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ПРЕЗИДЕНТ ТАБИҒАТ - ТӘҢІР

17 МАМЫР – БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

МАМЫР18

МАМЫР19
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

• 1992 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаев Америка Құрама 
Штаттарына алғашқы ресми 
сапарымен барды. 

• 2001 жылы Астана қала
сындағы Л.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде 
Күлтегін ескерткішінің ғылыми 
көшірмесі орнатылып, Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 
10 жылдығына арналған 
«Байырғы түркі мәдениеті: 
жазба ескерткіштер» тақырыбы 
бойынша халықаралық ғылыми
теориялық конференция өз 
жұмысын бастады.

• 2012 жылы ҚР Ұлттық 
банкі дизайны өзгертілген 10 000 
теңгелік банкнотаның айналымға 
шығарылғанын хабарлады.

• 2019 жылы Ұлттық музейде 
«Музей түні» акциясы аясында 
«Egemen Qazaqstan» газетінің 
100 жылдығына арналған «Жүз 
жылдық жылнама» атты көрме 
ашылды. Көрме «Egemen Qa
zaqstan» газетінің тарихынан 
сыр шертеді. Көпшілік назарына 
газеттің бір ғасыр ішін
дегі нұсқалары ұсынылды. 
Соны мен қатар қонақтар ба
сылымға басшылық еткен тұл
ғалардың құнды дүниелерін, 
қолжазбаларын тамашалады.

• 1995 жылы Алматыда 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
банкнот фабрикасының ашы
луына қатысты. Банкнота фабри
касы жалған ақша белгілерінен 
қорғайтын, көркем және поли
графиялық өнімді жоғары 
деңгейде орындайтын бірегей 
жабдықтардан құрылған. 

• 2005 жылы Астанада 
Беларусь Республикасының Қа
зақ стандағы елшілігі ашылды. 
Қазақ стан Республикасы мен 
Беларусь Республикасы ара
сындағы дипломатиялық қарым
қатынас 1992 жылдың 16 қыр
күйегінде орнаған. 

• 2011 жылы Әлия Молда
ғұлованың мемориалдық музейі 
жаңа экспонаттармен толық
ты. Музейге тапсырылған 
бағалы экспонаттардың ішінде 
артиллериялық миналардың жә
шігі, гаубица зеңбі регінің бөл
шегі, саперлық күрек, кас калар, 
Дегтярев пулеметінің дискі 
болды. 

• 2016 жылы Иорданияның 
KASOTC оқужаттығу орта лы
ғында арнайы мақсаттағы топтар 
арасындағы 8 жыл сайынғы 
«Warrior2016» сайысы өтті. 
Жарысқа қазақстандық әскери 
қызметшілер де қатысты. 

• 2017 жылы Қазақстан 
кино индустриясы тарихында 
алғаш рет 70Канн фести валінде 
(Франция) Қазақ станның ұлттық 
павильоны ашылды.
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БАСПАСӨЗ – 2021

Құрметті оқырман
2021 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС қарасты 
газеттерге жазылу жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 

6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін: 

6 айға – 4500 теңге.

Арқаның 
Бетпақ деген 
даласы бар...

Қала орталығынан шықтық. Мінгеніміз еңгезердей қос 
шетелдік автомашина. «Tоyota» деп аталады. Жол талғамайтын 
көлік жаңа, жапондардыкі.  

Кейінгі жылдары табиғат сақшыларының жағдайы едәуір 
жақсарған деп еститінбіз. Әсіресе, аймаққа қарасты жануарлар 
мен орман қорын күзететін инспекторлардың мінер көлігі, 
киер киімі, ішер асы да тәп-тәуір дрысталған деп айтылатын. 
Мына біз мініп келе жатқан «Tоyota Hilux» «Охотозопром» ӨБ» 
РМҚК мекемесінікі. Көпшілік «пикап» деп атайтын қарулы 
машинаның іші де кең. Бес адам еркін сияды. Артқы жүк 
салғышына бір айға жетер азығыңды артсаң да мыңқ етер емес.

4, 5-бетте 

«Қаржылық 
тұрақтылықты 
қамтамасыз ету 
маңызды»

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ұлттық банк төрағасы 
мен басқарма мүшелерінің 
2020 жылы жүзеге асқан 
ақша-несие саясатының 
қорытындысы, Мемлекет 
басшысының дағдарысқа 
қарсы бастамаларының 
орындалуы, қаржылық 
тұрақтылықты 
қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар, Ұлттық 
банктің алтын-валюта 
резервтерінің жай-күйі мен 
Ұлттық қордың активтері 
туралы есебін тыңдады.

Ерболат Досаев Прези дент 
ке бұған дейін берілген тап  
сырмалардың толық орын  дал   
ғанын баяндады. Ұлт тық банк 
сыртқы фактор лар    дың әсері 
жағдайында  макро   эко номика
лық тұрақты лық   ты қамтамасыз 
ету, эко но  ми каны қолдау 
және про ин фля циялық қа тер
ді төмендету үшін ынта лан
дыратын ақшанесие сая са тын 
жүргізді. Қабыл дан ған шара
лардың нәтижесінде ин фляция 
88,5% деңгейінде сақ талып, 
жыл қорытындысы бо йынша 
7,5% құрады.

Президенттің тапсырмасы 
бойынша жүргізіліп жатқан 
саясаттың тиімділігін арттыру 
және инфляцияның шекті 
межесін белгілеудің толыққанды 
режиміне көшу үшін Ұлттық 
банк Ақшанесие саясатының 
2030 жылға дейінгі стратегиясын 
әзірледі. Базалық мөлшерлеме 
жөнінде шешімдер қабылдау 
мақсатында Ақшанесие саясаты 
комитетін құрды.

Айтпақшы, бұл жолғы тілшілік 
қарекет инспекторлармен түйісті. 
Дұрысы, табиғат қорғау мекемесі 
жігіттерімен сапарға шықтық. 
Мақсатымыз сол – Қызылорданың 
бір бөлігіне кіретін Бетпақдала 
популяциясын көзбен көру. Онда 
дала аңы – ақбөкеннің төлдеу 
маусымы басталған. Жылда 
өтетін «Киік» акциясының нағыз 
ісқимылын тілшілермен бөлісуді 
облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық  
инспекциясы жөн деп санаған 
сыңайлы.

Сонымен орталықтан шы ғып, 
«ҚызылордаЖезқазған» авто  жо
лына түскен біз 200 ша қы рымды 
артқа тастаппыз. Осынша алысты 
игергенде ал дымыздан көрінгені 
«Құмкөл» мұнай кенішінің 
қалашығы. Бұдан бөлек, әр жерді 
«қара алтынды» сорып жатқан 
насосты ұңғымалар. Аралары 
300400 метрден астам, шашырай 
орналасыпты бұлар. Бірақ біздің 
меже әлі бұл емес.

Тәуелсіздік 
түлеткен сала

Азаттық туы асқақтаған 30 жылдың ішінде еліміз құрылыс 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында үлкен 
табыстарға қол жеткізді. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз 
ету мәселесі мемлекет үшін қашан да күрделі бағыттардың бірі 
болды. Елімізде 1991 жылдан бері қарай 170 млн шаршы метрден 
астам жаңа тұрғын үйдің салынуы, 1,6 млн-нан астам адамның 
баспанамен қамтылуы – соның айғағы.

Ғасырлар бойы бабаларымыз 
үшін асқақ арманға айналған 
тәуелсіздікке биыл 30 жыл 
толады. Тәуелсіздік алу, егемен 
ел болып, мемлекетімізді құру 
бізге оңай шаруа болған жоқ. 
Оның ауырауыр жолдардан 
өткен күрделі тарихы болды. 
Сынағы көп сындарлы кезеңнен 
сүрінбей өтіп, мәртебесі биік, 
тұғыры берік, мерейлі мемлекетке 

айналдық. Осылайша тарихтың 
жаңа айшықты парағына аты
мызды жаза бастадық.

Құрылысы қарқынды жүрген 
мемлекеттің экономикасы дамуы
мен қатар сол елдің қалалары 
мен елді мекендерінің дәулетіне 
сәулет кіріп, ажарлана түсетіні 
анық. Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдары құрылыс саласында 
тоқырау болғаны да рас. Десе 

де, уақыт өте келе, құрылыс 
саласы қарқын алды. Елбасының 
«Қазақстанның ширек 
ғасырдағы жүріп өткен жолын 
тек Қызылорда облысының 
өзінен көруге болады» деген 
сөзін бәріміз білеміз. Ендеше 
құрылыстың өңірде де дамығаны 
айтпаса да түсінікті.

– Әлем елдері арасын жа
қын дату, ақпарат алмасу және 
жанжақты коммуникация орнату 
жолында теле, радио, почта 
қызметтері мен жедел қарқынмен 
дамып келе жатқан интернет 
желілері адам өмірінің ажырамас 
қажеттілігіне, үлкен көмекшісіне, 
еліміздің стратегиялық маңызды 
саласына айналған.Үздіксіз ком
му никацияны қамтамасыз ету 
– күнделікті қиын жұмыс, озық 
жабдықтар мен заманауи тех
но логияларды қолдана отырып, 
жаңа жобалармен үнемі жұмыс 
жасау оңай емес екенін біз жақсы 
білеміз, – деді өңірлік ком муни
кациялар қызметінде өткен бри
фингте облыстық ішкі саясат 
басқар масының басшысы Мира 
Қазбекова.

Нақты кезеңде «Қазақ теле
ком» АҚ Оңтүстік өңірлік теле
коммуникация дирекциясы 
– облыс тұрғындарын сапалы 
байла  ныспен қамтамасыз етіп 
отыр  ған бірденбір іргелі ұжым. 
Бұған қоса, компания телеком
муникация қызметтерінің кең 
спектрін ұсынады. Мәселен, 
нақты кезеңде Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы жаңа көп
қабатты үйлерді кеңжолақты 
желіге қосу ісі белсенді жүріп 
жатыр. Онда жаңа аудандардың 
құрылысы қарқынды. Қазіргі 
кезде 54 жаңа ғимараттың 22сі 
телефондандырылған, қал ған дары 
қосылу сатысында. Жаңа ғима
раттардың 280нен астам тұрғыны 
интернетке талшықтыоптикалық 
байланыс желілері арқылы 
қосылып отыр.

Цифрлық теңсіздікті жою 
мақсатында былтыр «Қазақ теле
ком» «Талшықтыоптикалық 
байла ныс желілері технологиясы 
бойын ша ауылдық елді мекендерді 
кең жолақты қолжетімділікпен 
қамта масыз ету» ауқымды жоба
сын іске асырды. Облыста 
атал ған жоба аясында 14 елді 
ме кенде 52 мемлекеттік ме
кеме жоғары жылдамдықты ин

тернетке қосылды. Сондайақ, 
ауыл тұрғындарын жоғары жыл
дамдықты интернетпен қам та
масыз ету жұмыстары жүргізілуде. 

Бұған қоса, Жаңақорған 
ауданы әкімдігімен бірлесіп Жа
йылма ауылының тұрғындарына 
көп нүктелі технология бо
йынша трафикті сымсыз беру 
үшін радиомост ұйымдастырыл
ды.  Осы технологиямен сым
сыз байланыс Арал ауда ны
ның Тоқабай және Қазалы 
ауда нының Шәкен ауылына 
жет кізілді. Нәтижесінде аталған 
елді мекендердегі ондаған үй жо
ғары жылдамдықты интернетке 
қосылды.

Өңірді цифрландыру шең
берінде «Қазақтелеком» АҚ 
облыс әкімдігімен бірлесіп, ха
лық үшін әлеуметтік пайда 
ұсынуға бағытталған SmartCity 
элементтерін енгізу бойынша 
жұмыс жүргізуде. Олардың ішін
де қауіпсіздікті арттыру, қала
лық сервистер қызметтеріне 
қол  жетімділік, шығындарды 
азайту және ресурстарды тұ
тыну бағыттары бар. Мәселен, 
Қы зылорда қаласында оқушы
лар дың тәртібін бақылау және 
қауіпсіздігін арттыру мақса
тында «Мектептерде бұлтты 
бейнебақылау» пилоттық жобасы 
қолға алынып, іске асырылды. 
Жоба шеңберінде 14 мектепте 30 
күндік деректер сақталатын 420 
бақылау камерасы орнатылды. 

Қызылорда қаласы кор
пора тивтік сату орталы ғы  ның 
директоры Ержан Әбибул ла ұлы
ның айтуынша, «Қа зақ телеком» 
АҚ өзінің дәстүрлеріне бай 
және әрбір қызметкердің үлесін 
баға лайды. Жыл сайын кәсіби 
мере кеде компания басшы лы
ғы жетістіктерге жеткен қыз    мет   
керлерді көтермелеп оты    рады. 
Компания бизнеспро цес  терді оң
тайландырып, кор пора тивтік құн
дылықтарды әрбір қыз мет кер ге 
жақын ете алды. 

«СБ» ақпарат

ЖАҢА ЖОБАЛАР 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА

Елдің ақпараттандыру саласына байланысшылардың 
қосқан үлесі аса зор. «Қазақтелеком» АҚ облыстық филиалы 
қызметкерлері кәсіби мереке – Байланыс және ақпараттандыру 
қызметкерлері күнін биыл да атап өтті.
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БРИФИНГ

ОҚЫС ОҚИҒА

Саясат

Sb Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы» 

Мемлекет басшысына зейнет
ақы жинақтарын тұрғын үй жағ
дайын жақсарту және басқа да 
мақсаттарға пайдалану жөніндегі 
бастаманың орындалу барысы 
туралы мәлімет берілді. Биылғы 
1 ақпаннан бастап 1,3 триллион 
теңгеге жуық төлем жасалды.

Ұлттық банк төрағасы Мем
лекет басшысына қолмақол 
ақшасыз жасалатын төлем үлесінің 
артқаны туралы мәлімет берді. 
Бұл қашықтан сәйкестендіру 
қызметін енгізудің, банкаралық 
және эквайрингтік комиссиялар 
мөлшерін азайтудың арқасында 
жүзеге асқан.

Ұлттық банк төрағасының 
есебін тыңдаған ҚасымЖомарт 
Тоқаев былтырғы коронавирус 
пандемиясы мен мұнай бағасының 
төмендеуі ел экономикасына кері 
әсер еткенін айтты. Президенттің 
бастамасы бойынша дағдарысқа 
қарсы қабылданған теңдессіз 
шаралар топтамасы ұлттық эко
номиканың қатты құлдырауына 
мүмкіндік бермеді және іскерлік 
белсенділікті сақтап қалуға жол 
ашты.

– Экономикалық белсенділік 
тө мендеп кетті. Бірақ дер кезінде 
шаралар қабылдап, ахуалды одан 
бетер ушықтыруға жол бер ген 
жоқпыз. Ұлттық банк эконо
миканы қолдау және халықты 
жұмыспен қамту шараларына 
2,3 триллион теңге бөлді. Соның 
арқасында жаппай жұмыс
сыздықты болдырмай, бизнестегі 
іскерлік белсенділікті сақтауға 
жағдай жасап келеміз. Қазіргі 
уақытта Ұлттық банктің Үкіметпен 
әлеуметтікэкономикалық салада 
тиімді жұмыс істеуі айрықша 
маңызды, – деді Мемлекет 
басшысы.  

Президент инфляцияны тұрақ
тандыру ақшанесие саясатының 
негізгі міндеті екенін атап өтті. 
Вакциналау және дағдарыстан 
кейінгі қалыпқа келтіру жұмыс

тарындағы ілгерілеудің арқасында 
қаржыландырудың қолжетімділігі 
өте өзекті мәселе болып отыр.

Бұл тұрғыда іскерлік бел сен
діліктің артуына орай Ұлттық 
банктің экономиканы тікелей 
қар жыландыруы төмендей беруі 
керек.

– Пандемия кезінде Үкімет 
менің тапсырмам бойынша жалпы 
экономиканы, оның ішінде, шағын 
және орта бизнесті қолдау үшін 
теңдессіз шаралар қабылдады. 
Құны 15 миллиард доллар болатын 
дағдарысқа қарсы шаралардың 
3 топтамасы жүзеге асырылды.  
Әрине, мемлекеттің бизнесті 
үнемі қаржыландыра алмайтынын 
түсінген жөн. Ұлттық банктің 
белсенді атсалысуы экономикалық 
белсенділік пен екінші деңгейдегі 
банктердің белсенділігін қайта 
қалпына келтіруге ықпал етуі 
тиіс. Сондықтан несиелеудің 

жеңілдетілген бағдарламасының 
аяқталуына орай мемлекеттік 
қолдау шаралары нарықтық 
механизмдерге жол беруі керек. 
Мұны әлеуметтікэкономикалық 
ахуалды ескере отырып, біртіндеп 
атқару қажет, – деді Президент.

Мемлекет басшысының пікі
рінше, пандемия жағдайында және 
экономикалық ахуал нашарлаған 
кезде Ұлттық банк өзіне жүктелген 
міндетті дұрыс атқарды. 2020 
жылы Ұлттық қордан жасалған 
трансферт 55 процентке артып, 4,8 
триллион теңгеге жетті. Ұлттық 
қордың негізгі міндеті және 
әлемдік дағдарыс жағдайында бұл 
әрекеттер өзін ақтады.

 – Үкімет осы жылы да Ұлт
тық қордан 4,6 триллион теңге 
сұрады. Бұл – өте мол қаржы. 
Аталған қаражат дағдарыстан 
кейінгі дамуға бағытталып, 
тиімді жұмсалуы керек. Сонымен 

қатар экономика қайта қалпына 
келгеннен кейін республикалық 
бюджет трансфертке арқа сүйемеуі 
қажет. Бұл – Үкіметке жүктелген 
міндет. Келешекте Ұлттық 
қордың қаржысын пайдалануды 
ең  төменгі шекке дейін қысқарту 
керек, – деді Мемлекет басшысы.

Ұлттық банктің Ұлттық 
қорды басқаруға байланысты 
қызметі оң бағаланды. 2020 
жылдың қорытындысы бойынша 
инвестициялық табыс 7,6% құрады 
немесе 4,2 миллиард долларға 
жетті, ал, биылғы 4 айдың ішінде 
940 миллион доллар болды. 
Президент Реформалар жөніндегі 
жоғары кеңестің отырысына 
Ұлттық қорды басқаруды одан әрі 
жетілдіруге қатысты ұсыныстар 
әзірлеп, енгізуді тапсырды.

Сонымен қатар Үкіметке 
Ұлттық банкпен бірлесіп, фискал
дық тәртіпті күшейту үшін 

2021 жылдың соңына дейін 
контрциклдік бюджет ережесін 
заң жүзінде бекітуді тапсырды.

– Үкімет Ұлттық банкпен 
бірлесіп мемлекеттік қарыз алу 
саясатын жүйелі түрде жүргізіп 
келеді. Алдымызда қор нарығын 
жаңа деңгейге шығару үшін 
ведомствоаралық үйлестіру жұ
мыстарын арттыру міндеті тұр. 
Мемлекеттік құнды қағаздарды 
халықаралық индекстерге енгізу 
жөніндегі ісқимыл жоспарын 
жүзеге асыру үшін Қаржы 
министрлігінің, Ұлттық банктің, 
Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің өзара іс
қимылын күшейту керек, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Кибер қауіптерден қорғану 
мәселесінің өзектілігін ескере 
отырып, қаржы секторының кибер 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
Ұлттық банкке 2022 жылдың 1 
шілдесіне дейін жинақтаудың, 
мониторингтеудің және қаржы 
саласындағы кибер дауларға 
қарсы әрекет етудің бірыңғай тех
нологиялық платформасын енгізу 
тапсырылды. 

Мемлекет басшысы жиынды 
қорытындылай келе Ұлттық 
банктің жылдық есебіне оң баға 
берді.

– Бүгінгі талқылауларды ескере 
отырып, Ұлттық банктің 2020 
жылдың қорытындысы бойынша 
берген есебін оң бағалаймын. 
Қазіргі жағдайда қаржылық тұрақ
тылықты қамтамасыз ету өте 
маңыз ды деп санаймын. Ұлттық 
банк Агенттікпен бірлесіп, ақша
несие саясатының тиімділігін 
және қаржы секторының әлеуетін 
арттыру жұмыстарын жал
ғастыруы қажет, – деді Қасым
Жомарт Тоқаев.

Жиынға ПремьерМинистрдің 
бірінші орынбасары Әлихан 
Смайылов, Ұлттық экономика 
министрі Әсет Ерғалиев, Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту 
агенттігінің төрайымы Мәдина 
Әбілқасымова қатысты.

«ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҢЫЗДЫ»

Каналға құлаған 
көлікте жолаушы 
көз жұмды

Қызылордада бес адам мінген 
көлік канал дағы суға құлап, бір адам 
көз жұм ды. Оқиға кеше, 17 мамырда 
сағат 04.50 шамасында болған. Сол 
уақытта бес адам мінген «Skoda» 
көлігі «Қызылорда-Жезқазған» 
трассасы бойындағы каналға құлап 
кетті.
Облыстық төтенше жағдайлар депар

тамен тіне түскен аталған шақырту бойынша 
оқиға орнына жедел құтқару жасағының 
құт қарушылары дереу жетті. Автокөлік 
ішінде болған жүргізушіден бөлек 3 

жолаушы жедел жәрдем қызметі арқылы 
дәрігер қарауына жөнелтілді. 

«Олардың денсаулығы қалыпты. 
Дәрігерлер тексеруінен өтті. Ал оқиға 
орнында 1961 жылғы жолаушының көз 
жұмғаны белгілі болды. Құтқарушылар 
оның жансыз денесі мен автокөлікті сыртқа 
шығарып алды», – деп мәлім етті облыстық 
Өрт сөндіру және авариялық құтқару 
жұмыстары қызметінің баспасөз хатшысы 
Әлия Ережепова.

Сондайақ, Шиелі ауданында Ханқожа 
көлінде катамараннан  суға құлап кеткен 
1997 жылғы жігіт көз жұмды. Оқыс оқиға 
Шиелі ауданына қарасты Бәйгеқұм елді 
мекені тұсындағы Ханқожа көлінде болды. 

Ол жергілікті тұрғындардың күшімен 
жағаға шығарылды. Ауруханаға барар 
жолда көз жұмды. Аталған азаматтың 
ешқандай ішімдік ішпегені анықталды.

Топтық төбелесте 
жарақат алды

Облыс орталығындағы 
көпқабатты үй лер дің бірінің 
ауласында жасөспірімдер-
дің арасында жанжал туындап, 
топтық төбелеске ұласқан. 
Патрульдік полиция батальонының 
қызметкерлері төбелестің жолын 
кесті. Оқиға орнынан қалалық 
полиция басқармасына 14 
жасөспірімді жеткізді.

Төбелес салдарынан бір жасөспірім 
пышақ жарақатын алып, медициналық 
мекемеге жеткізілді. Жасөспірімнің өміріне 

қауіп төніп тұрған жоқ.
«Күдікті ретінде кәмелетке толма ған 

жасөспірім анықталды. Оған  күзетпен ұстау 
жөніндегі бұл тартпау шарасы қолданылды. 
Қалған жасөспірімдердің ісәрекетіне 
құқықтық баға берілетін болады. Оқиғаның 
мәнжайы анықталуда», – деп мәлім етті 
облыстық полиция департаментінен.

Аталған дерек бойынша, ҚР Қылмыстық 
кодексінің 293бабы 3бөлігі 2тармағымен 
сотқа дейінгі тергептексеру амалдары 
жүргізілуде. Олардың атааналарына 
қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің 127бабы 3бөлігіне 
сәйкес әкімшілік шара көру мәселесі 
қарастырылуда.

«СБ» ақпарат

Саладағы сапалы қызмет тиімді 
технологияға ғана емес, алдымен 
потенциалы мықты мамандарға 
байланысты. Сонда ғана стартап жо балар 
тез іске қосылып, идея игілік әкеледі. 
«Қазақтелеком» АҚда қызмет ететін әр 
маман байланыс саласының қырсырын 
меңгеріп қана қоймай, жаңалықты жүйеге 
жылдам енгізуге барын салады. 

Компанияның облыстық филиа лында 
еңбек жолын инженерлік қызметтен 
бастаған Ержан Наурызбаев – қазір 
«Корпоративті сату орталығының» 
директоры. Ол мекеменің бағыты 
коммерциялық болғанымен, шалғайдағы 
мектеп пен медицина ұйымдарына 
интернет тарту үздіксіз жүргізілуде екенін 
атап өтті. Ойда жоқта қызметтің көбі 
онлайнға ауысқанда интернеті әлсіз ауыл 
тұрғындарына оңай тимегені белгілі. Қазір 
бұл олқылықтың орны толып келеді.

– Осы кезге дейін 120дан астам 
мекемені жоғары жылдамдықты интернетке 
қостық. Ал мектептердің мұндай 
интернетке қосылу деңгейін 80нен 93 
процентке көтеру үшін ауқымды жұмыс 
атқарылды. Алыс ауылдарға интернет 
желісін жүргізу мәселесі республикалық 
деңгейде шешілуде, ол министрлік арқылы 
мемлекеттікжекеменшік әріптестік 

аясында атқарылады. Бүгінде компания 
қоғаммен байланысты нығайту үстінде. 
«Ақылды қала» бағытында өмір сүру 
сапасын жақсарту үшін тұрғындарға 
қолайлы жаңа қызметтер ұсынуда, – деді 
Ержан Абибуллаұлы.

Расымен «Қазақтелеком» десе, үй 
телефонын еске түсіретін кезең өтті. Нарықта 
ұялы байланыс опера торларының арасында 
мықты бәсеке қалыптасқаны белгілі. Десе 
де, «Қазақтелеком» – ел тұрғындары үшін 
қашанда сенімді, сұранысқа орай ұсы
нысты арттырып, көптің көңілінен шыққан 
ауқымды компания.

Қай мекеме болмасын тірлігіне 
тиянақты, тәжірибелі кадр қалып тастыруға 
мүдделі. Орталық директоры өзінің де 
өткен жылы 60тан астам курсқа қатысып, 
білім жетілдіргенін атап өтті. 

– Жас маман ретінде еңбек жолын 
ком пания да желіні дамыту торабында 
абоненттерге интернет қызметін көрсету 
бойынша инженер болып бастадым. Бірнеше 
сатыдан өткеннен кейін үш жыл бұрын 
орталық директорлығына тағайындалдым. 
Бұл қызмет жас талғамайды деп ойлаймын 
әрі басшылар туралы бұрын қалыптасқан 
стереотиптер өзгерді. Жұмыс барысында 
тұрғындардың сенімінен шығу – қашанда 
маңызды, – деді ол. 

«ҚОҒАММЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ 
НЫҒАЙТУДАМЫЗ»

Цифрландыру бағытындағы 
жаңалықтар коммуникация 
қызметін жандандырды. Еліміздегі 
іргелі компания «Қазақтелеком» 
АҚ бүгінде телефония қызметі ғана 
емес, спутниктік, магистральді және 
ұялы байланысты қамтамасыз етеді. 
Соның арқасында шалғай ауылдарға 
интернет желісін тарту мәселесі 
шешімін тауып келеді.

«ҮШ ОН 
ЖЫЛДЫҚ 
БЕЛЕС» 
ЭКСКУРСИЯЛАР 
ШЕРУІ

Ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына орай 
облыс музейлері 
экспозицияларының 
«Үш он жылдық белес» 
атты экскурсиялар 
шеруі өтеді. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен 
брифингте облыстық 
мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы 
басшысының міндетін 
атқарушы Нұршат 
Наурызбаева айтты.

Жалпы облыста 14 музей 
бар. Олардың қоры палеолит 
дәуірінен бастап қазірге дейінгі 
өлкенің тарихынан, экономикасы 
мен мәдениетінен, әдебиеті 
мен өнерінен, флорасы мен 
фаунасынан сыр шертетін тарихи 
құндылықтармен толыққан, 
жәдігер саны 146 923тен асады. 

– Облыс музейлерінде экс
кур  сиялар, лекциялар, көр
мелер, шеберлік сағаттары, 
тарихитанымдық видеолар 
ұйым  дастырылды. Сондайақ, 
Facebook, Instagram әлеуметтік 
желілеріндегі парақшаларына, 
музейдің жеке сайтына жария
ланып, халық назарына ұсы
нылуда. «Музеолог» бағдар лама
сына 770 экспонат, облыстық 
музейде 200 экспонат енгізілді, 
–деді облыстық тарихиөлкетану 
музейінің директоры Сапар 
Көзейбаев. 

Қазір Жаңақорған аудандық 
тарихиөлкетану музейіне жер 
телімі беріліп, жаңа ғимарат салу 
жоспарлануда. Сондайақ, Шиелі 
аудандық тарихиөлкетану 
музейінің құрылысы жаңадан 
салы нып, экспозициясын жасақ
тау басталды. 

Облыста Халықаралық му
зейлер күніне орай ауқымды 
шара лар ұйымдастырылу жос
пар лануда. Мәселен, «Менің 
музейім» атты ашық есік күні. 
«Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
– 30 экспонат» атты ашық аспан 
астындағы музейге сый акциясы 
және Мәдениет қайраткері, 
Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі Аманкелді Кененбаевтың 
қатысуымен «Өзіңді суретші 
сезін» атты перформансы ұйым
дастырылады.

ТИІСТІ 
ЖҰМЫСТАР 
ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Кеше өңірлік коммуни-
кациялар қызметінде 
облыс бойынша 
экологиялық реттеу және 
бақылау департаментінің 
басшысы Нұржан 
Өмірсерікұлы және 
облыстық индустриялық-
инновациялық даму 
басқармасы басшысының 
орынбасары Жанар 
Берденованың 
қатысуымен брифинг өтті.  
Онда Арал ауданындағы 
кальцийлендірілген сода 
зауытының құрылысы 
туралы айтылды.

Қазіргі таңда мемлекеттік 
индустрияландыру бағдарламасы 
аясында облыста жылына 300 
мың тонна кальцийленген сода 
өндіретін зауыт жобасын іске 
асыру бойынша тиісті жұ мыстар 
жүргізілуде. Жобаны іске асыру 
93,5 млрд теңге жуық инвестиция 
тартуға және ішкі нарықтың 75% 
қажеттілігін өтейтін импорт 
алмастырушы ірі өндіріс орнын 
құруға мүмкіндік береді. 

Айта кетейік, кальцийленген 
сода өндіру үшін негізгі шикізат 
түрлері бойынша жер қойнауын 
пайдалануға лицензиялар беріл
ген. Өткен жылдың тамыз айында 
жоба бойынша мемлекеттік 
экологиялық сараптаманың оң 
қорытындысын қажет ететін 
соңғы нысан суларды жинайтын 
шлам сақтау қоймасына оң 
қорытынды алынды.

Зауыт құрылысын бастау 
үшін барлық дайындық жұ
мыстары аяқталған (жобалау 
жұмыстары аяқталды, жер телімі, 
шикізат, қажетті инфрақұрылым, 
технологиялары, тұтынушылар 
және инвестор мәселелері 
шешілген). Осыған орай, 14 
мамыр күні Арал ауданында 
ардагерлер, белсенділер, жоба 
бастамашылары және жергілікті 
атқарушы органдармен Қоғам
дық кеңес өткізілді. 

«СБ» ақпарат

ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ 
ЖҰМЫСЫ 
ЖҮРГІЗІЛУДЕ

АРАЛ. Жылда көктем мен күзде 
Конго-Қырым геморрагиялық 
қызбасы ауруының алдын алу 
мақсатында елді мекендерде кенеге 
қарсы залалсыздандыру жұмысы 
жүргізіледі.

Биыл да арнайы мекеме Арал қаласы 
мен ауылдық округтерде бекітілген кестеге 
сәйкес шараларды бастады. Одан бұрын 
әрбір тұрғын мал қораларын тазалап, 
дайындық жасауы тиіс. Осы орайда арнайы 
топ елді мекендерді аралап мониторинг 
жүргізеді.

ЕҢБЕК ЖӘНЕ СОҒЫС 
АРДАГЕРІНІҢ ЕСІМІ 
БЕРІЛДІ

ШИЕЛІ. Аудан орталығындағы 
«Шұғыла» ықшам ауданында 
жаңадан ашылған көшеге соғыс 
және еңбек ардагері Ақтай 
Арзықұловтың есімі берілді. 
Шараға аудан әкімінің орынбасары 
А.Есмаханов пен зиялы қауым 
өкілдері қатысты.

А.Арзықұлов 1917 жылы Шиелі 
ауданының Сұлутөбе ауылдық округі 1 
Май совхозының Борлысай елді мекенінде 
дүниеге келген. 1941 жылы әскер қатарына 
алынып, сол жылы шілдеде Ұлы Отан 
соғысына аттанып, атақты маршал 
Рокоссовскийдің қарамағында болған. 

1945 жылы соғыс аяқталғаннан кейін орыс
жапон соғысына қатысқан. 1946 жылдың 
аяғында елге аманесен оралып, еңбекке 
араласып, Тартоғай кірпіш зауытында 
абыройлы еңбек етті. 

1961 жылы 10 гектар жерге баубақша 
егіп, алма өсіріп, бағбандықпен айналысып, 
Тартоғай ауылының гүлденуіне, халықтың 
әлауқатының артуына зор үлес қосты. 
Еңбек және соғыс ардагері бес ұл, бір қыз 
тәрбиелеп өсірген отағасы бола білді. 

1945 жылы қан майданда жүргенде 
жауынгер Иосиф Сталиннің №372 
бұйрығымен Ұлы Отан соғысына қатыс
қаны үшін «Алғыс хатпен», екі мәрте І 
дәрежелі «Қызыл Жұлдыз» орденімен және 
көптеген медальмен наградталған.

ЖАЛҒЫЗБАСТЫ 
АНАҒА – БАСПАНА

ЖАҢАҚОРҒАН. «Жаңарған 
Жаңақорған жастары» қоғамдық 
қоры дәстүрлі жолмен биыл да 
мүмкіндігі шектеулі балалар 
тәрбиелеп отырған жалғызбасты 
анаға үй салып берді. Баспана 
кілтін табыстауға аудан әкімі 
Руслан Рүстемов қатысып, ізгілікті 
іс жасаған ерікті жастарға алғыс 
білдірді.

«Рахымы мол Рамазан айында 
қайырымды істеріңізбен белсенділік 
танытқандарыңыз үшін сіздерге алғыс 
білдіремін. Ұйымшыл жандардың ортасына 
айналған еріктілер тобы мәденирухани 
кемелденуімізге аянбай қызмет ете береді 
деген сенімдемін. 15 мамыр – Халықаралық 
отбасы күніне тұспатұс келіп, баспаналы 
болған отбасының қоныс тойы құтты 
болсын!» – деді ол.

17 МАМЫР – БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ
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Құрылысы қарқынды жүр  ген мемле
кеттің эконо ми касы дамуымен қатар сол 
елдің қалалары мен елді мекендерінің 
дәулетіне сәулет кіріп, ажарлана 
түсетіні анық. Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдары құрылыс саласында тоқырау 
болғаны да рас. Десе де, уақыт өте 
келе құрылыс саласы қарқын алды. 
Елбасының «Қазақстанның ширек 
ғасырдағы жүріп өткен жолын тек 
Қызылорда облысының өзінен көруге 
болады» деген сөзін бәріміз білеміз. Ен
деше құрылыстың өңірде де дамығаны 
айтпаса да түсінікті.

Бұл орайда Сыр елінде үлгі етерлік 
іргелі істер баршылық. Айтары жоқ, 
баспаналы болу – адам өміріндегі ең 
маңызды әрі қуанышты сәттердің бірі. 
Кейінгі жылдары осындай бақытқа 
бөленген қызылордалықтар аз емес. 
Облыс орталығында тұрғын үй құры
лысының ерекше қарқын алуы – толай
ым табыстарымыздың бірі. Аймақ бой
ынша 19912020 жылдар аралы ғында 
барлық қаржыландыру көз дері есебінен 
жалпы ауданы 7 млн 372 мың шаршы 
метрді құрайтын тұрғын үй пайдалануға 
берілген.

Сегіз жылдағы 
серпіліс
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 

Тоқаев ұлық тау рәсі мінде алдағы уақыт
тағы он маңызды бағыттың бірі ретінде 
тұрғын үй мә селесін шешуді атап көр
сеткен болатын. «Түрлі са нат тағы 
азаматтардың қол жетімді баспанаға 
ие болуына айрықша назар аудара
мын», – деді Мемлекет басшысы. Бұл 
бағытта Сыр өңірінде ауқымды істер 
атқарылған. «Бақбереке» ЖШС дирек
торы Қайрат Ерназаров жеке тұрғын үй 
құрылысын дамытуға жағдай жасалып, 
өңір құрылысшылары табысты еңбек 
етіп жатқанын айтады.

– Тәуелсіздік дәуі рінде Сыр 
өңірінің құрылыс шы лары нағыз ма
ман ретінде шыңдалдық, мол табысқа 
жеттік. Кейбіреуіміз ірі компанияларға 
айналдық. Жұмысымыздың сапасы 
НұрСұлтан, Алматы қаласындағы ірі 
құрылыс компанияларымен деңгейлес 
жағдайға жетті. Бүгінде облыс ор талығы 
қарқынды құрылыс алаңына айналып, 
сол жа ғалау жаңа сәулетпен бой түзеуде. 
Құрылысшыларға ерекше алғысымды 
айтқым келеді. Аптап ыстық пен суық 
желдің өтіне қара мастан, жа саған 
қыруар ең бекте құ ры лысшылардың қол
таң басы бар.

Тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылық саласы қыруар қаражатты талап 
ететін сала екенін айтудың өзі артық деп 
ойлаймын. Таусылмайтын проблемалар
ды бір мезгілде шешуге қаржы жетпей 
жатады. Ал, мәселелер, әрине, шешілуі 
керек. Саладағы серпіліс тоқтамауы тиіс. 
Сондықтан, өздеріңіз білетіндей, биыл 
да бұл мақсатқа жеке құрылыс салушы
лар есебінен 248 пәтерлі 7 көпқабатты 
тұрғын үй пайдалануға берілетін бо
лады, – дейді серіктестік директоры 
Қайрат Ерназаров.

Салада кейінгі сегіз жылда айрықша 
серпін байқалады. Мысалы, аймақ 
бойынша 2004 жылы 92 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілсе, 
бұл көрсеткіш 2015 жылы 5,5 есе өсіп, 
500 мың шаршы метрге жетті. Об
лыста құрылыс көлемі 3,5 есе өсті, ал 
Қызылорда қаласында 8 есе артты.

2016 жылдың өзінде 80 көпқабатты 
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. 
Мұндай құрылыс қарқыны Қызыл
ордада ешуақытта болмаған. Осылайша, 
мың даған қала тұрғыны қоныс тойын 
тойлады.

2017 жылы оған дейінгі 23 жылғы 
қарқынды құрылыс нәтижесінде 11 жаңа 
шағын аудан бой көтерді.

2018 жылы Қызылорда облы сында 
көпқабатты 70 тұрғын үй құрылысы 
жүр гізілді. Онда барлығы 1790 пәтер 
бар. Нәтижесінде 1222 пәтерді қамтитын 
көпқабатты 56 тұрғын үй елдің игі

лігіне айналды. Сол жылы сатып алу 
құқығынсыз жалға берілетін тұрғын 
үй құрылысын жүр гізуге бөлін ген 4,3 
млрд теңге қаржы толығымен иге рілді. 
Оған 620 пәтерлі көпқабатты 17 үйдің 
құрылысы жүргізілді.

2018 жыл қорытын ды сымен Сыр 
өңірінде 699,6 мың шаршы метр тұр ғын 
үй пайдалануға бе рілді. Тағы бір айта ке
терлігі, жаңа аумақтарға жет кізілетін ин
женерлікком муни кациялық инфра құ
рылым жұмыстары бойынша да жүйелі 
істер ат қарылды. Бұл бағытта 50 жоба
ны іске асыруға қаралған 7,9 млрд теңге 
толығымен игерілді. Нәтижесінде Қы
зыл орда облысында 473,2 мың шақырым 

инженерлік инфрақұрылым же лілері ел 
игілігіне айналды.

2019 жылы аймақта тұр ғын үй 
мәселесін шешу мақ  сатында Қызылорда 
об лысын  әлеуметтікэконо мика лық да
мытудың 20192022 жылдарға арнал ған 
ке шенді жоспары әзірленді. Кешенді 
жоспардағы тұр ғын үй құ рылысын жүр
гізуде жалға берілетін тұр  ғын үй құры
лы сының бірін ші бағыты халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтарына 
арналған. Осы мақсатта республикалық 
бюд  жеттен 2019 жылға 2 млрд теңгеден 
астам қаржы бө лін ген. Екінші бағыты 
бо йынша көпбалалы аналарды тұрғын 
үймен қамтамасыз ету мәселесі 
ескеріледі. Оған 3 млрд теңгеден астам 
қаржы қаралды. Кешенді жоспар ая

сында аймақта аумағы 208,9 мың шар
шы метрді құрайтын 3510 пәтерді 
пайдалануға беру көзделді.

2020 жылы пандемия жағ дайындағы 
кедергілерге қара мастан, тұрғын үй салу 
жоспары 591 мың шаршы метр болса, 
бұл көрсеткіш те өсіммен орындалды.

Жалпы, кейінгі 8 жылда пайда
лануға берілген тұрғын үй көлемі 4 млн  
255 мың шаршы метрді құрап отыр. 
Осы жылдар аралығында он мыңға 
жуық пәтерді құрайтын 443 көпқабатты 
тұрғын үй бой көтерді. Сондайақ, 
жалпы ауданы 3 млн  456 мың шаршы 
метрді құрайтын жеке тұрғын үй халық 
игілігіне пайдалануға берілген.

Берері мол 
бағдарлама
Тұрғын үй – негізгі мәсе лелердің 

бірі. Азамат тардың әлеуметтік игілігі 
олардың тұрғын үймен қам тылуына 
тікелей байланысты. Бұл ретте негізгі 
қағидаты, әсіресе әлеуметтік әлжуаз 
топтағы тұрғындар үшін тұрғын үйдің 
қолжетімділігін арттыру болып қала 
бермек. Осы мақсатта тұрғын үй 
қолжетімділігін арттыруға ықпал ететін 
тұрғын үй бағ дарламаларының бірегейі 
– «Нұрлы жер».

ҚР Тұңғыш Президенті – Елба
сы  Н.Назарбаев «Нұрлы жер» бағ
дарламасын іске асырудың маңыз
дылығын, оның тұрғын үй құрылысына 

мықты серпін беретінін ерекше атап 
өткен еді. Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды 
бағдарламасы мен Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауында қолданыстағы 
тұрғын үй бағдарламаларын бірыңғай 
тұрғын үй саясаты аясында біріктіріп, 
2025 жылға дейінгі «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуді 
тапсырды.

Осылайша, «Нұрлы жер» тұрғын 
үйкоммуналдық да мытудың мем
лекеттік бағ дарламасы жылу және сумен 
жабдықтау, су тарту, ком муналдық сек
торды жаң ғырту және өңірлерді дамыту 
бағдар ламаларының ая сында үйлерді 

жөндеу мәсе лелерін біріктірді. Бұл рет
те бағдарламаның бер гені мол. Басты 
мақсаты –  қазақ стан дықтарды қол же
тімді тұрғын үймен қамтамасыз ету.

Елімізде әлеуметке бағ дарланған 
қолжетімді үйлер 2005 жылдан бері са
лына бастады. Мәселен, дәл сол жылы 
2,5 млн шаршы метр тұрғын үй бой 
көтерді. Арада он жыл өткенде, яғни 
2015 жылы аталған көрсеткіш 8,9 млн 
шаршы метрді құрады. Былтыр 15,3 млн 
шаршы метр тұрғын үйдің салынғанына 
куә болдық. Биылғы меже – 17 млн шар
шы метр. Байқағанымыздай, елімізде 
тұрғын үй құрылысы жыл өткен сайын 
қарқын алып келеді.

2020 жылы республика бойын
ша 140 мыңнан астам тұрғын жай 

пайдалануға берілді. Тұрғын үй құры
лы сына бағытталған инвес ти циялар 
2019 жылмен салыс тырғанда 33,6 про
центке өсіп, 2 трлн теңгені құрады. Яғни 
мемлекеттің 1 теңгесіне жеке инвестор
лардан 5 теңге тартылды. Осы жылдың 
бірінші тоқсанында да құ рылыс сала
сында дамудың оң серпіні байқалып 
отыр. Атап айтқанда, құрылысмонтаж 
жұмыстарының кө лемі өткен жылмен 
салыс тырғанда 13 процентке ұл ғай
ды. Бұл ретте өңірде де құрылыстың 
қарқыны жо ғары.

Өткен жылы облыста «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
тұрғын үй құрылысы мен инженерлік 
коммуникациялық инфра құры лым же
лілерін жүргізу үшін мемлекеттік бюд
жет есебінен 19,8 млрд теңге қаржы 
бөлінді. Сондайақ өңір бойынша 
барлық қаржы ландыру көздері есебінен 
1946 пәтерді құрайтын 98 тұр ғын үйдің 
құрылысы жүргізілді.

Биыл облыс бойынша «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасымен Жұ
мыспен қамту жол картасы аясында 
жалпы ауданы 142,3 мың шаршы метрді 
құрайтын 2158 пәтерлі 105 тұрғын үйдің 
құрылысын жүргізу, оның ішінде жыл 
аяғына дейін жалпы ауданы 104,6 мың 
ш.м болатын1575 пәтерлі 61 тұрғын үйді 
қолданысқа беру жоспарда тұр.

Сондайақ, бағдарлама ая сында биыл 
662 пәтерді құ райтын 16 жалға берілетін 
тұрғын үй пайдалануға бері леді. Оның 
ішінде, 232 пәтер халықтың әлеуметтік 
жағынан осал топтарына, 430 пәтер аз 
қамтылған көпбалалы отбасыларына та
бысталатын болады.

Қызылорда 
көш басында
Тәуелсіздік тойы қар саңында да 

құрылыс саласы жоғары өсу дина
микасын көрсетуде. Жақында ғана 
ҚР Ұлттық экономика министрі Әсет 
Ерғалиев Үкімет отырысында елімізде 
орындалған құрылыс жұмыстарының 
көлемі 12,5%ке ұлғайғанын айтты. 
Министр барлық өңірлерде өсім бар 
екенін айта келе, құрылысмонтаждау 
жұмыстарының жоғары қар қыны Қы
зылорда облысында байқалатынын 
атап өткен еді.

Бұл ретте облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Сыр дарияның сол жаға
лауында болғанда: «Біз тұрғын дардың, 
әсіресе аз қамтылған отба сылардың әл
ауқатын ойлауымыз қажет. Сондықтан 
қаржыны бөлер алдында, бүгінгі 
жағдайға икемделген жобаға басымдық 
береміз. Әсіресе тұрғын үй құрылысы 
сапалы жүргізіліп, мерзімінде аяқталуы 
тиіс», – деген еді.

Аймақ басшысының тұ рақты 
бақылауындағы салада биыл атқа
рылмақ жұмыстар да ауқымды. Ұлт тық 
қор есебінен аз қамтылған көп балалы 
отбасылар үшін 342 жалға берілетін 
пәтер сатып алынады.

– Әлеуметтік саясаттың маңызды 
бағыттарының бірі – азаматтарды 
қолжетімді және сапалы тұрғын үймен 
қамтамасыз ету. Үстіміздегі жылы 
тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарды 
кре диттік үймен қамтамасыз ету үшін 
665 пәтерді құрай тын 38 тұрғын үй пай
далануға беріледі. Барлық жұмыстар 
облыс әкімдігінің бақылауында. 
Биылғы жоспар толықтай орындала
ды, – дейді облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы 
басшысының орынбасары Арнұр Нұр
маған бетов.

Биыл азаттықтың ақ туы аспан
дағанына 30 жыл тол мақ. Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова жыл басын
да халық алдында есеп беріп, өткен 
жылды қорытындылап, алда тұрған 
міндеттерді електен өткізе келе: 

– Қорқыт бабамыздың «Жер 
қадірін ел біледі, ел қадірін ер біледі» 
деген жақсы сөзі бар. Расында, бұл 
жетістіктеріміздің барлығы – Елба сы
ның бастамасымен, Прези ден ттің бас
шылығымен елдің бүгіні мен болашағы 
үшін еңбек етіп жүрген барлық қазақс
тандықтардың, яғни, сіздер мен 
біздердің, бір лесе ат қарған ауқымды 
істері міздің нәтижесі, халық артқан се
німнің жемісі, – деген болатын.

Тәуелсіздік – басты құн
дылығымыз. Мерейлі жылға талай 
қиындықты еңсере отырып үлкен 
жетістікпен жеткен, еркіндігімізбен 
бірге түлеген саланың бірі – тұрғын үй 
құрылысы. Бұл сөзімізге 2021 жылы 
Қызылорда облысы әкімдігі мен ҚР 
ПремьерМинистрі арасындағы бекі
тілген Меморандумға сәйкес облыс 
бойынша барлық қар жыландыру 
көздері есе бінен 644,7 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілетіні 
дәлел бола алады.

Тәуелсіздік 
түлеткен сала

1-бет



Осы кезде мемлекет салған 
асфальттан кәдімгі қара жолға 
ауысқанбыз. Қазақ айта беретін, 
«қарға ұшпайтын» маң дала 
басталды енді. Мұнда әзірге 
сән беріп тұрған жусанның 
кө гі. Одан қалса сидаңдап өс
кен жыңғыл да ұшырасады. 
«На ғыз Бетпақдалаға кіріп ке
леміз» дейді инспектордың бі
рі Қайырбек аға. Шетелдік кө
ліктің артқы терезесін сырғыта 
түсіріп, төңірекке көз салдық. 

– Әне, «Жиһантөбе» көрінді, 
– деді «Охотозопром» ӨБ» 
РМҚК өңірлік филиалының бас 
маманы Расул Маханов.

Әпсәтте төбеге ырғып 
шық  қан қос «Пикаптың» өкпесі 
әзір алқына қоймаған. Сонда 
да кабинадан түсіп, жанжаққа 
бажайлап қарай бастадық. Біз
бен бірге жүрген облыстық 
ор ман шаруашылығы және жа
нуарлар дүниесі аумақтық инс
пекциясының бөлім басшысы 
Олжабек Холов пен бас маман 
Кенжеғазы Нұрылдаев дүрбімен 
алыстағыны көздемелейді. Ал 
командир Расул Маханов қа
сында инспекторлар Қайырбек 
Маханбетәлиев, Нұржан Бал
жановқа қысқа да нұсқа тап
сырма бере бастады. 

Киіктің мекеніне келіп 
қалдық...

Қазақ даласында 
334 мыңнан астам 
киік жүр
Біздің «Жиһантөбеден» 

бас талған бағыт өндімеуге ай
налды. Өйткені, жолсыз жермен 
келеміз. Жиі тоқтаймыз. Киік 
төлдейдіау деген сайжыра
ларды инспекторлармен бірге 
жаяу шолып шығамыз.

«Арқаның Бетпақ деген 
даласы бар,

Бетпақ – шөл, ойлықырлы 
панасы бар.

Сол шөлде ел жоқ, күн жоқ 
өсіпөнген

Жәндіктің киік деген 
баласы бар...»

Сәкен ақын жырлайтын 
Сарыарқаның Бетпақтай шөлді 
даласын осылай аралап келеміз. 

Құс атаулыдан әзірге ке
зіккені бірекі түрі ғана. Бі
ріншісі – қарақұс. Онда да 
ала са болғанымен, діңі мықты 
сек сеуілді бұтаға балапан бас
қан ұябасарына кезіктік. Кей
кейде алдымыздан шыдамсыз 
безгелдек ұшады. Жұмыртқа 
басар уақыты болса керек 
бұның да.

– Мұнда келіңдер, – деп ай
қайлады 100 метрден әрірек 
жүрген инспектор Кенжеғазы.  
– Қызық көрсетейін сендерге.

Жусан мен баялышқа сүріне
қабына жетіп бардық. Сондағы 
көргеніміз – қара топырақ үс
тіндегі үш жұмыртқа.

– Бұлдырықтікі ғой. Әне 
ұшып жүр. Бұл да безгелдек 
секілді «Қызыл кітапқа» енген 
құс. Қарашы, ұясын топыраққа 
шұқырлап салғанын. Өзі жыл
дам ұшқанмен, жерде жорғалап 
жүргенде байқамай да қаласың. 
Осы дала топырағымен түстес, 
– деді инспектор Кенжеғазы.

Әріптесім, фототілші Нұр
болат фотоаппаратын жерде гі 
жұмыртқаға қаратып,  шақыл
дата «сөйлетуге» кіріскен.

Бетпақдаланың барлық 
же рі сондай деуге келмес, бі
рақ кейде бізге түйетабан өс
кен аумақ ұшырасады. Мұн
дайда көліктен түсіп, әрі 
тү йе табанның астын түрткілеп 
кө реміз. Оның да себебі бар.

– Аналық киік туа салысы
мен лағының қасында үнемі 
бола бермейді. Жайылымға 
шы ғады не әлденеден үркіп 
басқа шетке ығысуы мүмкін. Өз 
түйсігімен қауіптің алдын алып, 
төлін түйетабан жапырағының 
астына жасырып кетеді. Өз
дерің көргендей, жапырағы 
түйенің табаны секілді, астына 
лақ еркін сыйып кететіні бел
гілі. Ұрпағын қорғауда олар да 
осындай айлаға барады, – деп 
дала аңының өзгешелігін тілге 
тиек етті инспектордың бірі 
Нұржан Балжанов.

Осы кезде «Киік» акция
сының маңыздылығын сөз еткен 
облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі ау
мақтық инспекциясының бөлім 
басшысы Олжабек Холов біз

дегі киіктің санын да айтып 
қалды.

– Қазақ даласында 334 мың
нан астам киік жүр. Әзірге 
санақ қорытындысы осындай. 
Үстіртте 5900, Бетпақдалада 
111500, Орал популяциясында 
217000 бас киік бары ғылыми 
ұйымдар жүргізген санақ жұ
мыстарында белгілі болды. 
Ал биылғы киік санының қо
рытындысы енді белгілі бо
лады, – деді бөлім басшысы.

Енді қараңыз. Соңғы 78 
жылда киік өспесе азаймаған 
дейді мамандар. Анықтама ре
тінде  айтсақ, 2012 жылы бізде 
135 мыңнан аса киік өрсе, араға 
бес жыл салып, қайта санасақ, 
2018 жылы 215 мыңнан асқан. 

Біз көрші Ақтөбе, Қарағанды 
жері, одан әрірек Қостанай мен 
Ақмола облыстарының аума
ғында жосып жүрген киіктің 
Сырға қарай көбіне қыс түсе 
ауатынын ғана білетінбіз. Киік 
санының артуы – 2012 жылғы 
ҚР Үкіметінің 25 шілдедегі 
№969 қаулысына сәйкес жүзеге 
асырылған шаралардың арқасы. 
Өйткені, қаулыда көрсеткендей, 
киікті 2020 жылға дейін аулауға 
тыйым салынды. Ал былтыр 
бұл тыйым 2023 жылға дейін 
ұзартылды. 

Иә, дала қорықшылары қор
ғайтын түз жануары өсіп келеді. 
Оған да шүкір делік.

Бір лақтың мың 
«анасы» бар
«Жиһантөбеден» шыққалы 

6070 шақырым жол жүріппіз. 
Арнайы база саналатын «Ит
кеткен» бұлағының басына 
жетуіміз керек. Мұнда «Охо то
зо промнан» жасақтал ған жедел 
әрекет ету тобы бізді күтіп тұр. 

Осы топ жетекшісі Ербол 
Есенбековпен бірге Талғат 
Баймұқан, Базарғали Елешов, 
Бақытжан Исмайлов, Ғалым 
Асанов сияқты инспектор лар
мен 15 күн бойы елсізде жүреді. 
Вахталық әдіспен жапан түзде 
киік тыныштығын күзетіп жүр. 
Әсіресе осы мамыр айындағы 
төлдеу науқанында олардың 
жұ мысы тіпті қарбалас.

Кешкілік «Иткеткен» бұла
ғының басында табиғат сақшы
ларымен еменжарқын әңгіме 
басталды.

– Мына басы Ұлытаудан 
келер қар суы Бетпақдаладағы 
Ақшалы, Қалмаққырған өзен
де ріне түседі. Одан бөлек, әр 
жерде кеңес үкіметі қазған жер
асты суы – бұлақтар да бар. 
«Наурызбай», «Командир» 
сияқ ты жерлердің барлығында 
жүрген киік осы су маңына 
жақын жайылады. 

Бұрын «Промхоз» деп ата
латын мекеме Ақшалыда тұр
ды. Ақшалы Жезқазған аума
ғына жататын Киікші дейтін 
жердің қасында. Онда осы 
дала аңы – киікті атып, етін дү
кендерге өткізді. Мүйізін дә
рілік мақсатқа, терісін жеңіл 
өнеркәсіпке пайдаланды. Есеп

сіз киіктің пайдасын осылай 
көрді. Бір қызығы, киіктің кү
йекке түсер кезінде де, туар 
ал дында аталған мекеменің 
аңшылары мылтық ұстамайтын 
болған. Ал 1990 жылдардан 
бастап киік саны тым құлдырай 
бастады. Түрлі себеппен саны 
азайды, – дейді көп жылдан бері 
инспектор болған Базарғали 
аға.

Деректерге сүйенсек, 2003 
жылы Қазақстанда 21 мыңнан 
сәл асатын ақбөкен жүріпті. 
Бұл кезінде 1 миллион 200 
мың бас киіктен қалғаны еді. 
Елсізде өрген түз жануарының 
80 проценті Қазақстанда мекен
дейтінін айтсақ, бұл ең төменгі 
көрсеткіш болатын.

Саны бірде көбейіп, бірде 
күрт түсетін ақбөкенге қатысты 
тағы бір деректі айтсақ. 2015 
жылы жаппай індет тию се
бебімен біздегі 200 мыңдай 
киік қырылды. Бұл жалғыз 
Қа зақстан емес, басқа да ел
дің аумағында мекендейтін 
киіктің жартысынан көбі жоқ 
болды деген сөз. Жақында 
ғана белгісіз себеппен Батыс 
Қазақстан облысында 400ге 
жуық киіктің өлігі табылды.

– 2003 жылы «Охотозо
пром» ӨБ» мекемесі құрылды. 
Тұяқты жануарлар, оның ішінде 
киікті қорғауды мемлекет же
дел қолға алды. Атуға тыйым 
салынды. Табиғат тыныштығын 
бұзатын дарға жаза бұрынғыдан 
да кү шейтілді. Соңғы жылдары 
Мем лекет басшысының пәрме
ні мен аңқұсты қорғау бағы
тында оң жұмыстар іске асқа
нын білесіздер, – дейді Расул 
Маха нов.

Халық «ақбөкен» деп сүйсіне 
ат таңған, сайын даланың сұлуы 
мамыр айының ортасынан бас
тап жаппай лақтайды. Өсімге 
тікелей әсері бар мұндай 
уақытта инспектордың ұйқысы 
бұзылары анық. Аналық ешкінің 
төлдейтін уақыты келгенде те
келер де бөлектеп шығады. 
Осы сәтті броконерьлер де 
күтіп жүретіні белгілі. Өйткені, 
мүйізден пайда көріп жүрген 
қаскөйлер мұндайда аталық 
киікті мейірімсіз қырудан та
йынған емес.

– Текелердің бөлек кетуі
нің себебі бар. Әрі олар тым 
ашыққа жайылады. Өз түй
сік терінше сыртқы жаудан 
еш кілерді қорғаған түрі ғой. 
Өйт кені, көзге бірінші түседі. 
Қуған аңшыны ізінен ерткен 
күйі төлдеп жатқан аналықтан 
алысқа алып кетуге ұмтылады. 
Жалпы желтоқсан айында олар 
жұптасады. Халық арасында 
бұны «киіктің матауы» деп те 
атайды.

Екінші бір айта кететін нәр
се, ешкілер ертемен лақтайды. 
Көбіне егіз туады. Түске де
йін лағы бауырын көтеріп, 
ене сіне еріп жүруге жарайды. 
Ерек шелігі сол, жылдам аяқ
танады. Екі күннен кейін киік
тің құралайын машинамен қу
ып жете алмайсыз. Сондайақ 

әр жылда киіктің еркегі мен 
ұрғашысын өздері реттеп оты
рады. Мысалы, бір жылда өз 
ішінде теке азайып кетсе, сол 
жылы ешкілер кіл еркек лақ 
туады. Аналық азайса да солай. 
Расында, табиғатта киіктің 
жа ратылысы бөлек қой. Өзге 
аңдардай емес, өз жатырындағы 
ұрпағының жынысын ауыстыра 
алатын тек солар ғана шығар, 
– деді инспектор Нұржан Бал
жанов.

Киік өте жылдам өсетін 
жануар. Биылғы төлі ұрғашы, 
яғни шыбыш болса, алты айдан 
кейін ұрпақ әкелуге жарамды 
дейді инспекторлар. Ал еркек 
лақтар текелік жасау үшін 
кемінде бір жарым жыл жетілуі 
тиіс екен.

– Тамыз айына дейін лағын 
ертіп жүрген ешкі, сортаңға 
апарып, төлінің тұяғын тұз ды 
жерге әбден пісіреді. Жүгі руге, 

дұшпанынан қашуға бейім
дейді. Ал тамыздан кейін төлі 
бөлініп, бөлек табын болып 
жайылып кетеді. Дәруменді 
өсімдіктерді талғап жейді. Біз
ге белгілісі бар, білмейтін де 
шөптің түрімен қоректенетін 
олардың мүйізінің дәріге пай
далану себебі де осында, – 
дей ді инспекторлар басшысы 
Расул Маханов.

Бір ғажабы, жаңа туған 
төлдің бір емес, бірнеше енесі 
болады. Өйткені, туған ешкі 
әлдебір қаскөйдің қолынан мерт 
болса, лақ жетім қалмайды. 
Да лада қалған кез келген құ
ра лайды өзге аналық киік ба
уырына басып, емізіп, ізінен 
ертіп кете береді. Мұнда «менің 
не сенің лағың» деген түсінік 
не үй жануарларындай өзгенің 
төлін жатырқау жоқ. Тіпті, 
бір киік лағының жүздеген 
ана сы болуы әбден мүмкін. 

Емшек сү тін осылайша бөліп 
жар майды жарықтық.

Киік төлдейтін уақытта қас
қырдың да «іші өтетінге» ұқ
сайды. Дұрысы, олар ет жеуден 
қалады. Тағы бір нұсқасы азу 
тісі өскендіктен, қасқыр бай
ғұстың да жағы қарысып, ау
руға айналады. «Құдайдың бұл 
да бір киікке деген жәрдемі» 
дейді табиғат сақшылары.

Айтпақшы, киік әлдеқашан 
жойылып кеткен мамонт пен 
жолбарыстан бұрын пайда бо
лыпты. Сол дәуірден осы күнге 
дейін жеткен олардың ғасырлар 
бойы өзін қорғау, көбею тәсілі 
өзгелерге мүлдем ұқсамайтыны 
ғажап қой.

«Отбасыммен 
қоштастым...»
Осыдан 1015 жыл бұрын 

инспекторлардың жұмыс жағ
дайына былайғы жұрттың төзе 
қоюы неғайбыл еді. Ескі көлік, 
қорғаныс құралы аз сақшы 
үлкен «Джип» мінген брако
нерьлерге қайдан қарсылық 
көрсетсін?! Тек айбат қылғаны 
болмаса.

Сол кезеңдегі қиындық инс
пектор Кенжеғазының әлі есін
де.

– 18 жылдық инспекторлық 
қызметімде талай қызық та, 
шыжық та өтті бастан, – деді ол 
күле сөйлеп. – Ұмытпасам, 2010 
жылы қақаған қыста осындай 
кезекті рейдте көлігіміз сорға 
батып қалды. Қар қалың, ал 
сордың  оның астында қалғанын 
біз қайдан білеміз?! Мінгеніміз 
«Нива» машинасы еді. 

Төрт адам болып далада 
қалдық. Енді не істейміз? Қал
ған жеріміз Ақшалы маңы 
бо латын. Содан бері қарай 
80 шақырым жерде осы «Ит
кеткен» бұлағы бар. Сенесің 
бе, қалың қармен екі күн, бір 
түн жүрдік. Жаяу қалың қарды 
кешіп келеміз. Көтерген, қолға 
алған азығымыз біткен. Әлсін
әлсін тоқтап, су ық қар асаймыз. 
Екінші күні түстен кейін төр
теуміздің де үніміз шықпай 
қалды. Ілдәлап келеміз. Тамақ 
қарлыққан еді.

Өлдік деп ойладық бәріміз. 
Қалтамдағы телефонның дик
тафонын қостым. Сөйтіп әйе
ліме даусымды жазып, қош
тасып жатырмын. «Ләйла, ана 
балаларға қара, мені ке ші
рің дер...» Не айтқаным анық 
есімде жоқ, осындай сөздерді 
қай талай беріппін...

Кенжеғазы ағадан есітке ні
міздей, адасқан төрт инспек
торға сәлден соң үлкен жүк 
көлігінің ізі кезігеді. Әлгі ізді 
көріп қуанған бұлар қайта күш 
алып, алға ұмтылады. Өйткені, 
жақын жерде «Иткеткен» бұла
ғы бар, одан әрі 20 шақы рым 
«Бөгдек» атты жерде мал шы
ның қыстауы тұр.

Бұлақ басына жеткен соң 
Кенжеғазы қасындағы үш 
серігін тастап, алға жылжиды. 
Бар ойы – малшы отырған 
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АРҚАНЫҢ БЕТПАҚ ДЕГЕН 
ДАЛАСЫ БАР...
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Қаланы көгалдандыруға пайда
ланатын ағаштар олардың негізгі қа
сиеттеріне және көгалдандырудағы 
мақсатқа орай таңдалып алынуы 
шарт. Айталық, қала халқының де
ма лыс орны болатын жерлерге осы 
ағаштардың белгілі бір түрлері ға на 
жарасса, тұрғын аудандарды жел
ден қорғау, өнеркәсіптік кәсіпорын
дардан, транспорт шуынан бөлу үшін 
басқа ағаш түрлері пайдаланылады. 
Осыған байланысты қалаларды кө
галдандыруға арналған ағаштарды 
жалпы, шектелген және арнайы мақ
сатта егілетін деп үш топқа бөледі.

Жалпы халық тұтынатын ағаш
тарға парктер, бақтар, скверлер, бу
ль варлар мен көшелердегі жасыл 
желектер жатады. Олардың әрқай
сысының өзіндік функцио налдық 
ерекшелігі бар және елді мекендерді 
көркейтудегі маңызы зор. Бұл ағаш
тарды халықтың тығыздығына 
қарай пайдалануға тиімді етіп 
отырғызу қажет.

Қала халқының белгілі бір бөлігі 
ғана пайдаланатын өсімдіктерге 
оқу орындарының, ғылымизерттеу 
инс  титуттарының, балалар мен 
ем деусауықтыру мекемелерінің, 
өнер кәсіп орындарының төңірегіне 
және тұрғын аудандардың ішіне 
отыр ғызылатын ағашбұталар, гүл
дер жа тады. Бұлардың түрлерін 
таңдап алу кезінде функционалдық 
ерек шеліктерін есте мықтап ұстаған 
абзал. Мәселен, мектеп маңына егі
летіндерінің түрлік құрамы таби
ғаттану мен өлкетану мақсатына 
орай барынша бай болуы тиісті. 
Ал емдеусауықтыру және балалар 
мекемелері үшін санитарлық
гигиеналық қа сиет тері басым 
өсімдіктер қажет бол са, басқа бір 
орындарға сәндік өсім  діктерді 
отырғызған тиімді болар еді. 
Өнеркәсіптік мекемелер еңбекші
лерінің жұмыс істеуіне, дем алуына 
қолайлы орындар жасауға қажет 
өсімдік түрлерін таңдап ала білу 
шарт.

Қандай мақсатта отырғызыла
тынына қарай әрі биологиялық 
ерек ше ліктеріне байланысты ағаш
бұталар таңдап алынады. Мы салы, 
су эро зиясын тоқтату үшін тамыр 
жүйесі барынша тар мақ талған әрі 
қуатты ағаш тұқым дарын пай да
ланған аб зал. Батпақты жерлерді 
құрғату үшін буландырғыш қабілеті 
жоғары, ал автомобиль жолдарының 
бойына газ, түтін және шаң ұстағыш 
ағаштар отырғызудың қажеттігін 
жоғарыда айтып өттік.

Баққа оранған парктер салу 
үшін әртүрлі безендіру, гүлден діру 
(клумбалар, бордюрлар, миксбор
гер лер, партерлер, пергольдер са лу) 
жұмыстары жүргізіледі. Олар парк
тер мен бақтарды, скверлер мен 
бульварларды, балалар үйлері мен 
қоғамдық мекемелердің, мектеп тер
дің, зауытфабрикалардың терри то
рияларын сәндендіріп, сұлу ғима
раттардың архитектуралық бейнесін 
аша түседі. Гүлмен безендіріп, көр
кейту жұмыстарына орай оған тар
тымды рең беретін түсті таңдап ала 
білудің де маңызы зор.

Клумбаларға жолдармен бөлін
беген, әртүрлі геометриялық фор
ма  дағы, шағын, небәрі 1015 шар
шы метр болатын бөліктер жата ды. 
Оларға негізінен топырақ бетін 
жа уып тұратын әртүрлі гүлді өсім
діктер, жапырақтары сәнді самшит, 
юкка тәрізді бұталар да егіледі. 
Клумбалардың құрамына газондар 
да кіреді. Рабаткалар деп ұзақ гүл
дейтін көпжылдық өсімдіктер егіл
ген, пішіні төртбұрышты бөлікті 
айтады.

Бордюрлерге  қандай да болма
сын бір көгал алаңды сыртынан 
қоршап тұратын, гүлдеп тұрған не
месе жа пырақтары сәнді өсімдік
тер ден тұ ратын жіңішке алаптар жа
тады. Бор дюрлер гүлмен бе зен діру 
жұ мыс та рында жиі қолданылады.

Қаланы көгалдандыру жұмыста
рын оның алдын ала ойластырылған 
бас схемасына сәйкес жүргізу ке
рек. Сонда ағаштарды кездейсоқ 
отырғызуға жол беріл мейді, оны 
ғылыми негізде және жос парлы 
жүргізуге, сондайақ са ни тарлы

гигиеналық тұрғыдан ат қа руға 
мүмкіндік туады. Тұр ғын квар
талдардың ортасына ойластырылып 
салынған сквер қалаға көрік беріп 
қана қоймай, ауадағы шуды басып, 
шаңды және басқа да қоспаны бо
йына тартады. Одан тарайтын сал
қын ауаның қозғалысы арқылы сол 
төңіректің температурасы төмен
дейді, ауа өсімдіктер сүзгісінен өтіп, 
тазарып, қоңыржай климат, яғни, 
жергілікті жердің мик роклиматы 
қалыптасады.

Қаласелоларды көгалдандыру 
жұмыстарына қойылатын негізгі та
лаптардың біріне жердің рельефіне, 
топырақ жағдайларына сәйкес ке
летін сәндік өсімдіктердің түрлерін 
таңдап ала білу жатады. Жер жағ
дайы өсімдіктің биологиялық қа
сиеттеріне неғұрлым сәйкес болса, 
онда отырғызылған ағаштар оңай 
жерсінеді және олардың сәндік қа
сиетінің ашылуы соншалықты жо
ғары болмақ. Сондықтан да сәндік 
өсімдіктердің түрлік құрамы егістік 
жердің физикалық жағдайына тә
уелді болады. Аридті (қуаң) аймақ
тардағы елді мекендерді көгал дан
дыру, олардың сәулеттік кейпіне 
жер гілікті рең беру, бүлінген жер
лерді рекультивациялау, кен қазу 
барысында пайда болған, күл 
үйін ділерін бекіту жұмыстарын 
жүргізу. Сондай өңірлерге барынша 
ыңғайлы, жергілікті жердің климат 
жағдайына бейімделген өсімдік 
түрлерін таңдап ала білуді қажет 
етеді.

Республика территориясының 
көп шілік бөлігіндегі қолайсыз кли
мат жағдайлары, антропогендік 
фак тор лардың табиғатқа кері әсері
нің жылдан жылға күшейе түсуі бұл 
жерлердегі елді мекендерді көгал
дандыру принциптерін түбірінен 
қай та қарауды қажет етеді. Ол ең ал
дымен, өсімдіктің қажетті түрлерін 
ала білуден, олардың экологиясын 
зерттеп, жергілікті климат жағ
дай ларына бейімделгіштігін анық
таудан басталуы тиіс.

Ағаштар мен бұталарды Қазақ
стан ның қуаң аймақтарына жерсін
діріп тарату топырақ жағдайына, 
әсі ресе өсімдіктің сумен қамтамасыз 
етілуіне тікелей байланысты. Сон
дықтан жаңа мекенге жерсіндірілген 
өсімдіктерді олардың биологиялық 
ерекшеліктеріне сай күтіпбаптау 
қа жет. Мұның өзі олардың жақсы 
жерсініп, ұзақ уақыт өсуін қамтама
сыз етіп, сәндік және санитарлық
гигиеналық маңызын арттырады.

Ағаштардың қоршаған ортаны 
жақсартудағы маңызы өте мол. Ауа 
райының да өзгерісі қоршаған ортаға 
үлкен кері әсерін тигізеді. Мысалы, 
1987 жылы аптап ыстықтың салда
рынан Грекияда 1300ге тарта 
адам өмірімен қоштасқан еді. 
Оның  1200і Грекия астанасының 
тұрғындары.Афина қаласы өте 
тығыз орна ласқан қалалардың бірі 
және жасыл желек біренсаран ғана 
сақталған. Бұлардың  жалпы  көлемі  
қала ау мағының жалпы көлемінің 
36%не тең. Ал негізінде мұндай 
жерлерге жасыл желек қажетақ.

Өсімдіктер жарық жібермейтін 
экран қызметін атқарады, яғни, 
күн нің жарығын бойына сіңіріп, 
кері шағылыстырып бәсеңдетеді, 
спектр лік құрамын өзгертеді. Жа
нармайдың қалдықсыз, то лық жа
ғылуын қамтамасыз ету, ауа ның 
ауыр металдармен, шаңмен, аэ
розольдармен, улы газдармен лас
та нуына жол бермеу, қалдықсыз 
тех нологияны игеру сияқты өзекті 
экологиялық мәселелер негізінен 
техникалық жолдармен шешілуі 
тиіс. Дегенмен, орта жағдайын 
жақ сартуда жасыл желек те ма
ңызды роль ат қаратынын айтқан 
жөн, әсіресе, оның санитарлық
гигиеналық қызметінің мәні өте 
зор. Қазіргі кезде қала са лу жұмыс
тарында міндетті түрде қо йылатын 
талаптардың біріне құрылыс аймақ
тарын көгалдандыру жатады. Бү
гінде Қызылорда қала сындағы са
лы нып біткен «Арай2», «Арай3» 
шағын аудандарында аяқсу жүретін 
арықтар салынған, бірақ оған ке
летін су жолы қарас тырыл маған. 

Ал оған қаншама бетон латоктар, 
қаражат бөлінді, барлығы бос, құм 
басып кеткен. Оны тексеріп жатқан 
кім  бар? Соған қарамастан тұрғын
дар ауланы өз бастамаларымен жа
сыл желектендіріп жатыр. Ендігі 
мәселе, осы жасыл желектерді суа
ратын суға төлемді жеңілдетсе екен 
деген тұрғындар ұсынысы бар. Өйт
кені суды бірінші қабаттағы үй
лерден алып жатыр.   

Жасыл көшеттің жанжақты ма
ңызы бар. Экзотикалық (ландшафты 
архитектура, жолдардың жағалаула
рын, демалу орындарын түрлендіру, 
т.б.), қалаларды көркейту, қаланы 
қорғау (шаңнан, газдан, шудан, 
күн нен),  санитарлықгигиеналық. 
Қала ішіндегі шудың 60%ін ұстап 
қалады. Өсімдіктер көмірқышқыл 
газын бойына сіңіріп, оны ыдыратып, 
ауаны оттегімен және жеңіл ион
дармен байытады, шуды азайтып, 
қаланы желден, шақырайған күннен 
сақтайды, ауадағы шаңды, ыскү
йені, транспорттың улы газдарын 
жұтып, олардың мөлшерін азайтып 
отырады.  Бір гектар жасыл алқап 1 
сағатта ауадан 8 келі көмірқышқыл 
газын сіңіреді екен. Ол 200 адамның 
осы уақыттың ішінде (тыныс алу 
кезінде) бөліп шығаратын СО2ге 
тең. 25 жылдық терек жазғы 5 айда 
44 келі, емен 28 келі, ал жөке ағашы 
16 келі көмірқышқылын сіңіреді.

Жаздың ашық күндерінде 25 м2 
көлеміндегі жапырақ беті бір адам 
ның тәулік бойы дема луына жет
кілікті 17,3 м2 немесе 23 келі от
тегіні бөліп шығарады. Бір ағаш 
оншақты адамды оттегімен қам
тамасыз ете алады. Ал бір авто
мобиль 100 шақырым жол жүру 
үшін бір адамның 1 жылда де
малуына жеткілікті оттегісін жағады 
екен. Сондықтан қазіргі автокөлік 
ғасырында қалаларда жасыл көшет
терді барынша көбейтудің қанша
лықты маңызды екені айтпаса да 
түсінікті.

Қалаларды көгалдандыру кезінде 
пайдаланылатын көшеттердің фи
тон цидтік қасиеттеріне көңіл аудар
ған жөн. Өсімдіктерден ауаға тарай
тын фитонцидтер ауаны зиянды 
мик роорганизмдерден тазартып, 
ион дық құрамының тұрақты болуы
на ықпал етеді, атап айтқанда, адам
ның денсаулығына қолайлы ион
дар мен байытады. Ағаштардың 
фи  тон цидтілік белсенділігінің ең 
жо ғары болатын кезі – шілде айы. 
Кей бір қылқан жапырақтылардың, 
сон дайақ теректің көптеген 
түрлерінің фитонцидтік белсенділігі 
қазан айы на дейін кемімейді.

Г.М.Илькунның тәжірибесінде 
ат қарған вегетация кезеңінде 1 ке
лі құрғақ жапырағына шаққанда 
69 грамм, кәдімгі шегіршін 39 
грамм, сүйрік жапырақты жиде 
87 грамм, қара терек 57 грамм, 
(SO2) күкіртті газдарды жұтатыны 
көрсетілген. Кү кіртті газдар (SO2)  
өсімдіктің жер бетіндегі бөлігімен 
тамыр жү йелеріне қарай жылжиды. 
Одан әрі күкірттің қосылысы 
топыраққа өтеді. Осылайша өсімдік 
құрамындағы күкіртті қажетті 
шамада сақтап, ал уыттың мөлшерін 
топыраққа бө ліп шығарып отырады. 
Жасыл же лек атмос ферадан күкіртті 
газдан басқа фенол, хлор, эфир, фтор 
аро матты көмір сутектері тәрізді 
әртүрлі заттарды бойына сіңіреді. 
Газ жұт қыштық қасиеті жоғары 
ағаш түрлеріне Канада терегі мен 
пи рамида тәрізді теректер, шетен 
жапырақты үйеңкі, сүйрік жапы
рақты жиде, майда жапырақты 
жөке, ақ тұт, кәдімгі бирючина, 
қанқызыл долана жатады.

Сөзімнің басты да маңызды мәй
егі, осы жоғарыда айтылған ағаш 
түрлері біздің Қызылорда қала сы
ның климаты мен топырағына бе
йімдеу келеді. Сондықтан осы атал
ған  ағаштарды қаламыздың көр кін 
көркейтіп, ауасын тазартуға пайда
ланып, жасыл желекті молайтуға 
пайдаланған жөн деп санаймын.

О.АЙДАРОВ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
аға  оқытушысы

ХХ ғасырдың 
басында яғни, 1925-1928 
жылдары Қызылорда 
еліміздің астанасы 
болып тұрғанда, біздің 
қаламыз Қазақстандағы 
ең жасыл қала атанған 
екен. Сондықтан әр 
қызылордалық өз 
қаламыздың сондай 
мәртебесін қайта қалпына 
келтіруге атсалыссақ 
деймін. Қазір «Южный» 
ауданынан жаңа мешітке 
дейін көгалдандыру 
жұмыстары жүріп жатыр. 
Тек соны уақытылы 
суарып, күтімін жасау 
үлкен игілікті іс болар 
еді. Ол үшін төмендегідей 
талаптарды ескеріп, 
жұмыс жасасақ, әрмен 
қарай табиғат көп нәрсені 
өзі реттеп алар еді.

ЖАН САЯСЫ – 
ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК

үйге жетіп, соның көлігімен қасындағы 
серіктерін де аман алып қалу.

– Жеттім де малшыға жағдайды 
айтып үлгердім. Әрі қарай есімде жоқ. 
Кейін сол жағдайды ойлаймын ғой. 
Таңғалатыным, қар басқан жолдың үс
тімен жүріп қыстауға жеткенім. Екін
ші бір айтатын керемет, әдепкі бұлақ 
басына жеткенде бес минутқа көзім 
ілініп кеткен еді. Сол кезде түс пе, елес 
пе, әйтеуір, үйдегі кішкентай қызым 
«папа, папа, тұр» деп жұлқылап жатыр 
екен. Ал сол кез ұйықтап кетсем, онда 
үсік шалып, бұл өмірде жоқ бола
тынымыз анық, – дейді Кенжеғазы 
Нұрылдаев.

Сол адасу кезінде екі  қасқыр да 
көпке дейін бұлардың ізінен қалмапты. 
Сондағы жыртқыштардың бар тілеуі 
– адасқан төртеудің шаршап құлауы. 
Әбден әлсіреуін аңдыған қос бөрінің 
бұларға бата алмауының бір себебі бар. 
Ол инспекторлар қолындағы мылтық 
еді.

– Қазір жағдай біршама өзгерді. 
Мысалы, сіздер көріп, қолмен ұста ған 
«Сайга», СКС1253 карабинді мыл
тығы, «Байкал» тапаншасы, АКМ74 
автоматы әр топта бар. Ол топ 15 күн 
сайын вахталық әдіс арқылы ауысып 
қызмет етеді. Мына біздегі арнайы 
пункт ретінде жабдықталған КАМАЗ, 
eкі Ланд Крузер LX76, екі Тойота 
Хайлюкс те бізге қысыжазы үлкен кө
мек болып тұр. Хабарласу рациялары, 
тікелей ор талыққа шығар телефон да 

осында кезекші топта болады. Техника 
мен байланысу құралдары жаңарған соң 
аңшылар да аяқ тарта бастады, – дейді 
жедел әрекет ету тобының жетекшісі 
Ербол Есенбеков.

Қазір аймақтық инспекторлар қор
ғайтын аумақ 24 мың гектарды құ
райды. Оның 6 мыңы орман қорына 
жатады екен.

– Бәрі бекітілген жоспарға сәйкес 
жүреді. Киікті, жалпы жануарларды 
қорғауда инспекторлар жаңа техника, 
арнайы киім және қарумен қамтылған. 
Жанармай мен азықтүлік мол. Қыз
меткерлерге іссапар шығыны төленіп, 
жылжымалы жатақхана берілген. Біздің 
инспекция, аудандық, қалалық полиция 
бөлімдері, орман және жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік 
мекемелер және «Охотзоопром» ӨБ 
фи лиалы қызметкерлерінен құралған 
мобильдік топ бар. Киікті қорғауға Арал 
мен Жаңақорған арасындағы облыс 
шекарасы белгіленген аймақ кіреді. 
Мойындау керек, заң күшейтілуіне 
қарамастан, киік аулайтын қаскөйлер 
тыйылар емес. Біздің мақсат – жануарлар 
тыныштығын сақтау. Күшейтілген 
рейдтің арқасында өткен жылдарға 
қарағанда киік саны 55 процентке өсті, 
– деп әңгімесін бір қайырды облыстық 
орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясының бас 
маманы Кенжеғазы Нұрылдаев.

Жануар атқанның 
жазасы қалай?
Мемлекет басшысы тікелей назар 

аударып отырған дала жануарын қорғау 
бұрынғыдан да күшейтілгенін айттық. 
Ал жазасы тіпті ауыр. Мысал келтірсек.

Былтырғы жылдың басында қол
даныстағы заң талаптары қайта қара
лып, өзгерістер енгізілді. Заңсыз аң
шылықпен немесе тасымалдаумен, 
сақтау, сату, сатып алумен айналысқан 
тұлғаларға қатысты ҚР Қылмыстық 
кодексінің 337 және 339 баптарындағы 
жазалау санкциялары қатаңдатылған. 
Бұдан бөлек, мемлекетке келтірілген 
шығынын да қосып есептейтін көрінеді. 
Нақты айтар болсақ, бір киіктің текесін 
жазым етсеңіз, 500 АЕК, яғни, 6 млн 
250 мың 500 теңге айыппұл арқалауға 
мәжбүрсіз. Ал аналығы мен төлінің 
айыппұлы 350 АЕК немесе 4 млн 

375 мың 350 теңге. Текелердің құны 
қаншалықты екенін жоғарыдағы айып
пұлдан бағалай берерсіз. Мұнан басқа, 
киік атып, жазалы болғанның барлық 
пайдаланған көлігі мен қару құралдары 
қылмыс құралы болып дәлелденсе, 
міндетті түрде тәркіленеді. 

– Қазір мүйізді қабылдайтын Қытай 
жақтың жолын тиісті органдар арқылы 
жапты. Бұл енді мүйіз қабылданбайды 
деген сөз емес. Жасырын жолмен өт
кізетіндер бар. Талай көзіміз көрді. 
Те келерді бірыңғай қырып, мүйізін 
қағып алып кеткен. Қазір заң күшейгелі 
киіктен аяғын тартып жүр, – деді Расул 
Маханов.

Даланың ерке сұлуы – ақбөкеннің 
төлдеу, көбею кезінен бөлек, көшіпқо
нуы, өріс ауыстыру уақытында арнайы 
шаралар жүргізіледі. Құзырлы орган
дардан жұмысшы топ құрылып, киіктің 
төлдеу, шоғырланған орындарындағы 
топырақ, ауа және судан биологиялық 
сынамалары алынып тұрады екен.

– Инспекцияның, жергілікті атқа
рушы органдарының, табиғат және 
құ қық қорғау мекемелері бекіткен 
ісшара жоспарына сәйкес, облыс кө
ле мінде табиғат қорғау жұмыстары 
тұрақты түрде жүргізілуде. Жүргізілген 
рейд барысында, былтыр облыс бо
йынша киікке қатысты 8 қылмыстық іс 
тіркелген. Оның бесеуін сот ор гандары 
қарап, айыптыларға 2 жарым, 3 жыл 
бас бостандықтарынан айыру жазасы 
тағайындалған. Бір қыл мыстық іс 

бойынша тергеу мер зімі үзілген. Тағы 
екеуі басқа облыс тардағы қылмыстық 
істермен бірік тіріліп, Қарағанды об
лысына жолданса, бір қылмыстық істі 
сот орган дары қарап жатыр, – дейді 
облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспек
циясының бөлім басшысы Олжабек 
Холов.

2019 жылы киік аңына қатысты 
қылмыстық іс тіркелмеген. 2018 жы
лы осы мәселеге қатысты 9 дерек сот
қа жолданған. 16 адам бас бостан ды
ғынан шектеліп, келтірілген 95 млн 
теңге шығынды мемлекет пайдасына 
өндіруге үкім еткен. Оның ішінде 
қылмыстық құқық бұзушылық құралы 
болып табылған 2 Тойота Ланд Кру
зер, 1 Митсубиси Паджеро, 1 УАЗ, 
2 мотокөлік және 7 аңшы қаруы 
тәркіленген.

САПАР ТҮЙІНІ. 365 күннің 
200-ден астамын елсіз далада 
өткізетін инспекторлармен 
бірге ас ішіп, бірге түнеп, біраз 
жайға қанықтық. Бейбіт күннің 
нағыз батырлары осылар 
шығар. Сапар барысында жылт 
еткен кесірткеден бастап, дала 
балпағын, тіпті сирек кездесетін 
дуадақты та көрдік. Ара-тұра 
екі-үш бас киік ешкісі де кезігеді. 
Төлдеу маусымы басталғалы 
аналық біткен көзге көп түсе 
қоймайтыны белгілі ғой. 
Инспекторлар тілімен айтсақ, 
олардың «перзентханасы» 
Қостанай, Торғай даласында 
көбірек кездеседі екен. Ал қазақ 
киелі санаған түз жануарының 
текелері біз барған Бетпақдалада 
бөлек жүйткіп жүр. Әрі жиі 
кездеседі.

Айтпақшы, осы мамырдың 
үшінші онкүндігі желді 
һәм жаңбырлы өтуші еді. 
«Құралайдың салқыны» дейтін 
көнекөздердің дөп айтатынындай 
бар. Өзін де, лағын да осы жел 
бағытымен жауған жаңбыр 
суына «жуындыратын» қасиетіне 
және қалай тәнті болмайсыз, ә?!

ОЙЛАСУ



Ғибрат Sb6 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№73 (20147) 18 мамыр, сейсенбі  2021 жыл

Ағамыз еңбек жолын Қар
мақшы ауданындағы №105 қазақ 
орта мектебінде физикаматематика 
пәндерінен сабақ беретін қарапайым 
мұғалім болып бастайды. Осылай 
ұс таздық қызметке қадам бас таған 
кезден басқарушылық қызметке 
бейімін танытып, бас шылық наза
рына түседі. Өзінің қабілетқарымы, 
жауап кершілігі, ұйым дастырушылық 
шеберлігімен көзге түскен   Әли 
Мүсілімұлы директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасары, одан соң 
мектеп директоры лауазымына 
тағайындалады. Өзінөзі жетілдіруге, 
өзінөзі дамытуға бейім жан бір 
орында тұрып қалмайтыны шындық. 
Ондай жандар үнемі ізденіс үстінде 
жүреді, өзін табуға ұмтылады. Міне, 
осындай талпыныстар Әлекеңді еңбек 
жолындағы өзгерістерге жетелейді. 
Осылайша ол Қызылорда медици
на училищесінің оқытушысы, бөлім 
меңгерушісі қызмет те рінде болып, 
өсіпөрлеу жолына бет алады. Соның 
нәтижесінде Қызылорда қа лалық және 
облыстық партия комитеттерінде 
жа уапты қызметтерді абыройлы ат
қарады.

Оның іскерлік, табандылық 
қабілетін, білімі мен білік тілігін 
тани білген облыс бас шылығы 1983 
жылы облыс тық халыққа білім беру 
бөлімінің бастығы лауазы мына 
тағайындайды. Осы тұғырда жиырма 
жылға жуық, яғни  2001 жылдың ма
мыр айы на дейін басшылық қызмет 
атқарып, жемісті еңбегімен аты 
шығып, елдің ықыласына бөленді. 

Осы жылдар аралығында Әли 
Мүсілімұлының басшы лығымен об
лыс тың орта білім беру саласында 
көптеген ау қымды, маңызды істер 
атқа рылды. Оның басшылығы кезінде 
орта білім беру саласы кабинеттік 
жүйеге көшірілді. Пәндер бойынша 
өз алдына математика, химия, биоло
гия, физика кабинеттері жасақталды. 
Бұл әр пәннен терең де жүйелі білім 
беруге мүмкіндік туғызды. Осын
дай атқарылған жұмыс тардың 
нәтижесінде мектептегі оқу үдерісін 
ұйымдастыру жұ мыс тары оңтайлы 
жүйеге келіп, оқушылардың білім 
деңгейі көтерілді. Мектеп бітіру ші
лердің жоғары оқу орындарына түсу 
көрсеткіші жылданжылға өсіп отыр
ды. Жыл сайын мектеп оқушыларына 
арналып өткізілетін республикалық 
олим пиадалар мен ғылыми жо балар 
байқауында жүлделі орын алып, дип
ломдармен мара патталған оқушылар 
саны көбейді. 

Облыстың бас ұстазы өзінің 
іскерлігімен әріптес теріне үлгі бо
лып, уақытпен санаспай, шалғай 
ауылдардағы мектептердің жай
күйімен та нысып, әрбір туындаған 
мәсе лелерді жүйелі түрде шешіп отыр
ды. Әли Мүсілімұлы об лыстың білім 
саласын бас қарған кезеңде мектеп
терге көптеген жаңалықтар енгізілді. 
Әрбір мектепке көңіл бөлініп, 
басталған іс жүйелі түрде жалғасын 
тауып, нәтижелі түрде жүзеге асыры
латын болды. Облыс мектептерінің 

материалдықтехникалық базаларын 
нығайтуға зор үлес қосты.

Әли Мүсілімов тәуел сіздік алған 
күннен бас тап Елбасының сыңдарлы 
сая сатының қоғамда, білім саласында 
жүзеге асуына ерекше еңбек сіңірді. 
Ол еліміздің білім саласындағы 
реформаларға өзіндік қолтаңбасын 
қал дырды. Облыстық білім бас қар
масының жаңа нарық тық жағдайда 
мектеп оқу  шыларын еңбекке даярлау
ды ұйымдастыру жайлы тәжі рибесі 
Білім және ғылым минис трлігі арқылы 
бүкіл республикаға таратылды. 

Мемлекеттің тыныстір шілігін, 
оның дамуын терең зерттеп, 
өзінің білім беру, бала тәрбиелеу, 
ұстаздарды қалып тастыру туралы ой
ларын жинақтап, ғылыми мақа лалар 
мен еңбектер жазды. Елбасының 
білім сала сын ақпараттандыру бағдар
ламасын жүзеге асыру мақ сатында 
облыс көлемінде мектеп жасындағы 
балалардың оқуға толық қамтылуы 
үшін жүйелі түрде жұмыс жүргізді. Ол 
облыс мектептерін ком пьютерлендіру 
және ақпарат тандыру мәселесіне ерек
ше көңіл бөлді. Мектептерді сол кез
де алғаш шыққан компьютерлермен 
және оларды жаңа бағдарламалармен 
жабдықтауға баса назар аударды. Әли 
Мүсілімов жас дарындарды дайын
дауды басты назарда ұстады. Мектеп 
мұғалімдері мен оқушыларының өңір 
тарихында алғаш рет шетелде білім 
алуына қол жеткізді.

Әли Мүсілімов орта мектеп пен 
жоғары мектептің арасындағы үздіксіз 
сабақ тастыққа негізделген шығар
машылық байланысты дамы туға 
жұмыс жүргізді. Өйткені ұстаздың 
кәсіби қалыптасуы жоғары оқу ор
нында терең білім алуына негізделген.

Ол Қорқыт ата  атындағы  Қызыл
орда мемлекеттік уни верситетінде 
оқы ту шылық қыз метті қоса атқарып, 
өзінің орта білім саласындағы көп 
жылдар бойы жинаған тәжі рибесін 
студенттерге үйретіп, болашақ ұстаз
дарға сапалы білім беруге үлес 
қосты. Болашақта мамандардың 
пе дагогикалық ойпікір лерінің қа
лып тасуына ғылымитеория лық 
әдіс те мелерді пайдаланып, кәсіби ше
берліктерін дамыту бағыттарын анық
тау ды қалыптастырды.

Әли Мүсілімұлы ағамыз дың сал
мақты да сырбаз мінезі, ақылой пара
саты, өз кәсібіне деген ұстанымы Сыр 
өңіріндегі көптеген білім саласында 
қызмет атқарған азаматтарға үлгі
өнеге болды. Әли аға басқарған 18 
жылда облыстық білім беру жүйесінде 
білім беру ұйымдарының сыннан 
өткен, іскер де белсенді басшылары 
қалыптасты. Со лардың көпшілігі осы 
күнге дейін қызметтерін абыроймен 
атқарып келеді.

Парасатты ұстаз басшылық 
қызметін білім берумен, ғылыммен 
ұтымды да оңтайлы ұштастыра білді. 
Ол өзін білікті ғалым ретінде де таныт
ты. 1999 жылы «Мектеп оқушыларын 
нарықтық экономика жағда йында 
кә сіптік бағдарлау» деген тақы

рыпта кандидаттық, ал 2003 жылдың 
желтоқсан айында «Оқушыларды 
еңбекке даярлаудың ғылымипеда
гогикалық негіздері» тақы рыбында 
докторлық диссертациясын сәтті 
қорғап шықты.

Ғалымұстаз докторлық дис
сертациясында жаңа эко номикалық 
жағдайларға жас  тарды бейімдеу, 
нарық тық қатынастардың субъек
тісін дайындау бүгінгі күнгі негізгі 
әлеуметтік қажет тілік тердің бірі 
екенін атап көрсетті. Әлеуметтік
эконо микалық тұрақты даму және 
оның бәсекелестік сипатын қалып
тастыру үшін кәсіп кер ліктің ма
ңызды рөл атқаратынын дәлел
деді. Ғылыми зерт теуінде еркін 
нарықтық эконо микаға өту барысын
да жас тарды өмірге және еңбекке 
да йындайтын мақсатты әлеуметтік
педагогикалық ісәрекеттің қажеттігі 
жөнінде тұжырымдама ұсынды. 
Оның зерттеулерінің нәтижесінде 8 
монография, 100ден ас там ғылыми 
мақала жарық көрді. Қазақстан Педа
гогика ғылымдары академиясының 
толық мүшесі – академигі болып 
сайланды. Парасатты педагог ұдайы 
ізденіс үстінде болды. Мәскеу, Алма
ты қалаларындағы бі лім жетілдіруге 
арналған се  минарларға бірнеше 
рет қа тыс ты. Қазақстан Президенті 
жанындағы Мемлекеттік қыз мет ака
демиясында білік тілігін арттырды.

Жаңашылдығына тағы бір мысал 
келтірейік. Ол республикада бірінші 
болып облыстық мұғалімдер газеті 
– «Сыр мектебін» ашты. «Қазақстан 
мектебі» журналының ақыл дастар 
алқасының мүшесі болды. Соны
мен бірге, қоғам дық  жұмыстарға да 
белсене араласты. Облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы қызметін 
атқарды. Бірнеше мәрте облыстық 
кеңестің депутаты болып сайланды. 
Республикалық мұғалімдер съезінің 
делегаты ретінде алқалы жиындар
да мазмұнды баяндамалар жасады. 
1995 жылы Анкарада өткен білім са
ласы қызметкерлерінің халықаралық  
съезіне қатысты.

Бедел бірден әрі опоңай келе 
қоймайтыны белгілі. Үлкен саланы 
бұрынғы деңгейінен төмендетпей, 
оны алға бастырудың жолын іздеді, 
тапты. Заман талабы, өмір заңы со
лай. Салада бірсыпыра басшы кадр
лар жаңартылды. Осы істе науқан
шылыққа бармай, даудамайсыз, 
сабыр  лылықпен межелі істерді жүзеге 
асырды.

Алты жастағы балаларды алғаш 
оқуға тарту, мек тептердің мате риал
дықтех никалық базасын нығайту 
об лыс басшылығының қолдаукөме
гімен ше шіліп, жүзеге асырылды.

Облыстық білім басқар масының 
салиқалы басшысы барлық минис
трлермен, облыс, аудан басшылары
мен тіл табысып жұмыс істей білді. Ол 
министрлік пен облыс әкімшілігіне 

орынбасарлық қызметтерге бірнеше 
рет ша қырылып, оған «дәлелді себеп
терді» алға тартып, бар мағанын да 
білеміз.

«Әли ағаның ұжым басшысы 
ретінде тәрбиеші, қам қоршы, іш 
жыл уын сыртқа бай қатпайтынын, 
қаталдығы ағалыққа, кеңдігі кісі
лікке саятынын пендешілікпен 
сәл кейін аңғардық, кештеу білдік. 
Қазір үнемі еске аламын. Ол кісі 
кейбір ағаттықтарымызды бай
қаса да байқамағандай болып, 
кейін жайшылықта, сөз арасында 
сол «қылығыңызды» зілсіз ес кер
тіп қоятын. Өзің туралы «сы быр
лақтардан» ес тіген «сыбыс тарға» 
пәлен дей мән бермеуі, ешқашан әрбір 
мәселені шешуде асығыстықпен 
шешімқоры тынды жасамауы, көптің 
көзінше ұжым мүшесін сөгіп, намысқа 
тимеуі, дауыс көтермеуі, тағы басқа 
басшыға лайық ісәрекеттерінің ар 
жағында тектілік, асыл қа сиеттер жа
тыр екен ғой» деп, қарамағында көп 
жылдар қызметтес болған әріптес інісі 
Кендебай Сейітұлының тебірене еске 
алғанына куә болған едім.

Ғұмырын білімғылымға арнаған, 
еңбекті жаны сүйген ұлағатты 
ұстаз Әли ағамыз орта арнаулы оқу 
орындарының оқыту жүйесіне ең
бекпен тәрбиелеу методикасын ен
гізген алғашқы ғалымдардың бірі 
екенін айтып, Сыр елінің білім сала
сындағы әріптестері мен шәкірт тері 
күні бүгінге дейін зор құрметпен еске 
алып, үнемі үлгі тұтады.

Бүкіл саналы ғұмырының қырық 
жылдай уақытын халыққа білім беру 
саласына арнаған ұстаз, ғалым Әли 
Мүсілімов жақсы қасиет терімен 
жұртшылықтың жадында қалды.

Әли аға өзінің отбасында сүйікті 
жар, ардақты әке атанды. Үш қыз, 
бір ұл тәрбиелеп өсірді. Елге есімі 
танымал, халқына қалтқысыз қызмет 
еткен жандар туралы сөз қозғағанда, 
олардың жарлары туралы айту па
рыз. Әли ағамыз қандай биікті 
бағындырып, қандай шыңға шықса да, 
оның қасында жансерігі жүрді. Асыл 
ағаның рухын аялап өткен Күлбарам 
Сәдуақасқызы – белгілі ғалым, педа
гогика ғылымдарының кандидаты, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік уни верситетінің профес
соры еді. Оның шәкірттері де көптеген 
ғылыми сайыстарда биік жетістіктерге 
қол жеткізді. Әли Мүсілімов пен 
Күлбарам Сәдуақасқызы қырық жыл
дай татутәтті ғұмыр кешті.

Бүкіл болмысы, ерен еңбегі, 
ұлағатты өмірлік ұста нымы қазір біз 
қолға алып жатқан «Рухани жаңғыру» 
бағ дарламасының талаптарына то
лық үйлесетін Әли ағамыз осындай 
ардақты азамат еді.

Бүкіл саналы ғұмырының қырық 
жылдай уақытын білім беру сала
сына арнаған Әли Мүсілімұлы 2004 
жылдың 15 мамырында 63 жасында 
дүниеден озды.

Сыр өңірінің ұстаздар қауымының 
жадында Әли Мүсілімұлының ар
дақты да азаматтық бейнесі, артында 
қалдырған өшпес ізі мен ісі болашақта 
да өркениеттің баянды бағытына 
қарай жол тарта беретін болады. 
Ғалымұстаздың педагогикалық ой
пікірлері, ұлағатты өмірлік ұс танымы, 
тәрбиелік тағы лымы бүгінгі ұрпаққа 
үлгіөнеге.

Сондықтан да бітімбол мысы ерек
ше азамат Әли Мүсілім ұлының рухы 
мәңгілік болып қалатынына сенеміз.

Қылышбай БИСЕНОВ, 
техника ғылымдарының 

докторы, профессор,
ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Елін сүйген, елі үшін, елінің болашағы үшін аянбай қызмет етіп, 
халқының ықыласына бөленіп, өңірдің білім саласын дамытуға сүбелі 
үлес қосқан педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Әли Мүсілімов ағамыздың есімін 
мақтанышпен айту – бізге парыз. Бұл – елге мерей, азаматқа мәртебе, 
өскелең ұрпаққа өнеге.

Сыр өңірінің 
сырбаз азаматы

Қайраткер 
ұстазға 
құрмет 
ерекше 

Ұрпақ тәрбиелеу ісінде сара 
жол қалдырған Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, педа-
гогика ғылымдарының докто-
ры, профессор Әли Мүсілімовтің 
білім саласындағы қолтаңбасы 
ерек. 

Биыл Қазақстан Республикасы 
Білім беру ісінің құрметті қызметкері 
атанған қайраткер ұстазымыздың 
туғанына – 80 жыл. Ғұмыр жолы 
ғибратқа толы ұстаздың құрметіне 
орай облыстық білім басқармасы ар
найы ісжоспар бекітті. Өнегелі өмір 
жолынан сыр шертетін танымдық 
кездесулер, мектептерде бірыңғай 
сынып сағаттары, түрлі деңгейдегі 
конкурстар ұйымдастырылады. Ұстаз 
тағылымы әрбір білім беру ұйым
дарында дәріптеледі. Кейінгі буын 
жас педагогтарға Әли Мүсілімұлының 
еңбектері насихатталады.

Әли Мүсілімұлының есімі берілген 
№101 мектеплицейде «Жасыл мек
теп» пилоттық жобасын енгіздік. 
Білім саласын тізгіндеген уақытта 
Әли Мүсілімұлы мектептер жаны
нан түрлі бағыттағы еңбек алаңдарын 
ашу мәселелерін зерттеп, тәжірибеге 
енгізуге үлкен үлес қосқан еді. Сол 
кездегі сабақтастықты жалғау үшін 
№101 мектепте «Жасыл мектеп» 
жобасы бастау алды. Жоба арқылы 
оқушыларға экологиялық білім беру
мен қатар, оқушылардың қатысуымен 
осындай еңбек алаңдарын ашуды, 
ғылымизерттеушілік қабілеттерін да
мытуды, ерте кәсіптік бағдар беруді 
де қамтимыз. Облыстағы жылыжай 
ұйымдастырылған басқа да мек
тептер кезеңкезеңімен осы жобаға 
ендірілетін болады.

Арнайы қабылданған ісшаралар 
жос парында Әли Мүсілімұлының 
«Біз де бала болғанбыз» кітабын 
оқушыларға оқыту, еңбектің қадірін 
ұғындыратын бірыңғай сынып 
сағаттарын өткізу арқылы қайраткер 
ұстаздың ұлағатын жастарға сезіндіре 
аламыз.

Ең бастысы №101 мектеп база
сынан Әли Мүсілімұлының арнайы 
музейін ашып, ғалымдар мен белгілі 
азаматтардың қатысуымен конфе
ренция өткіземіз. Ұрпақ тағылымы, 
педагогиканың ұлттық әдістемесі мен 
білім саласындағы ұстанымдар жан
жақты қамтылады деп сенемін.

Әли Мүсілімұлына қоса жары, білім 
саласына елеулі үлес қосқан Күлбарам 
Сәдуақасқызының құрметіне мектеп 
ішінен арнайы лабораториялық ка
бинет ашылды. Танымдықтәрбиелік 
бағыттағы шаралар да нәтижелі қадам 
жасауға жол ашады деп санаймын.

Білім саласының көшін алға 
сүйреген, еңбектің жарқын үлгісін 
көрсеткен Әли Мүсілімұлының тағы
лымын сөз ету, тәжірибесін тарату 
– ұлағатын жеткізу біздің парызы
мыз. Бұл үлкен әрі жауапкершілікті 
істе білім беру ұйымдарының айқын 
ұстанымы бар.

Ақзира ҚАСЫМОВА, 
облыстық білім 

басқармасының басшысы

Мамыр айының басында «ҚЭТТК» 
АҚда РФ Президенті жанындағы 
Ресей халық шаруашылығы және 
Мемлекеттік қызмет академиясының 
корпоративтік басқарудың жо
ғары мектебін (ВШКУ РАНХиГС) 
МВА бағдарламасы бойынша тың
даушыларына диплом беру салтанаты 
болды. Қызылорда қаласында аталған 
оқу орнының Іскерлік әкімшілік 
басқару шебері (МВА) бағдарламасы 
бойынша оқу курсы 2018 жылы ба
сталды.

Жалпы корпоративтік басқарудың 
жоғары мектебі бизнес құрылымдары 
мен ұлттық компаниялардың басқару 
командасы мүшелері мен орта буын 
мамандарын қазіргі заманда табысты 
бизнес жүргізу әдістерін үйрететін, 
осы бағытта білім беретін білім ор
дасы саналады. Ал MBA – бизнес
те, мемлекеттік қызметте және 
муниципалдық басқаруда тиімді 
жұмыс жүргізуге машықтандыратын 
бірденбір бағдарлама. Әзірге биз
нестану саласында одан артық 
бағдарлама ойлап тапқан жоқ. 
Сондықтан да оған сұраныс жоғары.

Бағдарлама бойынша білім ал
ған мамандар бизнестің тұ рақты 
даму стратегиясын анық тап, компа
ниясының негізгі құнды лық тарын 
көре біледі және оны дамытуға 
шешім қабылдайды. Конструк тивті 

жаңа идеяларды түрлендіріп, олар
ды жүзеге асыруға қабілеті артады. 
Ұжым ның және оның әрбір мүшесінің 
шығармашылық қуаты мен іскерлік 
қабілетін байқай біліп, оны қажетті 
бағытқа жұмылдыруға жұмыс жүр
гізе алады. Бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігі мен бизнесті жүргізу 
этикасы қағидасын жете түсінеді. 
Отандық және халықаралық ры
нокта табысты жұмыс жүргізуге 
машықтанады.

Осындай бағдарлама бо йынша 
біздің облыс маман дарының да білімін 
жетіл діруіне бастамашы болған 
ВШКУ РАНХиГС Қам қор шылық 
кеңесі мүшесі Жомарт Көшербаев. 
Бұл игілікті іс аталған жоғары 
білім ордасының директоры Сергей 
Календжянның тікелей көмегімен 
жү зеге асырылды. Осылайша Қы
зылорда қаласында ВШКУ РАНХиГС 
филиалы ашылып, облыстағы түрлі 
салада жұмыс істейтін мамандардың 
оқу курсында білім алуына мүмкіндік 
жасалды. Негізінде «Қызылорда 
жарығы» холдингі бұл оқу орнымен 
2009 жылдан бері тығыз байланыс 
орнатқан. Осы кезең аралығында 
холдингтің 40тан астам қызметкері 
білімін жетілдірді. Айта кету ке
рек, Ж.Көшербаев 20102013 жылы 
осы оқу орнында Іскерлік әкімшілік 
басқару докторы бағдарламасы бо

йынша білім алып, экономика және 
кәсіпкерлік мамандығы бойынша 
кандидаттық диссертация қорғаған 
болатын.

Диплом алған қызылордалық 
алғашқы 21 тыңдаушының түрлі са
лада қызмет атқаратынын айта кет
кен жөн. Оның төртеуі «ҚЭТТК» 
АҚның облыстағы компанияларын
да қызмет атқарса, 10ы «Қызылорда 
жарығы» холдингінде жұмыс істейді. 
Сондайақ мем ле кеттік қызметте, 
мұнай ком па нияларында, бизнес құ
ры лымдарында жұмыс іс тей тіндер 
де бар. Компаниялар келешекте 
басқарушылар құрамын білімді де 
білікті маман дармен толықтырып 
тұруды мақсат тұтқандықтан оқу 
ақысын төлеген. Ал кейбір биз
нес құрылымдары мен мемлекеттік 
қызметте жүргендер, кәсіпкерлер оқу 
ақысын өз қалтасынан төлеген.

Алғашқы тыңдаушылар қатарында 
диплом алғандардың бірі «Энер
госервис» ЕЖШС директорының 

орынбасары Еркебұлан Сұлтанбеков 
оқу процесі тыңдаушылардың мүм
кіндігінше жұмыстарынан қол үзбей 
білім алуларына ыңғайластырып 
ұйым дас тырыл ғанын айтты. Алғашқы 
уақытта сырбойылық мамандар 
Мәс кеуге барып оқып қайтса, одан  
кейінгі кезеңде ресейлік профессор
лар мен оқытушылар құрамы Қызыл
ордаға келіп дәріс беріп тұрған. Ал 
пан демияға байланысты оқу онлайн 
түріне көшірілген.

Дипломға ие болған келесі 
тыңдаушы «ҚЭТТК» АҚның бөлім 
басшысы Гафур Ізтілеуов өзі қызмет 
атқаратын компания басшылығы 
келешегінен үміт күтетін жастардың 
бірі ретінде таңдау жасап, білімі мен 
біліктілігін жетілдіруге мүмкіндік 
жасағанына ризашылығын жасыр
мады. Ол сабақ берген ресейлік 
оқытушылар құрамының білім 
деңгейінің өте жоғары болғанын атап 
өтті.

– Біз бұрын тек таза техникалық 

маман болсақ, енді бизнес жүргізудің 
заманауи тәсілдерінің қырсырына 
қаныға алдық. Қаржы, экономика, 
құқық, заң саласы туралы білімімізді 
байытып, адамдармен қарымқа
тынас жасау, жауапкершілікті 
ала білу, ұйымдастыру, шешендік 
шеберлік, стратегиялық жоспар
лау, аналитикалық ойлау дағдылары 
мен келіссөздер жүргізу тактика
сы, профайлинг, имиджді қалып
тастыру туралы кеңейтілген түсінік 
алдық. Құқық қорғау қызметіндегі 
ақпараттық технологиялармен таныс
тық. Енді біз алған білімімізді өзіміздің 
компаниямыздың өркендеуіне жұм
сайтын боламыз, – деді Г.Ізтілеуов.

Дипломға ие болған мамандар
мен пікірлесу барысында түсін
геніміз МВА бағдарламасының 
негіз гі мақсаты – тыңдау шылар да 
кәсіби дағдылар мен бас қа рушылық 
құзырет тіліктерді жетілдіріп, за
манауи менеджменттің қырсырын 
меңгеруге, көшбас шылық қасиеттерді 
дамытуға бағытталған. Ал ме
неджмент – нарықтық экономи каның 
жағдайларына және мұқтаждығына 
мейлінше сәйкес келетін басқару типі. 
Оның ең мәнді функциясы – нақты 
өндірісті басқару, оны ұйымдастыру 
және болашағын болжау, әсер ету.  

Иә, «білімді озады, білімсіз то
зады» дегендей, білімін жетілдірген 
мамандар көшбасшылық қасиеттерді 
меңгеріп, сегіз қырлы бір сырлы 
тұлға болып қалыптасып, келе
шекте өз компанияларының өсіп
өркендеуіне жұмыс істейтін болады 
деп үміттенеміз. Ал компаниялар 
табысқа жетіп жатса, ол өз кезегінде 
облыс экономикасының алға басуы
на лайықты үлес болып қосылатыны 
анық.

Түстік өмірің болса, кештік білім ал
«Оқуымды бітіріп алғанмын, диплом қалтада» деп шырт түкіріп 

жүрудің заманы өткен. Қазір қай саланың маманы болмасын білімі 
мен біліктілігін жетілдіріп отырмаса, заман көшінен кейін қалып 
қояды. «Түстік өмірің болса, кештік білім ал» деген нақыл сөзді 
қаперге алатын кезең айқын сезіліп тұр.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Назар

– Тетя Лиза, таныс болыңыз 
біз дің әкелеріміз – Баратовтар 
жайлы жазылған «Қоғалыкөл ка
һар мандары» кітабының авторы, 
– деп мені таныстырып өтті.

Тетя Лиза біздің үш әкеміз 
туралы жазылған кітапты қайта
қайта оқытты. Әр оқыған сайын 
жылап отырып тыңдаудан жа
лыққан емес. Үйдің иесі үлкен 
ұлы Темірмен, оның жары Сара, 
балаларымен танысып, сө зіміз 
жа расып сала берді. Әдетте 
орыс ша ортада өскен жандар 
«әже» деп әспеттегенді құп көре 
бер мей тіндіктен кейіпкеріммен 
тіл та бы суға ыңғайлы болар де
ген ниет пен:

– Менің марқұм анам жүзге 
келді, сіз ол кісіден жеті жас кіші 
екенсіз, сізді «тәте» десем бола 
ма? – дедім.

– Әрине, әрине, – деп көзінің 
айнала сын дағы әжімі жазылып 
сала берді.

Жоспарланған жүздесудің ел
ге келіп киліккен індеттің кесі
рінен бүгін сәті түскеніне шыны
мен қатты қуанып отыр едім. 
Қыздары, келіндері Ұлы Отан 
соғысының ардагері, екі бірдей 
«Қызыл Жұлдыз» орденінің 
ие  гері Оспанов Әбубәкір мен 
Лиза әжесінің құжаттары, су
реттерін алдыма тау етіп үйіп 
қойды. Жасы менімен шамалас 
философғалым Темірдің анасы 
жайлы кәсіби мамандардан кем 
еместей етіп түсірген деректі 
фи льмін көріп, көп сырға қа
нықтым. Түскі ас кезінде де біраз 
тарихтың беті ашылды. Астан соң 
қонақ күтетін кең бөлмеге келіп 
жайғастық. Қабырға толы майлы 
бояумен салынған Әбубәкір Ос
па новтың портреті мен  орден, 
медальдары, соғыс тақы ры
бын дағы құжаттар көрмесі ре
тінде жасақталған екен. Өткен 
ғасырдың елуінші жылдары Лиза 
тәтейдің  қолмен тоқыған «Аист 
ұясы», «Сталиннің порт реті», 
«Кі тап үстіндегі гүл ва засы» ат
ты кесте тоқымалары бұл кісі
нің нағыз қолөнер шебері екенін 
әйгілеп тұрғандай. Өмірі шым
шытырық оқиғаға толы тарихи 
тұлға жайлы ретретімен баян
дауға тырысып көрейін.

Разида мен оның екі бауыры
ның бақытты балалық бал күн
дерінің мекені – Тоқмақ қаласы. 
Үйдегі ойын балалары атаана
сымен күн бата жұмыстан орал
ған соң ғана кездеседі. Қалған 
уақыт та үй күтушісі орыс тә
тейдің қарауында. Ойын, ән салу, 
би билеу, түс ауа кең ауладағы 
се руен – бәрі үй күтушісінің 
жасаған кестесіне сай өтіп 
жатады. Ба қыт ты балалықтың 
бал күндерінің қызығы келте бо
ларын кім білген? Алты жастағы 
Разида мен екі ба уыры әкесін 
қанша сағынса да, жұмыстан 
келген әкесінің мойы нына асы
лып, тәтесі үйреткен ән мен тақ
пақтарын айтып бере ал мады. 
Сағыныштың жасы құр ғауға 
ай налды. Әкесі еңселі үйдің 
тө бесіне жеткізе ұлқызын ас
пандатып көтеріп, құшырланып 
иіскеп еркелетуге келе қоймады. 
Кейін білгеніндей, «халық жауы» 
деген жаланың құрбаны бо лып 
айдалып кете барыпты. Жылы 
да жайлы үйде жатып, тоя тамақ 
жеудің өзі арманға айналды. 
Әкені көру арман болып жүргенде 
айдыңкүннің аманында анадан 
да тірідей айырылатын күн жет
ті. Ба лаларының болашағын ой
лаған анасы, ел шетіне аштық 
келіп киліккенде балаларын аман 
алып қалудың жалғыз жолы ба
лалар үйін таңдады. Бірбірінен 
айырмашылығы жоқ, бірдей 
киін ген балалар үйі.

– Атың кім? Балалар үйінің 
қатал меңгерушісінің сұрағынан 
қорыққан қыз «Лиза» деп жауап 
берді. Шынында да күтуші орыс 
тәтесі бұны солай атайтын.

– Әкеңнің аты кім?
– Вася ағай. Бұл да – үй кү

тушісінің сөзі. 
– Онда Елизавета Васильевна 

боласың. Разида бір күнде басқа 
атқа ие болып шыға келді. 

Бірбірінен айырмасы жоқ 
күн  дер мен жылдар жылжып 
өтіп жатты. Жаздың жаймашуақ 
кү нінің бірінде балалар үйінің 
тәрбиенелушілерінен бастап мұ
ға лім, тәрбиешілері түгел акт 
за лына жиналды. Қабырғаға ілін
ген радионың үніне құлақ түрген 
жиналғандар соғыс бастал ған ды
ғы жайлы суық хабарды есті ген
де сең соққандай күңіреніп кетті. 
Күбіркүбір әңгіме зорайып, 

жы лапсықтауға ұласты. Осы 
оқи  ғадан кейін балалар үйінің 
өмі рінде көп өзгеріс болды. Бұ 
рынғы темірдей тәртіптің тіні 
босаңси бастады. Соғысқа кет
кен ересектердің орнын балалар 
басты. Тігін фабри касы на жұ
мыс қа алынған Разида мен олар
дың құрбыларына еркін дік тиді. 
Олар майдан гер лерге арнап киім
кешек тікті. Кү ні не онон екі 
сағатқа дейін жұ мыс істеп қатты 
қал жы рап, шар  шайтын. Фабрика 
қа быр ға сына қызыл матаға жа
зыл ған «Бәрі де майдан үшін, 
бәрі де Жеңіс үшін» деген сөзді 
оқи тын. Оқыған сайын бойына 
күшқуат құйылатын. Бойын тік 
теп, жұмысқа қайта кірісетін. 
Одақ тың соғыс жүріп жатқан 
жерін дегі зауыт, фабрикалары, 
оқу орын дары алып мемлекеттің 
шығы сына – Орта Азия елдеріне 
көшіріліп, жұмысын үзбей жал
ғас тырып жатты.

1942 жылдың басында Қыр
ғыз ССР астанасы Фрунзеге Ле
нинград қаласындағы физкуль
тура институты көшіп келді. 
Со ғысқа кәсіби атқыштар мен 
шаң ғышылар, парашют маман
дарын даярлау үшін жергілікті 
сту денттерді тартып, оқытуға 
кі рісіп те кетті. Алғашқылардың 
бірі болып осы оқу орнына Ра
зида да қа былданады. Жаста
йы нан өмір дің ыстықсуығын 
көріп шың далған, ана тілінен 
гөрі орыс тілін жетік меңгерген 
жас бой жеткен үшін оқу аса 
қи ындық кел тіре қойған жоқ. 
Ба тыстан бұлт торлатып, оқ 
бо ратып келген неміс басқын
шыларының екпіні бәсеңси бас
тады. Мәскеуге дейін ентелеген 
жаудың беті қыс тың қаһары мен 
совет жауын гер лерінің өлер мен 
елжанды рухына төтеп бере ал
май, маңдайы тас қа соғыл ғандай 
есеңгіреді. Сегіз жүз жетпіс екі 
күн жау қорша уында қалған 
Ле нин град құрсаудан босады. 
Қираған қа ланы қалпына келтіру 
жұмыс тары қызу жүрді. 

1944 жылдың ақпан айын
да Лесгафт физкультура инс
ти туты студенттері мен ұстаз
дар қауымын Ленинград қай та 
құшағына бас ты. СССР Жо ғар
ғы Кеңесінің төр ағасы Ми хайл 
Калининнің өзі қарсы алып, 
алда атқарылар іске жөн сілтеп, 
жалынды сөз дерімен жігер лен
діріп тастады. Барлық сту дент
терге жылы спорт тық киім сыйға 
беріп оқу мен қала ны қалпына 
кел тіру жұ мы сы на алаңсыз 
кіріскен Ра зида рухани серпіліс 
трампли ніне көте ріл  гендей. 
Жаңа өмір, жаңа қала еуропалық 
мә де ниет пен өнер дің есігі ашыл
ған дай күй кешті. Сабақтан тыс 
кезде қи раған қаланы қал пына 
кел тіру жұ мыстары мен бүлін
беген Нива жағалауындағы та
рихи қала ның бар сәнсалтана
тымен та ны  суға уақыт тапты. 
Тоя та мақ ішпегенімен, шегіне 
бас таған жау дың түбі бір жеңі
ле тінді гіне деген сенім мен бола
шақ қа деген үміт жастық жігер 
қиын дықтарды елете қоймады. 
Қалпына келген қаланың мәдени 
өмірі өз арнасына түсіп, ырғақты 
жұмысын жалғастыра түсті. 
Лиза тәтейдің әлі есінде – 1944 
жылдың бірінші қыркүйегінде 
сол кездегі Киров атындағы 
опера театры ұзақ үзілістен кейін 
Глинканың «Иван Сусанин» опе
расының пре мьерасын өткізгені. 

Разида Жеңіс күнін Ле нин
град қаласында қарсы алды. 1945 
жылдың 12 тамыз күнгі айтулы 
оқиға кейуананың жадын да мәң
гі сақталып қалыпты. Мәс кеу
де бүкілодақтық физкуль тура 
пара дында институт спортшы
лары сапында шеруге қатысуға 
мүм кіндік алған санаулы спорт
шылар дың бірі болды. Парадты 

Сталин нің өзі қабылдады. Мав
золейден қол созым жерде өткен 
Лиза сол кездегі аты аңызға 
айналған пар тия көсемдері Ста 
линнен бас тап, қолбас шы лар дың 
бәрін көр ді. Әсіресе Же ңістің 
барлық жетіс тіктері телінген 
Г.К.Жуков әлі күнге дейін көз 
алдында. Шет ел қонақ тарынан 
кейін АҚШ пре зиденті болатын 
Д.Эйзенхауэр есінде сақталыпты. 

Нива жағасындағы әсем қала
ны болашақ жары екі бірдей «Қы
зыл Жұлдыз» орденінің иеге рі, 
ержүрек барлаушы офи цер Әбу
бәкір Оспановпен табыс тырған 
қа ла ретінде де жақсы көреді. 
Қалаға деген махабба тының суы
мағанының дәлелі:

– Люблю тебя, Петра тво
ренье, Люблю твой строгий вид. 
Невы державное теченье. Бере
говой ее гранит, – деген өлең 
жолдарын ерек ше шабыттана 
оқи жөнелді.

1923 жылы Қызылорда об
лысы Сырдария ауданы №6 
ауы лында қазіргі Қоғалыкөл 
ауыл ында дүниеге келген, соғыс 
аяқ талған соң Ленинградтағы 
Эн ге льс атын дағы әскери учи
лищеге курсант болып қабыл
данған екен. 1947 оқу орнын 
бітірген екі жас Се мей өңіріне 
жолдамамен жібе ріледі. Атом 
бомбасын сынау ала ңындағы 
құпия жұмыс өте қауырт жүріп 
жатты. Разиданың қолы қалт 
еткенде кесте тоқитын өнері 
бар болатын. Осы өңірде өнерін 
шыңдай түскені сол, оның өнер 
туындылары Семей қаласындағы 
жергілікті қолөнер шеберлерінің 
көрмелерінде жүл де де алған. 
Мына грамота Се мей дегі атом 
бомбасын жасау жұмысына 
бас шылық жасаған СССР Ми
нистрлер Кеңесінің тө р аға сы
ның орынбасары, атышулы Лав
рентий Бериядан алыныпты. 
Қазақ халқының басына нәубет 
әкелген қиын кезеңде өнерді 
серік еткен жандардың келер 
күнге деген үмітінің арқасында 
ғана өздерінің нәзік сезімге 
байланған болмысын сақтап 
қалғаны да ерлік. 

Жары 1958 жылы әскери 
қыз  меттен босап, туған жерге 
оралды. Елге оралған жас жұ
бай лардың туған ауылына ал
ғаш қы сапары да әлі есте. Қа
зіргі ескі базардан сәл төмені рек 
жерде дариядан пароммен өт
кен бұлар ауылға дейін жаяу 
жүруіне тура келгенді. Қолда 
қолшатыр, биік өкше туфли, 
ақ желбіршек көйлек киген ке
лін шекті сапарлас болғандар 
есекке мінгізген. Кеудесі орден
медальға толы, аяғына жалт
жұлт еткен құрым етік киген 
жо  лаушыларды ауыл халқы қа
лай қарсы алғанын елестетіп 
кө ріңізші. Бір отбасынан төрт 
бірдей азаматты Отан қорғауға 
аттан дырып, төрт көзі түгел қо
сылған соң ауылда ұланасыр той 
өтті. Разида Қызылордадағы тігін 
фабрикасында әуелі бригадир, 
тоқу цехының меңгерушісі бо
лып қызмет атқарды. 1971 жылы 
облыстық кәсіподақтың жер
гілікті өнеркәсіп қызметкер лері 
комитетінің хат шысы болып 
сайланады. Осы жерден зейнет
керлікке шыққан Ели завета Ва  
сильевна Оспанова – Разида 
Вахито ва ның өнегелі өмір жолын 
оқыр  манға таныстыруды жөн 
көрдік. Қиындық көрген сайын 
шың далған, бақытты күндерде 
асыптаспаған, немерешөбере
лер дің мейірім шуағына бөленіп 
отыр ған Тоқмақтың қазір тоқсан 
төрт жасқа жеткен тумасының 
өмір жолы осындай.

Жұмабай БАЙЗАҚҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Тоқмақтың
қызы

Қуыс-қуыс көшені бойлай келіп, жатағандау ескі үйдің 
табалдырығын аттадық. Қабырға толы кітап жиылған кіреберіс 
дәлізден өтіп ас үйге ендік. Есіктері ашық төрт бөлменің 
барлығында дерлік кемі екі қабырғасы төбеге дейін тірелген 
кітап сөрелері. Құрқылтайдың ұясындай жайдың бір бұрышында, 
жұмсақ диванда бір көріп, сұхбат құру арман болған жан отыр. 
Шүйкедей ғана кейуананың мейірімге толы көзі мен жылы 
жүзінен өз анамды көргендей бойым босаң тартып қоя берді. 
Қос қолдап амандасып, жұмсақ диванның бір шетіне үнсіз 
жайғастым. Әдетте ұзақ жасаған жандардың құлақтан 
қалып, көру қабілеті нашарлайтыны анық қой.
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– COVID-19 вакцинасын алу үшін 
міндетті әлеуметтік медициналық сақ тан-
дыру жүйесінде сақтандырылған мәр тебесі 
болу керек пе? 

– Коронавирустық инфекцияға қарсы екпе 
алу үшін МӘМС жүйесінде сақтандырылу 
мәртебесі талап етілмейді. Иммундықбио
логиялық препарат тарды сатып алу және 
COVID19ға қарсы вак цинация жүргізу рес
публикалық және жергілікті бюджет есебінен 
жүзеге асырылады. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының қара жаты бұл мақсаттарға 
жұмсалмайды. 

Естеріңізге сала кетейік, вакциналау 18 
жастан асқан адамдарға қарсы көрсетілімдер 
болмаған жағдайда жүргізіледі. Вакцинаны 
егу:

* емханалар жанындағы егу кабинет
терінде;

* сауда орталықтарының, базарлардың, 
ірі кең селердің аумағында ұйымдастырылған 
жылжы малы егу пункттерінде;

* арнайы контингенттің медициналық 
пункт терінде тиісті ведомствоның қызмет 
орны бойынша жүзеге асырылады. 

– 2021 жылы ауруы бойынша уақытша 
мү  гедектік алды. 2020 жылы МӘМС үшін 
жарна төленген жоқ. Менің мәртебем 
«Сақтан ды рылған» ба?

– Жеңілдікті мәртебе болған жағдайда 
пациент берешегінің баржоғына қарамастан 
МӘМС па кетіндегі қызметтерді пайдалана 
алады. Егер мүгедектіктен айырылса, МӘМС 
жүйесінде меди циналық көмек алу үшін ол 
жеңілдік санатына жатқызылған кезеңнен 
басқа төленбеген айлар үшін төлемдерді дербес 
төлеуші ретінде енгізу қажет болады.

– Жылына бір рет берілетін емхананы 
еркін таңдау құқығын пайдаланып, басқа 
меди ци налық ұйымға тіркелуге шешім 
қабылдадым, бірақ бас тартты. Бұл 
қаншалықты заңды?

– МСАК қызметтерін көрсететін меди
циналық ұйымға тіркеуден бас тартудың 
бірнеше себебі бар:

* дәйексіз құжаттар ұсынылса;
* жүгінген адамның осы денсаулық сақтау 

объектісі орналасқан ауыл, кент, қала және т.б. 
тыс жерде (тұрақты немесе уақытша) тұратыны 
анық талған жағдайда; 

• Шекара маңы аумақтарында тұратын және 
басқа әкімшілікаумақтық бірлікте емхананы 
таңдауға құқығы бар тұлғалар ерекше 
жағдайлар болып табылады;

• емханада барлық учаскелерде тіркелген 
халықтың рұқсат етілген ең көп саны асып 
кеткен кезде.

Егер жоғарыда аталған жағдайлардың 
ешқай сысы сізге қатысты болмаса, ыңғайлы 
байланыс арналарының бірі – 1406 байланыс 
орталығы, ӘМСҚ ресми сайты («Сұранысты 
жіберу» бөлімі), Tele gramдағы @Saqtandyry
Bot, Qoldau 24/7 мобильді қо сымшасы арқылы 
жағдайды анықтау үшін міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына хабар
ласыңыз.

– Маған пластикалық операция таға-
йын далды, оған кіру үшін бірнеше анализ 
тапсыру керек. Мұны тегін жасауға бола 
ма? Мәртебем «сақтан дырылған». 

– Бұл операцияның себебіне байланысты. 
Егер медициналық себептерге байланысты 
пластикалық хирургия болса, мысалы, ре
конструктивті сипатта – жарақаттан, кү
йіктен, туа біткен ақаудан кейін, барлық таға
йындалған зерттеулер тегін қолжетімді болады. 
Егер операция эстетикалық сипатқа ие болса 
және оны жүргізу тек сіздің шешіміңіз және 
таңдауыңыз болса, онда ол ТМККК шеңберіне 
немесе МӘМС жүйесіне кірмейді. Дайындық 
ақылы түрде жүзеге асырылады.

– ЭКҰ өтуге квота алғым келеді. Үміт-
керлерге қойылатын талаптар қандай?

– ЭКҰ жүргізу үшін негізгі көрсеткіш – 
ол терапевтік түзетуге келмейтін бедеулік. 
ЭКҰ рәсіміне отбасылық жұп және өз қарым
қатынастарын заң дастырмаған жұптар да бара 
алады. Соңғы жағдайда ерікті жазбаша өзара 
келісімнің болуы міндетті.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
аза маты болу және Денсаулық сақтау ми
нистрлігі бел гілеген медициналық пара
метрлерге сәйкес болу қажет. Бұл – ре про
дуктивті жас (18ден 42 жасқа дейін), қалыпты 
соматикалық және эндокриндік мәртебелер, 
жоғары фолликулярлық резерв. Сондайақ 
МӘМС жүйесінде сақтандырылған мәр
тебесінің болуы міндетті.

– Қандай жағдайларда МРТ-ны тегін 
аламын?

– Магниттірезонанстық томография 
ТМККК шеңберінде де, МӘМС жүйесінде 
де тегін жүргізіледі. Бірінші жағдайда, ол 
әлеуметтік маңызды аурудың диагнозы қо
йылған және/немесе динамикалық бақылауға 

жататын созылмалы аурулар, сондайақ ту
беркулезге және ЖҚТБ/АҚТҚға күдік туын
даған науқастарға тағайындалады.

МӘМС жүйесінде осы зерттеу диаг нос
тика мен емдеудің клиникалық хатта маларына 
сәйкес алдын ала диагноз болған кезде 
бастапқы диагностика мақсатында жүргізіледі. 
Созылмалы аурулардың өршуі кезінде де 
жүргізілуі мүмкін, бірақ ТМККК қаражаты 
есебінен қамтамасыз етілетін ауру лар ды 
қоспағанда (онкологиялық ау ру лармен, тубер
кулезбен, созылмалы гепа титпен ауыратын 
нау қастар). 

МӘМС жүйесінде осы зерттеуден өту үшін 
сақтандырылған мәртебесінің болуы маңызды 
екенін атап өткен жөн.

– Жақында әскерден оралып, емхана-
ға барып, менің мәртебем «сақтанды рыл-
маған» екенін білдім. Міндетті әлеу меттік 
медициналық сақ тандырудың қа тысушысы 
болу үшін қандай кезең бо йынша жарна 
төлеу керек?

– Ең алдымен қарыздың қандай айларда 
пайда болғанын тексеру керек. Мұны Те
леграмдағы @SaqtandyryBot немесе Qoldau 24/7 
мобильді қо сым шасы арқылы жасауға болады. 
Егер жарналар әскери міндетті атқарған 
кезең үшін төленбесе, онда мәселені шешу 
үшін Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына жүгіну қажет. Егер берешек қызметке 
дейін немесе одан кейін пайда болса, онда 
МӘМС пакетінде медициналық көмек алу 
үшін оны өзіңізге ыңғайлы тәсілмен өтеу 
қажет. Сіздің жағдайыңызда әр ай үшін 2125 
теңге мөлшерінде дербес төлеуші ретінде 
жарналарды төлеуге болады.

– БЖТ-ны бірнеше ай бұрын төлеуге 
бола ма?

– МӘМС жүйесіне қатысу үшін БЖТ 
төлемін кемінде үш ай қатарынан жүргізу 
қажет. Мәртебе қаражат аударылған күннен 
бастап айдың соңына дейін беріледі. Егер 
адамның мүмкіндігі мен қалауы болса, ол БЖТ
ны алдын ала төлей алады. Ай сайынғы төлем 
сомасы 1 АЕК – қалада тұратын жеке тұлғалар 
үшін, 0,5 АЕК – басқа елді мекен дерде тұратын 
жеке тұлғалар үшін.

«Сақтандырылған» мәртебесі болмаған 
жағдай да адам тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлеміне құқығы бар екенін 
айта кету керек. Қолжетімді қызметтер ті
зімімен әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының Fms.kz. сайтында танысуға болады 

– Жүктіліктің 28 аптасындамын. Жүк ті-
лік және босану бойынша еңбекке уақытша 
жарамсыздық парағын және анық тамасын 
кімнен және қашан алуға болады?

– Жүктілік және босану бойынша еңбекке 
жа рам сыздық парағын акушергинеколог 
береді, егер медициналық ұйымда бол маса, 
онда құжатты қабылдау жүргізетін дә рігер 
бөлімше меңге ру шісімен бірге рәсім дейді.

Еңбекке жарамсыздық парағы жүктілік
тің 30 аптасынан бастап 126 күнтізбелік күнге 
дейін ашы лады. Босанудан 70 күн бұрын 
және 56 кейін. Яд ролық сынақтардың әсеріне 
ұшыраған аумақтарда тұратын әйелдерге 
құжат 27 аптадан бастап 170 күнге: босанғанға 
дейін 91 күн және одан кейін 79 күн мерзімге 
беріледі.

Қиын босанған, екі және одан да көп бала 
туған кезде еңбекке жарамсыздық парағы 14 
күнге ұзартылады. Босанғанға дейінгі және 
босанғаннан кейінгі демалыстардың жалпы 
ұзақтығы – 140 күн.

– Мен екінші типті қант диабетімен 
есеп те тұрмын, гипотиреоз және гипер-
тония дамыды. ТМККК аясында күн-
дізгі стационарда емделгім келді. Сақтан-
дырылмағанымды ескере отырып бұл 
мүмкін бе?

– Қант диабеті әлеуметтік маңызды 
аурулар тізбесіне кіреді. Оның диагнос
тикасы мен емі, оның ішінде стационарлық 
жағдайда емдеу, ТМККК шең берінде тегін 
көрсетіледі, сақтандырылу мәртебесі қажет 
емес. Егер сіздің учаскелік дәрігеріңіз немесе 
сізді қараған тар бейінді дәрігер ауруханаға 
жатқызу қажеттілігін растаса, қызмет ақысыз 
көрсетіледі.

Гипертония және гипотиреоз сияқты қа
тар жүретін диагноздар анықталған кез де, 
пациент ТМККК шеңберінде дина ми  калық 
бақылауға алынады. Ол амбула ториялық 
дәрідәрмекпен қамтамасыз етіледі. Күн дізгі 
стационарға емдеуге жатқы зуға көрсе тілімдер 
болған жағдайда меди ци налық көмек ТМККК
ге көрсетілетін болады.

Әлеуметтік мәні бар аурулардың толық 
тізбесі Қазақстан Республикасы Ден сау
лық сақтау министрінің 2020 жылғы 23 
қыркүйектегі бұйры ғында жарияланған.

Дайындаған
М.МЕРЕЙ

МӘМС туралы ТОП-10 сұрақ
Экстракорпоральдық ұрықтандыруға квотаны қалай алуға болады? 

Тұрғынды емханаға тіркеуден неліктен бас тартады? Пластикалық 
операциялар тегін жасала ма? Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры азаматтардың 10 сұрағына жауап берді.ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ

ЖЕҢІС-76

Қосымша білім беру оқу-әдістемелік 
орталығы – өңірдегі мектептен тыс 
жұмыстардың нұсқаушысы-әдістемелік 
мекемесі. Қазір орталықта 5-16 жас 
аралығындағы оқушыларға арналған 
үйірмелер жұмыс істейді. «Білім негізі – 
бастауышта» болғандықтан, мектепке 
даярлау тобының қазақ, орыс тобы да 
өз қызметтерін ұсынуда. 

Мұның бәрі тәжірибелі мамандардың 
көмегімен атқарылады. Орталықтың бағдар
ламасы – еліміздегі білім беру жүйесі бағ
дарламасының бір бөлігі. Бала қабілетінің 
еркін дамуы, шығармашылық мүмкіндігінің 
оянып, кең қанат жаюы басты назарда. 
Бейіндік оқыту бөлімінің «Ағылшын» үйір ме 
жетекшісі Сая Сәрсенбай, «Орыс тілі» үйірме 
жетекшісі Анар Тукубаева оқушы ларымен 
олимпиадаларға қатысып, мара паттар иеленді. 

Жеткіншектер даталы оқиға ларға байланысты 
шараларға қа тысып отырады. «Тарих. Өл
кетану» үйірме жетекшісі Айгүл Садықова 
өлкеміздің тарихимәдени орындарына экс
курсия сабақтарын ұйымдастырады. 

Музейден өз елінің тарихымен, мәдение
тімен танысқан ұрпақтың бойында ұлттық 
рухтың оты жалындайды. Сонымен бірге №12 
қалалық кітапхана ұжымымен де бір лескен 
жобалар бар. «Сovorking» клубында Тәуел
сіздіктің 30 жылдығына, «Бір ел – бір кітап» 
акциясы аясында мәденикөпшілік шаралар 
өткізілуде. Оқушылармен жүргізілген жан
жақты жұмыстар кәсіби даярлау ісінде өз 
жемісін береді деп ойлаймыз.

 
 Айнұр МАХАМБЕТОВА,

қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығының педагог-

ұйымдастырушысы. 
Қызылорда қаласы

ҮЙІРМЕНІҢ ҮЙРЕТЕРІ МОЛ
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...Сонау  60-жылдары жо-
ғары  сыныптағы   әде  биет 
пәні  сабағында ұста зым Тәу-
кенов  Қо ңыртай  ағайдың  
«30-жыл  дардағы  қазақ совет 
әде биеті» тақырыбын  әңгі-
мелеу барысындағы айтқан-
дары есіме  түседі. Қазақтың 
алаш ордашыл  ақын-жазу-
шы ларының  есімдерін  ал-
ғаш  рет   естідім.  Бірақ  ол  
кісі  Сәкен, Бейімбет, Ілияс,  
т.б сол кездің  ақын-жазу шы-
ларымен қатар Ахмет Бай-
тұрсынов, Міржақып Ду-
латов, Мағжан Жұмабаев, 
Жүсіп бек Аймауытовтардың  
есімдерін не себепті ешкімнен  
қысылмай, қорықпай  айтқа-
нын  кейінірек 70-жылдары 
Қы зылорда педагогикалық ин-
ситутында    оқып  жүргенде,  
атақты  түркітанушы, профес-
сор  Әуелбек  Қоңыратбаевтың  
лекциясынан  кейін  барып бір-
ақ  білдім.

90-жылдардың  аяғына  де-
йін біздің Амангелді селосын-
да Қараш деген иманды  
ақсақал  тұрғанын аға және 
орта буын өкілдері жақсы 
біледі.  Жұрт  ол  кісінің  
1929 жылғы Батпаққара 
көтерілісінен ке йін  16-17 жа-
сында  «халық  жауы» тізіміне  
ілігіп,  совет  заманының  айда-
уында  болып  келгенін  айта-
тын. Өзінің  бітім-болмысында  
кей  қарттарға  ұқсамайтын  
ерек шеліктері  болатын. Өзіне  

ғана белгілі  жағдаймен,  еш-
кімге  тіс  жарып, өткен  ту-
ралы бөтен әңгіме  айтпайды  
деп  естігенбіз. Саяси  қуғын–
сүргін құрбандарын ақтау  ту-
ралы  заң  шыққаннан  кейін, 
жасы  сексенге  таянған  кез-
де ақсақалдың «Қазақстан» 
арнасының тілшісі  Қапышева 
Ләззат Мейрамханқызына үйі 
алдындағы  орындықта, камера  
алдында    отырып, ақырындап 
айтқан  әңгімесі  еді:

...1930 жыл.  Ақтеңізде  ай-
дауда  жүрген  кезіміз. Тә ңірдің 
бұйрығы шығар? Құдайдың  
құдіретімен  бір  күні айдауда  
жүрген Мір жақыппен  кездесіп  
қалдым. Біз бір-бірімізге  
жақын,  ілік  болып  келеміз,  
екеуміздің  жақындығымыз 
бар. Бір-бірімізді  бұрыннан,  
ел ден  білетінбіз...

...Ой,  шіркін, дүние-ай!..
Мың-мың  адам  канал  қазып  
жатқанбыз. Үстінде күпәйке, 
қалың-мақталы шалбар, ба-
сында сәбеттің  сотталғандарға  
кигізетін  қара құлақшыны,  
қолында ұстаған  санитар сум-
касы бар  бізге  қарай Міржақып 
Дулат келе жатыр! Қара жұмыс  
істеп жатқандарды  аралап 
жүргенін байқап  қалған  мен: 
«әй, бір, шіркін  кездесіп қалсам  
дұрыс  болар  еді...» – деп, жан-
жағыма  алақтап,  дайындала  
бастадым. Құдайдың  сәтін 
салғанын  қарасай?! Тура  мен  
жаққа  қарай  жүрді. Айдалып  

барған  бетте-ақ  жанымдағы  
орыстардан: «Мирякуп Дула-
тов  деген  политический бар, 
өте  грамотный, добрый че-
ловек,  фельдшер,  постоянно  
помогает  больным  людям...» 
дегендерін  естігенмін.

Сөйтсек, Міржақып  сот  
үкімімен Карелия жеріне айда-
лып барысымен сол  тұтқындар  
лагері  ішіндегі қысқа  курстан 
медсанитарлық-фельдшерлікті 
оқып,  үйреніп  алыпты.  Мен  
оны  ауырып-сырқағандарға  
көмек тесіп  жүрген  кезінде  
кездестірген  екенмін. Жа рық-
тық мені  көре  салысымен,  
ұмтыла,  құшақтай кеп алды. 
Мен  булыға,  өксіп,  жылап  
жібердім. Тез-тез  амандық  
сұрасқан  болдық. Екеуміз  
де  жан-жағымызға  қарап,  
жалтақтаудамыз. Іле: – Аға,  
тағы  көрісеміз бе, көріспейміз 
бе? Ескерткіш болсын,  
бойтұмар қып  ұстап  жүретін  
бірдеңе  айтпайсыз ба? Жазып 
берсеңіз, тіпті  жақсы  болар  
еді!» – дегенімде, 

– Әй, оны  саған  ұстата  
қояр  ма  екен? – деп, қойнынан  
блокнот, қарындашын  ала 
берді. Жыртып  алған  тілдей 
қағазды тізесіне қойып  жіберді 
де: 

 «Қарашқа.
Жаңа  талап  балдырғандай 

баласың,
Жүрсің  шарлап 

Ақтеңіздің  жағасын.

Келешегің  кемел  болып,  
Қарашым,

Туған  елге  аман-есен 
барасың!» – 

деп, бір ауыз өлеңді сүйкеп 
жіберіп,  қолыма  ұстата 
берді. «Жаттап алып, жыртып 
тастарсың...» деді. Деді де, ай,  
сабазым  жүріп  кетті. Бұл төрт 
жол  өлеңді  Жақып  жазып 
жатқанда-ақ  жаттап  алдым.  
Қазір  Торғай-Амангелдіде  
бұл  төрт  жолды журналист 
Хамитбек Мұсабаев  жатқа  
айтып,  тиісті жерінде  жазып  
жүреді. Естелік-жинақтарына 
енгізген.

– Қарақтарым-ай, біз  елге  
аман-сау  оралдық-ау. Қайран,  
Ахаң-Жақаңдарды  айтсай! Та-
лай  жанның  өзегін  өртеген  
өкініш  пен ыза,  жоғалғанның 
орны  толмайды  ғой! 

Қараш қарт кірпік қақпай,  
біраз  үнсіз  отырып  қалды.

Тағы да  сөйлеткім  келіп,  
мен бір оқыс  сұрақ беріп  
қалдым:

– Аға, осы Міржақып  
ағамыз  қашан,  қалай  атылды?

Қарекең маған жалт  қарап:
– Тек!  Міржақып  атылған  

жоқ. Жарықтықтың  басына  
кейін  бір  жара шығыпты  ғой! 
Құданың  құдіреті, сол жара  
ажалына  себепші  болыпты! 
Қайран,  есіл ер! Сөйтіп, әне, 
ол  да  сол жақта  қалды...

...Кейін  1992 жылы ел-
дің  азаматтары Жақан аға 
Қосабаевтың  бастамашыл 
қам  қорлық-қолдауымен, Тор-
ғай дың  тастүлек қыраны,  
«Мұң  ды сапар» естелігінің  ав-
торы Қайсар Әлім,  тағы басқа  
көптеген жанашыр  жігіттер   
Міржақып Дулатовтың  мүр-
десін  туған жеріне  алып  
келіп, қайта  жерлегенде  
Қараш  ақсақал  қалай  тебі-
реніп  сөйледі  дейсің?!

Қайтсін  енді?  Сонда  бүкіл  
ел-жұрт:  – Бұған  да  шүкір, – 
деп  еді...

Әбдіқадыр 
ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ

Қостанай  қаласы

... «Мың  өліп,  мың  тіріл ген»  қазақтың,  бүкіл Алаш  
зиялыларының, тағдыр  талайы, маңдайына  жазған  
азапты  тірлігі  мен  заманақыр    күй  кешкенін     еліміз 
бойынша кезекті рет аталып  өткен  саяси қуғын-сүргін 
және аштық жылдары құрбандарын еске  алу барысында 
көріп-естиміз.

«Әлем аруы» атанған 
үшінші мексикалық

Мексикалық Андреа Меза «Әлем аруы» байқауында 
топ жарды. Бұл туралы жарыстың Іnstagram әлеуметтік 
желісіндегі парақшасында хабарланды. 

Оған тәжді 2019 жылғы жарыс жеңімпазы, оңтүстікафрикалық 
Зозибини Тунци тапсырды. Одан бөлек, үздік бестікке Брази-
лия, Үндістан, Доминикан Республикалары мен Перудің атынан 
қатысқан талдырмаш мүсінді бойжеткендер енді. 

Ал Меза – танымал титулды иеленіп отырған үшінші 
мексикалық. Оның отандастары 1991 және 2010 жылдары марапат 
биігінен көрінген болатын. Салтанатты рәсім кезінде 2021 жылғы 
«Әлем аруы» етегі жер сүйреген қызыл көйлек киіп шыққан. 

Билл Гейтс 
«Microsoft»-тан неге кетті?

Билл Гейтстың «Microsoft»-тан кетуіне оның кор-
порация қызметкерімен өзара қарым-қатынасы себеп 
болған. «The Wall Street Journal» басылымының хабарла-
уынша, директорлар кеңесі осыдан кейін мұндай әрекет 
әдепке сай келмейді деп атақты миллиардерді қызметтен 
шеттетіпті. 

Билл Гейтс «Microsoft» басшылығына таңдалған соң арада үш 
ай өткенде, яғни 2020 наурыз айында компания төрағалығынан 
қол үзген еді. Тергеу барысында оның компания да қызмет ететін 
әйелдердің бірінен хат келгеннен кейін, 2019 жылы оның атына 
ақша аударғаны анықталды. Хат иесі өзінің Гейтспен жақын бай-
ланыста болғанын келтірген. Директорлар кеңесі өз әріптестерінің 
бұл орынға лайық еместігін кесіп айтса керек. Тергеу амалдары 
аяқталғасын танымал қалталының өзі ерікті түрде отставкаға кетті. 
«Microsoft» компаниясының негізін қалаушы қайырымдылық ша-
раларымен айналысу туралы ынтасы барын бұдан бірнеше жыл 
бұрын байқатқан. Алайда, хат иесі онымен 20 жылдан бері «бірге» 
екенін, өзара қарым-қатынастың ың-шыңсыз аяқталғанын айтты. 

«Forbes» көшбасшыларының бірі осыған дейін «Twitter»-
дегі парақшасында жұбайы Мелинда Гейтспен ажырасатынын 
хабарлаған еді. 27 жыл бірге отасқан жұптың 3 баласы бар. Жеке 
өміріндегі өзгерістерге қарамастан екеуі де қайырымдылық 
қордағы ісін бірлесе жалғастыра беретінін мәлім етті.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира 

Кыстау баевна (лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2020 жылдың 27 
қарашасында қайтыс болған азаматша Смайлова Кеніштің атынан 
мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-
жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Астана даңғылы 
№107 үй, тел.: 8 702 777 27 22.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Транс Азия Констракшн» ЖШС 2021 жылдың 16 маусы-
мында жергілікті уақыт 15.00-де серіктестік  мүшелерінің кезек-
тен тыс жиналысы Қызылорда қаласы, Е. Көшербаев көшесі, 94  
үйде  өтетінін хабарлайды.

     Күн тәртібінде:
1. «Транс Азия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктің 2021 жылдың 5 айдағы жұмыс нәтижелері;
2. Әртүрлі 

 «Транс Азия Констракшн» ЖШС әкімшілігі

Жарамсыз деп есептелсін
Өміртай Арулат Ғаниұлының атына Қызылорда қалалық по-

лиция басқармасынан  берілген КZ №15324 қызметтік куәлігі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Бірде қызық болды. Анам 
қонақ күтуге алдын ала да-
йындалды. Тапқан таянғанын 
алып, базарға кетті. Түс 
уақытында ауылға қатынайтын 
жалғыз автобустан күтіп 
алдық. Жүзінде бір шаруаны 
бітіргеніне деген қуаныштың 
лебі бар. Әйел адамға қонағын 
барын беріп күту маңызды. 
Дастархан қамымен жүріп 
артынан келген сандыққа 
беттеді. Біздің ішіміз сезіп 
тұр. Кәмпитті бұл жолы 
сандыққа салып, құлыптайды. 
Оның да себебі бар. Осы кезге 
дейін кәмпит тыққан орынды 
жаңылмай тауып алатынбыз. 
Соны анам сезсе керек. Бұл 
жолы сандыққа салып, кілтті 
жіпке байлап, мойнына тағып 
алды. Өзі бұл қылығына мәз. 
«Ал, енді алып көріңдер» де-
гендей бізге көзінің қиығымен 
қарап, бөлмеден шығып кетті. 
Аң-таңбыз. Енді қалай бо-
лар екен деп бір-бірімізге 
қараймыз. Ол кезде ес білетін 
үшеуміз. Үлкеніміз, мен және 
ортаншы қыз. Қалғандары әлі 
дымның мәнін білмейді. Бір 
күні әпкем шақырып үшеуміз 
ақылдастық. Ол қанша таяқ 
жесе де, кәмпиттен қайтқан 
емес. Біз де осал емеспіз. Со-
дан жоспар құрдық. Анам екі 
мезгіл жұмысқа баратын. Ал, 
әжемнің ауырып жүрген кезі. 
Көбіне бөлмесінен шықпайды. 
Әкеміз болса да егіс басында. 

Үйге аптасына бір келеді. Со-
дан анамның жұмысқа кет-
кен сәтін күттік. Ол да кетті, 
бізде түпкі бөлмеге жүгірдік. 
Өзі анамның артынан келген 
екі сандық. Бірі – үлкен. Онда 
жүк жиналады. Ал, екіншісі 
– кішкентай. Ол анамның, қа-
зіргі тілмен айтқанда, сейфі. 
Тәуірін сонда тығады. Осы 
жолы көздегеніміз  сандық. 
Иә, ішін де кәмпит бар болса... 

Енді қызық жерін айтайын. 
Әпкем әкемнің құрал-жаб-
дық тұратын ескі қора бынан 
балға әкелді. Онымен сандық 
топтасын ұра бастады. Бір 
кезде сарт-сарт етіп екі топса 
да жұлынды. Көзіміз шарасы-
нан шығардай күйдеміз. Ойда 
– тек өткенде анамыз әкелген 
сырты түрлі-түсті кәмпиттер. 
Ашып тастап, әрқайсысымыз 
етегімізге салып, сандықтың 
аузын туралап қойып, далаға 
жүгірдік. Үй артындағы бақта 
отырып, кәмпиттің бәрін та-
уысып жеп, қағазын тығып 
тастадық. Жеп болған соң бой-
ды  қорқыныш биледі. Анам 
қашан білер екен? Әлгі қамыр 
жаятын оқтаудың да орнынан 
қозғалмағалы біраз болып еді. 
Не болса да бір таяқ жейтін 
кез келді. Оны жақсы түсініп 
тұрмыз. 

Содан күндер өте берді. 
Қонақ келетін күн жақын. 
Қаладан әкемнің әпкесі келді. 

Ет асылды. Үлкен тамақ 
желін геннен кейін, екі иығы-
нан демалып самаурын келді. 
Анам үлкен әпкемді оңаша 
шақырып, мойындағы кілтін 
беріп, сандықтағы кәмпитке 
жұмсады. Ол көзі жәудіреп, 
мені меңзеді. Мен кіші қызды 
меңзедім. Осы кезде анам кілт 
тоқтап, түпкі бөлмеге өзі жыл-
дам баса жөнелді. Шамасы, 
кәмпиттің құрығанын сезген-
дей. Біз үшеуміз далаға зып 
бердік. Биік етіп жиналған 
жоңышқаның етегінде тұрған 
сатымен өрмелеп төбесіне 
шықтық. Қозғалмастан жа-
тырмыз. Әкемнің әпкесі 
үйде ұзағырақ болса дейміз. 
Себебі, анамыз ешқашан 
қонақтың көзінше бізге да-
уыс көтермейтін. Әжем со-
лай ескертетін. «Қонақ келсе 
балаға дыбысыңды шығарма, 
жақтырмай жатыр деген ойға 
қалады» деп отыратын. Сол са-
насында жатталып қалған бо-
луы керек. Бірақ қашанғы үйде 
болады? Қазір екі сағаттан 
кейін көлігі келеді. Сосын 
көресің тоқпақтың көкесін. 
Түс кезі ғой. Күн шыжып тұр. 

Үшеуміз шөптің үстінде жа-
тырмыз. Маңдайдан аққан тер 
бетімізді жуып, көзіміз аши-
ды. Қозғалсақ, әпкем ұрсады. 
Солай жатып ұйқыға кетіппіз. 
Оянсақ, анам шөптің үстінде 
тұр. Тіл байланған, басы-
мыз салбырап ескі сарайға 
тарттық. Анам алдымен жа-
уап алды. Идея авторы әпкем 
екенін білді. Бұл жағдай бұған 
дейін сан мәрте қайталанған, 
айтқан тілді алмағанымызға 
күйініп, сазайымызды берді. 

Енді мұны әкеме айтады. 
Айтпасқа амал жоқ. Тағы ақша 
керек. Кешкісін әкем келді. 
Қабағын бағып біз отырмыз. 
Көңілі көтеріңкі. Анам өзі де 
бірдеңе бүлдіргендей әкеме 
болған жайды әрең айтты. 
Әкем: «бала болған соң же-
ген де» деді. Сол күні сары 
тракторымен ауылдастың 
қауынын тасып берген екен. 
Қалтасына қомақты қаржы 
түскен. Не керек, ертесіне, 
анам екеуі базарға қайта кетті. 
Бұл жолы әкелген кәмпитін 
бізге көрсеткен жоқ. Тек қонақ 
келетін күні  сары трактордың 
ішінен алып шықты.

Тәтті кәмпит,  ащы таяқ
ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН

Бала күнімізде кәмпитті көп ұрлап жедік. Со-
дан болар, ерекше тәтті. Ұрламасыңа қоймайды. Ол 
кезде кәмпит деген қат. Көбіне ақ бор түрі болатын. 
Түрлі-түсті, тістесең, тісің сынатын тас кәмпит те бар. 
Әжеміздің зейнетақысына анамыз бір-екі келісін әкеледі. 
Оны әжем бірнеше бөлікке бөліп, қалтаға салып, ескі 
шифоньердің ішіне тығып, сары майдай сақтайды. Бізге 
күніне бір екі түйірлеп береді. Оны да еңбекпен аласың. 
Әбден сілеңді қатырып, қолыңа ұстатқанда күні бойы 
шаршағанымызды ұмыта кетуші едік.  

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қазіргі таңда М.Жаң-
быр бай Токио Олимпиадасы 
қарсаңындағы лицензиялық 
турнир алдындағы Алматы 
қаласында өтіп жатқан оқу-
жаттығу жиынына қатысуда. 

Ол 11 -13 маусым аралығында 
Франция астанасы – Париж 
қаласында соңғы лицензиялық 
жарыста бағын сынайды.

«СБ» ақпарат

Әлихан Әсетов – ұлттық 
құрама капитаны

Шайбалы хоккейден 2021 жылғы әлем чемпионатының 
элиталық дивизионында Қазақстан құрамасы капитаны 
міндетін Әлихан Әсетов атқаратын болды.

Ә.Әсетов 1996 жылдың 26 
тамызында Өскемен қаласында 
дүниеге келген. Елордалық «Ба-
рыс» командасында 2018 жыл-
дан бері тұрақты түрде ойын 
көрсетіп келеді. Ұлттық құрама 
сапында 2017 жылдан бері ел 
намысын қорғап жүр. Әлем чем-
пионатында Роман Старченко 
мен Даррен Диц вице-капитан 
міндетін атқарады.

Дүбірлі дода Литвада 21 ма-
мыр және 6 маусым аралығында 
өткізіледі. Қазақстандық хок-

кей шілер В тобында Канада, 
Финляндия, АҚШ, Германия, 
Норвегия, Италия және Лат-
вия құрамаларымен шебер лік 
байқасады. Қазақстан хоккей-
шілері әлемнің үздік құрама-
ларымен бірге бес жылдық 
үзілістен кейін сынға түскелі 
отыр.

Ал А тобында Швеция, Че-
хия, Швейцария, Словакия, Да-
ния, Беларусь, Ұлыбритания 
және Ресей бар.

Мөлдір Жаңбырбай Олимпиада 
жолдамасына таласады

Жақында ғана Португалия астанасы – Лиссабонда 
каратэден өткен рейтингілік Премьер-лига турнирінде 
жерлесіміз Мөлдір Жаңбырбай күміс жүлдені иеленген 
болатын.

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Бойтұмар 
өлеңнің тарихы


