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• 2011 жылы Ақтөбедегі Батырлар ал
леясында Ржев қаласынан әкелінген кап
сула салу салтанатты рәсімі өтті. Онда 
екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын
да 100- және 101- қазақ жеке атқыштар 
бригадаларының 10 000 жауынгері 
қаза тапты. Бұл бригадалар 1941 жылы 
Ақтөбе мен Алматыда жас еріктілер 
қатарынан құрылған болатын.

• 2012 жылы Қазақстан, Ресей, Украи-
на, Грузия, Әзербайжан, Тәжікстан, 
Қырғызстан «Климаттық салдар күні» 
дүниежүзілік науқанына қосылды. 

• 2014 жылы Колумбия уни-
верситетінің тарихшысы Рафис Абазов 
«Рим және Алаш: мәдени мұра» ғылыми 
жобасы аясында мұрағаттарды зерттеу
ге Римге шақыру алды. Ол Ватикан мен 
Иезуиттердің құпия мұрағаттарынан 
Қазақстанның осыған дейін белгісіз кар
таларын тапты. 

• 2017 жылы Алматы облысы Алакөл 
ауданы Еңбекші ауылының маңында, 
тау дан жеті көне кітап табылды. Бұл 
құнды басылымдар 100-120 жыл бұрын 
баспадан шыққан. Табылған кітаптар 
мешітке берілді. 

• 2018 жылы Түрік Республикасында 
«Ясауи мұрасы және Түркістан» тарихи 
көрмесі өтті. 

• 2019 жылы «I-qazaq» тарих және 
мәдени мұра орталығының және «Ру
хани жаңғыру» жобалау кеңсесінің 
қолдауымен «Ұмытылған дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыптардың өзектілігі мен қайта 
құрылуы» көрмесі өтті.

• 1992 жылы Қазақстан Республи
касы мен Дания Корольдігі арасында 
дипломатиялық қарым-қатынас орнату 
туралы Хаттамаға қол қойылды. 

• 1998 жылы Қазақстан 
Республикасының астанасы  Ақмола 
қаласының атауы Астана қаласы болып 
өзгеріп, «Сарыарқа» және «Алматы» ау
дандары құрылды. 

• 2003 жылы елордада «Халықтар 
достығы» ескерткіші ашылды. Авторы 
–  Сәкен Нарынов. 

• 2017 жылы «Астана» халықаралық 
қаржы орталығы (АХҚО) жанынан 
Құқықтық консультациялық кеңес 
құрылды. Кеңес міндетіне қаржы 
орталығының жобаларындағы актілерді 
қарау және сараптау, сондай-ақ, өзге де 
кеңес беру қызметтері жатады. 

• 2019 жылы Санкт-Петербургта 
Кеңес Одағының батыры, қазақ халқының 
даңқты қызы Әлия Молдағұловаға 
ескерткіш орнатылды.

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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Жекешелендіру 
«желі»

Ақділда Қыпшақбаев – ауыл 
шаруашылығы саласының арда гері. 
Көпжылдық тәжірибесі бар ағамыз 
1998 жылы Жалағаш ауданында 
«Мәдениет» шаруа қожалығын 
құрып, әлі күнге соған жетекшілік 
етіп келеді. Кеңес одағы, 
тоқсаныншы жылдардағы тоқырау 
кезеңі мен одан бергі көптеген 
өзгеріс көз алдында өтті. 

– Азаттықтың алғашқы жыл
дарында ауыл алапат дағдарысты 
бастан өткерді. Тозығы жеткен 
техникаға күніміз қарап қалды. 
Колхоз-совхоз атаулыны жаппай 
және тез арада жекешелендіру 
кесірінен сала терең дағдарысқа 
ұшырады. Осылай қолда барымыз
дан айырылдық, – дейді ол. 

Қазақстан кеңестік дәуірде 
одақтас мемлекеттерді шикізатпен 
қамтыған бірден-бір ел еді. Одақ 
ыдырағаннан кейінгі жағдай он
сыз да белгілі. Тәуелсіздік алған 
тұста басталған аграрлық рефор
ма жөн-жосықсыз жүргізілді. Тек 
1998 жылдан бері ауылды түбегейлі 
қайта құру және қаржылай 
сауықтыру шаралары қабылданды. 

Саланы реформалаудың алғашқы 
онжылдығында ел аумағындағы 
егістіктің жалпы көлемі – 7,5 
млн, дақылдар егістігі 13,7 млн 
гектарға қысқарды. 1992 жыл
мен салыстырғанда 1998 жылы 
астық өндірісі – 2,4, экспорты 6 
есе төмендеді. Дәнді дақылдардың 
орташа жылдық өнімділігі 1991-
1995 жылдары гектарына – 9,3, 
1996-1997 жылдары 8 центнер бол
ды. Сәтсіз реформа салдарынан 
агроөнеркәсіп 1991-2001 жылдары 
үлкен ауыртпалыққа төтеп берді. 

Егемендіктің елең-алаңында 
өздеріне тиесілі пай мен жер үлесін 
алған жаңа меншік иелері дер
бес шаруа қожалықтарын құрды. 
Ал кейбіреулері ерікті түрде 
өнеркәсіптік кооперативтерге, 
акцио нерлік қоғамдар мен түрлі 
серік тестіктерге бірікті. Кезінде 
бытырап кеткен талай шаруа шы-
лықтың басын біріктіру кейін келелі 
мәселеге айналды. 

Еңбек ардагері Тобаш Ембер-
генұлы бөлінбеген шаруа шылық-
тардың бүгінде іргелі ұжымға 
айналғанын айтады. 

– Бөлініп кеткендері ірілену 
ар қылы ғана ауылды дамытуға 
бағытталған қолдауды сезінуге 
болатынын түсінді. Себебі мем-

лекеттік субсидияның басым бөлігі 
осындай шаруашылықтарға тиесілі. 
Азын-аулақ егін егіп, мал баққандар 
игіліктен көбіне-көп құр қалып жа
тады, – дейді ол. 

Қазақстан ауылдарында бү-
гінде 1 млн 700 мыңдай қосалқы 
шаруашылық бар. Мемлекет бас
шысы олардың өнімі сауда орын
дарында ресми түрде сатылмай
тынын, өңдеу кәсіпорындарына 
жет кізілмейтінін, онда жұмыс 
істейтіндердің әлеуметтік тұрғыда 
қорғалмағанын атап өтті. 

«Егемен Қазақстанның» 2020 
жылғы 25 мамырдағы нөмірінде 
«Коо  ператив құру арқылы ауыл 
тұр ғындарының әлеуметтік жағ-
дайын көтеру» жобасының жетек-
шісі Анас Баққожаевтың «Коопе
ратив көпке керек» атты мақаласы 
жарияланды. 

– Жекешелендіру нәтижесі 
жалпы көпшіліктің көңілінен шық-
пады. Тараған колхоздар мен сов

хоздардың орнына жер үлестерінен 
құралған серіктестіктер мен 
акционерлік қоғамдар пайда бол
ды. Өз үлесін беріп, одан еш пайда 
көрмеген қара халық үйдегі қосалқы 
шаруашылығына үміт артты. Осы
лар қазір Қазақстанда өндірілетін 
мал өнімінің 70 процентке жуығын 

ешбір технологиясыз және мемле
кет көмегінсіз беріп отыр. Ал егер 
оларды заманауи технологияларға 
тартып, мемлекет қолдаса, үй 
шаруашылықтарынан құралған коо-
перативтердің де берері еселеніп, 
ауылдағы халықтың тұрмыс дең-
гейі айтарлықтай көтерілер еді, – 
делінген онда. 

Автор тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінін іріленгеннің 
ісі ірі болатынымен аяқтапты. 
Жекешелендіруден ес жия алма-
ған ауылдардың еңсесін көтеру дің 
бірден-бір жолы  кооперация екенін 
экономистер де айтып жүр. Бірақ 
оның өзін барынша сақ жүргізуге 
кеңес береді. 

Күріштік 
неге кеміді?

Сырдарияда биыл да су аз. Соған 
байланысты күріш алқабының 
көлемін былтырғыдан 5 гектарға 
қысқартуға тура келді. Облыс 
диқандары осылайша Сыр салысын 
84,4 мың гектар жерге ғана себуге 
келісті. 

Қазақстан халқының бірлігі 
күні қарсаңында Қызылорда 
қаласының әкімі Ғанибек 
Қазантаев баспанасы апатты 
жағдайда тұрған 20 отбасыға 
жаңа пәтер кілтін табыстады. 
Іс-шараға мемлекет және қоғам 
қайраткерлері Бақберген 
Досманбетов пен Қожахмет 
Баймаханов қатысып, 
тұрғындар қуанышына 
ортақтасты.

Қала әкімі биыл облыс орта-
лығында 1500-ге жуық тұрғын бас-
паналы болатынын жеткізді.

– Қызылорда қаласы бойынша 
24 810 азамат үй кезегінде тұрса, 
оның ішінде баспанасы апатты 
жағдайдағы 234 отбасы бар. Биыл 
121 отбасын тұрғын үймен қамтуды 
жоспарлап отырмыз. Қалған 113-і 
келер жылы қоныс тойын тойлайды. 
Осылайша апатты үйдегі кезекте 
тұрған азаматтардың мәселесі екі 
жыл көлемінде толық шешіледі, – 
деді Ғанибек Қонысбекұлы.

Сырдария өзенінің сол 
жағалауында жалға берілетін 680 
пәтерлік 14 тұрғын үйді және жеке 
инвестор өз қаражаты есебінен са
лып жатқан 38 пәтерлік 1 тұрғын 
үйді пайдалануға беру жоспарла
нуда. Сонымен қатар өткен жылы 
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясын
да құрылысы басталған «СПМК-70» 
шағын ауданындағы 640 пәтерлік 13 

тұрғын үй де пайдалануға беріледі.
– Өзім көпбалалы анамын. 2019 

жылы үй кезегіне тіркеліп, екі жыл
да жаңа баспанаға ие болдым. Бүгін, 
міне, біз үшін қос мереке қатар 
келіп, үлкен қуанышқа кенелдік, 
– деді мерекеде жаңа пәтер иесі 
атанған Ақтолғай Өтегенова.

Вилия Шернюте де қуанышына 
себепші болған қала басшылығы 

мен құрлысшыларға алғыс айтып, 
барша қазақстандықтарды мереке
мен құттықтады.

Қызылорда қаласының құрметті 
азаматы Бақберген Досманбетов 
бата беріп, қоныс той иелері қала 
әкімімен бірге экологиялық акция 
аясында тал көшеттерін отырғызды.

«СБ» ақпарат

20 ОТБАСЫНА –
ЖАҢА БАСПАНА

АУЫЛҒА
АТАКӘСІП ҚАНА
ТІРЕК БОЛАДЫ

ТӨРАҒА 
ОРЫНБАСАРЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының 
орынбасары Марат Әзілхановты 
қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан 
халқы Ассамблеясының атқарып жатқан 
жұмыстары, XXIX сессия қорытындылары 
және этносаяси саладағы өзекті үрдістер ту
ралы ақпарат берілді.

Кездесу барысында Ассамблея
ны одан әрі дамыту, талдамалық және 
мониторингтік, аймақтық және жастар 
қызметінің бағыттарын күшейту мәселелері 
қаралды.

Президентке қоғамдағы этносаралық 
шиеленістің алдын алу, этностардың 
келешектегі интеграциялануы, Ассамблея-
ның Қазақстан халқын азаматтық біртектілік 
пен бірлік қағидаттарына шоғырландыруға 
бағытталған арнайы жобаларының жүзеге 
асырылуы жайында баяндалды.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқы Ассамблеясының барлық 
қоғамдық институттарының жұмысын 
жандандыруға қатысты бірқатар нақты тап
сырма берді.

ЖЕДЕЛХАТ 
ЖОЛДАДЫ

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Үндістанның 
Премьер-Министрі Нарендра Модиге 
жеделхат жолдады.

Жеделхатта Қасым-Жомарт Тоқаев 
Үндістанда COVID-19 індетінің қатты 
өршуіне байланысты қалыптасқан қиын-
қыстау кезеңде Қазақстан халқы және жеке 
өзі үнді елінің қайғы-қасіретіне ортақ екенін 
жеткізген.

Мемлекет басшысы коронавирустың 
шекараға бағынбайтынын, бүкіл әлемге та
ралып, адамдарға көптеп жұғып жатқанын 
қынжыла атап өтті. Ол індеттен қайтыс 
болған адамдардың отбасыларына көңіл 
айтып, дертке шалдыққандардың тезірек 
сауығып кетуіне тілектестік білдірді.

– Осындай қиын-қыстау кезеңде біз 
үндістандық достарымызбен бірге пан-
де мия ны ауыздықтау мақсатында күш 
біріктіруге және мемлекеттеріміз ара сын-
дағы берік достық пен өзара қолдау аясында 
қажетті көмек көрсетуге дайынбыз. Үндістан 
Үкіметі Сіздің дана басшылығыңызбен бұл 
дағдарысты еңсеріп, елдің қалыпты өмірге 
оралуын қамтамасыз ете алатынына кәміл 
сенемін, – делінген жеделхатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Мо
диге Үндістанның қазіргі ауыр сынақтан 
сүрінбей өтіп, елінің орнықты дамуына 
және одан әрі өсіп-өркендеуіне тілектестік 
білдірді.

Өңірлік коммуникация қызметінде 
өткен брифингте облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы Сәбит Па
зылов дәрігерге хабарламай, үйде өздігінен 
ем қабылдаушылар қатарынан COVID-19 
көптеп анықталып жатқанын айтты. 

– Облыста коронавирус инфекция-
сына қарсы 49 386 адам екпе салдыр
ды. Бетпердені шешіп, бұрынғы өмір 
қайта келу үшін аймақ бо йынша 371 мың 
адам екпе алуы керек. Қазір халықтың 
14 проценті вакцина алған.  Бұл – өте 
аз көрсеткіш. Өңірімізге «Спутник V», 
«QAZVAC»-қа қосымша Араб Әмір лігінен 
5000 «Hayat-vax» екпесі келді. Қазіргі таңда 

аймағымызда барлығы 15128 вакцина бар.
Жылжымалы бригадалар халыққа 

қол жетімді жерлерде, сонымен қатар 
шал ғай ауыл-аймақтарды аралап екпе 
жұмы сын жүргізуде. «Қорқыт ата» сауда 
орталығында жылжымалы егу бригадасы 
өз жұмысын бастады. Қосымша «Aray City 
MALL», «Жібек Жолы», «Қызылорда» сау
да үйлері мен театр, банктерде өз жұмысын 
жалғастыратын болады, – деді басқарма 
басшысы.

Брифингте облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев ек-
пенің маңыздылығын, екпе егу науқанынан 
кейін көрсеткіш Еуропада төмендеп келе 

жатқанын айтты. Сондай-ақ, вакцина 
салдырғаннан кейін өзінде дене қызуының 
көтерілуі, қан қысымының өзгеруі секілді 
жайсыз жағдайлар болмағанын, отбасы 
мүшелері түгелдей екпе алғанын жеткізді.

Жиында облыстық мәслихат депута
ты Сәрсенкүл Бихожа дерт келмей тұрып 
денсаулықтың қадірін білу керегін баса 
айтты.

– Қазір індетке байланысты әлеу-
меттік-экономикалық жағдайдың төмендеп 
тұрғаны белгілі. Қайсыбір мемлекет бол
масын, елде экономиканың көтерілгеніне, 
халықтың әл-ауқатының жақсарғанына 
мүд делі. Сол себепті Үкімет, мемлекет 
халыққа зиян келетін,  денсаулығына сы
зат түсіретін екпені насихаттамайды. Сон-
дықтан ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол іздеген тиімді, – деді ол. 

«СБ» ақпарат

ЖЫЛЖЫМАЛЫ БРИГАДАЛАР ЖҰМЫЛУДА
Бүгінде облыс бойынша індетке шалдыққандар саны 5794-ке жетіп, науқас 

саны артуына байланысты ауруханалардағы инфекциялық төсек-орын 
көбейтілді.

QazVac (QazCovid-in) – бұл 
инактивтендірілген, тазар тылған 
және концен тра цияланған вак
цина. Оның құрамына алюминий 
гидро тотығы – адъювант қосылған. 
Отандық вакцинаны әзірлеу бары
сында жылдар бойы қолданылған 
технология пайдаланылды. Оның 
барлық компоненті сенімді, 
өйткені олар басқа вакциналар
ды әзірлеу кезінде апробация-
дан (сынақтан) өт кен. Бұл туралы 
Білім және ғы лым министрлігінің 
ресми парақшасында хабарланған. 

Инактивтендірілген вакцина

ны әзірлеу платформасы белгілі 
және қауіпсіз болып табыла
ды.  Оның құрамындағы компо
ненттер азаматтар бұрын алған 
вакциналардың құрамында болған. 
Вакцинаға қосылған бір ғана жаңа 
компонент – инактивтендірілген 
вирус.

Инактивтендірілген вакцина 
дәстүрлі және тиімді болып сана
лады, оны дайындау технология-
сы күрделі емес және қауіпсіз. 
Сондықтан қазақстандық ғалым-
дар инактивтендірілген вакцина 
жасау туралы шешім қабылдады.

QazVac туралы не білеміз?
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Аймақ2

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»Sb

Депутаттық міндеттері 
мен  құзы  ретімізге сәйкес же
тек шілік ететін мә селелер, са
лалар айқын дал ды. Олардың 
ең негізгісі қоғам дағы рухы 
биік қайсар жандарды қол дау. 
Ерекше қажеттілігі бар азамат
тардың кедергісіз қолже  тім 
ді  лігін қамтамасыз ету мақ
са тын да, бұрын салын ған 
тұр ғын үй лер  дің, қоғамдық 
ғи   ма раттардың (мен  шік тү
рі  не қа  рамастан), аялдама
лар мен тротуарлардың 
55%ін мүм кіндігі шектеулі 
аза     мат  тарға қол  жетімді етіп 
бейім   деу мәсе лелері де бар. 
Мү ге  дектігі бар адам  дарға өз 
бетінше, онлайн ре жимде өз
дерінің жеке қажет тілік терін 
ескере отырып, көмекші ком
пенсаторлық құралдар мен 
әлеу меттік қызметтерді сатып 
алу ға мүмкіндік беретін әлеу
меттік қыз меттердің бірың ғай 
порталына то лық көшудің де 
қа жеттілігі туып тұр. 

Сонымен қатар, балаларды 
инклюзивті біліммен толық 
қам туды  100%ке дейін арт
тыру қажет. Арал, Қазалы 
қала ларында, Жалағаш, Те
рең өзек, Шиелі, Жаңа қор
ған, Байқоңырда 9 ресурс тық 
инклюзивті ор та лықтарды ашу 
және оларды мамандармен 
қам  та масыз ету мәселелері де 
кезек күтіп тұр.

Қызылорда қаласында 2025 
жыл ға қарай қоғамдық кө
ліктерді то лықтай электронды 
жүйеге көшіру бағыты да көп 
жұмысты қа жет етеді. 

Сайлауалды бағдар ламам
ның негізгі бағыттарының 
бірі – электронды сауда мәде
ние   тін дамыту болатын. 
Қол мақол ақшасыз есеп 
айы рысу жүйесі бар сауда 
объек    тілерінің желісін кеңейту 
қажет. Кәсіпкерлердің онлайн 
кас  салық аппараттарын пайда
лануын 100%ке дейін жеткізу 
маңызды.

Сонымен бірге, кураторлық 

территориялық аумақтарым  
Қы  зыл  орда қаласының  «Сәу
лет», «Саяхат» аумақтары бо
лып белгіленді. Бұл ретте мәс
лихат депутаттығы барысында 
тұрғындармен тығыз қарым
қатынас орнату, проблемалар, 
мәселелерден хабардар болу 
мен үшін аса маңызды. 

Бұған дейін екі рет секция 
жұмысына қатысып, көтерілген 
мәселелерді талқылауға 
қатыстым. Партияның ғимара
тында екі мәрте қоғамдық 
қабылдау өткіздім. Қа былдауға 
келген тұрғындар баспа
на, құқықтарының бұзылуы, 
тиісті емдерін ала алмай 
жүргенін, т.б мәселелерін айт
ты. Өз депутаттық қызметімнің 
аясында барлық түс кен 
өтініштерді зерделеп, тиісті 
ор ган дардың жауабын алып, 
ха лыққа көмектесуге кірістім. 
Көп сұрақтар өз жауабын тапса, 
әлі қаншама мәселелер біздің 
араласуымызды, ашықтықты, 
заңдылықты күтіп тұр.

Елбасы, «Nur Otan» пар
тия сының Төрағасы Нұр
сұл тан Назарбаев өзінің 
«Сенім. Диалог. Болашаққа 
нық қадам – «Nur Otan» пар
тиясының жеті серпіні» атты 
партия жұмысын жүйелі 
жаңғырту бағдарламасында, 
«Біз партияның күнделікті 
жұмысын айтарлықтай жан
дандырып, халық тың сұра
нысына алдын ала жа уап беруді 
үйренуіміз керек» және «Парт
ия мүшелері шенеунік емес, ха
лық тың адамы екенін жадынан 
шығармауы тиіс» деген бола
тын. Ұлт көшбасшысының бұл 
сөздері бізге де үлкен жауап
кершілік жүк тейді. Сон дықтан 
біздің бел сенді жұмысымыздан 
еліміз дің бола шағы мен беделі 
айқын далады. Ашық әрі сапа
лы қызмет етуге күш саламыз.

Аида ӘБИБУЛЛАЕВА,
облыстық мәслихат 

депутаты

МІНДЕТ ПЕН 
МАҚСАТ МӘСЛИХАТ 
МІНБЕРІНДЕ

Тұрғындардың әлеуметтік 
жағдайы, денсаулығы, тұрмыс-
тіршілігіндегі түйткілдер 
биліктің қолдауын күтеді. 
Бұл ретте депутаттар халық 
пен билік арасындағы 
алтын көпірге айналуы тиіс. 
Президентіміз Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасында елмен 
етене жұмыс істеуге шақырды. 

Тұжырымдама партия атынан сайланған облыстық мәслихат 
депутаттарына да үлкен міндеттер жүктейді.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова ҚР еңбек 
сіңірген спорт шебері 
Элизабет Тұрсынбаеваның 
жүлдесіне арналған 
жасөспірімдер арасындағы 
республикалық турнирдің 
жеңімпаздарын мара-
паттады. 29 сәуір – 1 
мамыр аралығында 
ұйымдастырылған турнир 
Қызылорда қаласындағы 
«Мұз айдыны» спорт 
кешенінде өткізілді. 

– Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерейтойы аясында Қазақстан 
спортының жарық жұлдызы, 
Сыр елінің мақтанышы Элиза
бет Тұрсынбаеваның жүлдесіне 
арналған республикалық тур
нир мәресіне жетті. Тұңғыш 
Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бастама
сымен, Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қолдауымен ел спорты қарқынды 
дамып, спортшыларымыз әлемдік 
додаларда жоғары жетістіктерге 

жетіп,  Көк туымызды желбіретіп, 
Әнұранымызды асқақтатып келеді. 
Соның ішінде Элизабетті әлемдік 
спорт тарихында төрт айналымдық 
сальховты сәтті орындаған тұңғыш 
мәнерлеп сырғанаушы, Қазақстан 
спортының тарихында осы спорт 
түрінен  қыздар арасында Әлем 
чемпионатында жүлде алған 
алғашқы спортшы ретінде бәріміз 
мақтаныш етеміз.  Бүгінгі дәстүрлі 
шара жас ұрпақтың патриоттық 
сезімін арттырып,  спортқа ынта
ландыра берері сөзсіз. Жарыстың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлерін  
құттықтаймын! Алдағы уақытта 
бұдан да биік белестерді бағын
дырып, жеңіс тұғырынан көріне 
беріңіздер! – деді облыс әкімі.

Элизабет Тұрсынбаеваның 
жүлдесіне арналған республикалық 
турнир биыл бесінші мәрте 
өткізіліп отыр. Аталған жарыста 
еліміздің он облысынан 518 жас 
аралығындағы спортшылардан 
жасақталған 10 команда, 250ден 
аса мәнерлеп сырғанаушы  қысқа 
және еркін бағдарламалар бойын
ша бақ сынады. 

– Ерлікке толы ғибратты 
ғұмыр иелерінің есімін 
жаңғырту – ұрпақ парызы. 
Қазақстан халқының бірлігі 
және Жеңіс күніне орай 
Қазақстан халқы Ассамблея
сы Бауырластар зиратын 
қамқорлығына алып отыр. Бұл 
жерді күтіпұстау ұдайы на
зарда болады. Осылайша біз 
адамзат аңсап күткен күнді 
жақындатуға атсалысқан, 
бейбіт күнде де ел игілігі жо
лында еңбек еткен жандардың 
рухына тағзым жасаймыз, – 
дейді Б.Мастеков. 

Сенбілік барысында 
бейіт басы мен ескерткіштер 
маңы күлқоқыстан тазарып 

қалды. Тағы лымды шараға 
қатысушылар сол аумақты жи
нап, қоршауларын әктеп, сыр
лады. Өткенін ұмыт паған ел 
озатынын жеткізді.

– Екінші дүниежүзілік 
соғыс тың басталғанына биыл – 
80 жыл. Біз ашық аспан астын
да, азаттықта өмір сүру үшін 
жанын пида еткен қаһармандар 
есімін әркез ұлықтауымыз ке
рек. Сенбілік бірреттік сипат
тан арылып, үрдіске айналуы 
қажет. Бұл бір жағынан қала 
тазалығына қосқан үлесіміз бо
лар еді, – дейді облыстық «Сла
вяне» қоғамдықмәде ни орта
лығы» қоғамдық бірлес тігінің 
жетекшісі Галина Щербакова.

19831995 жылдар аралығында 
облыстық ауыл шаруашылығы бас
қармасы басшысының орынбасары 
болған Тобаш Ембергенұлы мұны әлі 
жеткіліксіз деп есептейді. 

– Онсыз да күрделі мәселені 
ушықтырмау үшін күріштік көлемін 70 
мың гектардан асырмау керек. Оның 
орнына суды мейлінше аз қажет ететін 
дақылдарды, мысалы, мақсары, соя, 
қант құмайы, жоңышқа егуге болады. 
Қазір жоңышқаның бағасы аспандап 
тұр. Жемшөп ретіндегі ролінен бөлек, 
жоңышқа – тозған жерді тыңайтуда тап
тырмас көмекші, – дейді сала ардагері. 

Аграрлық салада ауыспалы егіс 
тәртібі бар. Белгілі бір алқапқа тиісті 
кезеңде күріш пен жоңышқа кезектесіп 
егілуі тиіс. Заңдылық сақталмаса, ол 
жер тұзданып, құнарлылығы кемиді. 
Мамандардың сөзінше, күріштің гекта
рына 33 мың текше метр су керек. Енді 
84 мың гектарды өзіңіз шамалай беріңіз. 
Күрішті өлке үшін су мәселесінің 
күрделі болу себебі түсінікті де. 

Үкіметтің егінді әртараптандыру 
туралы бастамасы әдемі сөз ғана емес. 
Оның астарында топырақты тозу
дан сақтау, су тапшылығын сейілту 
мәселелері жатыр. Биыл облыста 98 
гектарға соя, 40 гектарға қант құмайын, 
66 гектарға жемісжидек жүзім егу 
межеленді. Қызанақ, жүгері мен 
жоңышқаның кең алқабы тамшылатып, 
жаңбырлатып суарылады. Бұл да суды 
үнемдеу мақсатында қолға алынып 
отыр. 

– Әртараптандырудың тиімділігі 
зор. Алайда біздегі шаруашылықтардың 
дені күріш егуге дағдыланған. Одан 
бірден қол үзу қиын. Екіншіден, күріш 
егіп, оратын техника басқасына жа
рамайды. Жаппай техника жаңартуға 
қаржылай мүмкіндік жоқтың қасы. 
Бірақ Сырдарияның күйін көріп отыр
мыз. Жылданжылға күрделеніп барады. 
Күрішті өзге дақылдармен алмастыруға 
түбінде келеміз, – дейді Ы.Жақаев 
атындағы қазақ күріш шаруашылығы 
ғылымизерттеу институтының жетек
ші ғылыми қызметкері Камалдин 
Шермағанбетов. 

Қанша жерден қиын болса да, оған 

осы бастан біртіндеп бой үйреткен 
дұрыс. Қармақшыдағы «Тұрмағамбет» 
серіктестігі күріш егуден облыс озат
тарының қатарында. Соған қарамастан 
су тапшылығына байланысты мәселеге 
терең бойлады. Сөйтті де дер кезінде 
іске көшті. Екі жыл бұрын күріш 
егістігін 2700 гектарға азайтып, есесіне 
соя мен мақсары егуге ден қойды. 
Жоңышқа мен бидай аумағын да арт
тырды. Тұрмағамбеттіктердің бірінші 
боп қимылдайтын жөні бар. Өйткені 
шаруа қожалығы орын тепкен ауыл 
Сырдарияның аяқталар тұсында тұр. 

Деректер «дейді»
Облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасы соңғы отыз жылдағы 
өңірдің агроөнеркәсіп кешені тұрақты 
даму тенденциясымен ерекшеленетінін 
алға тартып отыр. 

– Мемлекеттік қолдау шаралары 
2003 жылдан басталды. Сол уақытта 
ауыл шаруашылығына небәрі 142,8 млн 
теңге бөлінсе, 2020 жылғы қаржы көлемі 
14,6 млрд теңгеге ұлғайып, 14,8 млрд
ға жетті. Осының арқасында саланың 
даму динамикасында оң өзгерістер 
бар. Мысалы, ауыл шаруашылығының 
облыстың жалпы ішкі өніміндегі кейінгі 
он жылдағы үлесі 3,9дан 4,8 процентке 
өсті. Бұл экономика құрылымына сапа
лы өзгеріс әкелгені рас, – дейді басқарма 
басшысы Шахмардан Қойшыбаев.

2020 жылы 141 млрд теңгенің 
өнімі өндірілді. 1991 жылы ол 2,3 млн 
теңгенің айналасында еді. Сырбойылық 
күрішшілердің ел қамбасына жылда 
қосатын үлесі 500 мың тоннадан кем 
түскен емес. Дала еңбеккерлері былтыр 
егемендіктің алғашқы жылындағыдан 
бір жарым есе, яғни 550 мың тоннадан 
астам астық жинады. Жергілікті өнім 
жақын шет елдерден бөлек, Германия, 
Нидерланды, Түркия, Иракта жоғары 
сұранысқа ие. Бақшалық дақылдар мен 
қымыз, шұбатымыз да брендке айналып 
келеді. 

– Күріш, балық, көкөністі 2004 жыл
дан бастап сыртқа жөнелте бастадық. 
Содан бері экспорт көлемі 2,8 есе арт
ты. Машинатрактор паркі 25 про

центке жаңарды. Бірнеше жаңа өндіріс 
құрылды. Олардың қатарына «Жан 
Арайжем» құрама жем зауытын қосуға 
болады. Агроөнеркәсіп кешенін циф
рландыру жұмысы жүйеленді. «Ақмая» 
шаруа қожалығының базасында нақты 
егіншілікке бағытталған «Akmaya 
Smart Farm» цифрлық платформа
сы жүзеге асырылды. «Мағжан және 
К» серіктестігінде еліміздегі тұңғыш 
цифрлық күріш өңдеу зауыты салынды, 
– дейді аграрлық сала жетекшісі. 

Көлеңкедегі көп түйткіл
Басқарма ұсынған мәлімет бұл. 

Көрсеткіш тәптәуір. Бірақ біз 
сұхбаттасқан мамандар көп түйткіл 
статистиканың көлеңкесінде қалып 
жатқанын жасырған жоқ. 

– Кеңес одағы тұсында Жалағаш 
ауданының Калинин совхозында 12 
жыл тапжылмай жұмыс істедім. Ешкім 
қалаға кеткісі келмейді. Өйткені бүкіл 
жағдайы жасаулы. Қазір не, ауылда 
негізінен кемпіршал қалды. Ұжым
дарды қайтадан ірілендірмей, жастар
ды ынталандырмай, жұмыссыздық 
мәселесін шешпей ауылда адам ұстап 
тұру қиын. «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасының идеясы дұрыс. Алай
да білімі болғанмен, тәжірибесі жоқ жас 
маманға қалай сенім артпақпыз? Олар 
әуелі шаруашылықтарда тәжірибе жина
уы тиіс. Мемлекет келешегіне кепілдік 
беруі керек, – дейді Тобаш Ембергенұлы. 

Ауылға агроном, зоотехник, ветери
нар, инженермеханик, инженертехно
лог жетіспейтінін Ауыл шаруашылығы 
министрі Сапархан Омаров та растап 
отыр. Өйткені қалаға қарағанда жала
қы ның төмендігі, баспананың жоқтығы, 
әлеуметтік инфрақұрылымның нашар
лығы түлектердің еңбек өтілін ауылда 
өтеуіне кедергі.

Ал Камалдин Шермағанбетов мем
лекет қолдауының мардымсыздығынан 
аграрлық ғылымның кенжелеп 
қалғанына алаңдаулы. 

– Нарықтық экономикаға көшкен 
соң «Ғылым өзінөзі асырайды» деген 
түсінік пайда болды. Бұл – жаңсақ пікір. 
Жаңа сорт шығаруға кемінде он жыл ке

рек. Ғалымдар сонда қалай күн көрмек? 
Қызылорданың атын әлемге әйгілеген 
«Маржан» күріші ауруға шалдығып, 
қолданыстан ығыса бастағасын Ресейдің 
«Лидері» мен «Янтарын» тасыдық. 
Біздің табиғатқа бейімделмегеніне 
бас қатырған жоқпыз. Жергілікті сорт 
шығаруға көпке дейін көңіл бөлінбеді. 
Ғылымға көзқарас – осы, – дейді ол. 

Өңірде шаруаларды қолдау қарқыны 
соңғы уақытта бәсеңдеген көрінеді. 

– Екі жылдан бері субсидия 
қолжетімсіз. Техника да, тыңайтқыш 
та удай. Қымбатшылық қысып бара
ды. Күрішті өткізетін жер табу мұң. 
Егінді әртараптандырудың маңызын 
түсінгенмен, қол қысқа. Алаңсыз жұмыс 
істеуге кедергі көп, – дейді Ақділда 
Қыпшақбаев. 

Күрішті қауынқарбызбен ауыс
тыруға болады. Бірақ баубақша егу 
мәселесі өңірде әлі күнге өзекті. 

– Бақша өнімінің 8090 проценті 
сырттан тасымалданып жатыр. Әсіресе, 
Түркістан облысына тәуелдіміз. 
Жергілікті тұрғындар өзі өсірейін десе, 
арзан әрі сапасыз тұқымға ұрынып жа
тыр. Бүгін базардан тұқым алсаңыз, 
оның сізге өнім беретініне кепілдік жоқ. 
Ол қай жақтан алынды, сертификаты 
бар ма, белгісіз. Екіншіден, топырақтың 
тұздануы, арамшөптердің қаулап 
шығуы, «қауын шыбыны» зиянкесінің 
қаптауы кәсіпкерлердің қолын бай
лап отыр, – дейді ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты Самалбек 
Қосанов. 

Ғалымның жетекшілігімен жыл ба
сында облыс орталығында «Жаса Агро» 
баубақша орталығы ашылды. Мақсат 
– халықты сапалы көкөніс тұқымымен, 
жеміс, сәндік екпе, қылқанжапырақты 
ағаш көшеттерімен қамтамасыз ету. 
Мамандар жылыжай кәсібін жылжы
ту, көшет отырғызу, оны күтіпбаптау 
тәсілін бөлісуге дайын. 

Сонымен біз отыз жылдағы ауыл 
тынысын ашқан кейбір бастаманы ғана 
санамалап қоймай, бірқатар мәселенің 
шетін шығардық. Бұл әлі де болса алда 
көп жұмыс күтіп тұрғанын көрсетеді. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»

ТУРНИР ЖЕҢІМПАЗДАРЫН ҚҰТТЫҚТАДЫ

Бауырластар 
бейітін тазартты

Жүзден астам адам Қызылордадағы Бауырластар бейітін 
тазалауға күш жұмылдырды. Облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы бастаған игі іске Ассамблея құрылымдары, 
этномәдени бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері, волонтерлар, тағы басқалар тартылды. Шараға 
облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары 
Қуаныш Әбілдаев, «Қоғамдық келісім» КММ директоры 
Бауыржан Мастеков қатысты. 

АУЫЛҒА АТАКӘСІП ҚАНА 
ТІРЕК БОЛАДЫ

Ветеринария саласының ауыл 
шаруашылығында ғана емес, 
экономика, биология, медицина 
тұрғысынан да маңызы жоғары. 
Соңғы кездері паразитарлық 
аурулармен күрес шаралары 
ұмытылып бара жатыр. Облыста, 
аудандарда бруцеллез, туберкулез 
және паразитарлық аурулармен 
күреске арналған семинар-
кеңестер өтпейді. Паразитарлық 
аурулардың эпизоотологиялық 
жағдайы жөнінде еш жерден 
мәлімет ала алмаймыз. Соның 
ішінде адамдар арасында жиі 
кездесетін паразитарлық аурулар – 
эхинококкоз, ценуроз, описторхоз, 
цистицеркоз, токсаскароз және 
басқалары жөнінде мүлде мәлімет 
жоқ.

Осы орайда өз кәсібін жақсы 
меңгерген мамандар даярлау өте 
маңызды. И.Әбдікәрімов атындағы 
Қызылорда агротехникалық жо ға ры 
колледжі бұл бағыттағы ша раларға ерек
ше мән беруде. Мы салы, «Ветеринария 
күні» қар саңында колледж жанынан 
ве те ринарлық клиника ашылды. Айта 
кетерлігі, жаңа клиника студенттер үшін 
тәжірибе алаңы ғана емес, аймақ үшін де 
маңызды орталық.

Онда студенттер инфекциялық 
аурулардың алдын алу мақсатында вак
цинация және ауру жануарларға ем 
жүргізеді. Сонымен қатар, жануарлар
ды бірдейлендіру, импорт, экспортқа 
шығатын жануарлар мен мал өнімдеріне 
берілетін сертификаттауды үйренеді. 
Сон дайақ, жануарлардың барлық түр

лерін клиникалық диагности кадан 
өткізеді. Арнайы құралжаб дықтармен, 
УЗИ сканер, ви део отоскоппен зерт
теулер жүр гізе алады. Сонымен бірге 
хирургиялық оталар, про цедуралық, 
вакцина салу, аку шерлік қызметтер 
көрсетеді.

Жұртшылық біле білмейтін мәселе – 

ит пен мысықтан дерттің көп таралуы. 
Аймақта гельминттермен залалданған 
етқоректілер саны өте көп. Ит пен 
мысықтан эхинококкоз, альвеококкоз, 
мультицетоз, тениоз, аскаридиоз, сар
коптоз, псороптоз, токсаплазмоз, дипи
лидиоз, трихинеллез сынды қауіпті дерт 
адамға жұғып, жаппай тарау қаупі бар. 
Оған қоса, көпшіліктің ветеринарлық
санитарлық білімі өте төмен. Сол себепті 
облыс, аудан, ауылдағы жануарлар ара
сында әртүрлі гельминтоз аурулары кең 
таралған.

Бұдан шығатын қорытынды – 
облыстық, аудандық зертханаларда па
разитолог маман жоқ. Облыстық лабо
раторияларда жоға рыда айтылған құрт 
аурулары жөнінде бірдебір мәлімет жоқ 
десе де болады.

Сондықтан, негізгі мақсат қа уіпті 
індеттерден адамдарды сақ тан дыру бо
луы керек. Инфек циялық, инва зиялық 
мал ауруларына кедергі қою, мал 
шығындарын азайту арқылы шаруа
шылықтарға келетін зиянды барынша 
азайту, мал өнімдерінің өнімділігін арт
тыру және саулығын сақтау қажет. Жаңа 
ветклиника осы бағытта жұмыс жасауда.

Жасұлан ЖОРАБЕК,
И.Әбдікәрімов атындағы 

Қызылорда агротехникалық
жоғары колледжінің мұғалімі

Ветеринарлық клиника жұмысын бастады
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Майдангер қарияның маман дығы 
– педагог. Жарты ғасыр ғұ мырын жас 
ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне арна-
ды. 

Сәрсенбек Байжанов 1942 жыл
дың 8 наурызында Шиелі қыс тағынан 
жасы 1920 шамасын да 30 жігіттің 
қатарында соғысқа аттанды. Үш айдай 
Алматы қала сында ұрыс тактикасына 
машық танғаннан кейін ең сұрапыл со
ғыс жүріп жатқан Сталинград шайқа
сына жіберілді.

Кеңес әскерлерінің Сталинград 
түбіндегі қарсы шабуылы 1942 жылы 
19 қарашада басталды. Ол үш опе-
рациямен іске асырылды: «Уран» 
– Сталинградтағы неміс әскерлерін 
қоршап алу; «Кіші Сатурн» – Ста-
линградта қоршауға түскен неміс әс
керлеріне батыстан және оңтүстіктен 
келетін көмектің жолын кесіп тастау; 
«Шеңбер» – фельдмаршал Ф.Пау люс
тің армиясын талқандап, өзін қолға 
түсіру. 

Сталинградта айбынды жауынгер-
лер 140 күн жаумен бетпебет айқасты. 
330 мың неміс әскері мен офицері, 24 ге-
нерал қолға түсті, сөйтіп жау ең негізгі 
күшінен айырылды. Нәтижесінде 
22фашист дивизиясы қоршауға алы-
нып, ге нералфельдмаршал Паулюс 
бас қарған 6неміс армиясы тізе бүкті. 

Сталинградта қоршауға түскен 
фельдмаршал Ф.Паулюстің армия
сын талқандауды міндетіне ал ған 
«Шеңбер» операциясының жан кеш
ті әрекеті нәтижесінде 1943 жылы 2 
ақпанда генералфельд маршал Паулюс 
қалған әскерімен тұтқынға алынды. 
Сталинград шайқасы 2дүниежүзілік 
соғыстың барысындағы түбірлі 
бетбұрыстың басталуына негіз жасады.

«...Сталинградқа жорық қай ғы лы 
қателік болды. Енді ешқа шан соғыс 
өрті неміс жерінен тұ тан бауы тиіс. 
Бұл менің жасаған жауыздығым үшін 
кеңес халқы алдында тәубеге келгенім 
болсын... Мен Ресейге дұшпан болып 
келген едім, досы болып қалдырып ба-
рамын» деп жазыпты өзінің ес телігінде 
фельдмаршал Фридрих Паулюс. Бұл 
сөздері оның саяси өсиеті ретінде та-
рихта қалды.

Атақты фельдмаршалды тәу басына 
келтірген осы шайқасқа қарапайым 
қа зақ жауынгері, киелі Шиелі топы
рағында дүниеге келген азамат Сәр
сен бек Байжанов та қатысқан еді. Ол 
қисынсыз ырымға, әр нәрсеге сене бе
ретін жан емес. Көзімен көрмесе, құла
ғымен естігенге иланбайды. Десек те, 30 
саны Сәрсенбек Байжа новтың өмірінде 

жиі ұшырасады. Майданға 30 жігітпен 
бірге аттанды. Солардың тек екеуі ғана 
отбасына оралды. Қызылорда пединс
титутына сырттай оқуға 30 адам түсті. 
Содан төртеуі бітіріп шықты. Төртеуі 
де кемтар, әрине, мұның бәрі дүниені 
дүр сілкіндірген сұм соғыстың зардабы 
еді. 

Ауыр жарақаттан кейін майданнан 
елге оралып, алдымен ша руашылықта, 
кейін мектепте ұстаздық қызметті 
бастаған кезде де отызға енді иек 
артқан жігіт еді.  Байжановтың тағы бір 
қасиеті – өжеттігі, яғни бірбеткейлігі 
десек болады. Алматы қаласындағы 
бірер айлық дайындықтан соң, ант 
қабылдар кезде бұл рәсімді  өз ана 
тілімде жасаймын деп қасарысып 
тұрып алуы сөзімізге дәлел. Сон дағы 
уәжі  – «Мен Отанананы қор ғауға ат-
танып барамын. Елге ант, өзіме серт 
бергелі тұрмын. Сондықтан қасиетті 
сөздерді ана тілімде айтсам деймін. 
Сол менің жүрегімді тербейді, намы-
сымды жаниды», – деді.

Мұндай тосын мінез бен батыл 
ұсы нысты бұрынсоңды естімеген 
офи церлер алғашында қарсылық та
ныт қанымен, ойлана келе жауынгер 
тала бын орынды санап, келісім береді. 
Осылайша Байжанов жүздеген қазақ 
жігітінің ішінде бір өзі әскери антты 
қазақ тілінде қабылдады.

Соғыс  ардагері қолы қалт ет кен
де өткен өмірінен естелік жазуды 
әдет қылды. Елге майданнан өлеңмен 
жазған хаттары да сақ таулы. Осыдан 
82 жыл бұрын Сталинград майданы-
нан жазған «Ауылға хат» өлеңін оқып 
көрейік.

1.
Сәлем саған «Үлгілінің» даласы,
Қартқария, үлкенкіші данасы.
Өздеріңді көптен көрмей 

сағындым,
Көрмегелі жыл жарымдай шамасы.
Сағынған соң жазылды сөз сарасы,
Әр пенденің бір құдайы панасы.
Күнтүн қатып Отан қорғау 

қызметім.
Жүрген жерім Сталинград қаласы.
Алыс жерден сәлем жолдап, 

хат жаздым,
Мен Сәрсенбек Байжекеңнің 

баласы.
2.

Туысқан апам еді Сайыпжамал,
Айдай бер тракторды, тәуір амал.
Еске алсам өздеріңді еске түсет,
Өзенкөл, ауыл маңы, аққан канал.
Қасымда Нәрзілдадай бар 

жолдасым,

Деп жүрмін бұл сапарды Алла 
оңғарсын.

Ауылды көп ойлауды қойып 
жүрмін,

Қасымда жолдастарым 
бар болғасын.

қыркүйек,1942 жыл.
Ойтолғаулары да аз емес. 

Солардың кейбіріне тоқталайын. 
«Достық көмек» деген естелігінде бы-
лайша жазыпты:

«Мен мейрімділік деп біреудің 
бұйрығымен, яки еңбекақыға қы
зығып немесе мақтаншылық үшін 
емес, өзінің адал ниетімен жеке адам-
дар мен қоғамдық игіліктерге шын 
жанашырлықпен қарауды, сол үшін 
еңбектенуді айтар едім.

Мысалы, 1942 жылы 5 қыр күйек 
күні көзімнен, қолым нан, аяғымнан 
жарақат алып, сан инс труктордан жа-
раларымды бай латып, соғыс даласын-
да мина ның жарықшағынан жарақат
танғаным туралы құжат алып, енді 
сан батты іздеп кейін қарай қайтып 
келе жаттым. Жарты шақырымдай 
жүргеннен кейін алдымда кетіп бара 
жатқан бір жаралы солдатты қуып 
жеттім. Абайлап қарасам, өзіміздің 
5ші ротаның сержанты Скрыльников 
екен. Менің ко мандирім. Автоматтың 
оғы көкі регінен тиіп, арқасынан шығып 
кетіпті. Сонда да аяғы сау ғой, жақсы 
жүріп келе жатты. Алма тылық жігіт 
болатын. Қазақ тілін тәптәуір білетін. 
Екеуміз санбатты іздеп бірге келе 
жаттық. Бір кезде ол маған: «Жолдас 
Байжанов, мен жүруге жарамай келе 
жатырмын» деді. Мен оған:  «Менің 
жарақатым үш жерден. Сенікінен де 
ауыр ғой. Сонда да шамаң жүруге 
келмей бара жатса, маған сүйеніп, 
салмағыңды маған сала жүріп көр. 
Санбатқа жетсек демалармыз» дедім. 
Маған сүйеніп бір шақырымдай жер 
жүрді. Сосын: «Мен жүруге жарама-
дым. Мен қалайын, өзің жүре бер» деді. 
«Ай, жолдас командир, мен сені көзің 
тірі тұрғанда қалай тастап кетемін, енді 
санбат алыс емес шығар. Менің арқама 
мін. Екі аяғыңмен белімнен қысып 
отыр. Екі қолыңмен менің жарақатыма 
тиіп кетпей мойнымнан құшақта. 
Сөйтіп жүріп көрейік» дедім. Ол сөзіме 
көніп, арқама мініп, иы ғымнан, мой-
нымнан құшақтап отыр ды. Сонымен 
Скрыльниковты арқалап кішкентай 
өзенге келіп жеттім. Өзеннің ағысына 
қарсы кешіп жүріп келемін. Өзеннің 
те реңдігі тізеге жете қоймайтын. Ол 
маған қайтақайта «су ішкіз» деп өтініп 
келеді. Мен оған «Өзім тірі тұрғанда 
өз қолымнан саған су әпермеймін, су 
ішсең өліп қаласың. Мен сені өлтіргелі 
арқалап келе жатқан жоқпын» деймін. 
Өзеннің ішінен басқа жүретін жол 
жоқ, екі жағы қалың жыныс орман. 
Өзеннің ішімен ағысқа қарсы, ішіндегі 
доңғалақ тастарға сүрінеқабына тағы 

жарты шақырымдай жол жүрдім. Ана-
дай жерде өзеннен шығып жүретін жол 
көрінді. Сол жолға жақындағанда ая
ғымның астындағы тас домалап кетіп, 
су жағасына етбетімнен құ ладым. Сол 
кезде Скрыльников басындағы каска-
сымен суды алып үлгерді. Мен жалма
жан касканы қағып жібердім, каска суға 
кетті. Скрыльниковты арқалаған бойда 
судан шығып, жолға түсіп жүрдім. 
Анадай жерде арбасы бар екі солдат 
көрінді. Мына ауыр жарақатты жан-
ды санбатқа жет кізіп салуды өтіндім. 
Олар «біздің басқа жұмысымыз бар» 
деп көнбеді. Сол кезде Скрыльников 
«мені отырғыз, жағдайым болмай ба-
рады» деді. 

Бір түбірден үш ағаш өс кен екен. 
Оның біреуін арамен кесіп алыпты. 
Ағаш түбірі орын дық се кілді. Қалған 
екі ағаш орын дықтың арқалығы сияқты. 
Жайлы орын табыла кетті. Сәл демал
ғаннан кейін, «ал, жүрейік, арқама 
мін» дедім. Ол: «Байжанов, енді мен 
арқаңа мінуге жарамаймын. Сенімен 
осы жерде қоштасайын. Саған өте ри
замын, өзімнің орыс бауырларым нан 
көрмеген жақсылықты сенен көрдім. 
Енді Қазақстанға, Алма тыға, менен 
сәлем айт. Екеуміз де қазақстандық, 
жерлес едік. Ең бе гіңе көпкөп рахмет!» 
деп қазақ тілінде айтты.

Содан көп ұзамай біртебірте сөзі 
нашарлай бастады. Құлағына екі
үш рет «Скрыльников!», «Скрыль 
ников!» деп айқайладым. Жауап 
қат  пады. Жүрек соғуын тыңдадым. 
Соқ пай қалды. Өзімнің туған бауы-
рым өлгендей көзімнен жас төгіліп 
қасында тұр дым. Анадай жердегі ар-
балы екі жігіт қасыма келіп: «енді 
жүре бе ріңіз, қалған жұмысты  біз ат
қа рамыз» деп Скрыльниковтің қал
тасынан адресін іздеп жатты. Шамасы, 
ол арбалы жігіттер осындай өліктерден 
жолды тазартып жүргендер екенау?! 
Скрыльниковті тірі қалдыру үшін 
біраз еңбектендім. Амал не, өзінің са
бырсыздығынан су ішіп қойып, ажа
лын жақындатты. Қазақта жаралы 
адамға су ішуге болмайды деген түсінік 
бар. Мейрімділік пен жан ашырлық нә
тижесі ғой мұным деп ойлаймын...» 
деп аяқталыпты естелік. 

Ардагердің жады әлі мықты. Қан 
майданның тақсіретін әбден тарт
қандықтан ба, соғыс дерек те рін жатқа 
біледі. Айталық, Шие лі ауданы бо
йынша Ұлы Отан со  ғысына 5909 адам 
аттанған, олар дың елге оралғаны 1862, 
қаза тапқаны 2268, хабарсыз кет кені 
1379 адам екен. Майдангер ұс таз
дың аузынан естіген  бұл мәлі меттің 
ау дандық қорғаныс істері жөніндегі 
мемлекеттік мекеменің ақпарымен 
сәйкестігіне таңғалдық.

Қарт сарбаз бүгінде Сыр бо йының 
Шиелі өңірінде, өзі туыпөскен атақты  
сазгерақын Нартай ауылында тұрады. 
2019 жылы отау құрғанына 60 жыл-
дан асқан зайыбы Батыр ана Жәмила 
апа өмірден озды. Араға 34 ай салып 
үлкен ұлы Абылай дүниеден өтті. 
Осы екі қайғылы жағдай жасы жүзге  
жақындаған қарияға оңай соқпады. 
Біраз қажытып тастады. Тірі адам 
тіршілігін жасайды демекші, Жәмила 
апа екеуі өмірге әкеліп, тәрбиелеген 5 
ұл, 5 қыздан өрбіген ондаған немере, 
шөбере және шөпшектері – майдангер 
қарт тың  бүгінгі алданышы.

Айтпақшы, ақсақал Шиелі ауданы-
нан Отан соғысына аттанған 5909 адам-
нан қалған, жер басып жүрген жалғыз 
майдангер. 2019 жы лы ардагер ұстазға 
«Шиелі ау данының құрметі азаматы» 
атағы берілген еді. Жеңістің 75 жыл
ды ғында қаржылай сияпат көрді. 98ді 
бітіріп, 99ға қадам басты. Айтпақшы,  
оның туған күні – 9  мамыр.

Сәрсенбек БЕКМҰРАТҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі, халықаралық 
«Михаил Шолохов»

медалінің иегері

ЖЕҢІС СОЛДАТЫ

ФЕЛЬДМАРШАЛ 
ПАУЛЮСТІ 
ТҰТҚЫНДАУҒА  
ҚАТЫСҚАН 

Сталинград шайқасында генерал-фельдмаршал Паулюсті 
тұтқындау операциясына («Шеңбер») қатысқан сарбаздардың 
бірі, «Қызыл Жұлдыз», «І дәрежелі Отан соғысы», т.б. ордендер 
мен ондаған әскери медальдың иегері Сәрсенбек Байжанов – 99-ға 
иек артып отырса да, жас ұрпаққа шертер әңгімесі, айтар өсиеті 
сарқылмаған қазыналы қария. Аракідік домбыраға қосылып ән са-
лып, өзі ойынан шығарған термелерді толғап қоятыны да бар...

Тәуелсіздікті жақындатқан тұл ғалар дың 
ішінде қайраткер қазақ әйелдері де өжет
тілікпен, қайсар лықпен еңбек етті. Солардың 
бі рі және бірегейі – 19521982 жыл дары об
лыстық денсаулық сақ тау бөлімін басқарған 
Қазақ КСРна еңбегі сіңген дәрігер, «Ленин» 
орденді София Өтегенқызы Ма қашева, Қы
зылорда медицина учи лищесінің директоры 
қызметін 19621991 жылдары атқарған, Қа
зақ КСРна еңбегі сіңген дәрігер «Құрмет 
белгісі» орденінің иегері Сара Төлегенқызы 
Дәуітбаева, М.Мә метова атындағы қыздар 
педа гогикалық училищесін 19521980 жыл-
дары басқарған Қазақ КСРна еңбегі сіңген 
мұғалім, «Ең бек Қызыл Ту» орденінің ие
гері Ұлмекен Ыбырайқызы Рысбекова. Осы 
кісілердің атқарған қыз метіне, облыстың 
қоғамдықсаяси өміріне араласуына, басқа да 
адамгершілік қасиеттеріне жас ке зімізден куә 
болдық. Олардай болсақ деп армандайтын-
быз. Бұл әңгіме облысқа, республикаға белгілі 
қай рат керлердің бірі Ұл мекен Рысбекова ту-
ралы болғалы отыр.

Ол 1923 жылдың 23 мамырын да Тереңөзек 
ауданындағы темір жолшылар отбасында дү
ниеге кел ген. 1941 жылы біржылдық пе да 
гогикалық курсты бітіріп, 19421943 жылда-
ры сол ауданда мұғалім, 19431945 жылдары 
Тереңөзек ау дандық комсомол комитетінің 
екінші хатшысы болды. 1949 жы лы Қызылорда 
педагогикалық инс  титутының қазақ тілі 
мен әде бие ті факультетін бітірген. 1949
1951 жылдары Қызылорда педа гоги ка лық 
училищесінде мұғалім, 1951 жы лы Қызылорда 
қалалық ат  қару комитеті төрағасының 
орын басары қыз метін атқарды. 1952 жылы 
Алматыдағы М.Мәметова атындағы қазақ 
қыздар педаго гикалық училищесі Қызылорда 
пе дагогикалық училищесімен бі рік тірілді. 
Училищенің та ри  хын да Қызылордадағы 
«М.Мә мет ова атын дағы қазақ қыздар пе
дагогикалық учи ли щесі» болып аталуы ерек-
ше жарқын бет болып есептеледі. Жаңадан 
құрылған бұл оқу орнына директор болып 
Ұ.Рысбеко ва таға йындалды. Оқу орнын 28 
жыл басқарып, еліміздегі білім сала сының 
дамуында өзіндік қолтаң басын қалдырған 
қай раткер, ел іл типатына бөленген абыройлы 
жан, халық сенімін арқалаған бі лікті бас шы 
болды. Педучилище директоры бол ған ке
зеңде 19531955 жылдары 100 орын дық жа
тақ хана салынған. 1958 жылы мектеп бөлімі 4 
жылдық, дене шынық тырупедагогикалық бө
лімі 4 жылдық, мектепке дейінгі тәрбие бөлімі 
3 жылдық оқу мерзімімен, ән және музыка 
пәнінің мұғалімдерін да йын дайтын бөлімдер 
маман даярлады. Студенттердің кәсі би даяр
лығында ғылымитео рия лық білімдерін 
тереңдету, жаңа тех нологияға негізделген 
әдісте мені меңгерту, теориялық білімді қол 
дану мәдениетін қалыптастыру, шы ғарма
шылық және өзіндік із дену дағдыларын 
жетіл діру бағы тында қажымай еңбек еткен 
білікті мамандар легі қалыптасты. 

Адам тәрбиесі балалық шақтан бастап от-
басына, атаанасына, мек теп жасына жеткен-
нен кейін ұс таздардың білім, тәрбие беруіне, 
еңбек жолын бастағанда ұжым басшыла-
рына, әріптестеріне, жоражолдастары на, 
дос тарына, қор шаған ортасына байланыс
ты. Біз 1960 жылы жетіжылдық мектепті 
бітіріп, Қызылорда қаласындағы М.Мәметова 
атындағы қыздар пе дагогикалық училищесіне 
түсуге келдік. Бұрынсоңды туған ауыл-
дан алыстап шықпаған, небәрі 14 жастағы, 
жалпақ тілмен айтқанда, әлі «жыламай тамақ 
ішпейтін» біз ге бұл үлкен сынақ болды. Емти
ханнан өтіп, жатақханаға орнала сып, оқуды 
бастап кетуімізге атаанамыз дан кем емес 
қамқорлық жасаған сол кездегі педучили-
ще ди рек торы Ұ.Рысбеко ва және училище 
ұстаз дары бол ды. Ба қытымызға қарай біз 
С.Жел дербаева, Ә.Әбілдаев, Ә.То был баев, 
Ұ.Жанкеева, З.Мұ ха  ме да лиев, Н.Мұхамед
жанова, Г.Аб д рашитов, В.Ф.Сергиенко, 
Н.Н.Ни  колаенко, К.Әлиев, З.Құл баева, 
Р.Х.Яру лин, М.Д.Цой сияқ ты ұлағатты 
ұстаз дардан білім, тәрбие алдық, қамқорлық 
көрдік. Училище басшысын ең бірінші 
көргенде «қандай әдемі кісі» деген ой түйдік. 
Жүзінен нұры төгіліп, шуақ шашып тұрған 
аққұба өңді сұлу кісіге қарап қалатынбыз. 
Киген киімі, жүрістұрысы, қапқара шашы, 
сөйлеген сөзі, мейірімі еріксіз өзіне тартып 
тұратын еді. Училищені бітіріп кеткенше ол 
кісінің апылғұпыл асығыс жүргенін, әртүрлі 
жағдайға байланысты дауыс көтеріп сөй
легенін, жұмыстың түріне қарай киі не салған 
кезін, асығыс шешім қа былдап, шорт кескенін 
көрген емес піз. Өмірден өтіп кетсе де, сол 
әдемі қалпында, аман дас қанда сәл жымиып 
ишарат біл дірген, әрқайсымыздың тағды ры
мыздан хабардар болып, қиын шылықта көмек 
қолын созуға ты рысқан күйінде қалып қойды. 
Біз ол кісіні басқаша елестете алмаймыз.

Ұлмекен Ыбырайқызы біз үшін алдымен 
ұстаз, педагогикалық мамандар дайындай-
тын оқу орнының басшысы. Училищенің 
оқутәрбие жұмысы, ұжымның сансалалы 
ша руашылық, материалдықтехни калық база-
сы, студенттердің оқутәрбие көрсеткіштері, 
тұрмыстық жағдайын, толыққанды білім мен 
тәрбие алуына 

мүмкіндік жасады. Сол заманда мүмкін 
болған оқутәрбие жұмысының жаңа лық тары 
енгізіліп, республикадағы учи лищелердің 
алдыңғы қатарын да болды. Оқу орны қыздар 
пед учи лищесі болған соң, оның өз ерек шелігі, 

қиындығы бар. Ол кез де рес публикада 19 об-
лыс бар, со ның барлығынан дерлік қыздар 
осы училищеге оқуға түсуге ке леді. Алы-
стан келіп оқыған жас өспірім қыздардың 
атаанасына сағынышы, каникул кезінде 
еліне барыпқайтуы тағы бар. «Қыздың 
жолы жіңішке» дегендей өмір бол ған соң 
түрлі жағдайлар кездеседі. Сондай кездер-
де ди ректор әр қыздың тағдырына, келе
шегіне жанашырлық білдіріп, көмегін аямай 
дұрыс жолға түсуіне бағыт беретін. Осындай 
жанжақ ты қамқорлықтың арқасында пед
училище ұстаздарынан білім, тәр бие алған 
Ұлмекен Ыбырай қы зы ның шәкірттері ҚР 
Білім және ғылым министрі болған Ш.Бер
кімбаеваны, Қазақстан Республикасы  Пар
ламенті Мәжілі сінің депутаты болған М.Жүй
рік таеваны, ғалымдар Қ.Меңдая қованы, 
К.Габ  дуллинаны, Б.Тұрғын баеваны, Г.Қа ра
мол даеваны, Ш.Таубаеваны, Ф.Дау  летованы, 
А.Көшербаеваны, Р.Нау рызбаеваны, ақын 
Н.Лушни кованы, Ж.Дәрібаеваны, Д.Торғае
ва ны, әншілер Б.Әшімованы, Б.Аи тованы, 
М.Ера лиеваны, К.Қа лым  бе тованы, қоғам 
қайрат кері Л.Ба ян құлованы және білікті ұстаз 
ке зінде Қазақ КСР Жоғары Кеңе сінің депу-
таты болған Ж.Иман бае ваны педагогикалық 
колледж ұжы мы мақтан етеді.

Ұлмекен Ыбырайқызы қоғам қайраткері 
еді, бірнеше рет қа лалық, облыстық ке ңес
тердің де путаты болып сайланды, екі дүр
кін Қазақстан компартиясының VIII, XIII 
съез деріне, мұғалімдер, әйелдер съездеріне 
делегат болып қатысты. Өзінің шәкірттерін 
де қоғамдық жұмыстарға қатысуға, өнерге, 
спорт қа баулыды. 

Біз білетін Ұлмекен Ыбырай қызы жол
дастықты, достықты ба ғалайтын, айналасын
дағы әріп тестерімен сыйластықпен, түсі
ніс  тікпен жұмыс жасайтын адам гер шілік 
қа сиеттердің иесі еді. Ол кісінің жоғарыда 
аталып кет кен София Мақашевамен, Сара 
Дә уіт баевамен, сол кездегі об лыс тық атқару 
комитеті төраға сы ның орынбасары Алма 
Ақ дәу летовамен, Қызылорда қала сын  да
ғы 1 Май, қазіргі Қ.Мұ ха меджанов атын
дағы мек  тептің сол жылдардағы директоры 
Ұлыш бек Дүйсембаевамен сый ластық қа
рымқаты настары адам қы зы ғарлықтай еді. 
Әсіресе, Ұлмекен Ыбы райқызының София 
Өтегенқызымен достығын ай рық ша айтуға 
тұрады. Бойлары да, ойлары да, атқарған 
қызметтері де, ажаркөріктері де, сабырлы, 
сырбаз мінездері де ұқсас, қарапайым тілмен 
айтқанда егіз лебіздей еді. Ұлмекен апай бізге 
де үлкенді сый лауды, айналамен санасуды,  
жол дастықдостықты бағалауды үй ретті.

Ол өзі қызмет атқарған кезде еңбегі 
бағаланған бақытты жан болатын. Ең алды-
мен өзі бас қар ған училище оқытушылары 
мен студенттерінің, олардың атаана лары мен 
жалпы көпшіліктің құрметіне бөленді Үкімет 
тара пынан «Еңбек Қызыл Ту», «Құр мет 
белгісі» ордендерімен, Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет гра мотасымен 3 дүркін, 
әртүрлі мерекелік медальдармен марапат
талған. Білім саласынан «Қазақ КСР Халық 
ағарту ісінің үздігі», Қазақ КСРна еңбегі 
сіңген мұ ғалім», «КСРО Халық ағарту ісінің 
үздігі», «Қазақстан Республикасы білім беру 
ісінің құрметті қыз меткері» төсбелгілерімен 
мара пат талған. Осы құрмет пен марапаттар 
– ыждағатты еңбектің, тынымсыз ізденістің 
арқасында келген абырой.

Ол отбасының ұйытқысы, бе рекесі 
болатын. Жолдасы Әнуар Ыбыраев сол 
кездегі Қызылорда пединститутында ұстаз
дық етті. Екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсіріп, 
жоғары білім алып, жақсы маман бо-
лып қалыптасуына, үйліжайлы болуына 
барлық жағдайды жасады. Ұлы Бек Ыбы-
раев белгілі архитектор, Қазақстан Респуб
ликасы Мемлекеттік сыйлығының иегері 
атанды. Ұлмекен Ыбырайқызы балаларына, 
кейіннен немерелеріне өзінің шексіз аналық 
махаббатын арнады, мәпелеп өсірді. Ол 
кісінің осындай аналық мейірімін, ықыласын, 
қамқорлығын біз де сезінетінбіз.

Ұлмекен Ыбырайқызының, бас қа да 
білікті ұстаздардың озық тәжірбиесін, оң үр
дістерін жалғас тырған М.Мәметова атын
дағы Қы зылорда педагогикалық жоғары 
кол леджі – бүгінде ұлттық тәлімтәрбие мен 
білім құндылықтарын меңгертудің, кәсіби 
мамандықты игертудің бай тәжірибесін 
жинақ таған еліміздегі іргелі оқу орын дардың 
бірі. Бұл білім ұясы қазіргі уақытқа дейін та-
лай жастардың кә сіби маман, нағыз азамат 
болып  қалыптасуына ерекше еңбек сі ңіріп 
келеді. Бұл жолда колледж басшыларының, 
ұлағатты ұстаз дар мен сапалы мамандардың 
ең бегі ерекше. Осы оқу орнының тү лектері 
– қазір де есімдері елге белгілі тәрбиешілер, 
ұстаздар, қоғам, өнер қайраткерлері. «Жақ сы
дан шарапат» деген осы. 

Қазақстан Республикасы Тә уел сіздігінің 
30 жылдығы аталып өтіп отырған жылы 
ұлағатты ұстаз, оқу орнының білікті басшы-
сы, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген 
мұғалім Ұлмекен Ыбырайқызы Рысбекованың 
есі мін мәңгілікке қалдыру үшін Қы зылорда 
қаласының бір көшесіне атын беру, басқа 
да ұлықтау шаралары ұйымдастырылса, бұл 
білім саласының үздігіне құрмет, кейінгі 
ұрпаққа өнеге болар еді. 

Алмагүл БОЖАНОВА,
«Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық 

бірлестігінің төрайымы

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

 Тәуелсіздіктің 30 жылдығы 
аталып өтіп жатқан кезеңде оны 
берік орнықтырып, тұғырын 
биіктетуге атсалысқан, артында 
өшпес өнегелі істер қалдырған, со-
нымен қатар әлі де болса ортамызда 
жүріп, күш-қуаты жеткенше жас 
ұрпақты тәуелсіздікті бағалай білуге 
тәрбиелеп жүрген тұлғалар тура-
лы облыстық «Ұрпақтан ұрпаққа» 
қоғамдық бірлестігі «Сыр бойының 
дара есімдері» атты жоба бо йынша 
зерттеу жүргізіп, ұлықтау шарала-
рын өткізуде. Жақында бірлестіктің 
ұйымдастыруымен облыстық 
мемлекеттік архивінің қоғамдық-
саяси тарихы бойынша филиалы, 
агроколледж ұжымымен бірлескен 
«Аға ұрпақтан ұлағат» атты сту-
денттермен кездесу өтті.

Халқымыздың тарихын-
да отызыншы жылдардағы 
сталиндік қанды террор мен 
жаппай репрессия мәңгі өшпес 
таңба қалдырды. Сондағы 
зұлымдықтың салдарынан 
халқымыздың көптеген аяулы 
адамдары жазықсыз жазалан-
ды. Бірсыпырасы соттан тыс 
«екілік», «үштік», «айрықша 
кеңес» дегендердің үкімімен 
атылып кетті. Өзгелері бас 
бостандығынан айрылып, 
тұтқындар ұстайтын лагерьлер-
ге жөнелтілді. Олардың басым 
көпшілігіне тағдыр елге ора-
луды жазбады. Жазасын өтеп 
жүрген жерлерінде бастарына 
түскен азапқа шыдамай қаза 
тапты.

Жаппай репрессия КСРОның 
қылмыстық істеріне алғаш рет 1927 
жылы 58бапты енгізумен басталған. 
1934 жылы 58баптың 1тармағына 
біраз өзгерістер енген. Сөйтіп 1937 
жылдың қарсаңында 58бап 14 тар
мақпен берілген. Оның ішінде «Отан
ды сату» және тағы басқа бірнеше 
тармақтар бар. Осы бап сол кезде 
жұмыс істеген, елдің беткеұстар қай
мақ тарының барлығын репрессияға 
ұшыратқан. Дегенмен, кейбір дерек-
терде жазықсыз жаламен жауапқа 
тартылғандардың 40 проценті сауатсыз 
шаруа адамдары екені айтылады.

Хат танымаған, үкімет пен партияға 
қарсы ешқандай ісі дәлелденбесе 
де халық жауы атанған қарапайым 
шаруаның бірі – Әлмахан Қонақбаев. 
Ол 1889 жылы Қазалы уезінде туған. 
1925 жылдан Арал қаласындағы «Рай-
коопсырье» мекемесінде өнім жи-
наушы болып қызмет жасаған. 1937 
жылдың күзінде жаламен түрмеге 
жабылған. Сол кеткеннен артында 
қалған ағайыны еш хабар ала алмаған 

екен. Әкеден 8 жасында қалған ба-
ласы Әбдуәлі 1958 жылы облыстық 
прокуратураға шағымданып, ісін қай
та қарап, аққарасын анықтауды, ұс
талып кеткеннен кейінгі тағдыры ту-
ралы мәлімет беруді сұраған. Әбдуәлі 
Әлмахановтың әкесін іздеп жазған 
арызы да, прокуратура органдарының 
«қылмыстық құрамы анықталмауына 
байланысты іс тоқтатылды» деген 
жауабы да облыстық мемлекеттік ар-
хивте сақталған. Дегенмен, Әлмахан 
Қонақбаевтың тағдыры не болғаны ту-
ралы дерек келтірілмеген екен.

Бұл ретте тағы бір құжатты мы
салға келтіруге болады. 1952 жылы 
біз айтқан 58баппен қамауға алынған 
3 адам ақталып шыққан. Олардың ал
ғашқысының жазығы Тасжарма ка-
налын қазу кезінде жыл бұрынғы жұ
мыстың өзі жеткілікті екенін, биыл да 
канал қазу керек емесін айтқаны екен. 
Екіншісі шәй үстінде соғыста ағылшын 
әскери техникасы бәрінен мықты 
болғанын әңгіме қылған. Үшіншісін 
колхоздың шөбін өртеді деген жаламен, 
тергептексерусіз қамаққа алыпты. Үш 
адамға да 10 жыл бас бостандығынан 
айыру жазасы берілген.

1956 жылы ақталған азаматтар 
істерінің ішінде «алашордалықтармен 

байланысы бар, контреволюциялық 
ұйымның мүшесі және жапон шпионы» 
деген кінә тағылғандар бар. Солардың 
бірі – Шиелі ауданының тумасы, сауат-
ты азамат Қалжан Қоңыратбаев. Ол – 
атақты ғалымдар Әуелбек және Әлібек 
Қоңыратбаевтардың бауыры. Кеңес 
органдары бұл әулеттен үш адамды 
қудалады. Алаш ардақтыларын ашық 
қолдап, үн қосқан Қалжан Қоңыратбаев 
1877 жылы Шиелі ауданының Қызыл
ту колхозында дүниеге келген, сауат
ты. НКВДның үштігі «1937 жылы 
Оң түстік Қазақстан облысында көк
темгі егіс жұмыстарына зиянын ти
гізді» деп, алашорданың «Ақжол» 
газе тінің таралуына көмектескені, 
ала  шор далықтардың мақалалары мен 
ән дерін насихаттағаны, Сұлтанбек 
Қожа новпен тікелей байланыста бол
ғаны үшін айыптаған. «Ұлтшылала
шордалық» деп атаған. Асыл азамат 
концлагерьде 10 жыл жазасын өтеп, 
1956 жылы ақталды.

Архив басшысының орынбасары 
Жанат Алтынбаева қуғынсүргінге 
бай  ланысты құжаттар көп емес екенін 
айтады.

– Олар негізінен прокуратура ор
ган дарының, Ұлттық қауіпсіздік ко
митетінің мұрағаттарында сақталады. 

Облыстық прокуратура құжаттары 
ішінде Сыр өңірінен шыққан азаматтар 
ғана емес, бүкіл Кеңес одағы аумағынан 
істі болған адамдардың ісін қайта 
қарау туралы құжаттар кездеседі. Осы 
құжаттардың ішінен 193738 жылдары 
сотталып, кейін ақталған 398 адамның 
тізімі табылған. Олардың қатарында 
Хамза Есенжанов, Мұхамеджан Қара
таев, Әуелбек Қоңыратбаев, Өтебай 
Тұрманжанов, Сәкен Сейфуллин се
кілді қайраткерлеріміз бар, – дейді ол.

Мыңдаған адам, тоталитарлық 
жү йенің диірменіне түсіп, өзгеше ой
лағаны үшін кінәсіз сотталып, туған 
жерінен аяусыз айдалып, түрмелерде 
көз жұмды. Жоғарыда келтірілген 
фак тілер – сол зұлмат тарихтың бір 
парағы ғана. Сондықтан қуғынсүргін 
құрбандарына қатысты әдiлеттiлiктi 
қалпына келтiру маңызы зор міндет бо-
лып қала бермек. Бүгінде бұл бағытта 
біршама жұмыс қолға алынуда. Тарих
ты қайта парақтау нәтижесінде көп те
ген тарихи құжат ғылыми айналымға 
ене бастады.

Айталық өткен жылдың қара ша 
айын да саяси қуғынсүргін құр бан
дарын толық ақтау жөніндегі мемле
кеттік комиссия құру туралы Президент 
Жар лығы шығып, Мемлекеттік хатшы 
Қырымбек Көшербаевтың төраға
лығымен комиссияның бірінші отыры-
сы өтті. Облыс әкімінің қаулысымен 
өңірлік комиссия да жұмысын бастады.

Кеше ғана Алматы қаласында 
Қ.Көшербаев аталған комиссияның 
жұмыс топтары жетекшілерімен, ға
лым дармен және сарапшылармен кез
десті. Жиында архивтерде, әсіресе 
шет елдік мұрағаттардағы зерттеу 
жұмыстарын егжейтегжейлі зерде-
леу қарастырылды. Өңірлік комис-
сиялар жұмысын күшейту жайы да 
талқыланып, оларға тиісті әдістемелік 
көмек көрсету жөнінде шешім қабыл
данды. Бұл жаңалық өңірімізде жа
зықсыз қудалау мен жазалаудың құр
бандарын есте сақтау бағытындағы игі 
істерге бастама болады деп сенеміз.

ТАРИХТЫҢ АҚТАҢДАҚ БЕТТЕРІ

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа 
менеджменті жүйелері» талаптарына сәйкес 
KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертифи-
катталған. Авторларға қаламақы тапсырыс 
 бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 27683         Тапсырыс №637e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Ғазиза ӘБІЛДА

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Сан сала Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№67 (20141) 5 мамыр, сәрсенбі  2021 жыл

СОҒЫС САЛҒАН ТАҒДЫРЛАР ОЙТҮРТКІ

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Газетіміздің келесі саны 7 мамыр, жұма күні шығады.

SERGEK

Ия, әр адам бір-біріне ұқсамай-
тыны сияқты тағдыры да әр алуан 
екен.

Менің қолыма Платон атымен 
жарияланған «Хандық» аталатын 
42 беттік орысша қолжазба түсті. 
Туысқандарының келісімімен сол 
қолжазбаны қысқартып, оқырманға 
жеткізуге тырысып көрейік.

Әңгіменің әлқисасы 1918 жылы 
Қоғалыкөлде дүниеге келіп, Сыр-
дария аудандық әскери комисса-
риаты арқылы әскерге алынған 
Нұралиев Әментай Мұстафаұлы 
да – миллиондаған совет әскерлері 
сияқты жеңіс тойын неміс жерінде 
тойлау бақытына ие болған жан-
ның бірі.

Немістердің бәрі совет әскер-
лерін ұната қоймады деп айтуға 
болмас. 1933 жылы Германия-
ның ел билігін қолына алған Гит-
лер бастаған ұлтшылдар саяса-
тын қолдамайтындар да бар еді. 
Кеңес әскерлерін фашизмнен азат 
етушілер деп қабылдағандар да 
аз болған жоқ. Сондай жанның 
бірі – әңгіме авторы Платонның 
нағашы ағасы еді. Ол тіпті оты-
зыншы жылдары СССР-да болып, 
астыртын ұйымға берілген, қызыл 
туын желбіретіп Совет әскерлерін 
зор қуанышпен қарсы алады. Кеңес 
әскері басшылығы өздерін жақсы 
қарсы алған бұндай жандарға ба-
рынша қолдау көрсетті. Әйелі мен 
тоғыз баласы, немерелері бар бұл 
отбасына әскери қордан азық-түлік 
бөлуге шешім етіледі.

Соғыстан кейінгі елдің жағдайы 
түзелгенше Германияда қалған аға 
лейтенант Әментай Нұралиев осы 
үйде тұратын болып келісіледі. 
Жеңістен кейінгі жан жадыра-
тар жаймашуақ көктем жеңімпаз 
әскердің офицері Әментайдың 
да көңіл-күйін көтеріп, табиғат 
заңымен әлгі қарттың қызы Хер-
таға ғашық болып қалады.

Ұзын бойлы, тартылған сымдай 

шыңдалған, сымбатты офицер 
неміс қызының да жүрегіне шоқ 
тастап жібергендей еді. Екі жастың 
сезімін жасырып тұра алмайтын 
жағдай комендатура басшылығына 
да жетеді. Комендант орыс майо-
ры «Әментай, соғыста жаралан-
дың, өзіңнің офицерлік арыңа дақ 
түсірмей, жеңістің жақындауына 
үлес қосқан адал азаматсың. Сенің 
неміс қызымен арақатынасың жай-
лы жоғарғы жаққа жайсыз хабар 
түсті. Ал неміс халқымен бұндай 
арақатынас жасаудың соңы немен 
аяқталатынын түсінетін болар-
сың. Заң қатал. Менің ақылымды 
тыңда, демалыс алып еліңе қайт. 
Ол жақтан өз еліңнің қызын әкеліп, 
осында үйленесің. Содан кейін сені 
әскерден босатып, еліңе қайтара-
мын» деп бірақ кесті.

Мына қиындықтан құтылар 
басқа жол да жоқ. Майордың 
ағалық ақылын Херта мен оның 
ата-анасына жеткізді. Төрт жылғы 
соғыстан жеңіс күніне жеткен сүй-
ген жанның өміріне балта шаба 
алмаған Херта мен оның ата-ана-
сы амалсыз осы шешімге келісім 
берді.

Әментай мен Әнипаның үйле-
ну тойы өткен соң, аға лейтенант 
Әментайды басқа бір қалаға әске-
ри гарнизонға әскери борышын 
жалғас тыруға жіберді. Өмір өз 
ағынымен баяу жылжып өтіп жат-
ты.

Таң атпайын десе де, күн 
шығуын қоймайды. Хертаның айы, 
күні жетіп, шекесі торсықтай ұл 
дүние есігін ашты. Отыз шақы-
рым жердегі Херта мен баланың 
хал-жағдайын білу үшін күн ара-
латпай Әментай келіп тұрды. Жас 
нәрестені еміреніп бауырына бас-
ты. «Аманбол» деп атын қоюға 
оқталып тұрды да, неміс елінде қа-
зақ атын кім біліп жатыр, жат елде 
есімін де, өзін де көзге шыққан 
сүйелдей етпейін деп ол ойынан 

айнып шыға келді. Соғыс біткен 
соң жылға толмай Совет әскерлері 
еліне қайтты. Әментай жүрегінің 
жапырақтай бөлшегін жат елде 
қалдырып, елге оралды.

Херта 1953 жылы Берлинге қо-
ныс аударып, тұрмыс құрды. Ба-
ласының жақсы тәрбие алғанын 
жан-тәнімен қалаған ана оның ка-
дет корпусының курсанты болға-
нын армандады. 1958 жылы мың 
талапкерден үздік шыққан 52 өрен 
курсант атанды. Ата-әжесінің тәр-
биесіндегі бала он алты жасқа 
толғанда өзінің тегі туралы отба-
сындағы күбір-сыбыр әңгімеден 
құлағдар бола бастады. Нұралиев 
деген текті жадына мықтап сақтау-
ға тырысты. Қанша жыл өтсе де, 
өзінің әкесі оның елі туралы білу-
ге деген құштарлық бір мысқал да 
кеміген емес. 1970 жылы Герма-
ниядағы Совет елінің елшілігіне 
барып, әкесі туралы сұрау салуға 
әрекет етіп көрді. Қатаң тәртіп 
бұл ойын жүзеге асыруға мүм-
кіндік бермеді. 1986 жылы Кеңес 
Одағындағы қайта құру, жари-
ялылық қатаң тәртіптің көбесін 
сөге бастағанда, іздестіру шарала-
рын қайта бастады.

Москвадағы неміс елшілігі-
не сұрау салған хатқа жауап 1997 
жылы ғана жетті. Қалың конвертті 
ашқанда әскери архивтен жіберіл-
ген әкесі жайлы құжаттармен қоса 
әкесінің шашы тықыр, жалаңбас 
түскен суреті жіберіліпті. Сурет-
ті көрген анасы көзі оттай жанып, 
«Қолаң қара шашы қайда кеткен?» 
деп таңғалысын жасыра алмады. 
Сурет арқылы әкесімен табысқан 
бала Қызылорда қаласы Алтынса-
рин көшесіндегі мекенжайға хат 
жаза бастады. 

Қызылордадан алғашқы хатты 
Мира бауыры жазыпты. Ол әкесі 
Әментай мен Әнипадан тоғыз қыз 
бар екенін айтыпты. 1992 жылы 
әкесі, ал анасы Әнипа одан бұрын 
о дүниелік болыпты. Арада екі 
апта өтер-өтпес бауыры Рима те-
лефон шалып, Германияға қонаққа 
келе жатқанынан хабардар етеді.

Елуден асып, жігіт ағасы болған 
шақта бауырларымен қауышқан 
жат елдегі жігіттің әңгімесін осы 
жерден үзе тұрайын. Қазақстанға, 
одан Қызылордаға келген, Қоға-
лыкөлдегі ағайынмен қауышқан 
қуанышты сәттер, қазақ қызымен 
отау тіккен бақытты шақтар жайлы 
бір киноға жүк боларлық әңгіменің 
жалғасын Анатолий Әментайұлы-
ның өзінен оқып білерсіздер. 

Жұмабай БАЙЗАҚҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Соғыс кейіпкерлерінің қилы тағдырын оқырманға жеткізу-
дің әртүрлі жолын таңдауға тура келеді. Қолға түскен мәлімет-
тер өзі-ақ бізді әр тарау жолға салып отырды. Бір майдангердің 
соғыстағы ерлік істерін баяндасақ, енді бірі арқылы соғыстан 
кейінгі күйзелген елдің хал-ахуалын бейнелеуге тырыстық. Біз 
майдангерлердің бәрін батыр етіп көрсетуге ниет еттік. Адамгер-
шілік пен кеңестік кезеңде қалыптасқан жауапкершілікті өзіне 
серік еткен жандардың қоғам үшін, ұрпақ үшін еткен қарапай-
ым еңбегін көрсеттік. Бұл жолы әңгімемізге арқау болған кейіп-
керлеріміздің тағдыр жолы өзгешелеу болғалы тұр.

Аман бол, 
Анатолий!

Еркектердің жыныстық қызметі мен зәр шығару жүйесінің бұзылуы өмір сапасын едәуір төмендетеді. Бұл 
физикалық қана емес, сонымен қатар психо-эмоционалды қолайсыздық тудырады! Алайда, үміт үзудің қажеті 
жоқ, бұл жағдайда біз сіздерге көмектесе аламыз! Статистикаға сәйкес, әрбір үшінші ер адам простатиттен, зәр 
шығарудың бұзылуы мен импотенциядан зардап шегеді. Әдетте, бұл бұзылыстар 40 жастан асқаннан кейін дами 
бастайды және ол гормоналды жүйенің бұзылуымен, иммунитеттің төмендеуімен, сондай-ақ жамбас бөліктегі 
қан айналымның нашарлауымен байланысты. Простатит – бұл несеп-жыныс жүйесі мүшелеріндегі инфекцияның 
простатаға немесе басқа да қабыну ошақтарына еніп кету нәтижесінде дамиды. Патологияның даму қаупі соған 
итермелеуші себепшарттар болған жағдайда жоғарылай бастайді. Мәселен, қозғалыссыз өмір салты, салқын тию, 
төсек қатынасының болмауы немесе шамадан тыс белсенділік, үнемі іш қату – осы аурудың асқынуына себепші 
болады. Простата аденомасының асқынуы салдарынан зәр шығаруда бұзылыстар болып, зәрді ұстай алмай, іштің 
төменгі бөлігі ауырып, төсек қатынасы бұзыла бастайды. Аденома асқынса зәрдің жіті тоқтауы және гематурия 
мазалап, қуықта тастар пайда болуы мүмкін. Егер простатит, қуықасты безі аденомасы сияқты ауруларды алғашқы 
кезеңдерде ескермей, ем қабылдамаса, патологиялық процестер қайтарымсыз болады. Ал бұл өз кезегінде үлкен 
салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда хирургиялық жолмен емдеуден басқа ешқандай мүмкіндік 
қалмайды. Дегенмен, аурудың жағымсыз белгілері мен асқынулардың алдын алуға болады. Тек уақытында 
білікті мамандарға жүгінген жөн. Ал бұл жағдайды жеңілдетуге және патологиялық процестерден толықтай 
құтылуға «Уропротектор» деп аталатын кешенді препарат жақсы көмектеседі. Бұл – израильдік ғалымдармен 
бірге жаңа технологияларды қолдана отырып жасалған бірегей өнім. Өнімнің белсенді құрамы шөп сығындылары 
мен қоректік заттардан тұрады. Олар ерлердің урологиялық ауруларын емдеу кезінде өте жақсы әсер береді. 
«Уропротектор» простатит, аденома, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, импотенцияны емдеуде сәтті қолданылып 

жүр. Бұл кешенді препарат қабыну процестерін жоюға, жұмсақ тіндердің ісінуін басуға, микроорганизмдерді өлтіруге, сондай-ақ зәр шығару мен 
жыныстық белсенділікті қалпына келтіруге арналған. Препаратты қабылдап бастағаннан кейін бір аптадан соң осы уақытқа дейін мазалаған 
жағымсыз сезімдер, ауырсыну және зәр шығару кезіндегі ауырсыну сезімі жоғалады. Емдеу курсынан кейін кіші жамбаста қан айналым процестері 
дұрысталады және қуықасты безінің, қуық пен уретраның жұмысы қалпына келеді. Сонымен қатар, «Уропротектор» гормоналды деңгейді қалпына 
келтіруге көмектеседі. Ал бұл эректил қызметті жақсарта отырып, простата аденомасының дамуына жол бермейді. «Уропротектордың» бірегей 
құрамының арқасында препарат бос радикалдардың мөлшерін азайтуға көмектеседі, осылайша қуықасты безі қатерлі ісігінің дамуына жол 
бермейді. «Уропротектор» – жағымсыз урологиялық аурулардан арылуға және қалыпты жыныстық өмірді қалпына келтіруге көмектеседі!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР»

КУРСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% 

ЖЕҢІЛДІК

Бұл препарат отандық және 
халықаралық құжаттармен 

мақұлданған. Оны аденома, простатит, 
импотенция, цистит, сондай-ақ 

қуықасты безінің қатерлі ісігі мен 
белсіздік сияқты ауруларды кешенді 

емдеуде қолдану ұсынылған.

Простатит, аденома, несеп шығару қызметінің бұзылуы, белсіздік?!

Оразбаев Муратхан Орал қаласы

Сәлеметсіздер ме! Жақында ғана мен простатитті емдеуге арналған 
«Уропротектор» деп аталатын дәрі сатып алдым. Оны қолданғаннан кейін 
осы препаратқа қатысты нақты бір пікір пайда болып, сіздермен бөлісуді жөн 
көрдім. Алдымен сіздерге ауруым туралы қысқаша айтып өтейін. Мені бірнеше 
жыл бойы простатит ауруы мазалап келді, көбіне ауру қыста асқынып кететін. 
Шап аймағында және зәр шығару каналында ауырсынулар пайда болып, 
үнемі ыңғайсыздық мазалайтын болды. Осы уақыт аралығында қаншама дәрі 
қабылдап көрдім. Кейбір дәрі-дәрмектерден пайда болды, бірақ өкінішке орай 
әсері ұзаққа созылмады. Ал “Уропротекторды» қабылдағаныма 2 ай болды. 
Осы препаратты қабылдағанның нәтижесінде аурудың барлық белгілері 
кетті. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Осыған дейін мазалаған ыңғайсыздық 
та сезілмейді және төсек қатынасы да қалпына келді. Айтарым, осы өнімге 
толықтай көңілім толды. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін, сау болыңыздар!

Құрамындағы негізгі белсенді заттар: препараттың құрамында химиялық компоненттер жоқ.
Дозасы және қабылдау әдісі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан жоғары.
Қарсы көрсеткіштер: компоненттерге жеке төзбеушілік.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға»
тапсырыс бере аласыз: 8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Бүгінде сол дәстүр ескіріп бара жатқандай. Бұл сөздің 
мағынасын қала тұрмақ, ауыл жастарынан сұрасаң, мар-
дымды жауап беруі екіталай. Қазір көпшілік асарға бар-
майды, ақысын сұрайды. Сәл ертеректе қалай еді? 

Асарға шақыратын адам күнін, қандай шаруа екенін 
алдын ала достарына, жақын ағайын-туыстарына, ауыл-
дастарына ескертіп қоятын. Шөп ору, егін жинау, отын-су 
әкелу, арқан есіп, киіз басу, үй салу сынды шаруаларды 
бірігіп атқаратын. Бұл – сауапты іс. Көпшіліктің алғы-
сын алады. Ағайын арасындағы ауызбіршілік артып, ба-
уырмалдылық бекиді.  Көршінің өзі асарға шақырса, үй-
дегі тірлікке икемі бар, ес білген балаға дейін сол үйдің 
шаруасына кірсетін. Үлкеннің батасын алып, басынан 
сипағанына мәз болатын. Осылайша, жас балалар ауыл-
дағы  ағайынға көмек қолын созып, күйбең тіршілік пен 
қайырымды істің дәмін татып өсетін.

Асарға шақырған адамда да үлкен жауапкершілік бо-
лады. Қолғабыс еткендерді күтіп, дәмді ас-суын алдына 
тосып, құрметтейтін. Осыны көріп өскен балалар бұл 
дәстүрдің қыр-сырына әбден қанығады. Олар да аға-кө-
келері секілді асарға барғанша асығатын. Бұл істі мәрте-
бе санайтын. Ал, қазір ше? Ауылдың өзінде көршісімен 
араласпай, өзімен-өзі күй кешіп жатқандар жетерлік. 
Бірінің есігінен бірі қарамайды. Шаруа жайымен келген-
ге қырық сылтау айтып, біреудің ісіне аяқ баспайды. Ең 
дұрысы ақы сұрайды деген жөн-ау...

Әжем үнемі айтып отыратын мына бір оқиға есіме 
түсіп отыр. Атам соғыс ардагері болған. Елге келгеннен 
кейін омарташылықты кәсіп етіпті. Шаруасы оңалған 
соң қоржын тамның орнына үлкен үй салуға ниеттеніпті. 
Іргетасын құйып, материалын түгендеп жүргенде соғыс-
та алған жарақаты асқынып, өмірден өтеді. Әжем шиет-
тей бала-шағамен қалады. Сонда ауылдың үлкен бір ақ-
сақалы «жолдасың кетіп, мына үй аяқсыз қалатын болды 
ғой. Сенің шамаң келе қоймас» деген көрінеді. Әжем 
намысқа тырысып, «осы үйге кіріп, сізді асқа шақыра-
мын» депті. Содан әжеме ағайын-туысы, көрші-қолаңы 
мен ауылдастары, буыны қатаймаған балаларына дейін  
қолғабыс етіп, үлкен үйді асарлатып аяқтайды.  Биыл 
сол үйге 45 жыл. Әлі де сүйегі мықты. Әжем «Бұл асар-
мен біткен үй. Жақындарымның көмек қолы арқасында 
салынды. Әйтпесе, менің даңғазадай үй салуға шамам 
қайда?» деп отырушы еді.

Сол тұста ауылдағылардың көбі қоржын үйлерде 
тұрған. Кейін бәрі де асарлатып үй салды. Сол асармен 
салған үйде әлі де  тұрып жатыр. Айтпақшы, әкем асарға 
баратын күні анам керзі етігін  майлап қоюшы еді. Сол 
етік майланбағалы қашшан? Сарайдың бұрышында шаң 
басып тұр. Әкем әрлі-берлі өткен сайын «бұл да тозып 
барады» деп басын шайқайды.

Ағайынның 
тірлігі асармен 
бітетін еді...

Ауылдағы  ағайын ауқымды жұмыс бастар-
да  «көпшілікпен бітетін іс» деп арқаны кеңге 
салады. Қандай іске болмасын, жұмыла кірісетін 
ынтымақтастыққа сенгендіктен шығар. Бала 
күнімізде «асар» сөзін жиі еститін едік. Үйдің үл-
кендері асарға баратын, көптің ісі асармен бітетін.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur Otan» 
партиясы облыстық филиалы, облыстық қоғамдық және ар-
дагерлер кеңесі Молдабаевтар әулетіне Қызылорда облысы-
ның мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының 
 басшысы  

Марсбек Рүстемұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
 айтады.

***
Нұр-Сұлтан қаласы Қалалық орта сапасы және бақылау 

басқармасының ұжымы Қызылорда облысының мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының басшысы  

Молдабаев Марсбек Рүстемұлының
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысы әкімінің аппараты және облыстық ішкі 

саясат басқармасы ұжымы облыс әкімі аппаратының ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Жұмабаев Асылбек Теңелұлына қарындасы

Жұмабаева Жанна Теңелқызының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақта-
сып, көңіл айтады.

ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

«Қазақстан барысына» іріктеу
Бүгін «Евразия» спорт кешенінде қазақ күресінен  

XII облыстық «Алтын белбеу» жарысы өтуде. 

Бұл сыннан іріктеліп шыққан екі спортшы шілде айында Нұр-Сұлтан 
қаласында өтетін «Қазақстан барысы» турнирінде ҚР Тұңғыш Президенті 
жүлдесін сарапқа салады. 

Жарыс бағдарламасына сәйкес кеше алдын ала белдесулер өтті.
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Қажымұқан Мұңайт-

пасұлының 150 жылдығына арналған дүбірлі бәсекеге Байқоңыр, Қызы-
лорда қалалары мен аудандардан 9 команда 200-ге жуық балуан қатысуда. 

Жарыс 3 кезеңнен тұрады және 3 жас ерекшелігі бойынша өткізіледі. 
Жас ерекшеліктері бойынша 2004-2005 жылдары туған жасөспірім-

дер, 2002-2003 жылдары туған жастар және ересектер арасында балуан-
дар 26 салмақ дәрежесінде шеберлік байқасады. 

Қазақ күресінен «Түйе палуан» атанған спортшы «Сыр Барысы» 
атағын иеленіп, оған «Алтын белбеу» тағылады. 

Жарыс карантин талаптарын сақтай отырып, көрермендерсіз өт-
кізіледі.

Енді «Ақжайықпен» ойнайды
Футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел бірін-

шілігінің тоғызыншы туры мәресіне жетті.  

Бұл турдағы соңғы ойында Қарағандының «Шахтер» және Қызылор-
даның «Қайсар» командалары шеберлік байқасты. Кездесу елордадағы 
«Астана-Арена» стадионында болды. 

«Шахтер» футболшысы Виталий Балашов ойынның 7-минутын-
да мергендік танытты. Екінші кезеңнің 81-минутында Евгений Павлов 
өзінің қақпасына гол соғып алды. Осылайша таразы басы теңесіп, есеп 
өзгерген жоқ. Тоғызыншы турдағы өзге ойындарда «Астана» сырт алаңда 
«Ақтөбені» 2:0, «Атырау» өз алаңында Ақтаудың «Каспийін» 2:1 есебімен 
жеңді. «Тобыл» Қостанайда «Таразды» 3:0 есебімен жеңсе, «Қайрат» Пе-
тропавлда «Қызылжармен» (1:1) тең түсті. Алдағы тур ойындары 8 және 
9 мамыр күндеріне белгіленген. 8 мамырда «Қайрат» пен «Шахтер», «Ка-
спий» мен «Ордабасы», «Қайсар» мен «Ақжайық», «Тараз» бен «Астана» 
командалары кездеседі. 9 мамырда «Жетісу» мен «Ақтөбе», «Тобыл» мен 
«Атырау», «Тұран» мен «Қызылжар» ойнайды.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

ФУТБОЛ

Өткен ғасырдың соңында ауыл шаруашылығы саласы министр-
ліктері мен Көкшетау, Торғай, Қызылорда облыстарын басқарып, 
республиканың дамуына орасан зор үлес қосқан айрықша тұлға, Со-
циалистік Еңбек ері Еркін Нұржанұлы Әуелбековке ҚР Үкіметінің 
шешімімен Көкшетау қаласында ескерткіш орнатылатын болды. 
Ескерткіш құны 45 млн теңгедей.

Ескерткіш негізінен заңды және жеке тұлғалар демеушілігінен 
түскен қаржыға орнатылады. Сондықтан өңірдің ірі, орта, шағын 
кәсіп иелері мен еңбекшілерінен құрылған «Еркін Әуелбеков қо-
рына» қала, аудан әкімдіктері тарапынан қолдау шаралары жасалса 
дейміз. Осылайша игі бастамаға облысымыз да үлесін қосса, қай-
раткер тұлғаның аймақ үшін атқарған орасан зор істеріне облыс 
халқының жасаған құрметі болар еді. 

БИН/ИНН: 201141000409
ИИК: KZ926010002119935222, «Қазақстан Халық банкі» АҚ 

Қызыл орда филиалы.
БИК: HSBKKZKX, Банк БИН-і: 940141000330.
Қор төрағасының каспиголды: 8-701-765-67-44.
Қосымша ақпараттты 70-10-43, 8-701-765-67-44 телефонда-

рынан алуға болады.

Қор жұмысына 
қолдау қажет


