелік концерттер, «Нәу бет 
жылдар ше жіресі: Қазақстандағы 
қуғын-сүргін» об лыстық ғылыми-
танымдық кон ференция және 
драматург Рахымжан Отар баев-
тың сце нарийі бойынша «Нарком 
Жүргенов» спек таклі қойылады. 

6. Маусым айында «Патрио-
тизм» та қырыбында «Менің елім 
– Мәңгілік ел» онлайн патриоттық 
акциясы, «Менің Туым, Менің 
Елтаңбам, Менің Әнұраным» тақы-
рыбында патриоттық әндердің 
онлайын конкурсы, әншілердің 
«Сыр бұлбұлдары» облыстық 
конкурсы, журналистердің 
«Қанат ты қалам» форумы мен 
«Ұшқыр қалам» фестивалі өтеді. 

7. Шілдеде «Астана күні: 
Нұр-Сұлтан табыс пен өркендеу 
символы» тақырыбында “Тәуелсіз 
Қазақстанның құрылуы мен да-
муындағы Елбасы ролі» атты 
облыстық ғылыми-тәжіріибелік 
конференция ұйым дастырылып, 
«Елорда – еңселі астана» атты 
мерекелік концерт өтеді. Сондай-
ақ, жас мемлекеттік қызмет-
керлер арасында «Елбасы және 
Қазақстан дамуының стра -
тегиясы» тақырыбында жалпы-
ұлттық эссе онлайын конкурсы 
өткізіліп, Нұр-Сұлтан қала сында 
Жалаңтөс Баһадүрдің ескерткіші 
орнатылады. 

8. Тамызда «Айбары асқақ 
Ата Заң» мерекелік концерті, «Ел 
бірлігі және Ата Заң» дөңгелек 
үстел отырысы мен сазгерлердің 
«Отаным – Қазақстан» облыстық 
конкурсы өткізіледі.

9. Қыркүйек айында «Ахмет 
Байтұр сынұлы және қазақ қо-
ғамы» атты ғылыми-танымдық 
кон ференция ұйымдастырылып, 
ғалым-педагогтардың студент 
жастармен TEDx форматында 
«Білімнің жаңа сапасы және 
адами капитал» тақырыбындағы 
кез десулері өтеді. «Тәуелсіздік 
ұрпағы» жобасы, жас тардың 
«Айбын» әскери-пат риоттық жиы-
ны, оқушылардың күздік гим-
назиядасы, «Қыл қаламда мәңгілік 
ел бейнесі» атты сурет шілердің 
халықаралық симпозиуымы ме-
ре   келік тартуды толықтырады. 

10. «Ауылды жаңғырту», дәс-
түрлі «Алтын дән-2021» мерекесі, 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі, «Ауылдың гүлденуі 
– Қазақстанның гүлденуі» мара-
фоны, «Жа қаев ізбасалары» 
еңбек лагері күзгі сал танатты 
айшық  тайды. 

11. «Индустриалды-иннова-
ция  лық да му. Цифрлық эконо-
мика» тақырыбында қа раша 
айында «Ұлы өнертапқыштарға 
алғаш қы қадам»  атты инно-
вациа лық идея лар кон курсын, 
жастар ұйымдарының «Био   техно-
логия мен нанотехнология про-
б  ле малары және келешегі мен 
дамуы» та қы  рыбындағы дебат, 
«3D модельдеу», «Цифр лық білім 
беру бағдарламасы», «Робо-
то техника» орталықтарын ашу 
жоспары және бар. 

12. Желтоқсан айында, Тәуел-
сіздік мерекесінің шарықтау 
кезеңінде «Тұғыры биік тәуел-
сіздік» республикалық ақындар 
айтысын, «Тәуелсіз Қазақстан: 
бейбіт шілік пен тұрақтылық 
кепілі»  республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясын 
ұй ым  дастыру, Арал ауданында 
«Аралтұз»  АҚ-да  V цехты, «Qa-
zaq Qamel»  ЖШС-ның түйе 
сүтінің құрғақ ұнтағын шығаратын 
зауытты іске қосу, Сексеуіл кен-
тінде 40 төсектік ауылдық ауру-
хананы ашу жоспарланып отыр. 
Қармақшы ауданында бала лар-
дың жазғы демалысына арналған 
150 орындық лагерді, Жалағаш 
кентінде 200 орындық Оқушылар 
үйін және 50 орындық өнер 
мектебін, Қызылорда қаласында 
Ш.Есенов атындағы ағарту 
орталығын, Жаңақорғанда 600 
орындық мектепті де іске қосу 
Тә уелсіздіктің 30 жылдығындағы 

айтулы ша ралар болғалы тұр. 
Әрине, мерекені атап өту 
барысында Мемлекет басшысы 
Қ.К.То қаевтың «Тәуелсіздік бәрі-
нен қымбат» бағдарламалық 
мақаласында көтерілген не гізгі 
мәселелерге басымдық беріледі. 

Айта кетейін, Қызылорда 
облыс  тық фи лармониясы жыл бо-
йын да «Тәуелсіздікке тарту: 30 
жыл  дыққа – 30 шара» айдарымен 
30 концерт (оффлайн, онлайн) 
өткізеді. 

Қазіргі эпидемиологиялық 
ахуал   дың тұрақсыздығына байла-
нысты басқа өңір лерден өнер 
ұжым  дарын шақыру жоспар лан-
ған жоқ.

Сонымен қатар, «Рухани жаң-
ғыру» бағ дарламасы және ел 
Тәуелсіздігінің мерейлі мерекесі 
аясындағы негізгі шаралар, рес-
публикалық деңгейде аталып 
өтілетін атау лы даталар: Ыбырай 
Алтынсаринның 180, Жамбыл 
Жабаевтың 175, Әлихан Бө кей-
ханұлының 155, Қажымұқан 
Мұңайтпас ұлының 150 және өңі-
рімізде аталып өтілетін атаулы 
даталар Жалаңтөс Баһадүрұлының 
445, Сартай батырдың 310, 
Кете Жүсіп Ешниязұлының 150, 
Ыбырай Жақаевтың 130 жылдық 
мерейтоларымен ұштастырылып 
өткізіледі.

– Облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы өкілдері мерейлі 
мере кеге қаншалықты үлес 
қосады? 

– Бүгінде біздің облысымызда 
816 мың нан астам халық болса, 
оның ішінде 35 түрлі ұлт өкілдері 
тату-тәтті тұрмыс кешуде. Елдің 
ынтымағы мен бірлігін арттырып, 
достықтың бесігін тербетіп 
отырған 11 этномәдени бірлестік 
белсенді жұмыс жасайды. 

Осы мәдени бірлестіктер 
ар қылы «Сыр елі – достық 
мекені» жобасы, Татар этно-
мәдени бірлестігінің 30 жылдық 
мерейтойы, Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына орай күз айларында 
XXIII облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезекті сес-
сиясы және «Қайырымды істер 
марафоны» аясында бірқатар  игі 
істер жүзеге асырылады. 

Атап айтқанда, этносаралық 
қатынастағы «тілдік барьерді» 
жоюға ауқымды қадам жасалуда. 
Бұның экономикалық та, рухани 
да тиімділігі анық байқалады. 
Аталған бағыт бойынша облыстық 
ассамблея тарапынан үздіксіз 
жұмыстар жүргізіліп келеді. Мәсе-
лен, «Достық үйінде» тілдерді 
оқыту кабинеті жүйелі жұмыс 
жүргізуде. Онда мемлекеттік және 
ағылшын тілдері оқытылады. 
Қазақ тілі этнос балалары мен 
жастары үшін 63 сағаттық оқу 
бағдарламасы негізінде апта-
сына 2 реттен оқытылса, ал, ағыл-
шын тілі аптасына 2 сағаттан 
72 сағатты құрап отыр. Соны-
мен қатар, мемлекеттік тілді 
үйретуге бағытталған «Мың 
бала» республикалық мәдени-
ағартушылық жо басы аясында 
750 бала қазақ тілін меңгерді. Бұл 
бағыттағы жұмыстар жалғасын 
табатын болады.

2016 жылдан бастап «Достық 
үйінде» медиация кабинеті жұмыс 
жасайды. Об лыс тық ҚХА-мен 
бірлесіп, 42 медиатор дау ларды 
шешуге атсалысуда. 

Өткен жылы қоғамдық 
медиа торлардың атсалысуымен 
370 дау өзара ымыраға келу 
арқылы шешілген. Қарап тұрсақ, 
осы санның артында қаншама 
тағдыр, қаншама баланың көз 
жасы жатқанын айту қиын. Сол 
себепті, медиация институтының 
қоғамдық келісім мен жалпы-
ұлттық бірлікті сақтаудағы рөліне 
ерекше мән берген дұрыс. 

Аймағымызда облыстық 
ассам  блеяның қолдауымен 2018 
жылдан бері «Қазақтану» респуб-
ликалық мәдени-ағартушылық 
жоба сы жүзеге асуда.

Бұл жоба біртұтас ортақ 
құндылықтарды қалыптас тыру-
дың негізі ретінде қазақ хал-
қының тарихын, мәдениетін, 
фило со фиясын, этикасын дәріп-
теуге, сондай-ақ, Қазақстан 
этностарының арасында «Ұлттық 
жаңғыруды» ілгерілетуге бағдар-
ланған. Бұл тұрғыда Мемлекеттік 
хатшы Қырымбек Елеу ұлы 

Көшербаев «Рухани жаңғыру ұлт-
тық жаңғыруға ұласуы қажет», – 
деген болатын.

– Тән саулығы – жан саулығы 
деп жатамыз. Аймағымызда са
ла уат ты өмір салтын қалып
тастыру, жалпы бұқаралық 
спорт ты дамыту мақсатында 
ат қарылып жатқан жұмыстар 
туралы айтып өтсеңіз?

– Мемлекет басшысының тап-
сырмасына сәйкес 2020 жылы 
дене шынықтыру және спортпен 
шұғылданатын азаматтарды 
қамту көрсеткішін 30%-ке жет-
кізу көзделіп, қазіргі күні 31,3 
процентке жетіп отыр. 

Спорт мектептерінің шұғыл-
дану шылар үлесі жыл сайын 
артуда. Тәуелсіздік алған 1991 
жылы 15 спорт мектебі жұмыс 
жасаса, қазір олардың саны 21-ге 
жетті. 

Бүгінде облыста 2310 спорт 
нысаны бар. Оның ішінде: 12 
стадион, 38 спорт кешені, 7 жабық 
жүзу бассейні, 3 ипподром, 1 
жеңіл атлетикалық манеж, 74 ату 
тирі, 17 теннис корты, 1 хоккей 
корты, 434 спорттық залдар, 1463 
жазықтықты құрылғылар (1332 
спорттық алаңдар, 113 алаң, 16 
спорт тық ядро, 2 спорттық трасса) 
және 260 бейім делген спорттық 
залдар бар. 

29 мемлекеттік ұйым жұмыс 
жасайды: жоғары спорт шеберлігі 
мектебі, олимпиа далық резерв 
даяр лау орталығы, олим пиа далық 
ре зервтің облыстық маман дан -
ды     рыл ған мектеп-интернат-
кол     леджі, 14 олим пиадалық 
ре    зерв     тің мамандан ды рыл ған ба-
ла    лар-жасөспірімдер, 6 бала  лар-
жас   өс пірімдер спорт мек тептері, 
4 кәсіби спорт клубтары, Орталық 
ста дион, «Мұз айдыны» спорт 
кешені.

Президенттің балалар спорт 
секцияла рының желісін дамыту 
тапсырмасына орай 2020 жылы 
облыстағы балалар-жас өс пірім-
дер спорт мектептерінде, спорт 
клуб тары мен жалпы білім беру 
мекеме лерінде 7604 спорт сек-
ция лары жұмыс істеп, 100 893 
бала қамтылды.

Сыр спортшылары едәуір 
жетістіктерге жетіп, еліміз 
бойын ша спорттың дамуына өз 
үлестерін қосты. 

Тәуелсіз Қазақстан тарихында 
ауыр атлетикадан 4 дүркін Әлем 
чемпионы атанған мақтанышымыз 
Илья Ильиннің жетістіктерін атап 
өткеніміз орынды. 

Облыс тарихында грек-рим 
күресінен Ермек Көкетов Әлем 
чемпионатының қола жүлдесін 
алса (2005 жылы), бокстан әйел-
дер арасында Лондон Олимпиада 
ойындарының қола жүлдегері 
Марина Вольнова (2012 жылы), 
ауыр атлетикадан Олимпиада 
ойын дарының қола жүлдегері 
Александр Зайчиков (2016 жылы) 
ел спорты тарихында өшпес із 
қалдырды. 

Ал, ересектер арасында Әлем 
чемпио натының 2 дүркін күміс 
жүлдегері, 2021 жылы Токио 
Олимпиада ойындарына жолдама 
алған Қамшыбек Қоңқабаев 
пен еркін күрестен Әлем 
чемпионатының күміс және қола 
жүлдегері Дәулет Ниязбеков Сыр 
жастарына үлгі болып келеді. 

Сыр спорты тарихында алғаш 
рет 2013 жылы «Мұз айдыны» 
спорт кешені ашылып, онда 
шорт-трек, шайбалы хоккей, мә-
нер  леп сырғанау спорт түр лері 
жұмыс жасайды. 2019 жылы 
мәнерлеп сырғанаудан Элиза-
бет Тұрсынбаева Әлем чем пио-
натының күміс жүлдесін ие леніп, 
әйелдер арасында тұң ғыш рет 
төрт айналым жасаған шебер 
спорт шы ретінде әлемдік спорт 
тарихына енді. 

Жеңімпаздардың айтулы 
жетіс тіктерінің арқасында олар-
дың ізін жалғастырушы жас спорт-
шылардың саны артып келеді. 

Сондай-ақ, «Қайсар» футбол 
командасы 1999 жылы Қазақстан 
кубогы ойындарында жеңімпаз 
атанса, 2019 жылы араға 20 жыл 
салып екінші мәрте Бас кубокқа 
ие болды. 

2020-2021 жылдарға мем-
лекеттік-же ке шелік әріптестік 
ая сын да дене шы нықтыру-са уық -
тыру кешендерін жалға алу бо-
йынша 12 жобаны кезең-кезеңі-
мен жү зеге асыру жос парланды. 

2020 жылы 5 жоба (Қызылорда 
қаласы «Сәулет» шағын ауданы, 
Қазалы ауданы Әй  теке би кенті, 
Жаңақорған ауданы Жаңа қорған 
кенті, Сунақата, Қожакент а/о) 
іске қосылып, 55 адам жаңа 
жұмыс орында ры мен қамтылды. 
Бұл кешендердегі 60 спорт 
секциясына 720 бала қатысады. 
Ал, 2021 жылы 7 жобаны жүзеге 
асыру жоспарланған.

Сонымен қатар, Қызылорда 
қаласына қарасты Тасбөгет 
кентінде және Қармақшы ауда-
нының Ақай ауылында, Жалағаш, 
Шиелі, Қармақшы аудандарының 
орталықтарында дене шынық-
тыру-сауықтыру кешенінің құ-
рылыстары басталатын болады.

Жыл көлемінде бұқаралық 
спортты на сихаттау мен дамыту 
бағытында біршама ауқымды 
шаралар ұйымдастырылады. 
Олар    дың қатарында Қазақ күре-
сі нен «Алтын белбеу» облыс-
тық турнирі, Қазақ күресінен 
«Бала би баба» атындағы рес-
пуб  ликалық турнир, Ауыл 
спорт  шыларының «Алтын күз 
- 2021» ХXXIV облыстық спар-
та киадасы, Жалаңтөс Баһадүр 
бабаны еске алуға арналған 
бокстан жасөспірімдер ара сын-
дағы XІІІ республикалық турнир, 
Тәуелсіздік күніне орай Мұстафа 
Шоқайды еске алуға арналған 
қазақ күресінен республикалық 
турнир секілді шаралар өткізіледі.

– Серік Әбжәліұлы, сіз жетек
шілік ететін салалар ішінде мә
дениеттің шоқтығы биік. Бұл 
біздің таным қабілетіміздің өл
ше міндей көрінеді. Осы саланы 
кө теруде қандай еңбек жасалып 
отыр?

– Дұрыс айтасыз, мәдениет 
– адамзат әлемінің айнасы, 
мә дениет – елдің мәйегі деп 
жатамыз. Мәдениет саласын 
қолдау кейінгі жылдары ерекше 
сипат алып отыр. Президент 
Жолдауынан туындайтын тапсыр-
малар қатарында мәдениет 
қызметкер лерінің жалақысы 35 
процентке көтерілді. 

2020-2021 жылдарға арнал-
ған Жол картасы аясында Шиелі 
ауданындағы Жиделіарық ауы-
лында 150 орындық клуб құры-
лысын аяқтау жоспарланған. 
«Ауыл – ел бесігі» жобасы бо-
йын ша Жаңақорған ауданы Шал  -
қия кентіндегі клуб пайда лану -
ға берілмек. Облыстық бюд жет 
қаржысына Қазалы ауданы Әйтеке 
би кентіндегі 600 орын дық Мә-
дениет үйі құрылысы аяқталады. 

Мемлекет басшысы «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» Жолдауында балалар 
үйірмелерінің жұмысын жақсарту, 
өскелең ұрпақтың шығармашылық 
қабі летін дамыту, оларды қол-
өнерге және қол данбалы-деко-
ративті өнерге баулу туралы айт-
қан. Осы тапсырманы орындау 
үшін балалар үйірмелерінің 
қыз метін дамыту туралы өңірлік 
жоспар бекітілді. 

Осы кезде облыста 26 жанр 
бойынша 854  көркем өнер-
паздар үйірмесі 10606 қа-
тысу шыны қамтиды. Олардың 
ішінде 528-і балалар мен жас-
өспірімдерге арналған, 6506 
бала мен жасөспірім қатысады. 
Жоспар бойынша биыл балалар 
шығармашылығын дамытуға ар-
налған 56 тегін үйірме ашып, оған 
300-ден астам бала тартылмақ. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев өткен жылы 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
IV отырысында балалар мен жас-
өспірімдер арасындағы кітап оқу 
мәселе сінің маңыздылығын атап 
өткен болатын. 

Жас ұрпақты парасатты, білік-
ті, мәде ниетті де білімді етіп 
тәрбиелеуде кітап пен кітап-
хананың алатын орны ерекше.

Облыстағы 209 мемлекеттік 
кітапха наның 12-сі балалар кітап-
ханасы. Бүгінде балалар кітап-
ханаларының кітап қоры 389871 
дана болса, жыл сайын 25000-
нан астам балаларға қызмет 
көрсетеді.

Облыста балалар мен жас-
өспірімдердің кітап оқуға деген 
қызығушылығын арттыру, оларды 
кітап оқуға тарту мақсатында 
«Ба ла лар мен жасөспірімдерді 
кітап оқуға тарту, кітап оқуды 
насихаттау және «Оқитын ұлт – 
оқуға құштар мектеп» жобасын 
жүзеге асыру бағытындағы 
2021-2025 жылдарға арналған 
облыстық іс-шаралар жоспары» 
бекітілді. 

Жоспарға кітап оқу мен 
отбасылық кітап оқу дәстүрін 
жаңғырту, жас оқырмандарды 
тарту мақсатында «Отбасымен 
бірге оқи мыз» челленджі бас-
талды. Сондай-ақ, «Кі тап ханадағы 
туған күн», «Кітап ғажайып 
әлем», «Оқуға құштар мектеп», 
«Кітапхана.Оқырман.Отбасы», 
«Отбасымызбен оқимыз» атты 
отбасылық түрлі сайыстар және 
ақын-жазушыларымен кезде-
сулер сынды түрлі танымдық 
шаралар ұйымдастырылуда. 

«Сыр шаңырағы» Youtube 
арнасында кітап оқу мәдениетін 
дамыту, отбасылық кітап оқуды 
қолдау үшін «Балалар әдебиеті» 
айдары ашылды. 

Сонымен қатар, Тәуелсіздіктің 
30 жыл дығы шеңберінде «Тәуел-
сіздік – биік сенің айбының» атты 
оқу челенджі, «Тәуел сіз дігіміздің 
30 жылдығына – 30 кітап» руха-
ни-мәдени акциясы, «Жазғы 
кітапхана»,  «Ертегімен есейем», 
«Әжем айтқан ертегі» онлайн 
жобалары ұйымдастырылып, кітап 
оқудан «Кел, балалар, оқылық» 
атты оқу чемпионаты өткізіледі. 

Мұны арнайы айтып отыр-
ғаным, біздің бүгіннен бастап 
ұрпақ бойына сіңірген игі қа сиет-
теріміз Тәуелсіз елдің ертеңгі 
еншісін айқындайды. 

Әрине, әлемді жайлаған 
пандемия көп теген бастамаларға 
кедергі келтіргені жасырын емес. 
Алайда, кейбір құндылық тарға 
көкей көзімен, саналы сезіммен 
қарау керектігін де уақыт алға 
тосып отыр. Сондықтан біз мұндай 
сындарлы шақтан шыңдалып 
шығамыз. Елдің ауызбірлігі – қа-
шанда ең басты байлығы. Үш 
онжылдықта еңсерілген іс, алға 
қойған мақсат осы бір ліктің 
арқасында баянды бола бермек. 

Расында, еліміздегі өрелі 
өзге рістер мен биік белестеріміз 
Тәуел сіз дігіміздің арқа сында қол 
жеткіз ген құндылығымыз екені 
анық.

Ұлы Қорқыт бабамыз: «Жер 
қадірін ел біледі, ел қадірін ер 
біледі» дегендей, бұл жетіс-
тіктеріміздің барлығы – Елба сы 
бастамасымен, Прези ден ті бас-
шылы ғымен, ел дің бүгіні мен 
болашағы үшін еңбек етіп жүрген 
барлық қазақ стан дықтардың, 
Сіз  дер мен біздердің бірлесе 
ат   қарған ау қым ды істе ріміздің 
нәти жесі, жемісі.

Тәуелсіздігімізді баянды, тұ-
ғы рын нық ету – баршамыздың 
па ры  зымыз ғана емес, ең басты 
мін детіміз бен ұлы мақсатымыз!

Сұхбаттасқан 
Қуат ШАРАБИДИНОВ,

«Сыр бойы»

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ ТУ ЕТКЕН СЫР ЕЛІ
Облыс әкімінің орынбасары Серік Ахметтің облыстық «Сыр бойы» газетіне сұхбаты
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Әлем: 
вакциналау 
қарқыны
қандай?
Дегенмен, қауіпті дерт вакцинасы 

бірқатар елдерде теріс жағдайдың 
орын алуына әкеп соғуда. Бұл негі
зінен әр елде шығарылған вакци на
ның әсері әртүрлі болуынан ту ын
дауда. Кеше ғана Еуроодақ ел де ріне 
алдырылған американдық вак цина
ның қолданған сәттен адам дар да 
қан ұю синдромы басталғанын алаң
даушылықпен хабарлаған де рек тер 
түсе бастады. Ә дегеннен Еуроодақ 
астанасы Брюссельде бұған тиісті 
ша ра көру қажеттігі айтылып, пре па
ратты егу шаралары тоқ татылды. 

Жалпы әлемде вакцинацияға қа
тысты пікірлер де біркелкі емес. 
Айталық Ресейдің «Спутник V» вак
цинасы туралы алдымен жағымсыз 
пікірлер көп айтылған болатын. 
Осындай теріс насихатқа қарамастан, 
Еуроодақтың бірқатар мемлекеттері 
ресейлік дәріге көптеп тапсырыс 
бере бастады. Тіпті 1,5 млрд халқы 
бар Үндістан вакцинаны өз елінде 
өндіруге лицензия алды. Қазір «Спут
ник V» вакцинасы тиімділігін көрсетті. 
Тіпті үлкен саясатта Ресейге «өкпесі 
қара қазандай» деген елдердің өзі 
оны алуға мүдделілік таныта бастады. 

Ақпарат көздерінің соңғы мәлі
меттеріне қарағанда АҚШ пен Қытай 
егу жөнінен әлемде көш бастап 
келеді. Израиль мен Біріккен Араб 
Әмірлігі алғашқылардың қатарында 
егу шараларын бастап кетті. Әрбір 
100 адамға шаққанда егілгендердің 
саны жөнінен АҚШ пен Қытай алда 
келе жатқанын атап өткіміз келеді. 
АҚШта қазірдің өзінде 45 млн адам 
егілді. Қытайдың көрсеткіші – 40 
млннан астам. Мұнда алдағы  екі 
ай шешуші кезең болатын түрі бар. 
Осы аралықта халықтың үштен біріне 
жуығын егу шараларымен қамту – 
мемлекеттің басты міндеті. Бірақ 
сарапшылардың пікірінше, атал ған 
міндеттің орындалуы оңайға соқ
пай тын түрі бар. Себебі елде 1,5 
млрд халық тұрады. Бұл орайда Еу
ро одақ елдерінің амбициясы да жо
ғары. Одақ елдері қазірдің өзінде 
20 млн адамды егу шараларымен 
қамтыды. Данияның, Литваның, Ис
па нияның, Польшаның, Италияның 
алғашқы көрсеткіштері бөтен емес. 
Ұлыбритания мен Үндістан алдағы екі 
айда жақсы көрсеткіштерді игеруді 
межелеп отыр. 

Алайда әлемде қауіпті дерттің 
таралу қаупі әлі жоғалатын сыңайы 
байқалмайды. Соңғы күндері Түркия
да қауырт жағдай қалыптасты. Осыған 
орай қоғамдық тамақтандыру, басқа 
да көпшілік орындарда болуға тыйым 
салынды. Түркиямен көп ел әуе қа
тынасын үзді. Осының барлығы өз 
кезегінде экономикаға қатты сал
қынын тигізуде. Түркияның негізгі 
бюд жет табысы болып саналатын ту
ризм, осыған қатысты қызмет сала
лары тоқырауға ұшырады. 

Көрші Ресейде вакциналау шара
лары біршама қарқынды басталды. 
Өңірлерде қабылдау орындары өсе 
түсуде. Өз кезегінде олардың өткізу 
сыйымдылығы артуда.

Әлем экономикасын талдап отыр
ған Бүкіләлемдік Банк, Халықаралық 
валюта қоры әзірге оптимистік көз
қарас білдіруге асықпайды. Себебі 
әлем халықтарын вакциналау шара
лары енді ғана басталды. Өткен жы
лы әлемдік ішкі жалпы өнімнің 6 
про центке төмендеуін қалпына кел
ті ру үшін ұзақ уақыт керек. Осы тұр
ғыдан алғанда екпіні әзірге басыла 
қоймаған коронавирустың зала
лын жою кем дегенде екі жылға со
зылатын сыңайы байқалады. Сол 
се бептен халықаралық қаржы ұйым
дары үзілдікесілді болжам айтуға 
асықпайды. 

Міне, бір жылдан астам 
уақыт бойы індетпен бірге өмір 
сүрудеміз. Әлемдік тарихтан 
белгілісі, адамзаттың аштықтан 
кейінгі дұшпаны – түрлі індет, 
яғни эпидемиялық және 
инфекциялық аурулар. 

Әсіресе, тұрғындарының са ны 
көп қалалар, елді мекендер өза
ра қарымқатынастың жыл дам 
дамуына байланысты адам зат өрке
ние тінің ортасы ғана емес, сонымен 
қатар сан түрлі індет   тердің де оша
ғына айналды. Індетке қарсы тұ
ратын мүмкін діктер қалып таспаған 
кезде ірі қалалардың әрбір тұрғыны 
кез келген сәтте індет кесірінен тұ
тас отбасынан айрылу қаупін үнемі 
ұмытпай өмір сүретін. 

Өткен ғасырдың алғашқы жар
ты сында халық санының көбеюі 
мен көлік қатынастарының жетілуі 
адамдарды эпидемия алдында ба
рынша дәрменсіздікке жеткізді. 
Алайда екінші жартысындағы ғы
лымның дамуы індеттер ауқымын, 
қуатын төмендетті. Әр екіүш жыл 
сайын біз жаңа кеселдермен кез
десудеміз. Мысалы, 20022003 жыл
дары А типті пневмония, 2005 жылы 
құс тұмауы, 2009 жылы шошқа 
тұмауы, 2014 жылы эбола шықты. 
Дегенмен, бұлардың барлығы зор 
апатқа ұшыратқан жоқ. Бұл – түрлі 
вакциналар мен антибиотиктердің, 
зарарсыздандырудың жаңа тех но

ло гияларымен қамтылған медици
на саласының жетістігі. Бірақ бұл 
– уақытша жеңіс. Індеттің басқа 
түрлерінің өз кезеңін күтуінен сақ
тана алмаймыз. Эпидемия лардың 
қайтып келмейтініне ешкім кепілдік 
бере алмайтынына 2019 жылы 
көзіміз жетті.

Коронавирус індеті бір жыл 
бұрын тарай бастағандаақ мұның 
бүгінертең ауыздықталатын ауру 
емесі белгілі болған.  Өйткені аз 
уақытта әркімнің әлсіз тұсынан 
шап беретін вирус әлемге таралды. 
«Пандемияға дейінгі жағдайға те
зірек оралудың бірденбір жолы 
– ұжымдық иммунитет» дейді ма
мандар. Ұжымдық иммунитет деп 
белгілі бір топтың басым бөлігінің 

ауырып болуын немесе тиісті 
вакцина салдыруын айтамыз.  
Жалпы  тәжірибеге сүйенсек, оның 
екі жолы бар. Біріншісі – ұжымдық 
иммунитет қалыптасқанша вирус
тың күндердің күнінде барлық жерге 
таралуын күту. Бірақ мына індеттің 
беталысы ауыр болғандықтан бұл – 
өте күмәнді жол. Екіншісі – сақтану 
шараларын барынша ұстанып, вак
цинаға қол жеткізу. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының дә
лел деуінше, вакцинаға сенім жоға
ры. Ұйымның бас директоры Тед рос 
Гебрейесустің өзі вакцина бол ма
йынша әлемнің ешбір елі эпи де
мияны тоқтата алмайтынын алға 
тартып отыр. Вакцинадан қорқудың 
жөні жоқ.  

Өзіміздің және отбасымыздың, 
айналамыздың қауіпсіздігін сақтау
дың жауапкершілігін жіті сезінуі
міз керек. Қазір денсаулық пен өз 
өмірімізді сақтайтын уақыт. Ден
саулық – Алланың берген ама наты. 
Оны сақтау – әрбіріміздің мінде
тіміз. Расында, денсаулық пен уақыт 
– адам өміріндегі ең қажетті нығмет. 
Нығмет пен аманатқа қиянат жаса
ған адамның әрекеті өзінің өмірі не 
қиянат жасағанмен тең. Бұл мәсе
леде алдымен әрқайсымыз өзіміз
ге әділетті болуымыз қажет деп 
түсінемін.

Індеттен сақтанудың «бес алтын 
ережесін» барынша ұстануымыз
дың маңыздылығы айтпаса да тү
сі нікті. Пандемия көрсеткендей, 

ін деттің таралуының басым үлесі 
көп шілік ортада болуға тиесілі. 
Қазір той тойлап қызық қуатын, аға
йындардың басына қауіп төнді ріп 
ас беретін уақыт емес. Бүгінде ті
келей кездесе алмағанмен, тікелей 
хабарласа алатын мүмкіндік жеткі
лікті. Заманның осы талабына 
уақыт   ша болса да ауысқанымыз 
жөн. Ауызашар, отбасылық, басқа 
да көп  шілік шараларды шектеуде 
жа уап  кершілікті әр адам өзінен 
бас тауы тиіс.

Әрине, өмір бар жерде өлім бар. 
Оған барып көңіл айту дәстүріміз. 
Дегенмен, бұл жағдайда да өзі міз
дің, отбасымыздың, туғантуыста
рымыздың өмірі мен болашағын 
ес тен шығармаған жөн. Ардақты 
Пай ғамбарымыздың «Өзгеге және 
өзіне зиян келтіруге болмайды» 
деп айтқаны бар. Ислам дінінің ға
лымдары да «Залалды жою пайда 
келтіруден бұрын тұрады» деген. 

Жалпы айтқанда, әлемде індет 
күшейе берсе, ол құдайдың қарғы
сы емес, адамдардың біліксіздігі, 
жауапсыздығының салдары деп тү
сінуіміз керек. Сақтық шарала рына 
немқұрайлы қарап, орны толмас 
өкінішке қалмайық, ағайын! Індет 
әсерінен баласы әкешешесімен, 
бауыры бауырмен қоштаса да, бе
йіт басына барып топырақ сала 
да алмағанын басымыздан өткіз
гені мізден сабақ алайық! Вирус 
жаныңызда жүр. 

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ,
 облыстық мәслихат хатшысы

Халықаралық қаржы 
қорының сәуір айында әлем 
экономикасына жасаған 
шолуына қарағанда (World Eco-
nomic Outlook) Қазақстанның 
2021 жылғы ЖІӨ көрсеткіші 
3,2%-ке өсетініне болжам 
жасалып отыр. Ал өткен 
жылдың қазан айында жасаған 
болжамында Қазақстанның 
2021 жылғы экономикалық 
өсімі деңгейін 3% деп 
көрсеткен болатын. Келесі, 
яғни 2022 жылға жасаған 
болжамында экономика өсімі 
4% болатыны айтылады. 
Ал инфляция көрсеткіші 
биыл 6,2%, келесі жылы 
5% деңгейінде болатыны 
келтірілген.

Сарапшылар Қырғыз елінің 
биыл ғы экономикалық өсімінің те
же летінін, 9,8%тен 6%ке түсетінін 
болжап отыр. Тәжікстанда да 4,6%
тен 5% ке төмендейді дейді.  Ал 
Түркіменстан мен Өзбекстанның 
ЖІӨ болжамға сәйкес бұрынғы 
дең гейде – 4,6% және 5% көрсет
кіштерінде қалады.

Сарапшылар баяндамасында ай
тылғандай, Таяу Шығыс пен Орта 

Азия мемлекеттерінде 2021 жылы 
жалпы жағдай негізінен өзге ріс сіз 
қалады. Дегенмен де, панде мия
ның таралу деңгейіне, вакци наны 
егу көрсет кішіне, мұнай бағасы ди
на микасына, туризм жағдайы мен 
биліктің саясаттағы ісқимыл дары
на орай мемлекеттер арасында өз
герістер орын алатыны сөзсіз. 

Өткен жыл қорытындысы бойын
ша Қазақстанның ЖІӨ көрсеткіші 
2,6ке төмендеген. 20212023 жыл
дары ЖІӨнің нақты өсуі 3,1% бо
лады деп болжануда. Өткен жылы 
елімізде  инфляция деңгейі 7,5% 
құрады. Ұлт тық банк болжамына 

сәйкес 2021 жылы 46% деңгейінде 
қалады деп күтілуде. 

Ал сарапшы ғалымдар өз кезе
гінде вакцинацияны ерте бастаған 
елдерде жағдай анағұрлым жақса
ратыны туралы пікірлерін білдіруде. 
Еуроодаққа мүше елдерде корона
вирусқа қарсы вакцина егу шара
сына байыппен қарауда. Бұл шара 
денсаулық сақтау саласындағы 
дағ дарысты еңсеріп, мемлекеттер 
мен қарапайым адамдар тіршілігін 
қа лыпты жағдайға алып келеді деп 
есептейді. 

Осы ретте еурокомиссар Паоло 
Джентилонидің пікірін келтіріп кет 
кен артықтық етпес. “Эко номи ка 

үшін аса маңызға ие нәрсе – вак
ци  наның өзі емес, вакциналау. Бұл 
процесс неғұрлым тезірек жү зе ге 
асса, біздің өміріміз бен эконо
микамыздағы жағдай соғұрлым 
жақ сара түседі”  дейді ол. 

Euronewsке берген сұхба тында  
Джентилони COVID19ға қарсы 
кү рес стратегиясы мен Еуроко
мис сия мен одаққа мүше елдердің 
пандемиядан кейінгі дағдарысты 
еңсеру бағытында жүргізіп ісша
ра ларын қолдайтынын жеткізді. Ал 
Брюссель университетінің эконо
мика жөніндегі профессоры Матиас 
Деватрипон табысты өткізілген 
жап пай вакцинациялау қоғам мен 
іс керлік ортаның ЕО басшылығына 
деген сенімін арттыруына ықпал 
ететінін айтады. “Тіршіліктің қалып
ты жағдайға оралуы бірінші кезекте 
маңызды салалардағы белсенділікті 
көтеруге мүмкіндік береді. Бірақ 
адамдарды бойында қалыптасып 
қалған қорқыныштан арылту оңайға 
түсе қоймайды. 

Бүгіндері қонақ үйлер ашық, 
бірақ адамдар оған қонуға қорқады. 
Сондықтан адам бойында қалыпты 
өмірге қайта оралатыны туралы 
сенімді ұялату экономикаға қозғау 
салады” дейді профессор.

Еурокомиссар да, брюссельдік 
профессор да ЕО экономикасының 
келешегі вакцинацияның қалай өте
тіні мен оның нәтижелігіне тікелей 
байланысты екенін атап өтті.

Әлем елдері қазір қауіпті 
індеттен арылып, жыл бойы 
дағдарысқа ұшыраған экономиканы 
қалпына келтіру шараларына 
жаппай бет бұра бастады. Бірақ 
әлемдік ақпарат құралдарынан 
мәлім болып отырғанындай,  
мәселе әлі де күрделі. Сарапшылар 
экономиканың қалпына келуін 
халықты жаппай егу шараларымен 
байланыстырады. Бұл – негізінен 
қазіргі тұралаған халыққа қызмет 
көрсету салаларының, орта және 
шағын бизнес, жол, әуе қатынас 
салаларының жұмысын өркендетуге 
бастайтын бірден-бір жол.  Сол 
мәлімет көздерінде айтылғанындай, 
әзірге егу шаралары Еуроодақта, 
Ресейде, Қытайда және АҚШ-та 
біршама қарқын ала бастаған 
сыңайлы. 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

БАСЫМЫЗДЫ ҚАТЕРГЕ ТІКПЕЙІК!

ҚАЛЫПТЫ ӨМІРГЕ ҚАДАМ

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Індеттің ілмегіне ілінгендер 
азаяр емес. Сәт сайынғы 
статистика осыны айғақтайды. 
Өңірдің өзінде 16 сәуірдегі 
мәлімет бойынша 75 жағдай 
тіркелді. Облыстағы бір 
ауданның «қызыл аймаққа» 
енуі де алаңдатарлық. Мұнда 
сәуір айының 13 күнінде 43 
дерек анықталған. 

Ахуалға байланысты ауданда 
шектеу шаралары, оның ішінде 
карантинді күшейту жұмыстары жү
руде. Ал, екпеге тоқталатын болсақ, 
облыс бойынша I компонентті 
15576, II компонентті 3597 адам 
алған. Дегенмен, әлі де вакцина алу

ға қарсы тұрғындар жоқ емес. Бұған 
медицина саласының мамандары 
не дейді?

Олар екпе алғаннан кейін 
әрбір тұрғын дәрігер бақылауында 
болатынын және бұл уақытқа де
йін ешқандай шағым түспегенін 
айтады. Медицина саласының 
арда гері Үрмия Бейсова ұжымдық 
им мунитет қалыптастыруда вакци
наның маңызы зор деген пікірде. 
Алғашқылардың бірі болып екпе 
салдырған Салтанат Қалмырзаева 
да «Өкінішке қарай, көпшілік әлі 
күнге дейін екпеге күмәнмен қа
райды. Бұл ретте кәсіби маман
дардың кеңесіне құлақ асу қажет. 
Мен  алғашқылардың бірі болып 
екпе салдырған медицина қызмет
керімін. Денсаулығымда ешқандай 
кінәрат болған жоқ. Бастапқыда 
сәл ауырсыну болды. Бірақ, бұл 

қалыпты жағдай» деген ойын біл
дірді. Сондайақ, Салтанат вакци
надан кейінгі күтімге ерекше көңіл 
бөлу қажеттігін айтты. Екпе сал
дырғаннан кейін 3 күнге дейін шо
мылуға болмайды, алкогольді сусын 
ішпеген дұрыс. Өйткені, бірінші 
компонентте 26 серотин болса, 
екінші компонентте 5 серотин бар. 
Бұл микроорганизмдер ағзаға әсер 
етеді. Жылы суды көп ішіп, физи
калық қозғалысты азайтқан абзал. 

Бұдан бөлек, ел арасында 
«Вакцинадан кейін демалыс алуға 
бола ма?» деген сауал туындауда. 
Оған жақында ҚР Еңбек және ха
лықты әлеуметтік қорғау вице
министрі жауап берді.

– Вакцинадан кейін қандай 
да бір жанама әсер пайда болған 
жағдайда арнайы 30 минут бе
ріліп, адам бақылауда болады. 

Дәрігерге жүгіну керек, симптомдар 
білінсе, еңбекке жарамсыздық па
рағын аштыра алады. Мұның бәрі 
жекежеке қаралады. Ал, вак
цинадан кейін барлығына жап пай 
демалыс беру мәселесін қа рас
тыру тиімсіз деп ойлаймын, – деді 
Ержан Біржанов Орталық комму
никациялар қызметіндегі баспасөз 
мәслихатында.

Елімізде ахуал күрделі болған
дықтан, індет пен күрес қарқынды. 
Аймақтың бас мемлекеттік сани та
риялық дә рі гері Динара Жаңабер
генова да тұр ғындарды сақтықты 
естен шы ғармай, карантин талап
тарын ат тамауға шақырады. Бұл 
ретте жоғарыда айтқан вакцинаның 
мәні зор дер едік. Оны алу өз 
еркіңізде. Десе де, қауіпті сейілту 
үшін маман кеңесіне құлақ түрген 
абзалырақ.

Екпеден кейін демалыс алуға бола ма?

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

COVID-19: ПІКІР-ПАЙЫМ
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1944 жылы Гер ма
нияның жеңілетіні белгілі 
болғаннан кейін, ендігі 
жерде соғыс қимылдарын 
Кеңес Одағы бақылауға 
алды. Осы жылы Кеңес 
үкіметі «Берлин» операция
сын бастайды. Бұл опера
цияның мақсаты – неміс 
фашистерінен Еуропа мем
лекеттерін азат ету. Со
ғыстың шешуші Жеңіс нүк
тесін қойған операцияға 
қатысқан қазақстандықтар 
қатарында Байтұрған Бай
кенжеев те бар еді. Жаумен 
шайқаста ер лік көрсетіп, 
жеңіс күнін жа қын датуға 
өз үлесін қосқаны үшін 
бірнеше медальдармен, 
«Қы зыл жұл дыз» орденімен 
марапатталды.

Майдангер туралы «Қы
зыл армия» газетінің 1945 
жылдың 14 тамыздағы са
нында жарық көрген мына 
бір дерек ерекше назары
мызды аударды. Сол жылы 
Берлинде, Шпрее өзенінің 
жағасында Абайдың 100 
жылдығына арналған жиын 
 өтіпті. Оны ұйымдастырған 
қос орденді аға сержант  
Молдабай  Омаров пен 
старшина Байкен жеев екен. 
Бірнеше бөлімшенің жа
уынгерлері жиналған жиын
да старшина Байкенжеев 
ақын Абайдың өмірі, қазақ 
әдебиетіндегі орны тура
лы түсінік беріп, бірнеше 
өлеңін оқыған. Газетте май

дангердің сөйлеген сөзі бы
лай деп келтірілген екен:

«– Абай қазақ елінің 
дәл бүгінгідей ерікті, 
мәдениетті, бақытты ел бо
луын көкседі, – деді Бай
кенжеев. – Абай қазақтың 
барша ұлқызының еркі, 
бостандығы үшін, ой
санасын жетілдіру үшін 
күресті. Оларды халқын 
сүюге, адам баласының 
игілігі үшін қызмет етуге 
шақырды. Адам гер ші лік
ке баулыды. Абай – қазақ 
халқының ұлы классик 
ақыны, үлкен ойшылы, зор 
әлеуметтік қайраткері.

– Абай, – деді ол, – қа
зақтың жазба әдебиетінің 
ойшығы, қазақтың өлең
жырының үл гісі, жаңа ар
насы. Абай ар қылы қазақ 
халқына батыс әде биетінің 
есігі ашылды. Абай өлеңнің 
жаңа үлгісін көрсетіп қана 
қоймай, басқа тілден ау
дарудың да үлгісін көр сетті.

Байкенжеев жолдас 
Абай    дың шығармалары 
май    данда жүрген қазақ 
жа уын    гер ле рінің аузынан 
түс  пейтін жыры еке нін, 
кей бір қазақ жауынгер
лер қыздарға хат жазғанда 
Абай дың «Айттым сәлем, 
Қаламқас» деген өлеңін 
көшіріп жазатынын айт
ты...»

Жиында ақынның бір
неше өлеңі домбырамен 
шыр қалып, өмірі тура

лы әңгімелер ай тылған. 
Берлинде Абай рухын 
асқақтатқан осындай ба
тыр аталарымыздың өмір 
жолы өскелең ұрпақты ұлт
жан дылыққа, Отанды сүюге 
тәр бие леуге өнеге болары 
сөзсіз.

Старшина  Байкенжеев 
1945 жылы елге оралып, 
Жаңа тұр мыста ұстаздық 
қыз мет атқарды. Өкінішке 
қарай, 1943 жылы Тоқбай 
ағасынан «қара қағаз» 
келген. Артында жары 
төрт қызымен қалған. 
Әйелі өте қажырлы кісі 
болатын. Ер азаматтың 
жоқтығын білдірмей, ел 
ішінде канал қазып, бір 
кісідей еңбек етіп бала
ларын жеткізді. Байтұрған 
соғыстан оралған соң от
басын құрып, екі отбасына 
бірдей қамқорлық жасады. 
Қандай қиыншылық болса 
да алдыңғы шептен көріне 
білді. Өмірде тек тазалықты, 
әділдікті ту еткен ол 1958 
жылы өмірден өткен.

Байтұрған Байкенжеев
тен төрт ұл, бес қыз тарай
ды. Балаларының барлығы 
жо ғары оқу орнын бітіріп, 
әр салада қызмет жасады. 
Үл кен ұлы Болат жауап
ты қыз мет атқарса, екінші 
ұлы Бодық қарашаңырақта 
қалып, ауыл дағы үлгілі аза
маттың бірі болған. Кейінгі 
ұлы Бодан жол бойының 
үздік маманы, Кенжебай 
жеке кәсіппен айналысуда. 
Қыздары да отбасы құрып, 
әр салада қызмет атқарды. 
Бүгінде Байтұрғаннан 30 
немере тарап, олардың 
алды отбасын құрып, 
шөберешөпшектері өсіп 
жатыр.

Абай рухын 
Берлинде 
асқақтатқан

Ел мен жердің, халықтың байлығы да, атақ-
даңқы да ел қадірлейтін парасатты аза маттарымен 
өлшенетіні ақи қат. Сондай азаматтың бірі – 
Байтұрған Байкен жеев. Ол 1911 жылы Сырда-
рия ауданы, Жаңатұрмыс елді мекенінде (қазіргі 
Ж.Махамбетов ауылы) туған. 1939 жылы Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық училищені бітіріп, 
Жаңатұрмыс колхозында бастауыш сыныпқа сабақ 
берген. 1941 жылы бір отбасынан ағасы Тоқбай екеуі 
бірге Кеңес әскері қатарына алынған.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Атам Ермекбай Баеке
шов соғысқа дейін балық 
аулаумен  айналысқан. 
1943 жылы 10 ақпанда 19 
жа сында әскер қатарына 
ша қырылады. Украинада 
майдан шебіне енген. Кейін 
905бөлімшеде байланыс
шы қызметін атқарған.

1947 жылы наурыз 
айын да Отан алдындағы 
борышын абыроймен өтеп, 
бейбіт өмірге араласқан. 
Елге оралған соң 19481963 
жылдары Қазалы балық ау
лау зауытында балықшы 
болған. 19631984 жылда
ры Қазалыда теміржолшы 
болып қызмет атқарды. 
1984 жылы еңбегінің зей
нетіне шықты. 2004 жылы 
6 сәуірде Жеңіс күнін той
лауға санаулы күндер 
қалғанда дүниеден озды.

Атам 1949 жылы әжеміз 
Ханым Сейілханқызымен 
отбасын құрып, 5 ұл, 3 
қызды дүниеге әкеліп, 
бақытты, берекелі, ауылы
мызда сыйлы отбасының 

бірі болды. Қазір балала
рынан тараған 15 немере, 
26 шөбересі бар. Атам 1958 
жылы Арал ауданы Бек
бауыл стансасына қоныс 
аударған болатын. Қазір 
кіші ұлы әке шаңырағының 
түтінін түтетіп отыр. 
Ұлдарының барлығы да әке 
жолын қуып, теміржолдың 
түрлі салаларында қызмет 
жасауда. 

Атамның соғыста көр
сеткен ерен еңбегі еле
ніп, бірнеше мәрте мара
пат тарға ие болды. «Ерлігі 
үшін», «Ұлы Отан соғысында 
Германияны жеңгені үшін», 
«Жеңістің 20 жылдығы», 
«Жеңістің 40 жыл дығы», 
«Жеңістің 50 жыл дығы», 
«Қарулы күш тер дің 70 
жылдығы» медальдарымен 
марапатталды.

Үш сыныптық білімі бол
са да, демі үзілгенше жас
тығының жанынан кітап 
үзіл ген емес. Ауыл кітап
хана сындағы кітаптарды 
тауысып, тіпті бірнеше 

қайтара оқыған. Күнде 
кешкілік уақытта қисса
дастандарды әнімен орын
дап беретін. 

Немерелерін жақсы кө
ретін. Барын аузымызға 
тосып, жылыжұмсағын ая
майтын, мейірімді еді. «Со
ғыс туралы айтыңызшы...» 
дегенде: 

– Соғыстың несін сұрай
сың, сұрамаңдар! Не қыла
сыңдар? Бейбіт өмір сүріп 
жатырсыңдар. Алла осы 
жай лы да бейбіт өмірден 
айыр масын! Ол бір қиын за
ман болды. Ешкімнің басы
на бермесін! Сендер жақсы 
өмір сүріңдер! – дейтін 
де ол тақырыпқа қайтып 
оралмайтын. Біздің бала 
көңілімізге қаяу түсіргісі 
келмегендігінен болар деп 
ойлаймын. 

Бейбіт өмір үшін біз 
аталарымызға қарыз дар
мыз. Елі, Отаны, ұрпағы үшін 
жан аямай ерлік көрсеткен 
ер ле рімізді дәріптеуден жа
лық пайық.

Анар БАЕКЕШОВА, 
№231 орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

Арал ауданы, 
Сексеуіл кенті

«Соғыстың несін 
сұрайсың?»

Мемлекеттік әлеуметтік 
тап сырыс аясында биыл жү
зеге асырылатын жобалар 
ту ралы облыстық ішкі сая
сат басқармасының басшысы 
Мира Қазбекова айтты. 

– Азаматтық қоғам құры
лым дарын қаржылай қолдау 
көлемі жылданжылға ұлғайып 
келеді. Олардың түрлі бағытта 
жұмыс істеуіне мүмкіндік жа
салып отыр. Сөзімнің дәлелі, 
биыл қалалық, аудандық бюд
жеттер арқылы 125 жоба үшін 
1 млрд 96 млн теңгеден астам 
қаржы бөлінді, – деді ол. 

Былтыр күзде әлеуметтік 
жобалар жәрмеңкесіне 30 
жоба ұсынылған болатын. 
Сөйтіп, «Ұрпақтан ұрпаққа» 
қоғамдық бірлестігі отба
сы мәртебесін арттыру, ал 
«Kemeldenu» қоғамдық  қо ры 
ауыл жастарын әлеу мет
тендіру бойынша жүктеме 
алды. «Бітім» ұйымы ұсынған 

медиация қызметін дамыту 
жобасының қаржылай мүм
кіндігі мәслихат сессия сында 
пысықталады. Бас қарма бас
шысы облыстық және ау
дандық әкімдіктер жа нын дағы 
кеңестер мен комиссиялар 
құрамында 100 ҮЕҰ өкілі ба
рын жеткізді. 

– Биыл – еліміз үшін ерек
ше жыл. Тәуелсіздігімізді 
жариялағанымызға және Семей 
ядролық сынақ полигонының 
жабылғанына – 30, Чернобыль 
атом электростанциясындағы 
ядролық апатқа – 35 жыл. 
Аймақта атаулы даталар өз 
деңгейінде насихатталады, – 
деді М.Қазбекова. 

Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс шеңберіндегі жоба
лар жөнінде өзге де жауапты 
сала жетекшілері баяндама 
жасады. 

Ал облыстық ҮЕҰ альянсы 
ассоциациясының басшысы 

Анар Ізден бірқатар мәселені 
жіпке тізді. 

– Ассоциация мүшелігінде 
73 ұйым бар. Өткен жылы 
соның 52сі салық төледі. 
Демек, осынша ұйым нақты 
жұмыс істейді. Мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс жобала
рына бөлінетін қаржы көлемі 
қандай дағдарыс кезінде 
де кеміген емес. Әйтсе де, 
үкіметтік емес ұйымдар 
халық сұранысын өтей ал
май отыр. Пандемия кезінде 
ең әуелі әлеуметтік осал топ 
өкілдері зардап шегеді. NEET 
санатындағы жастардың кө
бейіп, білімді ұрпақтың 
 азаюы ел болашағына қауіп 
төндіретіні сөзсіз. Сондықтан 
күш азаматтық қоғам құры
лым дарына түседі. Осы рет
те жобаларды әлеуеті мықты 
ұйымдардың жүзеге асырмауы 
қынжылтады, – деді ол. 

Таразының бір жағында 
бірреттік шаралармен шек
телу, халықтың ҮЕҰ мен во
лонтер жұмысына тартылу 
көрсеткішінің төмендігі, сенім
сіздігі сияқты жайттар да тұр.

Облыс әкімінің орынбаса
ры мәселенің маңыздылығына 
баса тоқталып, құзырлы орын
дардың басшыларына тиісті 
тапсырмалар жүктеді.

Үкіметтік емес ұйымдардың 
белсенділігі төмен

Аймақта мыңға тарта үкіметтік емес ұйым бар. Ал 
белсендісінің саны соның тең жартысына жетпейді. Өзекті 
мәселе үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және 
ынтымақтастық жөніндегі облыстық кеңес отырысында 
көтерілді. Оған облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
төрағалық етті.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Басқарма басшысының 
орын  басары мәдени мұра
ларды сақтау мен қорғау 
мә селелеріне жалпы жұрт
шы лықтың назарын ау
дару мақсатында жасалып 
жатқан жұмыстарға тоқ  талды. 
Бүгінде облыста 545 ес
керткіш мемлекеттік тізім
ге алынған. Оның ішінде 30 
республикалық, 257 жергілікті 
маңызы бар тарих және 
мәдениет ескерткіші бар. 
Сондайақ, 258 нысан тарихи

мәдени мұра объектілерінің 
алдын ала тізімінде.

– Биыл «Рухани жаң ғыру» 
бағдарламасының «Қазақс
тан ның киелі жерлерінің гео
графиясы» жобасы аясында 3 
археологиялық ескерткішке 
– ежелгі Бәбіш мола және 
ортағасырлық Жанкент, Сы
ғанақ қалашықтарына архео
логиялық қазба жүргізу жос
парлануда, – деді Ержан 
Жеткерұлы.

Сонымен қатар, қазіргі 

уақытта «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасы аясында облыс 
көлемінде 150 ескерткіштің 
3D форматтағы интерактивті 
картасы әзірленіп, 150 ес керт
кішке QRкод тақтай шалары 
орнатылды. Бұл жұмыстар 
биыл да жалғасады.

Айта кетелік, 18 сәуір – 
Халықаралық ескерткіштер 
мен тарихи орындар күні. 
Оны 1983 жылы ЮНЕСКО 
жанындағы ескерткіштер мен 
көрікті орындар мәселелері 
бойынша халықаралық ке
ңес ассамблеясы (ИКОМОС) 
бекіткен. Атаулы күн қар
саңында өңірдегі мәдениет 
мекемелерінде онлайн фор
матта түрлі бағыттағы ша
ралар және ескерткіштер 
ау мағында сенбіліктер ұйым
дастырылады.

Нұр-Сұлтанда Жалаңтөс баһадүрге 
ескерткіш орнатылады

Тәуелсіздіктің 30 жыл ды ғына орай Нұр-Сұлтан қала сында 
даңқты қолбасшы Жалаңтөс баһадүрге ескерткіш орнатыла-
ды. Бұл туралы өңір лік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы басшысының орынбасары Ержан Жеткерұлы 
айтты.

БРИФИНГ

Бұл туралы өңірлік комму
никациялар қызметінде өткен 
брифингте облыс бойынша 
техникалық реттеу және мет
рология департаментінің бас
шысы Бауыржан Қарсақбаев 
айтты. Оның айтуынша, аталған 
құқықтық актілер аккредиттеу 
рәсімін жетілдіруге де қатысты 
болмақ. Қауіпті өнімнің 
үлгілерін іріктеу прак тикасын 
енгізу, өнімді алу және кері 
қайтарып алу тетік терін регла
менттеу, на рықты қадағалау 
институтын енгізу, бақылау 
және қадағалау процесін циф
рландыру қажет.

– Жаңа редакциядағы 

заңды қабылдаудан күтілетін 
нәтижелер – ішкі нарықтағы 
өнімнің қауіпсіздігін қамта
масыз ету, бәсекеге қабілетті 
және сапалы отандық өнім 
үшін жағдай жасау. Сон
дайақ, мемлекеттік бақы
лау дың тиімділігін арт
тыру, сәйкестікті бағалау 
рә сім дерінің дұрыстығын қам
та масыз ету, техникалық рет
теу саласындағы ұлттық заң
наманы ЕАЭО шеңберіндегі 
ұлттықтан жоғары заңнамаға 
келтіру, – дейді департамент 
басшысы.

Қабылданған заң аясын
да қолданыстағы заңдарға 

өзгерістер мен толықтырулар 
енгізіліп, қосымша заңға ілеспе 
40тай нормативтіқұқықтық 
акті қабылданады.

Айта кетейік, Президент 
Үкіметке жаңа редакциядағы 
техникалық реттеу туралы 
заңын дайындап, 2020 жылдың 
соңына дейін қабылдауды 
қамтамасыз етуді тапсырған.

Өйткені техникалық рет
теу туралы заңнама бүгінгі 
талаптарға сәйкес келмейді. 
Бұдан басқа, Мемлекет бас
шысы «Өнім сапасы екінші 
орында қалмауға тиіс. Ұлттық 
сертификаттау жүйесін да
мыту, ұлттық стандарттардың 
беделін қайтару қажет» деп 
атап өткен болатын. Осылайша, 
отандық техникалық реттеу са
ласы түбегейлі қайта қаралды. 
Нәтижесінде 30 желтоқсанда 
жаңа редакциядағы заңға қол 
қойылды.

Сертификаттау 
жүйесі жетілдіріледі

Шілде айынан бастап жаңа редакцияда қабылданған 
«Тех никалық реттеу туралы» заң күшіне енеді. Аталған заң-
ды іске асыру үшін Сауда және интеграция министрлігі 52 
нормативтік-құқықтық ак тіні әзірлеуі тиіс.

Департамент 15  ақпан 
15 сәуір аралығында өрт 
қауіпсіздігі айлығын өткізді. 
Облыс тұрғындарына жылу 
беру маусымында өрттің пай
да болуы, тұрмыстағы электр 
және жылыту қондырғыларын, 
жылыту пештерін қолдану, 
мұржаларын тазарту жө
нінде үнпарақтар таратып, 

түсіндірме жүргізді.
Жыл басынан 44 мыңға жуық 

тұрғын үйдің қауіпсіздік та
лаптары тексерілген. Төтенше 
жағдайлар департаменті жер 
үйлерді аралап, өртке қарсы 
профилактикалық жұмыстар 
жүргізуде. Сонымен қатар, 
көпбалалы, тұрмыс жағдайы 
төмен отбасыларға өрт қаупі 

төнгенде дабыл қағатын ар
найы датчиктер орнатылды.

– Атқарылып жатқан іс
шараларға қарамастан, 15 
наурыз күні Қармақшы ауда
нында өрттен 4 адам қайтыс 
болды. Алдағы уақытта осын
дай төтенше жағдайларды бол
дырмау, алдын алу мақсатында 
жұмыстар жалғасады, – деді 
Бауыржан Ізбасаров.

Облыстық төтенше жағдай
лардың алдын алу және жою 
жөніндегі комиссия отырысын
да негізгі мәселелер қаралып, 
тиісті мемлекеттік органдарға 
өрттің алдын алу және бол
дырмау мақсатындағы тапсыр
малар беріледі.

«СБ» ақпарат

Орман өрті азайды
Орман қоры аумағында өрттің алдын алу бойынша 

жергілікті атқарушы органдар жүйелі жұмыс жүргізуде. Жыл 
басынан бері аймақта 3 орман өрті тіркелді. Өткен жылы осы 
мерзімде мұндай 22 өрт оқиғасы болған. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Төтенше 
жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, азаматтық 
қорғау полковнигі Бауыржан Ізбасаров айтты.
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Ұжымшар болғанда да, кеңшар 
болғанда да, жекешеленгенде де 
өзгермеді. Мұны айтасыз, ауылдық 
округ те, ауылдағы орта мектепте 
те осы атаумен аталады. Мақаланың 
басын ауыл ортасында тұрған 
қасиетті мешіттен бастағым келеді. 
Осы Алланың үйі бір қауым елдің 
тұтастығы мен ауызбірлігін сақтап 
тұр-ау. Мешіт Әбжәли ишан есімімен 
аталады. Неге олай, сәл кейінірек 
тоқталамын. 

1920 жылдың шамасын-
да жұртының қамын күйттеген 
Сегізбай би бастаған ауыл аза-
маттары мешіт салдыруды ойла-
стырады. Сол маңайдағы «Ұмтыл», 
«Қызылсая» серіктестіктеріндегі 
ағайынды Алланың имандылық үйін 
салуға үгіттейді. Ақыры үш ауыл 
түгелдей келіскесін ұста іздестіріп, 
таңдау Ақмешітте тұратын Өтесұлы 
Нұрпейіс ұстаға түседі. Біз 
білетін деректер бойынша 1921 
жылы Нұрпейіс ұста көмекшісі 
Шәкіманұлы Байарыстан екеуі келіп, 
болашақ мешіттің орнын белгілейді. 
Көп ұзамай кірпіш күйдіретін шағын 
зауыттың құрылысы басталады. 
(Зауыттың орны 1958 жылға дейін 
жатты, мен сол маңайда ауыл ба-
лаларымен ойнап, оны көзіммен 
көргендердің бірімін. Т.Е.) «Таң», 
«Ұмтыл», «Қызылсая» серіктестігінің 
қарулы жігіттері кезектесіп асарға 
келіп тұрған. Олар негізінен балшық 
жатқызу, кесек құю сияқты ауыр 
жұмыстарды атқарады. Кесекті 
жергілікті саздан құйып, шеге құмға 
илеп-шайып, кепкен соң зауытқа 
апарып, шеңгел мен қарабараққа 
қыздырылған пешке қақтап-
күйдірген. Жұмысшылардың тамағы 
үшін әр үйден бір пұт астық, бір 
уақ малдан жиналады. Ауқатты 
азаматтар Қоқыбайұлы Сейітжан, 
Мәмбетұлы Бедер, Тауұлы Итемір, 
Нұрымбетұлы Жұма және Сегізбай 
би бас болып, мешітке бір-бір сау-
ын биеден береді. Осы аты аталған 
кісілердің ішінде Қоқыбайұлы 
Сейітжан атамызды көзім көрді. 

1924 жылы мешіт салынып 
бітеді, сонымен қатар қосымша 
құрылыстары да сапалы аяқталады. 
Ұсталардың еңбек ақысына 
келісілген 300 бас уақ мал төленеді. 
1924-1928 жылдары мешітке 
Әбжәли ишан алдырылады. Ол 
– Мырзабай ахунның туған інісі 
Қалымбеттің баласы. Жастайынан 
Мырзабай ахунның тәрбиесінде 
болған. Әбжәли Бұқарада оқып, 
ишан атағын алады. «Дін – апиын» 
деп санаған кеңестік идеология 
қуғын-сүргінге ұшыратқандардың 
бірі Әбжәли ишан көрінеді. Ишанды 
1928 жылы бірінші рет, 1932 жылы 
екінші рет ұстап кетеді. Облыстық 
тарихи және мәдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі мемлекеттік 
мекемесінің деректі материалында 
жазылғандай, Әбжәли ишан үшінші 
рет 1937 жылдың маусым айында 
қамауға алынған. Бұл туралы 1904 
жылы туып, 1972 жылы қайтыс 
болған Досқызы Қатира әжеміз бы-
лай депті: 

– Қауын қызғалдақтап тұр-
ған кез. Салт атты үш НКВД қыз-
меткерлері келіп, «Әбеке, біз тағы 
келдік, бізбен бірге жүріңіз» де-
ген. Қожайыным: «Жарайды, мен 
қамаудан қорықпаймын және 
ешқайда қашпаймын, отбасыммен 
қоштасуға мұрсат беріңіздер» деді 
де, бесікте жатқан Сәрупаны көтеріп 
алып, бетінен иіскеп, сонан соң 
менің маңдайымнан сүйіп тұрып, 
иншалла, келсем, 18 жыл өткен соң 
келермін, келмесем, қырық жылдан 
соң ақиретте кездесерміз, – деп 
әлгілермен кете барды.

Төрт жылдан кейін қожайы-
ным нан хат келді. Жыңғыл түбінде 
ешкі сауып отырғанымда үсті-
басы алба-жұлба бір кісі келіп, 
әбден көнерген шинелінің жағасын 
тістеп-тістеп жіберіп, тігісін сөкті де 
бірнеше бүкте лген қағазды суырып 
алып маған ұсынды. Оқысам, бы-
лай деп жазылыпты: «Қайда, немен 
кетіп бара жатқанымды білмеймін. 
Темір торлы бөшке сықылды, қа-
раңғы қапастың ішіндеміз. Ештеңе 
естілмейді. Кеменің іші ме, білмедім. 
Хош, аман-сау болың дар», – дейді. 
Содан кейін хабар-ошар болмаған. 
Қилы  кезеңде өзіне төнген қауіп-
қатерге қарамастан, Алланың хақ 
жолынан таймай, ақыры осы жолда 
бақилық болған Әбжәли ишанның 
есімі кешеден бүгінге жетіп, ол ту-
ралы жазу тәуелсіздігіміздің арқасы 
екенін көзіқарақты оқыр ман сезініп 
отырған болар. Әбжәли ишанның 
туған қарындасы Бибіпатымадан 
туған Сағаладдин Доспанов 
ағамыздың баласы Бүркіт Доспанов 
2007 жылдан бері ауылдағы №118 
«Таң» орта мектебінің директоры, 
енді бір баласы Таңатар Доспанов 
Жалағаш аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
қызметін атқарып келеді.

2012 жылы мешіт қайта 
тіркеуден өткізіліп, күрделі жөн-
деу жүргізілген. Қазір халыққа 
қызмет етуде, имамы – Рүстем 
ініміз. Серіктестіктерді ірілендіру 
саясатымен жоғарыда айтып кеткен 
«Ұмтыл» мен «Қызылсая» «Таңға» 
қосылып, «Таң» ұжым шары атанған. 
Бұл шамамен 30-жылдардың басы 
болса керек. «Таң» ұжымшарын 
басқарғандардың ішінде ауыл аза-
маты Құлманов Қуаныш болғанын 
естиміз. Менің нақты білетінім, 
1954 жылға дейін шаруашылықты 
ауылдың ардақты азаматы 
Мықтыбаев Ахмет  басқарды. Отан 
соғысына дейін де соғысқа барып, 
қолынан жарадар болып қайтқасын 
да, оның басшылығындағы «Таң» 
аудандағы алдыңғы қатарлы 
ұжымшар болған. Оның шет-
жағасын кезінде бала болсақ та 
білеміз. 1954 жылы Қазақстан 
Компартиясы орталық комитетінің 
ауыл шаруашылығын басшы кадр-
лармен нығайту мақсатында арнайы 
қаулы қабылдағаны белгілі. Тарих-
та «отызмыңдықтар» деген атпен 
қалған кадрлардың бірі сонау Ал-
матыдан біздің ауылға келіп, «Таң» 
ұжымшарына басқарма төрағасы 
болды. Жаңылмасам, төрағаның 
аты-жөні Исабеков Қожақан бо-
луы керек. Осы жылы ауылдағы 
көне жетіжылдық мектеп  (мешіттің 
төңірегіне мектеп, ұжымшар кеңсесі, 
медпункт, байланыс бөлімшесі, 
аралас заттар дүкені бәрі-бәрі 
шоғырланған еді. Т.Е.) жаңа мек-
тепке көшкен еді. Қожақан төраға 
босаған көне мектептің орнына 
әкімшілік үйін көшірді де, бұрынғы 
орнына балабақша ашқаны есімде 

қалыпты. Бұл үлкен қаладан келген 
төрағаның жаңалығы болатын. Тағы 
бір жаңалық, басқармаға арналып, 
ауылға су жаңа 8 орындық жеңіл 
мәшиненің келгені, оны Шәріпқұлов 
Әбдір ағамыз жүргізді. 

«Таң» ұжымшарында дәнді 
дақылдар да, малазығындық да-
қылдар да егілетін. Кеңшардың 
қоймасы бидайға лықа толып жа-
татын. Менің шешем 1955 жылға 
дейін осы қойманың меңгерушісі 
болған еді. Ұжымшарда екі қой, 
бір жылқы мен түйе, бір ірі қара 
фермалары болды. Ерте көктемде 
малдың ірі қарадан басқасын 
«Қарақұмға» шығаратын. Әкем 
Әубәкір Есжанов мал дәрігері 

болғандықтан, жазғы каникулда 
екі жыл қатарынан «Қарақұмда» 
болғаным бар. 1956 жылы ауыл мен 
ауылдың арасында көркемөнерден 
байқау ұйымдастырылып, біздің 
ауыл өнерпаздары «Жалағаш» 
ұжымшарымен сынға түскен. 
Осы байқауда Қожақан басқарма 
бір қырынан көрінді. Ол домбы-
раны жақсы тартады екен, күй 
шалқытты. Ал әйелі Роза ауыл 
көркемөнерпаздарын ұйым дас-
тырып, бұрын-соңды жұрт көр меген 
концерттік бағдарлама дайындап-
ты. Сөйтсек, төрағаның зайыбы 
Алматының кәсіби әртіс терінің бірі 
екен ғой. Концерт бұрыннан 
қалыптасып қалған партия, Ле-
нин туралы хормен емес, қазақтың 
жайлауындағы той көрінісімен 
ашылды. Есімде қалғаны Розаның: 

Ал, қанекей жолдастар, 
кел біреуің, той басқар.

Той дегенде, демей ме, 
домалайды қу бастар.

Бас-бас, басайық, аққан судай 
тасайық.

Өлең айтып, би билеп, колхоз 
тойын жасайық! – 

деп өнерпаздарды ортаға ша қырып 
әндеткені. Аудан ор та лығынан кел-
ген әділқазылар «Таң» көр кем өнер-
паздарының өнеріне разы болған. 
Содан бері қаншама жылдар өтті, 
бірақ жадымда тұр. 

Енді осы жерде «Таң» ұжым-
шарына еңбегі сіңген, өзім білетін 
бірнеше кісілерді  есімдерін  атау-
ды парыз санаймын. Аруақтары 
разы болсын, олар –  Ишанбек 
ұста, шопандар – «Қос медальді 
Қосуақов» атанған Сәмен, 
Дүйсенбиев Уәли, Төреев Пірмахан, 
кейін «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет 
белгісі» ордендерінің иегері болған 
Өтегенов Елемес, жылқышылар – 
Есіркепбаев Сүлеймен, Айма ханов 
Сейітқасым, ірі қара фермасын 
басқарған Еспенбетов Байқуат, зоо-
техник Бекмолдаев Кәри, бас есепші 
Барлыбаев Ермахан. Ұжымшарда 
жауапты қызметтер атқарған Ер-
жанов Мақтаған, Ізтілеуов Әбдәзи, 
Әбдиев Мешітбай. Халықты еңбекке 
жұмылдыра білген бригадир-
лер – Тұрғанбаев Тоба, Таңшаев 
Құдабай, бақташы Ақышев Тәжібай, 
(Тәжібай әкеміз «Еңбек Қызыл Ту» 
орденімен наградталған) шофер 
Боранбаев Нағымбай. (Нәкең өзінің 
бүкіл саналы ғұмырын автокөлік 
жүргізуге арнады. «Таң» өз алдына 
кеңшар болғасын «Еңбек Қызыл Ту» 
орденін иеленді) Оқу-ағарту сала-
сына келер бол сақ, есімдегілер – 
Меңлібаев Елікбай, Табынбаев Бол-
тай, Нұрмағанбетов Шермағанбет 
мектеп директоры, Сексенбаев 
Ерназар, Сейітжанов Сәруар оқу 
ісінің меңгерушілері болды. Табын-
баев Төлеген, Бекпенбетов Асан 
және Зейнеш, Күлзада апайлары-
мыз «Таң» мектебінде ұстаздық 
етті. Аталғандар арасынан көп жыл 
бойы «Таң» жетіжылдық мектебінің 
директоры қызметін абыройлы 
атқарған Меңлібаев Елікбайды 
ерекше атап кеткім келеді. Өскелең 
ұрпақты, оқыту мен тәрбиелеудегі 
лайықты еңбегі үшін  ол «Еңбектегі 
ерлігі үшін» және «Еңбекте үздік 
шық қаны үшін» медальдарымен 
наг радталған. 

Партияның солақай саяса ты ның 
бірі деп түсінейік, «Таң» ұжымшары 
күтпеген жағдайға душар бол-
ды. Аудандағы жері кең, егістігі, 
шабындығы, жайы лымы мол, төрт 
түлігі сай шаруашылықты 1957 жылы 
Сырдарияның терістік бетіндегі 
Молотов атындағы ұжымшарға 
қосып жіберді. Мыңғырған мал, 
материалдық-техникалық база та-
рап кетті. Халыққа қызмет ететін 
барлық мекемелер жабылып, мек-
теп бастауыш болып қалды. Ауыл 
тұрғындарының басым бөлігі 
Молотовқа көшірілді, бірнеше үй 
қалаға, басқа ауылдарға қоныс 
аударды. Шопандардың біразы 
қойымен «Жалағаш» ұжым шарына 
өтіп кетті. «Таңның» табанында 
оншақты ғана түтін қалды. 10 жылға 
жуық атақоныстан ажыраған ауыл 
тұрғындарына бұл, шындығына кел-
сек, өте ауыр тиген.

1966 жылдың аяғында «Ком-
мунизм» кеңшарының директоры 
Мөрәлі Шәменов пен кеңшар пар-
тия комитетінің хатшысы Асанбек 
Оспановты Жалағаш аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшы-
сы Исатай Әбдікәрімов шақырады. 
Қармақшы ауданымен шекара-
лас жатқан «Таң» ауылын дер-
бес шаруашылық етіп қайта құру 
мәселесі көтеріле бастаған кез еді. 
Исекең: «Совхоздарың өсті, ұлғайды. 
Сендерден бір емес, бірнеше 
шаруашылыққа енші бөліп берсек, 
ойсырамайтындай дәрежеге жетіп 
отырсыңдар» деге сін, «мұныңыз 
дұрыс ұсыныс екен» деп Мөрәлі 
Шәменов келіскен. Деректерге 
сүйенсек, Мөрәлі Шәменов бөлініп 
шыққан «Таң» кеңшарына 200 
бас қой, 1400 бас ірі қара, 300 бас 
жылқы, 25 трактор, 10 комбайн, 10 
автомашина берген. Арада 10 жыл 
өткенде, ағайындар туған топыраққа 
қайта оралды. Бұл 1967 жылдың 
басы еді. «Таң» кеңшарының 
алғашқы директоры болып Сахи 

Ыбраев тағайындалды. Алғашқы 
жылы кеңшар ұмытпасам, 400 гек-
тар жерге күріш егіп үлгірді. Кеңшар 
партия комитетінің хатшылығына 
Жадырасын Күзенов, жұмыс шы лар 
комитетінің төрағалығына Төлеген 
Табынбаев, комсомол комитетінің 
хатшылығына Құттыбай Сыдықов, 
Құттыбайдан кейін Тұрсынғали 
Айғараев сай ланды. Бас агроном 
Штаб Әбілдаев, бас инженер-меха-
ник Сұлтанбек Алдабергенов, бас 
экономист Назарбай Сыдықов со-
сын ол бас зоотехник, кейін бас 
экономист Жұмабек Шүйішбаев, 
бас мал дәрігері  Болат Тойлыбаев, 
прорабтыққа Самат Әренов, онан 
соң 1969 жылы Болат Жәнібеков 

келді. Сәл кештеу келген бас зоо-
техник Тұрсынбай Жаңабаев, бас 
есепші Әбжаппар Ысқақов пен 
бас гидротехник Орынбек Ма-
таев, бас мал дәрігері Қабыланбек 
Нұрмағанбетов біршама жыл-
дар лайықты қызмет етті. Менің 
мектепті бірге бітірген сыныптас-
тарым – Атымтай Нәсиев, Мұрат 
Ойнаров, Жарылқасын Қуанышева 
механизатор, Бибісара Кәриева, 
Салиха Ниязова жұмысшы болды. 
Осылардың ішінде шынжыр табан-
ды тракторды меңгеріп, біраз жыл 
ауданға, облысқа атын шығарған 
Жарылқасын Қуанышеваның ең-
бегі зор. Қатарласымыз, кіш кен тай 
кезімізден бірге ойнап, бірге өскен 
Қуанышбай Шағыртаев автомашина 
руліне отырды. (Қуанышбай кейін, 
көп жылдар бойы өндіріс бри гадирі 
болды. Өмірінің соңғы жылдары 
кеңшардың бас инженер-меха-
нигі қызметін атқар ған. «Еңбектегі 
ерлігі үшін» ме далімен наград-
талып еді. 1991 жылы мейірімсіз 
ажал оны өмірден ерте алып кетті.) 
Мен жаңа келген «МТЗ-80» трак-
торын жүргізіп, шаруашылықтың 
сан салалы шаруасына аралас-
тым. 1967 жылдың көктемінде 
Әбдірәки Наурызбаевтың брига-
дасында күріш сепкенім есте. (Сәл 
кейінірек Әбдірәки ағамыз «Еңбек 
Қызыл Ту» орденінің иегері болған. 
Бригада механигі Ерасыл Оспа-
нов болатын) Жазда тракторыма 
шөпорғыш(косилка) тіркеп, механик 
Шүйішбаев Әлібектің қарамағында 
шөп орғанмын. 

Бірақ, оқу керек еді. Осы 
жылы Н.Гоголь атындағы Қызыл-
орда педагогикалық институтына 
түсіп кеттім. Каникулға келге німде 
ауылдың жағдайынан ха бардар бо-
лып жүрдім. 1969 жылы кеңшарға 
директор болып Молдаш Мусаев 
тағайындалған. Ауылдың тума-
сы, Алматы ауыл шаруашылығы 
институтының тү легі институт 
бітірген бойда Ақтөбе облысын-
да өзінің агрономдық мамандығы 
бойынша алғашқы еңбек жо-
лын бастаған. Сосын елге ора-
лып, Қазақстанның ХХ жылдығы 
атындағы ұжымшарда (қазіргі 
Мырзабай ахун ауылы) төрағалық 
қызмет атқарған. Мұнан соң 
Қарауылтөбе тәжірибе стансасын-
да бас агроном болған. Ақиқатын 
айтсақ, Молдекең кеңшарды өрге 
сүйреді. Ел еңсесін тіктеді. Менің 
туған нағашым, Нұрбай Улиев  өзіне 
бекітілген күріштің әрбір гектары-
нан 80 центнерге жуық өнім жи-
нап, «Құрмет белгісі» орденімен 
наградталған. Күрішші Алуаш 
Шәріпқұлова облыстық кеңеске 
депутат болды. Ауданның «озат са-
уыншысы» атағына ие болған анам 
Есжанова Алтын Улықызы екі мәрте 
аудандық кеңестің депутаттығына 
сайланған. Жас қыз Ізбасова Райкүл 
де күріш егіп, көпке танымал бол-
ды. 1976 жылы «Таң» ауылдық 
кеңесі ашылып, Молдаш ағамыз 
атқару комитетінің төрағасы бо-
лып сайланған. Жоғарыда айтып 
кеткендей, кеңшарға әлі де жұмыс 
қолы жетіспеді. Ауылдық кеңестің 
төрағасы Молдаш Мусаев бастаған 
топ Арал ауданының елді мекендерін 
жағалап жүріп, 1976-1977 жылда-
ры ауылға теңіз жағасынан 40-қа 
тарта отбасы көшіріп әкелді. Бұл 
тыңнан қосылған үлкен күш еді. 
Қоныс аударып келген ағайынға 
кеңшар әкімшілігі мен партия 
комитеті барлық жағдайды жасады.
Мамандығы барлар қызметке ор-
наласты. Айтар болсақ, Балымбетов 
Төрек есепші, Бисенов Амантай мек-
тепке мұғалім, Ибрагимова Үйтолған 
кітапханашы болды. Балықшы 
қауым егін ші лікті меңгерді. Сөзіміз 
жалаң болмас үшін «Еңбек Қызыл 
Ту» орденді балықшы Ескермесов 
Алпысбайдың №6 бригадада күріш 
еккенін айта кету артық болмайды. 
Молдекең өмірінің соңғы күніне 
дейін, яғни 1985 жылдың аяғына 
дейін ауылдық кеңесті басқарды. 
Молдаш ағамыздың баласы     Мусаев 
Алтынбек қазір «Таң» ауылын-
да тұрады, ол – менің кеңшарда 
механик болған, кейін ауыл әкімі 
қызметін абыроймен атқарған інім 
Есжанов Оразбектің сыныптасы, 
досы. Ал өмірден тым ерте озған 
үлкен баласы Мусаев Орынбасар-
мен өзімнен кейінгі інім Есжанов 
Маратбек бірге оқыды.  

Енді жылдар ретіне қарай 
шегініс жасайын. 1971 жылы инс-
титутты бітіріп, ауылдағы №118 
«Таң» орта мектебіне мұғалім бо-
лып орналастым. 1977 жылы Ок-
тябрь революциясының 60 жылдығы 
қарсаңында аудан ор талығында 
ауыл клубтарының мерекеге арнап 
дайындаған кон церттік конкурсы 
өтетін бол ған. Жалағаш кентінде 
тұратын «Таңның» тумасы, ақын 
Жақсыбай Сарбалаев қасына ре-
жиссер Тынымбай Мәдиевті ертіп, 
мерекелік шараға 10 күн қалғанда 
ауылға келді. Тақырыпқа сай сцена-
рий жазып, «Таң нұры» атты ансамбль 
ұйымдастырды. Үлкен мерекелік 
сайыс қорытындысында, аудан ның 
барлық ауылдарынан барған өнер 
ұжымдарынан «Таң нұры» басым 
түсіп, бас жүлдеге ие болған едік. 

1983 жылдың қаңтарында «Таң» 
кең шары кәсіподақ комитетінің 
төр аға лығына сайландым. Міне, 
енді мектептен-шаруашылыққа 
қыз мет ауыстырып, кеңшардың 
ұланғайыр жұмысына аралас тым. 
«Коммунизм мектебі» делі нетін 
кәсіподақтың кеңестік кезеңде ролі 
күшті. Жұмысшы-қызметкерлердің 
құқығын қор ғайтын да, мәдени-
тұрмыстық қызметті іске асыратын 
да, еңбек қорғау да кәсіподақтың 
еншісінде болатын. Ең басты-
сы, еңбеккерлердің арасындағы 
социалистік жарыс, моральдық-
материалдық ынталандыру – кәсіп-
одақтың төл міндеті. 

1983 жылдың қазан айы еді. 

Осы жылы күріш бітік шығып, 
бұрын-соңды қол жетпеген та-
бысқа кенелдік. 1700 гектар күріш-
тің әрбір гектарынан 48 центнердің 
үстінде өнім жинап, жүзіміз жарқын 
болып жүрген күндердің бірінде 
кеңшар директоры Садық Әлиев 
екеуміз соңғы тонналар тиелген 
автокөліктердің алдына түсіп, аудан 
орталығы Жалағашқа жол тарттық. 
Егін жинау мен мемлекетке астық 
тапсыруды тікелей қадағалап, 
басқарып отырған элеватордағы 
штаб бастығы, аудандық кеңес 
атқару комитетінің төрағасы 
Мақсұт Әбдіразақовқа ауыл ең-
бек керлерінің қабылдаған мін-
деттемені абыроймен орында ғаны 
жайлы баяндадық. 

1985 жылдың аяғына таман 
кеңшар директоры Садық Әлиев 
аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасына бастық болып кетті 
де, орнына Төлеген Ізтілеуов келді. 
Ауыл шаруашылығы қыз мет керлері 
кәсіподағы аудандық комитетіне 
төраға болып қызмет ауыстырған 
партком хатшысы Жадырасын Кү-
зенов тың орнына Тәжібек Қой-
шыбаев отырды. 

1987 жылдың мамыр айын-
да аудандық партия комитетіне 
шақырды. Аупарткомның бірінші 
хатшысы Оңалбек Сәпиев кезекті 
еңбек демалысына кеткендіктен, 
екінші хатшы Ермағанбет Тұра-
баевтың қабылдауында болдым. Ол 
кісінің кабинетінде аудандық кеңес 
атқару комитетінің төр ағасы Мақсұт 
Әбдіразақов бар екен. 

– Үшінші айға бара жатыр «Таң» 
ауылдық кеңесі атқару комитетінің 
төрағасы қызметі бос тұр. Біз Мақаң 
екеуміз ақылдаса келе сол орынға 
сені лайық көріп, шақырып отыр-
мыз, – деді Ерекең. 

Күтпеген ұсынысқа сәл 
бөгеліп қалдым білем, осы сәтте 
Әбдіразақов маған: 

– Сары бала, неге үндемей 
қалдың, (Жезделігі бар Мақсұт 
ағамыз кейде мені осылай атаушы 
еді. Т.Е.) кәсіподақты дөңгеленттің, 
енді кеңес қызметін де атқарып 
көруің керек, өзіңнің ауылың, сен 
істемегенде кім істейді?! – деп 
жылы қарады. 

– Иә, Мақаң дұрыс айтады, 
мұндай мүмкіндік бола бермейді, – 
деп Ерекең бір қоз ғалып қойды. 

Сол күні барлық бюро мүше-
лерінің алдынан өтіп, келісімдерін 
алғасын, ертесіне ауылдық кеңес тің 
кезектен тыс сессиясы мені төраға 
етіп бірауыздан сайлады. Бұлай тез 
болғаны, ауылдық кеңестің депутаты 
едім. Сол жылдарда елімізде «Азық-
түлік» бағдарламасы қабылданып, 
жан басына шаққанда ет, сүт, жұ-
мырт қа, көкөніс пайдаланудың есебі 
сұрала бастаған. Бұл үшін жеке 
қожалықтардағы мал саны ауылдық 
кеңестің бас кітабына түгел тіркелуі 
қажет. Небір қилы заманды бастан 
кешкен халық емеспіз бе, жұрт 
қолындағы ұстап отырған малын 
толық жаздырмайтын. Жұмыс осы 
жерден басталды. Ерінбей, ертелі-
кеш ауылдың, әр үйінде болып, 
бұрынғыдай жылқы, сиыр қамап, 
басы артық мал деп, еріксіз етке мал 
алу тоқтағанын, енді кім қанша мал 
ұстаймын десе де ерікті екенін, тек 
жеке иеліктегі малдың толық тіркелу 
керектігі түсіндірілді. Екі ай шама-
сында есеп жаңартылды. Мұнан соң, 
аудандық дайындау мекемесімен 
келісіп, ет өткізудің тоқсандық, 
жылдық кестелерін жасадық. Қыс 
аяғында және ерте көктемге жос-
пар қоймадық, себебі бұл кезеңде 
мал арық болатыны белгілі, ал арық 
мал арзанға кетеді. Етке өткізілетін 
жеке қожалық малының ортадан 
жоғары және жоғары қоңдылықта 
өтуіне мүмкіндік бердік. Ет бағасы 
көтерілді. Міне, енді жұрт қаражат 
керек болса, бізге келіп дайындау 
мекемесінің ет қабылдайтын ада-
мын шақырып беруді сұрайтын 
болды. Кеңшар әкімшілігімен 
шартқа отырып, жеке қожалықтың 
өздерінен артылған сүтін жинап, 
арнайы бөлінген машина мен бір 
қызметкер арқылы сауын базадағы 
қоғамдық сүтке апарып қосу 
қалыптасты. Әр айдың соңында сүт 
өткізгендер кеңшар кассасынан 
тиісті ақшасын алып тұрды. Осы-
лайша жеке қожалықтың өздерінен 
артылған ет, сүтін мемлекетке 
өткізу қиындығынан құтылып, кей-
де ауданнан түскен тапсырма асыра 
орындалып та жүрді.

1987 жылдың бірінші жел тоқ-
саны еді. Түнде қыстың алғашқы 
қары жауып, таңертең тұрсақ, дала 
ақ көрпеге оранып қалыпты. Аяқ 
астынан абыр-сабыр күй кештік. 
«Әуелбеков келе жатыр» деген ха-
бар тиген соң, директор Төлеген 
Ізтілеуов ауыл шекарасынан күтіп 
алуға шығып кетті. Әуелі мал 
қыстауларын аралайтын болған. 
Сол жылы жеті жерде мал қыстатып 
жатқанбыз. Оның үстіне сауын база 
және бар. Әуелбеков сырттағы «Бо-
раншы», «Тайызкөл», «Мақпал», 
«Естек» малшы қыстауларында бо-
лып, жағдай білген, қора-қопсысын 
түгел аралап, мұнан соң орталық 
сауын базасына келеді. Мұнда 
біршама аялдап, бақташы-сауын-

шылармен сөйлескен. Дайын дал ған 
пішен-шөпті, азықтандыру цехының 
қысқа дайындығын қараған. Емдеу-
санитарлық пунк тін де болған. Осы-
дан соң, түс  те орталыққа келді. Ас-
ханадан тамақтанып, ауыл клубына 
жиналған тұрғындармен кездесті. 
Екі жылдан бері қызметі ауыздан 
түспей, аңызға айналған облыс 
басшысын көруге келгендер залға 
сыймай кетті. Кеңшар директоры 
Төлеген Ізтілеуов шаруашылықтың 
жалпы жағдайы жайлы, партком 
хатшысы Тәжібек Қойшыбаев саяси-
идеологиялық тәр бие жұ мыстары 
туралы, мен халықтың әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайы туралы баян-
дадық. Кездесуде ауыл ардагерлері 

сөз алды. Кем-кетікке көмектесуін 
сұрады. Әуел беков сұрақтарға нақты 
жауап беріп, кейбір маңызды мәсе-
лелерге тоқталды. Жиналыс аяқтал-
ғасын, қонақасыға қараған жоқ. Бізге 
кеңес беріп, қайтып кетті. 

1990 жылдың қазан айында «Таң» 
кеңшарының директоры Төлеген 
Ізтілеуов «Еңбек» кеңшарына ди-
ректор болып қызмет ауыстырды 
да, орнына Ахметулла Үмбетов 
отырды. 1991 жылдың жазы еді. 
Сәскелікте қасына әйгілі «Қан мен 
тердің» авторы, жазушы Әбдіжәміл 
Нұрпейісовті ертіп, аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы Биғали 
Қаюпов келді. Аралдан шыққан 
атышулы қаламгер «Ақбасты» 
мен «Қаратереңнен» қоныс ауда-
рып көшіп келген ағайындарының 
үлкендері – Бисенов Әлімжан, 
Ибрагимов Омарғали, Қарта мысов 
Шәріп ақсақалдарға сәлем беріп, 
түске салым бір сағат көлемінде 
клубқа жиналған оқырмандарымен 
кездескен. Жазушыны Сырдария 
жағасының бір қолайлы иініне 
апарып, таза ауада демалдырдық. 
Біршама уақыт өткенде, сол 
маңайды жайлап отырған жылқышы 
ағамыз Сейітжан Тәжібаев келіп, 
қонақты үйіне шақырды. Аупарт-
ком хатшысы Биғали мен кеңшар 
директоры Ахметулладан аудан-
ауылдың тіршіліктерін білгісі келіп, 
сұрақтар беріп қояды. Олар қысқа-
қысқа мағлұмат айтады, шамасы 
кездесе бермейтін қонақтың өзін 
сөйлетпекші. Өткенге ой жіберіп, 
әңгіме сабақтаған Әбдіжәміл ағаға 
қарай құлақ түреміз. Болашақ 
жазушы ерте жастан-ақ, Сәбит 
Мұқановтың «Ботагөз», Мұхтар 
Әуезовтің «Абай» романын оқыған. 
«Кітапқа деген құмарлық мені 
ақыры кітапшы қылды ғой» деп 
күлімсірегені есімде. Сол жолы 
білгенімдей, Әбдіжәміл ағамыз «Қан 
мен терді» 15 жыл жазыпты. Үш-төрт 
жылда бітіріп тастауға болады екен, 
алайда әрбір сөзіне, әрбір сөйлеміне 
жіті қараған, әрбір тарауды әрлеген, 
мақсаты – «тозбайтын дүние жасау» 
болған. Трилогия 30 елдің тіліне 
аударылған.

1992 жылдың басында кеңшар 
директоры Ахметулла Үмбетов 
Арал ауданы әкімінің бірінші 
орынбасары қызметіне көтеріліп 
кетті. Облыс әкімі Сейілбек Шау-
хама новтың қабылдауында болып 
қайтқасын, мені аудан басшыла-
ры 1992 жылдың 3 наурызы күні 
«Таң» кеңшарының директоры етіп 
отырғызып кеткен. Бұл өте ауыр кез 
еді. Егемендік алдық дегенмен, әлі 
өзіміздің төл теңгеміз шықпаған, 
ауыл шаруашылығы өнімдеріне 
сұраныс аз, күріш тауар есебінде 
өтімсіз, мал өнімдері де арзан са-
удаланатын. Бұрынғыдай емес, 
жанар-жағармайдың да тапшылығы 
қол қысатын. Десе де, ел орнын-
да, шаруашылықта 3897 гектар 
инженерлік жүйеге келтірілген 
жер бар, адам күші, техника бар, 
тәуекел деп іске кірістік. Әуелгі 
жұмысты халыққа нан болатын 
бидай егуден бастап, 200 гектар 
жерге таза бидай септік. Оны тар-
тып, ұн шығаратын цех аштық. 
20 гектар құнарлы жерге әлі ау-
дан, облыс халқы біле бермейтін 
майлы дақыл – мақсары егілді. 
Іздестіріп жүріп, мақсары дәнінен 
май сығып шығаратын қондырғы 
тауып алдық. 1700 гектар күрішті 
суға бастырдық. Шаруашылықта 
1600 бастың үстінде ірі қара, 
300 бас жылқы болғандықтан, 
малазығындық дақыл жоңышқа, 
жүгері көлемі де кеміген жоқ. Бұл 
жұмыстарды ұйымдастыруда бас 
агрономдар Қауынбай Жәмиев, 
Кенжебек Есжанов, гидротехник-
тер Өмірбек Бекмолдаев Алтынбек 
Мусаев, т.б. елеулі еңбектерін айта 
кету керек. Өндіріс бригадирлері 
Науша Мырзабаев, Дауылбай 
Ақбергенов, Қонысбай Өтегенов, 
Жалғасбай Өмірбаев (Кейін 
Жалғасбай аға диспетчер бол-
ды), Асқар Отаров қарамағындағы 
күрішші-механизаторларды еселі 
еңбекке жұмылдыра білді. «Дала 
қосы – егіншінің екінші үйі» де-
ген дәрежеде тұрды. Озат жат-
кистер Әлиев Нұртас, Серікбаев 
Қуанышқан, Ағыбаев Сабырбай 
маусымда 130-150 гектарға дейін 
күрішті дестеге түсірсе, комбайнер 
«Құрмет белгісі» орденінің иегері 
Арықбаев Шағдар, «Еңбек даңқы» 
орденінің иегері Тоқбергенов Серік 
және жас комбайнер Өтегенов Серік 
10000 центнерге дейін астық бас-
тырып, алдыңғы шептен көрінді. 
Сондай-ақ, дәнекерлеуші Қуанышев 
Серіктің, токарь Отаров Көпжа-
сар дың қызметі атай кетуге лайық. 
Көкөніс-бақша өсірумен айналы-
сатын арнайы бригада жасақталып, 
бригадирлігіне Қанатбай Наурыз-
баев бекітілді. Кеңшардағы кірпіш 
зауыты, күріш ақтайтын цех жұмысын 
тоқтатқан жоқ. Арнайы цехта 
дайындалған мақсарының майы үй-
үйге, жан басына шақтап таратыл-
ды. Мақ сары дақылының көлемін 
келесі жылдарда арттырып отырдық. 
Ауыл халқы ұн іздеген жоқ. Бидай-
ды тартып ұн етіп, ол да еңбекақы 
есебінен берілетін. Бұл жұмысты 

Дүйсенбаев Шалқар атқарды. 
Қорасында малы жоқ ондаған үйге 
қоғамдық малдан бір-бір сауын 
сиыр берілді. Қармақшы ауданының 
Ленин атындағы кеңшарынан 
(қазіргі Тұрмағамбет ауылы) қаздың 
жұмыртқасын күрішке айырбас-
тап әкеліп, шағын инкубаторда 
балапан шығардық. Міне, сол бір 
қиын-қыстау кезеңде осындай 
қарекеттер жасалғандықтан, ауыл 
халқы таршылық көре қойған жоқ. 
Алдыңғы қатарлы бақташылар 
Көзбергенов Әб жәли, Ысқақов 
Аманкелді мал басын аман сақтап, 
төл алу тапсырмасын үнемі 
орындап отырды. Сауыншылар 
Садықова Зейнекүл, Сүлейменова 
Ақылша өздеріне бекітілген сау-
ын сиырлардан жоспарға сай сүт 
сауып, алдыңғы шептен көрінді. 
Ферма меңгерушілері Байтөреев 
Төребек, Майжанов Кәжденбек, 
Смағұлов Оралбек, бас мал дәрігері 
Байнақатов Қодар, кейін Бегімов 
Жанат тыңғылықты қызмет етті. 
Емдеу-санитарлық пункттің дәрігері 
Әліпбаев Жа рылқап зейнеткерлікке 
шы ғамын дегенше, пункт 
меңгерушісі болды. Осы жылдары 
бас зоотехник Тұрсынбаев Сахи, зо-
отехник Оспанов Нұрлан, құрылыс, 
коммуналдық-тұрғын үй сала-
сында Жәнібеков Болат, Айғараев 
Тұрсынғали, Тәжібаев Серік, 
кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Бисенов Сайлаубай, директордың 
орынбасары Сасықбаев Қаршыға, 
аға диспетчер Өмірбаев Жалғасбай 
қызмет етті. Бас инженер-механик 
Ақбергенов Балтабай кейін Әмитов 
Бегалы, автогараж меңгерушісі 
Шәріпқұлов Әбдір, автомеханик 
Жәнібеков Ақтау, орталық қырман 
механигі Әбдіхалықов Жақсылық, 
бригада механиктері Тәшенов 
Сахи, Ойнаров Қалдыбек, Шөменов 
Дүйсенғали өз қызметтеріне 
лайықты кадрлар еді. Бас есепші 
Жұбанов Нұрадин, бас экономист 
Әбдіхалықов Хамит, қоғамдық 
тамақтандыру жөніндегі инже-
нер Қуанышев Өмірзақ, экспеди-
тор Рашбаев Молдахмет, орталық 
қоймада Үрметов Шадымахан, 
мұнай базасының меңгерушісі 
Өтегенов Бәкірамбек еді. Ауылдық 
кеңеске 1992 жылдан бастап Тайба-
саров Шәмшәдин, онан соң Ойнаров 
Мұрат төрағалық жасады. 

1992 жылдың қазан айының 
басы. Аудандағы күріш тұқымын 
дайындайтын бірден-бір шаруа шы-
лық болғандықтан, негізгі жұмыс 
– күріш тазалаумен күні-түні айна-
лысып жатқан кезіміз болатын. Екі 
күн бұрын жаңбыр жауып, ашық 
аспан астындағы суланып қалған 
жал-жал астықты кептіру үшін, ау-
дарыстырып әлек тенудеміз. Сәскеге 
таман аудан әкімі телефон соғып: 
«кешке ауылыңа Роза Бағланова 
барады, ол кісі сенің ауылыңа ба-
руды өзі қалап отыр» деді. Қауырт 
шақ болғанымен, халықтың бір 
мезгіл көңіл көтергені дұрыс бо-
лар, оның үстіне келе жатқан 
әлемге әйгілі Роза апамыз болса, 
қалай қарсы алмасқа?! Кеңшардың 
мәдениет үйі көрерменге лықа тол-
ды. Ауыл адамдарының жезтаңдай 
әншіге ықыласы ерекше болды. 
Әрбір әнінен соң, алақандар ду-
ылдата соғылды. Әнші де шабыт-
танып, қазақтың халық әндерімен 
қоса, белгілі композиторлардың 
әуезді әндерін нақышына келтіре 
шырқады. Алдыңғы қатарға соғыс 
ардагерлерін отырғызғанбыз. Роза 
Бағланова соғыс жылдары май-
дан даласында орындаған «Темная 
ночь» әнінен бастап, біраз көңіл 
толқытатын әндерді шырқағанда 
бір ардагер сахнаға шығып, әншіге 
гүл сыйлады. «Ах, Самара городок-
ты» құбылтып айтқанда, арқасы 
қозбаған тыңдарман болмаған да 
шығар?! Әнші апамызды ақ дас-
тарханыма шақырғам. Үйге кіріп, 
орындыққа отырған сәтте қазанға 
жабылып, дайындалған ыстық нанға 
көзі түсіп: «Мынау біздің Қазалының 
қазанжаппайы ғой» деп қуанып 
кетіп, дереу шетінен қолымен сын-
дырып, бір үзімін аузына салды. От-
басымызды білетін ақын Қомшабай 
Сүйенішев: «Осы үйдің хозяйкасы 
– қазалылық дегесін, Роза апамыз 
сіңлісімен танысып: 

– Азаматыңды ардақтай біл, 
оған қара, бақытты бол. Қазір ел 
басқару дегенің оңай болып тұрған 
жоқ, – деп ақыл-кеңесін айтты. 
Ертесіне аудан орталығында кон-
церт беретінін білсе де, әнші түн 
жарымы ауғанша еркін отырды. 
Сонау Алматыда жүріп «Сыр бойы 
халқы аман болса екен, егіндері 
бітік шығып, малдары шығын болма-
са екен» деп тілек тілейтінін айтты. 

– Бірсікүні жаңбыр жауғанда, 
бітпеген күріштері жаңбыр астын-
да қалатын болды-ау деп қиналып 
едім, тоқтады ғой, – деді де, маған 
қарап: 

– Айналайын  уайымдама, асты-
ғыңды тазалап аласың, ойлағаның 
болады. «Құдай біледі» деп айтай-
ын, қарашаның төртінші жұлдызына 
дейін жаңбыр жауа қоймас, – деген. 
«Әйт деген атанға қуат» демекші, 
асыл апамыздың мына сөзі біраз 
жеңілдетіп тас тады. Жаңбыр тамған 
жоқ. Бұл сөзді естіп, шындығын 
көрген ауыл еңбеккерлері «Роза, 
әнші ғана емес, көріпкелдік қасиеті 
бар әулие екен» деп, көпке дейін ай-
тып жүрді. Біздер бірінші қарашаға 
дейін аудан шаруашылықтарына 
33000 центнер екінші класты 
«Ақмаржан» күрішінің тұқымын са-
тып, шаруашылықтың шығындарын 
жапқасын да, миллион сомның 
үстінде таза пайда таптық. (Ол кез-
де бұл аз ақша емес. Т.Е) Еңбекші 
қауым қосымша ақшаға кенелді. 
«Жақсы келді дегенше жарық келді 
десейші, жақсылығын дүниенің 
алып келді десейші» деген осы екен 
ғой.

1994-1995 жылдар көптеген 
қиындығымен есімде қалды, бірақ 
ұзатып жазғым жоқ. «Таң» кеңшары 
1995 жылдың 20 қарашасы күні 
жекешеленді. Ширек ғасыр болды, 
Қызылорда қаласында тұрамын. 
Осы жазбамда аттары аталған 
азаматтардың көпшілігі бұл пәниден 
көшкен, ал олардың ұрпақтары 
бүгінде тәуелсіз Қазақстанның 
бір бөлшегі – «Таң» ауылын 
түлетіп жатыр. Біраз жылдардан 
бері шаруашылықты облыстық 
мәслихаттың депутаты Имамза-
да Шағыртаев басқарады. Дүние 
тұрғанша тұр, ауылым!

Темірбек ЕСЖАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі1-бет

«Таңның» тарихы
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Тарих
Қоғамдық даму заңдылықтары 

өткен тарихымызды кездейсоқ болса 
да, бәрібір көз алдымызға бір елестетіп, 
қалың бұқараға, туған халқына жет
кізбей қоймайды. Спираль тәрізді 
айналып тұратын өмір ағымдарының 
кейінгі ұрпақтарға ұсынар небір таң
ғажайып кереметтерінің көрінер 
сәт терін, санамызды баурап алатын 
тұстарын кездейсоқтық деп айта 
ал май тындығымыз тағы бар. Бұл – 
өмірдің даму заңдылығы.

Табынбек баласы Нұралы ахун – 
аталығы жағынан Әйдербектің екінші 
баласы Алтынбай руынан шыққан 
тұлға. Соның ішінде Андабайдан 
та райтын Белдікені. 1893 жылы 
Аман өткелдің жанындағы Қарадөң 
қонысында дүниеге келген. Өткен 
тарихымыздың қолымыз жеткен па
рақтарын саралағанымызда, өлкенің 
көрнекті тұлғаларының осы бір көмбе 
қазына, киелі төбеден шыққандығына 
көз жеткізе бастадық. Қарадөң – 
Айдарбектен тараған ағайындардың 
көл жағалай орналасқан берекелі 
қонысы. Жетес би атамыз дәріптеп 
тіліне тиек еткен Көлбайы халықтың 
ырзықнесібесінің сарқылмас көзі 
болатын. Бұған қосымша аталары мыз
дың қолсамар арқылы су шығарып, 
егін еккен аңыздары кешеге дейін 
сайрап жатқанын көзбен көрген 
жанның бірімін.

Әкесі Табынбек пен анасы Үл
деден (Үлде мен Бүлде екі қыз бірге 
туған) зерек туған Нұралы Аққұлақ 
пен Ақжарды мекендеген өздеріне 
туыс болып келетін Смағұл ахунның 
мешітінде оқып, мұсылманша сауа
тын ашқан. Сол кездегі мұсыл мандық 
жүйеге таңғаласың. Айнала сын да
ғы қоныстарының барлы ғында да 
ілім көрген ишандар мен ахундар. 
Шең гелтүбектегі Ақмырза, Қара мо
йында Ізмағанбет, Мырзаста Рам
берді мен Шернияз, Арғынбайда Мұ
хаммеди. Біз тек 34 шақырымдағы 
ауылдарды ғана айтып отырмыз. 
Осындай ғұ лама жандардың ағарту
шылық ық палы болғандығын жоққа 
шы ғармасақ та, Смағұл ахунның 
ай  рықша қамқорлығын, тәрбиесін 
айтып өтуге тиіспіз. Нақты жылдары 
белгісіз болғанымен, Бұқардағы Кө
кілташ медресесін бітіргендігі анық. 
Мұндай алыс сапарға шығу да оңай 
емес. Әкесі Табынбектің ауқатты 
адам болғаны жас талаптың өрісінің 
кеңеюіне жол ашқан. Нұралы ахун 
жас күнінен естігендерін ұмытпайтын 
есте сақтау қабілеті өте мықты, 
зейінді адам болған екен. Ұстазы 
Смағұл ахун ғұламалар бас қосатын 
үлкен жиындарға Нұралыны қосатын 
көрінеді. Себебі, тумысынан өте зерек 
шәкірт айрықша білімдарлығымен 
қоса, жұртшылықтың назарын талқы
ланып отырған мәселелерге аудара 
білетін шешендігімен де баурап 
ала ды екен. Аталған жағдайды ұс
тазы тарапынан айрықша сенім деп 
бағалауға болады. Ал, екінші шә кірті 
Нұрғабыл білімдарлығынан бө лек 
Құран аяттарын оқу кезіндегі қы
рағатымен ерекшеленген.

Сол кездің өзінде ел аузына ерте 
ілінген  Нұралы медреседен кейінгі 
жылдары туған жері Қарадөңде ме
шіт ашып, елдің балаларын сауат
тандырумен айналысып, ағартушылық 
қызметін бастады. Ғұламалардың  
ағар   тушылық қызметін ерекше бөліп 
айтатын себебіміз медресе  сол  
кездің өзінде он екі түрлі ғылым 
негіздері бойынша білім  берген. 
Көкілташ сияқты айтулы білім 
ордасын тек қана діни білім береді 
деп айту – аталарымыздың білім 
деңгейін, ойөрісін шектеу, төмен
дету. Бізге жеткен аз ғана деректер 
бойынша Нұралы ахуннан тәрбие 
мен білім алған азаматтардың 
есімдері де белгілі. Құлжанов Самат 
молда, Иманалиев Бөкеш, Смайылов 
Қожахмет және Қойбағаров Шара
пат есімді аталарымыз ахунның шә
кірттері болғанын, Қарақұм ауыл
дық округі, Абай елді мекенінде 
тұ ратын 87 жастағы Иманалиев 
Боран Қуанышбайұлы ақсақал бізге 
жеткізді. Ол кісі де Нұралыға жақын 
туыс болып келеді.

Көп жылдардан бері Нұралы ахун 
туралы мәліметтер іздеп жүргенімде 
26 ақпан күні Арал қаласындағы 
Жетес би көшесі № 41 үйде тұратын 
Әмірбай баласы Мейрамбек ініміздің 
шаңырағына баруыма тура келді. 
Мейрамбек Нұралымен бірге туған 
Имағанбеттің немересі екен. 

– Осыдан жиырма жылдай бұрын 
көршілес Ақтөбе облысының Ырғыз 
ауданында болғаным бар еді деп, 
– сөзін бастаған үй иесі. – Үлкен 

бөлменің төріндегі жасы ұлғайған 
қария дастарханның шетінде отырған 
менен жөн сұрады. Өзімнің Аралдан 
келгенімді, руымның Алтынбай, Нұ
ралы ахунның інісі Имағанбеттің 
не мересі екенімді баяндап өттім. 
Ақсақал мені дереу төрге шығарып 
құрмет көрсетті. 

– Кезінде атаң Нұралының ал
дынан мектеп көріп, сабақ алған едім, 
– деп айрықша ықылас білдірді. Сол 
жерде отырған және бір үлкен кісі: 

– Менің әкем де Нұралының шә
кірті болған еді, – деп таныстық 
рәсімін жалғастыра түсті. Сексеуіл 
кентінде тұратын бір үлкен кісі де 
жаназа дастарханы үстінде өз әке
сінің Нұралыдан оқып шыққанын 

шаршы топқа мәлімдепті. 
– Жастық дәуірдің желігімен төбем 

көкке жеткендей болып отырып, сол 
бір қадірменді қариялардың аты
жөнін сұрап есімде сақтамаппын, – 
деген өкінішін білдірді. 

Осы пікірлерден байқағанымыз, 
Нұралы ахуннан білім алған адамдар 
мен аймақтың аудиториясын шама
лауға болатын сияқты. Тек әттеген
айы – осындай құнары мол мәліметтер 
мен естеліктерге кештеу кезіккеніміз. 
Егер сол қалпында сақтап қалар 
құймақұлақ, қазыналы қарттар бол
ғанда ахун атамыздың рухани, адам
гершілік және ағартушылық деңгейі 
биіктей түсіп, жарқырап көкте жан
ған жұлдыздай болатыны сөзсіз 
еді. Аралдың бір шетіндегі Қарадөң 
мен Сексеуіл, Ырғыздың аралығын 
са лыстырып көріңіздер, құрметті 
оқырман.

– Нұралы атамның Бекмұрат де
ген досы болған  екен, – деп сөзін 
жалғастыра түсті Мейрамбек. – Мен  
Меккеге екі рет бардым. Үшінші 
рет аманесен барып келсем, інім 
Имағанбет пен сенің қарындасың 
Жансұлуды қосып, ақыреттік дос 
бо  лайық деп төс қағыстырып, серт  
байласқан. Екеуі де серттерінде  тұ
рып, құда  болған және  жастардың  
бас  қосқан  мерзімі  1922 жылдар  
екен. Сол  кезде  13 жастағы  Жансұлу  
әжем  1909 жылы дүние есігін  ашыпты.  
Атамыздың Қарадөңдегі мешітінде  
алғыр шә кірт терінің бірі болып,  
сабақ  алған. Шалғай түкпірдегі шағын  
қоныста  қыз  баланың  мешітте  оқып,  
сабақ  алуының  өзі  көп  жағдайдан  
хабар  бергендей. Бұл – ахунның дү
ниеге  көзқарасы  мен  ойөрісі нің  
кеңдігінен. Себе бі, қазақылықтың  
қай мағы  бұзыл май  тұрған  заманда  
қыз  баланы  оқыту Нұралы  ахунның  
көкірек көзінің барынша ояу  және  
абыройбеделінің зорлығын  мойын
даудан туындаған. 1995 жылы 87 
жасында өмірден өткенше бес уақыт 
нама зын қаза қылмай, Нұралы  атам 
ның  аруағына қызмет жасап, бар  
білгенін  ұрпақтарына – бізге  айтумен  
болды. Ең  үлкен  қызметі – Нұралы 
ахунға қуғынсүргін за уалының  таяп 
қалғандығын сезіп, кеңестік ке зең    
нің дінсіздері мешітін бұзып жат қан 
кезде барлық кітаптарын сол  Қа
радөңнің  қалтарыс бір қуы сына 
көміп жасыр ғаны. Қара дөңдегі  мешіт 
орны әлі күнге дейін сақтаулы екені 
белгілі. Тек  көмілген  қазына, кітап
тарының орны ғана белгісіз. Бір 
Құран  кітабын  ғана кеудесіне жасы
рып аман  алып  қалыпты. Өмір  бойы  
көзінің  қарашығындай  сақтаған  сол  
Құран  кітабын өзі  өмірден  өтер  сә
тінде  ұрпақтарына  аманаттап  тап
сырды, – деді. 

Көне  араб  әріп терімен  жазылған  
Құран  кітап ислам  ілімінің  құпия
ла рын  бойына  бүккен, сарғайған  
кү  йінде  1969  жылы  өмірге  келген  

Мей рамбектің  үйінде  сақтаулы  тұр. 
– Басымыз ауырып, сәл  маза сыз

дансақ, бас жағымызға қойып ата 
мыздың аруағына сыйынып, тілек  
ті лейтін желепжебеушіміз, – деп  
баян дап  өтті. Өзім  де  білген  біссі
міләмды айтып, тәу  етіп, қолыма  
алып,  парақтап  қарай  бердім.

Сұрапыл  жылдардың  сұмдық  
хабар лары  аядай  Қарадөң  мен  Аман
өткелге  де  жетіп  жатты. Осындай  
ер  басына  күн  туған  қиынқыстау  
күн дері  Бекмұрат  досы «Нұреке, қа
рақалпақ   жеріне  Нөкіске  барып,  
бой  тасалай  тұрайық, мен  осындай  
ше шімге  келіп  көшкелі  отырмын» 
деп  мұңын  шақты.   «Мен  құдайдың  
ба сыма  салар  нәубетін  осы  жерде  

қарсы  алғалы  отырмын» деген  Нұ
ралы досына оң  сапарын  тілеп  қала  
берді. Ал, Бекмұрат  қара қалпақ  
асып  барғанмен,  туған  жеріне  ат  
ізін  қайта  салуды  тағдыр  оған  жаз
баған  екен.  Топырақты  өлім  Бек
мұратқа  сол  жақтан  бұйырды. Ұр
пақ тары  кейіннен  1967  жылдары  
атамекенге  оралып,   ағайындарымен  
және  жиендерімен  қайта  қауышты.  
Бекмұрат  – бізге  осындай  құнды  
мәліметтерді  жайып  салып  отырған  
Мейрамбектің түпнағашысы. Әжесі  
Жансұлудың  ағасы, Ардана  аталы
ғынан  шыққан.

Өзім  зерттеген  барлық  ғұлама
лар ға  ортақ  бір  жағдай  бар. Ол 
–   мүм кіндіктері  бола  тұра  тура  
келген  нәубетті  бар  жантәнімен, 
ерекше  сабыр лылықпен  қарсы  алуы. 
Ешбір  жанға  зиян тигізбей  Алланың  
жіберген  сынағы  деп  қасқайып  
қар сы  тұра  білуі. Сол  кездің  шолақ  
бел сен ділері ұстауға  келген  адам
дарынан ең бірінші «құдай бар  ма, 
жоқ па?» деп сұрай ды екен. Өзіне 
келетін әзірейіл жан дардың ниет
пиғылдарын біліп оты рып, «не деп  
жауап беремін?» деп қатты қиналған 
көрінеді ахун  атамыз. Ғұмыр бойы 
құдайға құлшылық жасап, пайғам
барымыздың өсиеттерін бойтұ марын
дай құрметтеген ғұлама жанға осы 
мәселенің өте ауыр тигенін  келіні 
Жансұлу ұрпақтарына өкініш пен, 
қинала отырып жеткізген. Осы лайша  
елде  қалған  Нұралы  Қа за лының  
түр месіне қамалып, қиынқыстау  
жыл дар  ауыртпалығын  өз  басы
нан  өткеріп  жатты. Түрмеде  үш
төрт  жылдай  уақыт  азап  тартқан  
Нұралы  әбден  ден саулығын  құртып, 
ти тығына  жетіп  барып босап  шықты. 
Түрмеде болған жылдарында келіні  
Жансұлу қиыншылықтарға қара
мас  тан, бірнеше рет қайынағасы 
Нұ ралыға  тамақ тасыған. Сол  кез  
ағайындары  мен отбасының Кәрі
бөгетке  қоныстанып  отырған  мезгілі  
болатын. Отбасына, қарашаңырағына  
зорға  жетіп, ауырып  жатқан  Нұралы  
өзін  қимай, қыстыға  қиналып   отыр
ған  ағайындарына  былай  деп  өкі ні
шін  қалдырды: 

– Менің кеудемнен жаным  шы
ғарда иманымды үйіретін, өлген  соң  
намазымды  шығаратын  молда лар да 
қалмады. Алланың  аманаты  шыбын  
жаным  о,  дүниеге  лас, арам  күйінде  
кетіп  барады. 

Солай  дегенмен,  Нұралы  тәрізді  
ғұлама  жанның  алтын  сүйегі  сол  
өзі  айтқандай  күйде  кетті  деп  айта  
алмаймыз. Себебі, Көкілташ  сияқты  
жоғары  оқу  орнын   бітірген  асқан  
білімді, келешекті  болжай  да, көре  
де  білетін  киелі, құдіретті  жанның  
қиналған  сәттерінде  жол  таппауы  
мүмкін  емес. Ондай  жандардың  өз  
иманын  өзі  үйірмеуі де, Жаратушы  
иесіне  пәк, таза  күйінде  бармауы  
көңілімізге  ешбір  қонбайды. Нұралы  

ахун Алланың  аманатын  таза  күйін де  
Жаратушы  иесінің  құзырына  жет кізе 
білген қасиетті, ғұлама  жан  демекпіз. 
Оқиға  1933 жылдың  ішінде  болып  
өткен. Сонымен  қатар  інісі Има
ғанбетке  және  отбасына  «күндердің  
күнінде сенің  әулетіңнен  көріпкел,  
тәуір  адам  шығады»  деген  разылық  
болжамын  да  айтып  үлгірген  кө
рінеді. 

Нұралы ахунның не үшін қу
ғынға  түсіп, қамалғаны туралы ҰҚК
ға ар найы сұрау салып ізденген  
едік. Құзырлы орган өкілдері 2014 
жылдан  бастап қуғынсүргінге қатыс
ты  құжаттар  облыстық  полиция  де
пар таменттеріне  берілгендіктен, сол  
жақтан  сұраңыз  деген  жауабын  

жол  дапты. Қызылорда облыстық  по
ли ция  департаменті  бастығының  
орын басары  Ғ.Сүлейменовтің  қолы  
қойылған  хатында  Табынбеков  Нұ
ралыға  қатысты  мәліметтердің  сақ
тауға  түспегендігін  хабарлайды. 
1938 жылдың  4 сәуіріне  дейін  Арал  
аймағы  Ақтөбе  облысының  құра
мында  болғандықтан,  сол  жаққа  да  
хат  жолдап,  сұрау  салғанымызбен,  
нәтиже  болмады. 2001 жылға  дейін  
бірнеше  адамның  құжаттарын  сұ рау 
салып, алдырған едім. Төрт  адам 
ның  ақтау  құжаттары, ресми  анық
та малары да қолда бар. Алайда  2001 
жылдан  кейінгі  сұрау  салған  жер
лестеріміздің  мәліметтері жоқ  деген  
жалаң  жауап  алумен  келемін. Мені  
«неге  жоқ?»  деген  сұрақ  маза
лайды. Егер  бір  ғана  адамға  бай
ланысты  болса,  күмәнданбас  едім. 
Күмәнімді  көпшілік  талқысына  салу
ды  мақұл  көремін. Туыстары  болса,  
қамалу  себебін  діни  көзқарастары  
мен  қажылық  парызымен  байланыс
тырады.   

Нұралының  атасы  Боранбаймен  
бірге  туған  Жаулыбайдың  немересі  
Кеулімжайұлы  Елеу  өте  зерек  жан  
болыпты.  Осы  оқиға, көріністің  
бел  ортасында  болған  кезде  8 
жастағы  бала  атасының  өкінішін  
Имағанбеттің  ұрпақтарына  жеткізе  
алған, бата  дарыған  азамат  болып  
өсті. 1925 жылы дүниеге келіп,  
облыстық сауда мекемелерінде 
бірқатар қызмет атқарыпты. Кейінгі 
жылдарындағы  құжаттарын рәсімдеу 
кезінде үлкендері  бір  жасқа  шегеріп,  
1926 жылы  туған  деп  жаздырған  
екен.

Соғысқа  дейінгі  жылдары  халық  
жауының  ұрпақтарының  шаңырағы  
деп  Имағанбеттің  отбасы  мүшелерін  
де НКВД  тарапынан  қайтақайта  
тексеріп, өте  қатты  азар  беріпті. 
Кезекті  бір  тексеріс үй  ішінің  ас таң
кестеңін  шығарып, ойрандау  ке зінде  
1314 жасқа  келген  Елеу  күйін
гендіктен ошақтың бетіне  орнатылған  
плитаның ортасы ашық үлкендеу 
са қинасымен лақтырып ұрғанында 
бел сендінің мойынына кигізіліп  
қалған  көрінеді.  Баланың  әрекеті  
де  жауапсыз  қалмаса  керек. Көз  
алдын да  болып  жатқан  көрініске  
шыдамай, барынша  азарланған  ана  
жүрегі, Има ғанбеттің  әйелі  Жансұлу  
анамыз  аруақтың  атын  атап  тұрып  
қарғысын жаудырып қала берген.  Көп 
ұзамай белсендінің поездың  астына  
түсіп,  ажал  құшқаны  белгілі  болды, 
– деп  сөзін  аяқтады  Мейрамбек.

– 1969  жылы  әкем  Әмірбай  
Кәрі бөгетке барып атасы Нұралының  
бе йітін тұрғызып, құлпытас белгі ор
натып, садақа берді. Өзі 1933 жылы  
дүниеге келген болатын. «Осыдан  
кейін мойнымнан үлкен жүк түс
кен дей болды. Мағираш, Мәрзия, 
Ботагөз  және  Мейрамкүл  есімді төрт  
қызымнан  кейін, 1967 жылы  дүниеге  

келген  ағаң  Асқарым бар. Нұралы  
атама аруаққа жасаған міндетті  са
уабымнан  кейін  сол  жылы  дүниеге  
келген  сені  маған  құ дайдың   өзі  
берген  ғой, – деген  әкем  қалған  
өмірін тәубелікке арнады. 

Әке  үмі тін  ақтаған  Мейрамбек  
әжесі  Жан сұлудан  естіген  құнды
лық тарын  сақ тап, кейінгі  ұрпақтарға  
аманаттай біл ді. Аманатқа қиянат 
жасамай Нұ ралы ахун туралы жи
нақталған  ғиб ратты  біз де  жарыққа  
шығаруды  жөн  көрдік. Мен  ұзақ  
уақыт  бойы ешкімнен, еш  жерден  
кезіктірмеген  аз да болса нақты де
ректерді осы  байсалды да байыпты 
іні мізден  тапқанымды  айтып  өткім  
келеді. 

– 1980 жылдары  Жансұлу  әжем
нің  күнделікті  нан  жауып  жүретін  
қара  қазаны  аяқ  астынан  жоқ  
болып  кетті. Қазақ  үшін  қасиет, 
құт  саналатын  қара  қазанын  іздеп, 
шарқ  ұрған  әжем  шырылдады  
да  қалды. 34 күн  өткеннен  кейін  
Нұралы  атам  түсінде  аян  беріп  
былай  депті. «Келін  сен  қазаным
қазаным  деп  қоймадың  ғой. Үйден  
шыққаннан  кейін  оңға  қарай  бұрыл. 
Үштөрт  үйден  кейін  көшенің  
қарсы  бетіндегі  үйде  қазаның  тұр». 
Қайын  ағасының  аяны  бойынша  сіл
теген  үйінің  сарайынан  қазаны  
табылғанына  ерекше  қуанған  әжем 
ата  аруағына  сыйынып  жүруді  бұдан  
кейін бұрынғыдан  да  ыждағатпен  
жасайтын  болды, – деп  еске  алды  
немересі  Мейрамбек.   

Нұралы  атамыз  үш  ағайынды. 
Інісі  Имағанбет  1896  жылы  дүниеге  
келіп, 1941 жылы  соғысқа  аттанып, 
майданның  бел  ортасында  болған. 
1943 жылы  соғыста  қаза  болғаны  
туралы  келген  «қара қағаз»  әулетке  
үлкен  ауыртпалық  болыпты. Кіші  
інісі  Нысанәлі  жастай қайтыс  болып, 
ұрпақ  тарамаған. Төніп  келе  жатқан  
зобалаң  жылдарының  әсерінен  де 
болар және  бірге  туған  бауырынан  
ұрпақ  қалмағандықтан,  Нұралы тұң
ғышы – Әмитін  інісі  Нысанәлінің  
атына  жаздырыпты. Осындай  себеп
терге  байланысты  Әмит  Нысанәлиев  
болып  жазылып  кеткен. 

Нұралы  ахун  Бұқардағы  оқу  
оқып, білім  алу  кезіндеақ  отбасын  
құр ған  тәрізді. 1923  жылы  өмірге  
кел ген Әмит әлемді  жайлаған  жа
һан дық  соғыста  хабарсыз  кетіп  
орал мады. Осылайша ахунның  
бел  баласынан  ұрпақ  жоқ. Қызы  
Ақтөре  1927 жылы  дүниеге  келіп, 
1989 жылы  өмірден  өтті. Ақтөре  
анамыз  ұзын  бойлы,  аққұба  келген,  
өте  ажарлы  адам екен.  Ол  кісінің  
түріне  бір  қара ғаннанақ  өзге  ұлт  
өкілдеріне  тән  белгілерді  кез келген  
адам  бай қайтындай  өзгешелік  көзге  
шалынатын.  Ақтөренің  балаларына  
қалдырған естелігінде  анасының  
есімінің  Нұрыш,  иран  ұлтының  
қызы  екендігін  ұғындырып кетті.  
Әрине,  азан  шақырып  қойылған  
есімін, елге  келгенде  қазақшаға  
өзгерт кені  мәлім. Ақтөренің  бейіті  
Маң ғыстаудың  Шетпе  ауданындағы  
Қамысбай  әулие  қорымында. 
Шөме кей  аталығына  келін  болып  
түскен. Күйеуі  Кенжебаев  Пазыл  
екеуі  бес  ұл, бір қыз  тәрбиелеп  
барлығын  да  аяқтандырды. Ұлдары 
– Бақыт, Мұрат, Әміржан, Әмірхан  
және  Амандық, қызының  есімі – 
Гүлнәр. Бәрі  де  Нұралы  ахунның  
туған  жиендері. 2013 жылы  жиені  
Әміржан  Ақтау  қаласынан  арнайы  
келіп, өздеріне  нағашы  жұрт  болып  
келетін  аманөткелдік  Есіркепов  
Молдахмет  арқылы  Кәрібөгеттің  
баурайындағы  Нұралы  ахунның  
бейітін  тауып, дұға  бағыштап,  тәу  
етіп  қайтты. Бүгіндері  өсіпөнген  
әулеттің  бірбір шаңырағы  болып  
отырған  жиендерін  Нұралы  ахунның  
аруағы  да  қолдап, демеп  жатқан  
шығар. Жиендерінің де мақсаты  
сол  емес пе?! Бабаның  өмір жолын  
іздеп, рухын  көтеріп, өткенімізге  
тағзым  ету  мақсатында алғаш рет 
Әміржанды тауып  хабарласқанмын. 
Аруақтың  қолдауы  болар, осыдан 
кейін  іздеген  жоғым  табылып,  бір  
серпіліп  қалғандай  болдым. Осыдан  
басталған сәттілік  қағаз бетіне  тарих 
болып төгіле берді. Сөзімді Әбіш 
Кекілбаевтай ғұламаның «өткенін  ес
керген  өскендіктің  белгісі, өткенін  
ұмытқан  өшкендіктің  белгісі» деген  
ғибратымен  аяқтағанды  жөн  көрдім. 
Құдайым  баршамызға  да  өсіпөнуді  
нәсіп  еткей.

Тәңірберген ДӘРМЕНОВ,
өлкетанушы.
Арал ауданы

Нұралы ахун
Осы кезге дейін есімі сиректеу аталып, 

жұртшылықтың жадынан ұмытылмай келе жатқан 
дін ғұламасы, шаршы топта өзінің айрықша 
білімдарлығымен көзге түсіп, қаумалаған әлеуметті 
ерекше таңғалдырып жүретін қазақтың ардақты 
ұлдарының бірі –Табынбек баласы Нұралы ахун. 
Ерекше бір ілтипатпен айтылатын осы есімді бала 
күнімнен естіп-біліп жүрсем де, дерек, мәліметтерім 
жоқ болғандықтан, уақыты мен мерзімін күттім. 
Қандай тұлға, қандай ғұлама болса да, өмір жолының, 
атқарған қызметінің жарқырап көрінетін, пісіп-
жетілетін мезгілі болатыны белгілі. 

Елімізде күрделі салалардың бі рі – жер 
қатынастары. Осыдан 1015 жыл бұрын белгілі 
бір мақсатқа жер учаскесін рәсімдеуге айлап
жыл  дап уақыт кететін. Қазір жер учаскесін 
рә сімдеу бойынша саланы цифр ландыру 
мәселесі қолға алынып, қызмет көрсету 
және өтініш тің қаралу мерзімдері едәуір 
қысқарды. Дегенмен, азаматтар тарапынан 
ҚР заңнамаларына енгі зіліп отыратын тиісті 
өзгерістерге қы зығушы лықтың жоқ тығынан 
мем лекеттік көрсетілетін қыз меттер бо йын
ша өтініштер тиісті мем лекеттік орган дарға 
жолданбай отыр. 

Қысқаша айтқанда, қызмет алушы (мүд
делі тұлға) ауылдық округ әкімі көр сеткен 
қызметті алу үшін өтінішті кент немесе аудан 
әкіміне жолдауы, болмаса аудан немесе 
қала әкімдері көрсететін қызметті алу үшін 
өтінішті облыс әкім дігіне жолдауы немесе 
ке рісінше. 

Мысалы, меншік иесі Қызылорда қа
ла сында орналасқан белгілі бір жер учас

кесінің нысаналы мақсатын өзгер туді сұрап 
Қызылорда қаласы әкі мінің атына egov 
вебпорталы ар қылы өтініш жолдауы қажет. 
Алайда, бұл өтініш облыс әкімінің атына 
жол данып, тиісті заңнамаларда көрсе тіл ген 
құзыретіне кірмейтіндіктен қызмет көрсе
туден бас тартылады.

Ал меншік иесі бұл ісәрекеттен бейхабар 
қалады. Осы аралықта мен шік иесінің уақыты 
кетіп, қызмет көр сетудің нәтижесінің орнына 
қызмет көрсетуден бас тартуды алады. Осын
дай түсініспеушіліктерді болдыр мау және 
алдын алу, азамат тар (жеке және заңды 
тұлға) жер қатынастары саласындағы белгілі 
бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу 
үшін ҚР Ауыл шаруашылығы ми нистрінің 
бұйрығымен бекітілген қа ғи даларға сәйкес 
тиісті әкімдікке (облыс, қала, аудан) немесе 
облыстық жер қаты настары басқармасы, 
аудан дық/қалалық жер қатынастары бөлім
деріне бекітілген үлгіге сәйкес өтініш беруі 
қажет.

Жер қатынастары саласы бойынша 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді қа лай 
алуға болатынын тиісті түсіндір ме лер, блок
схемалар туралы ақпарат тарды облыстық 
жер қатынастары бас қар масының сайтынан 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzy
lordazher?lang=kk  Баспасөз орталығы  Жа
ңа лықтар бө лімі) көруге болатынын назарла
рыңызға саламыз.

Қызмет алушы азаматтар тарапы
нан тиісті өтінімдер заңнама талапта рына 
сәйкес жолдаған жағдайда қыз мет беруші 
тарапынан сапалы қызмет көрсетіліп, 
уақытында мемлекеттік көр сетілетін қызмет 
нәтижесін алуға болады. 

Қосымша сұрақтар бойынша 8 /7242/ 60
5334 нөміріне хабарласуға болатындығын 
назарларыңызға саламыз.

Облыстық жер 
қатынастары басқармасы

Қызмет көрсетушіні дұрыс таңдау керек

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын (лицензия 

№0000549, 03.08.2006) 2020 жылдың  04 қарашасында қайтыс болған, Қызылорда 
қаласы, Елеусінов көшесі №11 үйде тұрған азаматша Искакова Бибисараның 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен
жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі №80А/12, 
тел.: 8 701 122 99 93.

Хабарландыру
2016 жылдың тамыз айынан бастап хабарошарсыз кеткендігі 

сотпен танылған қазіргі таңда азамат Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы, М.Нәлібаев ауылы Сырғақ батыр көшесі 
№17 үй тұрғыны болған, 1951 жылдың 22 қаңтарында туылған 
Әділбаев Исабек Оразбекұлын қайтыс болды деп жариялау 
үшін іздеу саламыз. Жарияланған күннен бастап көргенбілген 
адамдар болса, мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: 
Жаңақорған кенті, А.Иманов көшесі №107 үй байланыс телефон 
8(72435)22300, 21484. 

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер Одағы ның 
облыстық филиалы ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, белгілі ақын

Есенғали Раушановтың
қайтыс болуына орай отбасы мен туғантуыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.
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Мәселенің 
мән-жайы
«Ақсақал» тақырыбы өзім

ді көп жылдар бойы әркез ма
залап келгенмен, осы мақа
ланы жазуға мынадай бір 
оқиға тікелей түрткі болды. 
Жақында әлеуметтік желіден 
қазақтың бір жас азама
ты ақсақал мәселесін қайта 
көтерді. «Қайта» дейтінім, 
осыдан бірнеше жыл бұрын 
академик Төрегелді Шар
манов ағамыз «шал»  мен 
«ақсақал» ұғымдарының 
аражігін аша келіп, өзінің 
ақсақалдық сөзін де, ойын 
да айтқан болатын. Бірақ 

бұл әңгіме БАҚ бетінде де, 
әлеуметтік желіде де арагідік 
қылаң бергенімен, әттең, 
кейін жүйелі түрде жалғасын 
таппады.  

Әлгі азаматымыздың бұл 
мәселені тағы да орынды 
көтергенімен, «елімізде қа
зір ақсақалдық сөз айтар 
адам қалған жоқ» деп қара 
аспанды жаудырғаны маған 
ерсі көрінді. Оған жауап 
ретінде және жалпы қауымға 
арнап, сол желіге мынадай 
ойымды жолдағанмын. «Кім 
екен бұл «жоқ, жоқ» деп 
жылап отырған? Ел ішінде 
өз басы дана ақсақалдарды 
іздеді ме екен? Олардан 
кімдерді біледі екен? Олар
мен сұхбаттасты ма екен? Ай 
қайдам...  

Елімізде, шүкір, сөз айтар 
ақсақалдарымыз баршылық. 
Бірақ оларды кім іздеп жа
тыр? Олар кімге қажет болып 
жатыр мына сөз тыңдамайтын, 
сөз қадірін қастерлеп, орын
ды бағаламайтын заманда? 
Абай данышпан: «Сөз түзелді, 
тыңдаушы сен де түзел» де
гендей түзелген сөздер бүгін 
баршылық. Алайда олардың 
көпшілігін айттырмайды, 
БАҚта бастырмайды, олар
ды тыңдайтын құлақ болмай 
тұр ғой. «Тыңдалмаған сөз 
же  тім нің» заманы. Өкінішті
ақ. Дегенмен, айта беру 
керек, сөйлей беру керек, 
жаза беру керек. Елімізде 
лайық тылардан (алдымен 
республика деңгейінде) «Ақ
сақалдар алқасын» құрып, 
оларды сөй лететін арнайы 
телеар налар ашылса және 
осы ұсы нысымды газетжур
нал шы ға ратын азаматтар 
қолға алып жатса, құбақұп 
болар еді» дегенмін. 

Кейінірек осы ұсыны
сымды әрі қарай таратың
қырап, газетжурнал оқыр
мандарына бөліссем  деген 
ойға кел дім. Бір ескертерім, 
бұл тақы рыпты жасым жетпіс 
алты жасқа қараған шағымда, 
ақ сақал мәселесіне азды
көпті көңіл бөліп келген 
қатар дағы өркениеттанушы
руха ният танушы ретінде ғана 
көтеріп отырмын. Өйткені 
шынайы ақсақалға, әсіресе 
«ақсақал» сөзіне қойылатын 
талаптың өтемөте жоғары 
болатынын ескеру қажетақ. 

Жол бастаудан да, қол 
бас таудан да, сөз бастаудың 
қиын екендігін бала кезімнен 

ауыл ақсақалдарынан жиі 
естігенмін. Кейінірек қазақ 
ауыз әдебиеті кітаптарынан 
оқығанмын да. Саяси эко
номия маманы ретінде 
К.Маркстің «Капитал» ең
бегінің бірінші томына жаз
ған алғысөзіндегі «Кез кел
ген нәрсені бастау қиын 
– бұл ақиқат барлық ғылымға 
тән» дегені де есімде. Тіпті 
халқымыз айтпай ма «Өнерді 
бастау қиын, бастаған соң  – 
тастау қиын» деп. Қала берді, 
оның растығына көзімді 
жеткізген нәрсе – осы күнге 
дейін елу жылдан астам білім 
беру саласындағы оқытушы
зерттеушілік қызметімде өз 
басымда болған сөз бас тау

дағы, сөз қозғаудағы, сөз 
саптаудағы талай өкінішті 
«әт тегенайларға» толы 
 қи ын      дықтар. 

Түрткі болған 
өмірлік жайттар
Тақырыпқа тікелей көш

пес бұрын әлқисса ретінде 
қаралмақ мәселеге қатысты 
өз басымнан өткен бірнеше 
жайттарға тоқталмақпын. 
Бала кезімізде (өткен ға
сыр  дың 50жылдары) Қа
залы теміржол стансасына 
жақындау жерге орналасқан 
«Ақкиіз ауылы» деп аталатын 
біздің бөлек ауылымыздың 
ру басшысы (көсемі) hәм 
батыры, елжұрттың нағыз 
ақсақалы Шәден көкеме 
(18781961 жж., ол кісі менің 
Әлі атамның інісі) арнайы 
сәлем береміз деп сонау 
Ырғыз, Қарабұтақ жағынан 
бір топ аттылы ағайындар 
жиіжиі келіп тұратын. 
Келген қонақтардың бір 
бөлігі ылғи да біздің үйге 
жайғасатын. Оларды күтіп 
алу жабдығына әкем Жол
мырза (18981982 жж.) жа
уапты. Анам Жамила (1912
1998 жж.) әжептәуір діни 
білімі бар (жас кезінде ишан
нан дәріс алған) адам ретінде 
қонақтар жиналған кезде 
ойын баласы жасындағы 
бізді «үлкендердің әңгімесін 
тыңдаңдар» деп есік жаққа 
отырғызып көгендеп қоятын. 
Сол көп сабақтардан бас
ты есімде қалғаны: үлкен 
кісілердің бірбірімен емін
еркін, жайбарақат отырып, 
өнегелі әңгімесұхбат құру 
тәртібі мен өнері бұл – менің 
осы күнге дейінгі ұстанымым.

Сол Шәден көкемнің ба
ласы тұрмай, ұлдан жалғыз 
ғана Байқазақ ағамыз – 
(19361978 жж.) өзінің 
әке сінен дарыған ұлттық 
тарихи, фольклорлық, салт
дәстүрлік, әдетғұрыптық 
және зайырлық (инженер
механик, техникумның бө
лім меңгерушісі, училище 
директоры) білімді лі гімен, 
біліктілігімен, ай рық ша 
ше шендігі және сұң   ғы ла
лы ғымен, нағыз аза   матқа 
тән жайлы да жай  дары, 
мәрт тік  мінезқұлы  ғымен 
жасы қырыққа жетпейақ 
«ел ақсақалы» атағына ие 

болған адам. Басқа басқа, 
ағайындары бас қосқан үлкен 
жиындарда бір айтқанын 
еш қайталамай ұзақсонар 
ғибраттық әң гіметолғаулар 
айтып отырып, бір кездері оя
нып кетіп: «Ау, ағалар, әңгіме 
неге айтпайсыздар?» дегенде 
ба ғанадан бері оны үнтүнсіз 
рахаттанып тыңдап отырған, 
өзінен 3040 жас үлкен 
ағалары: «Байқазақжанау, 
сен сөз сөйлегенде әңгіме 
бізге не керек?» дейтұғын. 
Мен осы Байқазақ ағама өте 
жақын болдым, үйінде жатып, 
Қазалы ауылшаруашылық 
тех никумын бітіріп шықтым. 
Кейін сол жерде қызметтес 
те болдым, одан кейінгі кез

дерде де жиіжиі кездесіп 
әңгімедүкен құратынбыз. 
Тоқ етерін айтсам, ол кісі 
– маған арнайы да өмірлік 
сабақ берген нағыз Ұстаз 
және «ақсақал қандай болу 
керек?» дегенде ылғи да 
Байқазақ ағам еріксіз есіме 
түседі! 

Реті келгенде аталған 
тақы рыпқа қатысты айта 
кететін тағы бір қағидат
ұстанымым бар. Ол «Адам
ның сәні не, жердің сәні не, 
сөздің сәні не, пікірдің сәні 
не?» деген сауалға ойланбас
тан жауап берген, он алты 
жасынан бастап әділ билік 
айтып, үлкен даудаламалар
ды шешкен Әлім тайпасы
нан шыққан атақты  Жетес 
бидің (18281914 жж.) жауа
бы. «Адамның сәні – өнер
білім ақылы, Жердің сәні – 
жемісөнім дақылы, Сөздің 
сәні – өнегелі өткір нақылы, 
Пікірдің сәні – ең пайдалы 
мақұлы». Шіркінай, бүгінгі 
күнгі ақсақалдарымызға осы 
Жетес бабамыз айтқан қа
сиеттер – «өнербілім ақы
лы, өнегелі өткір нақылы, ең 
пайдалы мақұлы» тән болып 
жатса ғой деймін армандап!

Ақсақалтануға 
алғашқы қадам
Ал енді осы «Ақсақал 

институтын» болашақта ай
шық тайтын Ақсақалтануға 
(ақсақалтанымға) қатысты 
қан дай сұрақтар қойылып, 
қандай мәселелер талқы лан
бақ? Ел ақсақалдары тара
пынан  қандай елдік те ата
лы, тұшымды да ғибратты, 
үлгілі де өнегелі сөздер 
мен ойлар, пікірлер мен 
ұсыныстар айтылмақ керек?» 
деген сауалдар төңірегінде 
аздап сөз қозғайын. Бұны 
ақсақалтануға қатысты ав
тор лық сөзімнің бастауы 
деп қабыл алыңыздар, құр
метті үлкендікішілі газет 
оқырмандары!

Біріншіден, алдымен әң    
гіме болып отырған та қы   рыпқа 
қатысты өзекті сөз  дер, атау 
сөздер (термин дер), ұғымдар 
мен кате гория лардың басын 
ашып алу керекақ. Айталық, 
ха лық  аралық стандартты бы
лай қойғанда қазақ халқы 
адамдарды жас жағынан және 
әлеуметтік орны жа ғынан 
қандай санаттарға бөліп, 

оларды қалай атаған? Мыса
лы, адам жасын 100 жылға 
шамалап, оны төрт дәуірге: 25 
жасқа дейінгіні «жас дәурен», 
екінші 25ті «жігіт ағасы», 
үшінші 25ті «аталық», соңғы 
25ті  «қарттық дәуір» деген 
де пікір бар. Бұл дәуірлердің 
әрқайсысының ішінде адам 
ның жасы, жынысы,  әлеу мет
тік жағдайына қарай  одан әрі 
жіліктеліпжіктеліп кететіні 
тағы бар. Олардың аталуы 
да біркелкі емес. Олай бол
са, мұны қалай бірізділікке 
салуға болар екен деген сұрақ 
туындайды.

Екіншіден, бізге керегі – 
негізінен «егде адам», «шал», 
«қария» «қарт» «ақсақал»  
ұғымдарының мәнмағынасы, 
оларға қо йы латын нақты 
талаптар. Оларды қолдану 
аясы мен жағ дайлары, шарт
тары мен үлгілері, ақсақал 
адамның орындар пары
зы мен атқарар міндеттері, 
көпшілік қолдайтын сөздері 
мен ісқимылы, мінезқұлқы. 
Сонымен қатар «ақсақал» 
атану үшін адам белгілі бір 
жасқа толуы міндетті ме, 
ақсақалдық сөз бен ісқимыл,  
мінезқұлық танытқан әйел 
адамды қалай атауға бола
ды, «ақсақал» ұғымы мен  
«би», «көсем», «көшбасшы» 
(лидер) ұғымдарының және  
ислам әлемінен (араб, иран 
тілдерінен) бізге енген «аза
мат», «абыз»,  «ахун», «ишан», 
«ұстаз», «хазірет», «хакім» 
ұғымдарының арақатынасы 
қандай деген сұрақтар өз жа
уаптарын күтіп тұр.

Үшіншіден, «ақсақал» ұғы
мына толық сәйкес келетін 
және шынайы ақсақалдық 
мінезқұлық  танытқан Қа
зақ Елі тарихында бұрын
соңды өткен және қазіргі 
кездегі қандай тұлғаларды 
атауға болады? Олар нақты 
несімен осындай мәртебелі 
атаққа ие болды және ел жа
дында қалай сақталып қалды. 
Әсіресе бүгінгі заманда 
(соңғы 30 жыл аралығында) 
үлгі тұтарлықтай, ауыз тол
тырып айтарлықтай қандай 
ақсақалдарымыз болды және 
бар? Олар не айтты, кімдерге 
айтты, қандай жерде айтты, 
қалай айтты, айтқандарын 
тыңдар құлақ болды ма, бол
са тыңдармандар не бітірді 
деген сыңайлы сауалдар 
еріксіз ойға оралады.

Төртіншіден, қазақтың 
«ақсақал» сынды қасиетті 
ұғымына сәйкес өзге елдер 
мен халықтарда қандай сөз, 
сөз тіркесі, ұғымдар бар екен? 
Бар болса, оларды біздің 
«ақсақалмен» салыстыра
сал  ғастыра отырып неге зер
делемеске, әсіресе жас зерт
теушілерге?

Бесіншіден, аталған және 
аталмаған жайттарды БАҚ 
бе тінде жанжақты талқылай 
келе және  оларды негізге 
ала отыра неге «Ақсақалдар 
кодексін» жасамасқа? Рес
пуб ликалық деңгейден бас 
тап барлық деңгейде «Ақ  са
қалдар алқасын» құр масқа? 
Ақса қал дар алқа сының орын
ды пікірлері мен нақты ұсы
ныстарын әр деңгейдегі билік 
өкілдеріне ресми түрде жет
кізіп, жолдап отырмасқа? Бұл 
шаралар, билік жағын былай 
қойғанда («Бұрын әкімдер 
ақсақалдарды тыңдайтын, ал 
қазір ақсақалдар әкімдерді 
тыңдайтын болды» деген 
кереғар жайтқа қарсы), жал
пы бүгінгі үлкенкішіге де, 
әсіресе өскелең жастарға тап
тырмас игілікті дәріс те сабақ, 
үлгі де насихат, ізгілікті іс
амал болары хақ.

Ақсақалтанудың қалған 
бө лігінде оқырман қауыммен 
өзімнің көп жылдар бойы 
жиғантерген бірнеше ойтол
ғауларымды бөліскім келеді. 
Оның алғашқысы қазақ 
халқының белгілі мақалына, 
ал екіншісі адамдардың бір
бірімен амандасусәлемдесу 
рәсіміне қатысты болмақ.

Орақ АЛИЕВ, 
«Тұран-Астана» 

университетінің профессоры.
(Басы. Жалғасы бар)

Аталы сөз айтар 
ақсақалдар қайда?

Жақында бір жиында бол
дық, қонақтардың арасынан 
бейпілауыз біреу шықты, екі 
сөзінің бірі – анайы. «Қой
саңшы» деген адамға «еркек
тердің арасында еркін сөйлей 
алмаймыз ба?» деп онан са
йын өршіді. Ақырында досы
мен боқтасып, жаға жыртысты.   

Пайғамбарымыздың бір 
ха дисінде: «Үлкен күнә лар дың 
ішіндегі ең ауыры – кісінің өз 
атаанасына лағынет айтуы», 
– деген сөз бар. Осыған бай
ланысты Пай ғамбарымызға: 
«Адам қа лай өз атаанасына 
лағынет айтуы мүмкін?» – де
ген сұрақ беріледі. Пайғамбар 
оған: «Кісі біреуді әкесінен 
боқтайды. Ол да оны жауап 
ретінде әкешешесінен сыбай
ды. Ол осылайша біреу арқылы 
өз атаанасын боқтаған болып 
отыр», – деп жауап берген. 
Шынында, бір кісі біреудің 
атаанасына тіл тигізбесе, 
оның өз атаанасының атына 
да былапыт сөз айтылмас еді.

«Қиямет күні кісінің тара
зыға ауыр басатын нәрсесі 
– көркем әдебі. Сөзсіз, Алла 
Тағала боқауыз, былапыт сөз 
айтушы кісіге ашуы келеді», – 
дейтін сөз де – хадистен.

Осыған қосатын бір нәрсе 
– ойланып сөйлеу. «Ойнап 
сөйлесең де, ойлап сөйле», – 
дейді қазақ. «Кімдекім Алла 
Тағалаға және ақырет күніне 
иман келтірсе, жақсы сөз 
сөйлесін немесе үндемесін», 
–  деген хадистер бар. 

Сөздің әсері өте күшті. 
Адамның сөзі мен ойының 
басқа адамдар мен жан
ды нәрселерге, сондайақ 
өсімдіктерге әсерін зерттеу
мен айналысатын жапон 
ғалымы Эмото Масару адам 
сөйлеген кезде өзінің ойын 
басқаларға жеткізіп қана 
қоймай, айтқан сөзінің жақсы 
не жаман мағыналы болуы
на орай пайдалы не зиянды 
ақпараттық толқын тудыра
тынын мәлім деген. Ғалымдар 
балағат және жағымсыз 
мағынаға ие сөздердің ра
диация әсері секілді адам 
генінің мутацияға ұшырауына 
себепкер болатынын, ал, 
ол өз кезегінде ағзаның 
қартаю процесін тездетіп, 
түрлі психикалық және тән 
ауруларының пайда болуына 
ықпал ететінін анықтаған.

Ресей Ғылым академия
сы кванттық генетика инс
титутының ғалымдары да 
балағат және бейәдеп сөз
дердің жағымсыз салда
ры туралы біраз зерттеулер 
жүргізіпті. Зерттеу нәтижелері 
айтылған сөздердің электро
маг ниттік тербелісі ДНҚ 
моле  куласының құрылымына 
тікелей әсер ететінін көр
сеткен. Ал, ендеше! 

Дана қазақ мұны «таяқ – 

еттен өтеді, сөз – сүйектен 
өтеді» деп бір ауыз нақылмен 
түсіндіріп берген. 

Жалпы, ойланып сөй леу 
немесе хадистерде айтыл
ған дай үндемей қалу дың 
қан шалықты адам өміріне 
араласатынын біз әлі терең 
біле бермейміз. Шіркін, ата
бабаларымай, олар осының 
бәрін қалай сезінген десейші! 
«Аңдамай сөйлеген ауыр
май өледі», «айтылған сөз 
– атылған оқ», «жақсы сөз 
жүйесін табады, жаман сөз 
иесін табады» – осының бәрі 
әлгі ғалымдарыңның пәлен 
жыл шұқшиып зерттегенін 
тілмен түйіндеп беріп отырған 
жоқ па?

Ал, енді сөздің адам өміріне 
қалай араласатынын мына бір 
мысал әңгіме кино көргендей 
қылып көз алдыңызға әкеледі.

Баяғыда түс жорушы 
ақсақал болыпты, жорыған 
түсі айнымай келеді екен. 
Ауылы сол шалдың үйінен 
қозыкөш жерде тұратын бір 
аяғы ауыр келіншек әлгі кісіге 
түсін жорытпақ болып келіпті, 
байғұс. Келсе, үйде шал жоқ, 
кемпір бар екен.

 – Шал түзге кетті, түсті 
түске дейін жориды, түстен 
кейін жорыған түс келмейді 
деуші еді. Менің де түс жо
ритыным бар, – деп кемпірі 
келіншектің түсін сұрайды. 
Сонда келіншек түсінде екі 
омырауын екі бөлтіріктің 
жұлып жеп жатқанын айта
ды. Мұның жор уын білмеген 
кемпір ұялған тек тұрмастың 
керімен:

– Айналайынай, жаман 
түс көріпсің, сені екі қасқыр 
жеп кететін болдыау, – 
депті. Мұны естіген көңілсіз 
келіншек ауылына тартып 
кетіпті.

Шал үйіне келген соң, 
кемпірі түске дейін келген 
көрші ауылдағы келіншектің 
түсін жорып бергенін айтады.

– Келін қандай түс 
көріпті? Қалай жорыдың? – 
деп сұрайды шалы. Кемпірі 
шындықты айтады.

– Әй, құрттыңау, қар! 
Бөлтірік болып екі омыра
уыңды тартып жатқан түсің 
өмірге келетін егіз ұлың деп 
жорымадың ба?! – деп аты
на мініп, келіншектің арты
нан шаба жөнеледі. Ауылдан 
ұзай бере үлкен жыра бар 
екен, шал сол жыраның ішінде 
шынымен де екі қасқырдың 
келіншекті пәршелеп жеп 
жатқанын көреді.

Сорлы келіншектің құр
сағында егіз ұлы бар екен...

Міне, сөздің адам өмірімен 
қалай байланысатыны осы 
ескі әңгіме де еске салады.

Жақсы сөйлеп, жарым 
ырыс қа кенеліп жүргенге не 
жетсін?!

Анайы сөздің 
азабы

Біз күніге қанша сөз айтамыз және олардың 
қаншасының мағынасы жақсы? Мұның есебін ерінбей 
зерттеген ғалымдар айта жатар, біздің білетініміз – 
қазақтың қашан да жақсы сөз айтуға үндейтін даналығы. 
«Жақсы сөз – жарым ырыс» дейді аталарымыз. Бүкіл 
өміріңдегі несібең мен ырысыңның жартысы сөзден 
екен. «Не жаздым, жолым болмады» деп налитындар 
шындығында маңдайдағы жазуын өзі өшіріп, өзі түзете 
алатынын білмейді. Мұны білу үшін ғибратты сөздерге 
құлақ салайық. Құдай құлақты не үшін берді? «Жамандық 
көрсем – өзімнен, жақсылық көрсем – өзімнен» демей 
ме, Сұлтанмахмуд ақын.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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