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Біздің бүгінгі болмысымызды 
қалай бағалауға болады? Міне, 
жыл өтті, коро навирустың дерті 
шарпып, эко номика дағдарысқа 
ұшырады. Енді біртіндеп айы ғып 
келе жатқан сыңайымыз байқа
лады. Дегенмен, сол дағдарыстың 
зардабы орасан болғаны сонша
лық, бүкіл әлем елдері 2019 
жылдың деңгейіне жетуге әлі бір 

жылдай уақыт бар екенін айтуда.
Сарапшылардың есебіне жү

гінсек, пандемия Қазақстанға 
7,7 трлн теңге шығын әкелген. 
Ол шамамен 18 млрд АҚШ дол
лары. Қазіргі өл шеммен алсақ, 
бұл – шамамен Қа зақ  станның бір 
жылғы бюджеті. Әлбетте, аз ақша 
емес. 

Соңғы уақытта ел эконо

микасында оң сипаттағы көрі
ністер байқалуда. Міне, жарты 
жылға жуық уақыт болды, 
біздің басты табыс көзіміз – мұ
най қолайлы бағада са тылуда. 
Қазақстанға қолайлы баға 
дейтініміз, Үндістандағы дерттің 
өршуінен нарықтың төмендегені 
болмаса, қазір ол барреліне 62
65 доллардан сатылуда. Эко
номикада оң көр сет кіштер қа
лып  тасып отыр дейтініміз 
Ресей вицепремьері Александр 
Новак жуырда ғана 2021 жылы 
мұнай бағасы 60 доллардан 
төмендемейтінін айтты. Жақсы 
маман жай айтпайды, негізге 
сүйеніп айта ды. Өйткені әлемдегі 
мұнай экспорттаушылардың бірі 
Ресей қазір нарықты реттеуге 
ықпалын жүргізіп отыр. 

Мұнай нарығындағы қолайлы 

ахуал Қазақстан бюджетінің кіріс 
көзін арттыруға ықпал жасауда. 
Біздің бүгінгі әрекетімізден 
көрініс беріп отырғандай ал
дағы шілде айында Қазақстан 
бюджетіне мил  лиардтаған теңге 
табыс көзі қосы латын болады. 
Қазірдің өзін де депутаттар «көк
тен түс кен» ақшаны қайда, нендей 
мақ сат қа жұмсау қа жеттігін тал
қыға са луда. Бірер цифрды атап 
өт кіміз келеді. 2020 жылдың 
қоры тындысы бойынша елімізде 
жи нал  ған салық көлемі – 8,5 трлн  
тең ге. Бұл 2019 жылдың көр
сеткішінен 700 млрд теңгеге кем. 
Әсіресе, шағын және орта биз нес 
деңгейі төмен түсті. Мұнай ба ғасы 
төмендеді. Ұлттық қордан осы 
олқылқылықтың орнын тол тыру 
үшін триллиондаған теңге бөлінді. 

ЭНЕРГЕТИКА – 
ЭКОНОМИКАНЫҢ 
ТІРЕГІ

Кеше Мемлекет 
басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев электр 
энергетикасы саласын 
дамыту мәселелері жөнінде 
кеңес өткізді.

Видео конференция 
режи мінде өткен жиын 
бары сын да Энергетика 
министрі Нұр лан 
Ноғаев, Индустрия және 
инфрақұрылымдық 
даму ми нистрі Бейбіт 
Атамқұлов, Эко логия, 
геология және табиғи 
ресурстар министрі 
Мағзұм Мыр зағалиев, 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ Басқарма төрағасы 
Алмасадам Сәтқалиев, 
Қазақстандық Күн 
энергиясы ассоциациясы 
директорлар кеңе сінің 
төрағасы Нұрлан Қапенов, 
«Total Energies Kazakh-
stan» компаниясының бас 
директоры Алем Фрига-
Ной баяндама жасады.  

Жиынды ашқан Мемлекет 
басшысы еліміздің электр энер
гетика саласын дамытудың 
маңыз дылығын атап өтті. Бү
гінде энергетиканың Қазақ стан 
экономикасындағы ролі зор.   

– Энергетикалық қауіпсіз
дікті қамтамасыз ету – басты 
мін  деттің бірі. Қазақстанда энер
гияны тұтыну қарқыны жыл
данжылға артып келеді. Бірақ 
іске қосылып жатқан жаңа қуат 
көздері оған сай емес. Сұра
ныстан артық өндірілген электр 
қуаты таяу арада сарқылуы 
мүмкін. Шын мәнінде, еліміздің 
дамуы энергетика сала сының 
тұрақтылығына тікелей байла
нысты, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.

Президент өз сөзінде 
энергияны тиімді жұмсауға және 
үнемдеуге баса мән берді.

– Қазақстан – әлемде ең 
көп энергия пайдаланатын ел
дер дің бірі. Біздің экономика 
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымына мүше ел
дермен салыстырғанда энер гия
ны 3 есе көп пайдаланады. 

ТҰТЫНУ НАРЫҒЫНДА НЕ БОЛЫП ЖАТЫР?

Бір жыл бұрын құрылысы 
басталған тұрғын үйлерді 
салушы бас мердігер  –  «СМП
Қызылорда» ЖШС. Жоба құны 
440 млн теңгеден асады. Қазір 
14 үй дайын, қалған 11 үйдің 
жұмыстары да бітуге таяу.

«Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» аясында аудандық тари
хиөлкетану музейіне қо сымша 
ғимарат қосу да биыл бітеді. Дәл 
осы бағдарламамен салынған 
Жиделіарықтағы ауыл клубының 
құрылысы да аяқ талған. 177 млн 

теңгеден аса қаржы бөлінген 
мәдени орын жақын күндері 
пайдалануға беріл мек. Ал, 
Н.Бекежанов ауылына газ тарту 
қарекеті былтыр жыл соңын да 
басталған еді. Аудан орта лығына 
жақын ауыл халқы «көгілдір 
отынның» қызығын тамыз айында 
көреді деген қуанышты хабар бар. 

Әлі де құрылысы жүріп жат
қан Шиелі кентіндегі 18 пәтерлік 4 
тұрғын үй құрылысы желтоқсанға 
дейін бітуі тиіс. 710 млн теңгеге 
жуық қаржы бөлінген баспаналар 

2 және 3 бөлмеден тұрады. 
Сондайақ Шиелі ауданында 

мемлекеттікжекешелік әріптестік 
аясында салынып, пайдалануға 
берілген нысан жетерлік. Осы 
тәжірибе аясында кейінгі екіүш 
жылда 11 ғимарат бой кө тер
ген. Бұлардың қатарында дене 
шынықтырусауықтыру нысан
дары, дәрігерлік амбулатория, 
әлеу меттік қызмет көрсету орта
лығы және инженерліккомму
никациялық жұмыстардың құры
лысы да бар. 

Мемлекеттік 
бағдарламаның берері көп

Мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы Шиеліде жақсы 
жүруде. Бір ғана мысал, «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
аудан орталығындағы «Береке» шағын ауданында 25 тұрғын үй 
салынуда. Бір пәтері үш бөлмеден тұратын баспаналар мамыр 
айының соңында толық бітуі тиіс.

Sb
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы» 

Тұтыну нарығы дегеніміз күнделікті болып жатқан сан 
түрлі өмір түйткілдерімен, яғни шынайы болмыспен сабақтас 
ұғымдар санатына жататынын атап өткіміз келеді. Үкімет 
пен Ұлттық Банк өмірдің сол шынайы көрінісі бойынша 
макроэкономикалық көрсеткіштердің жобасын белгілейді. 
Жыл соңында инфляциялық көрсеткіштері жұмыссыздық 
деңгейі нақтыланады, осыған орай алдағы жылдың межелері 
айқындалады.

• 1999 жылы Н.Назарбаев 
«Қазақстан Республикасы мен 
Өзбекстан Республикасы ара
сындағы мәңгілік дос тық 
жөніндегі Шартты рати фи кация
лау туралы» Қазақстан Респуб
ликасының Заңына қол қойды. 

• 2009 жылы саяси қуғын
сүргін құрбандарын еске алу 
күніне орай жазушы Қайым Мұ
хамедхановтың «Тағдыр және 
Карлаг» атты туындысы оқыр
мандар назарына ұсынылды. 

• 2016 жылы Қостанайда сал
танатты түрде Қобыланды батыр 
монументі ашылды. 

• 2018 жылы Чуваш Респуб
ликасының Ұлттық кітап ха
насында қазақ әдебиеті және 
мәдениеті орталығы ашылды.

• 2019 жылы Қостанайда 
Жастар сарайының жанында ал
ғаш қы механизатор әйел, Со
циа листік Еңбек Ері Кәмшат 
Дөненбаеваның мүсіні сал
танатты түрде ашылды. 

• 1993 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Ордабасы ұлттық 
тарихимәдени және табиғи 
қоры ғын құру туралы» Қаулысы 
шықты. 

• 1998 жылы «LG Electron
ics Almaty Kazakhstan» зауыты 
ашылды. 

• 2005 жылы Алматыда 
Жеңістің 60 жылдығына орай 
«Рақымжан Қошқарбаев. Рейх
стагқа шабуыл» деректі фильмі
нің таныстырылымы болды.

• 2019 жылы Қызылорда 
облысы Сырдария ауданы аума
ғына орын тепкен көне Қышқала 
шаһарында зерттеушілер жаңа 
деректерге қол жеткізді. Бұл 
қала Алпамыс батырдың жары 
Гүлбаршын өмір сүрген Бар
шынкент болуы әбден мүмкін. 

• 2019 жылы Қазақстанда 
«Болжам. Қорғаныс. Алдын 
алу (Predict, Protect, Prevent)» 
тақырыбында ҚР Қорғаныс 
министрлігі Біріккен Ұлттар 
Ұйы мының Хатшылығымен бір
лесе ұйымдастырылған бітім
гершілік технологиялардағы 
серік тестік бойынша БҰҰның 
бесінші симпозиумы өтті.

Биыл облыстағы  261 мектепті 
7007 оқушы бітірді. 611 оқу 
озаты «Алтын белгіге» үміткер. 
Оқушылардың  30 проценті 
қашықтан, 70 про центі дәстүрлі 
оқыту форматында оқу жылын 
аяқтады. Жалпы жыл ішінде 
дәстүрлі оқитын оқу шы лардың 
саны кезеңкезеңімен көбейді.

Оқыту форматы секілді соңғы 
қоңырау мерекелік жиындары да 
өзгеше өтті. Шаралар  бітіруші 
сыныптар үшін дәстүрлі, қалған 
сыныптарға онлайн форматта 
ұйымдастырылды. Дегенмен, 
бі тіруші түлектердің бұл күн
ге дайындығынанақ мек тебі 
мен ұстаздарына деген қи мас

тығын, үлкен өмірге қадам басар 
алдындағы толқынысын аңғаруға 
болады.

– Кеше ғана мектеп табал
дырығын аттаған секілді едік. 
Көңілімізде қимастық бар. «Алтын 
белгіге» үміткермін.  Сондықтан 
өзім  нің де, сыныптастарымның 
да ҰБТда үздік нәтиже көрсетіп, 
алар асуымыздың биік болғанын 
қалаймын, – деді Ә.Мүсілімов 
атын  дағы №101 мектеплицейінің 
11сы нып оқушысы Бағлан 
Ахметова.

Мектеп бітіруші түлектердің 
85 проценті ҰБТға қатысуда. 
Білім беру гранттарын тағайындау 
конкурсына қатысуға мүмкіндік 

беретін сынақ 6 мамырда басталды, 
30 маусымға дейін жалғасады. 
Ол үшін Қызылорда қаласы мен 
Қазалы, Қармақшы, Жаңақорған 
аудандарында 475 орынға арнал
ған мамандандырылған тесті леу 
орталықтары жұмыс жүргізуде. 
Әзірге ең жоғары балл – 137.

Айта кету керек, биыл оқыту 
фор матының өзгешелігіне қара
мастан, түрлі білім байқауы, 
олим пиадалар жүйелі ұйым дас
тырылып, жүзден жүйрік шық қан 
оқушылар марапатталды. Бұл да 
талапты жастарға пандемиядан 
туындаған кедергілер тосқауыл 
бола алмайтынын көрсетсе керек. 
Ал, түлектер үшін соңғы қоңы
рау мектеп бітірудің белгісі бол
ғанымен, өмірдің жаңа кезеңінің 
қуанышты хабаршысы секілді.

«СБ» ақпарат

Алтын ұядан ұшқан 
түлектер

Сейсенбіде облыс мектептерінде соңғы қоңырау соғылды. 
Білім жолында бір кезеңді артқа қалдырып, қорытынды 
жасайтын бұл күннің оқушылар үшін орны бөлек. Ал, бітіруші 
түлектер үшін есте қалатын маңызды мереке.

«Төбекөздегі» рөлім – 
театрдағы төлқұжатым»

Ашаршылық: Міржақып Дулатұлы 
қалдырған деректер

Киікті қорғау 
қырағы бақылауда
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

1-бет 

Бұл ретте біздің ішкі жалпы 
өнім құрылымында қызмет көр
сету секторының үлесі басым. Бұл 
өнер кәсіптік кәсіп  о рын дардың 
негізгі қоры мен құралжабдықтары 
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйы мының және әлемдегі 
басқа да озық елдердің зама науи 
стандарттарына сай кел мейді дегенді 
білдіреді.  Өнер кәсібіміздің негізгі 
қорларын шы найы жаңғыртудың 
орнына, көбінесе көзбояушылық 
жаса лады, – деді Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев тариф
тер дің әділдігі мен қолжетімділігін 
маңызды экономикалық және әлеу
меттік мәселе деп санайды. Пан
демияның кері әсерін төмендету 
мақса тында осы жылдың 1тоқ саны
ның соңына дейін барлық тариф 
түрлері кейінге шегерілді. Сонымен 
қатар тарифтерді үнемі бір деңгейде 
ұстап тұру мүмкін емес. Тарифтер 
дәйекті шығындарды жабуға және 
саланың дамуына мүмкіндік туғызуы 
тиіс.

– Әдетте тарифтерді қымбаттату 
мәселесі бастапқыда бизнес пен 
бюджеттік ұйымдарға жүктелетіні 
жасырын емес. Жекелеген 
аймақтарда оның айырмашылығы 
400 процентке жетеді. Мұның 
нарықтың дамуына кесірі тиіп қана 
қоймайды, энергияны үнемдеп 
тұтынуға да еш пайдасын тигізбейді. 
Энергияны тиімді пайдалану және 
оны көп тұтынуды төмендету міндеті 
орындалмай отыр. Егер электр қуаты 
босқа ысырап болса, онда өте қымбат 
энергиялық тиімді материалдар мен 
құралжабдықтарды пайдаланудың 
не қажеті бар. Сонымен қатар атаулы 
әлеуметтік көмек көрсетудің басты 
қағидаты сақталмауда. Осындай 
келеңсіздіктің нәтижесінде, шын 
мәнінде, көмекке мұқтаж санатына 
жататын азаматтар қажетті көлемде 
жеңілдік алмайды, – деді Президент.

Мемлекет басшысы қуат беретін 
жаңа көздерді жаңғыртудың және іске 
қосудың маңыздылығын атап өтіп, 
Алматыдағы екінші ЖЭОны газға 
көшіру жобасына арнайы тоқталды.  

– Бұл мәселенің стратегиялық 
мәні бар. Алматы қаласының эко
логиясы және тұрғындардың тұрмыс 
сапасының жақсаруы аталған пробле
маның шешілуіне байланысты. Сон
дықтан Үкіметке, «СамұрықҚазына» 
Ұлт тық әлауқат қорына әкімдікпен 
бірлесіп, екінші ЖЭОны жаңғырту 
жобасына қатысты мәселені түбегейлі 
нақтылауды және оны жуық арада 
іске асыруды тапсырамын. Мұны 
одан әрі соза беруге болмайды, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысының ай
туын ша, әлемде өнеркәсіп пен эко
но миканы көміртегінен ада қылу
дың орнықты үрдісі байқалады. 
Еуропалық одаққа мүше елдерде 
парниктік газдардың қалдығын 
2030 жылға қарай 55 процентке 
азайту жоспарлануда. 2023 жылдан 
бастап Еуропалық одақта көміртегі 
салығы («carbon tax») енгізіледі. Бұл 
қазақстандық өнімнің экспортын 
едәуір қиындатуы мүмкін. Жаңа 
жағдайларға байланысты тауарларға 
қойылатын техникалық регламенттер, 
стандарттар мен талаптар өзгереді.  

– Әлемдік дамудың қазіргі 
кезеңінде кез келген елдің 
мәртебесі, беделі, соған сәйкес 
халықаралық мүмкіндіктері, көп 

жағдайда, көміртегіден ада әлемдік  
экономикаға қосқан үлесі бойынша 
айқындалатынын түсіну маңызды. 
Атап айтқанда, бұл – еліміздің 
Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымына қабылдану мүмкіндігін 
анықтайтын өлшемдердің бірі, – деді 
Мемлекет басшысы.

Президенттің тапсырмасы бойын
ша Қа зақстанды 2050 жылға дейін 
кө міртегін аз пайдаланып, дамы ту тұ
жырымдамасы әзірленіп жатыр. Сон 
дайақ Үкімет Электр энер ге ти касын 
дамыту жөніндегі ұлттық жо ба ны 
пы сықтауда, еліміздің 2035 жылға 
де йінгі энергиялық теңгерімі дайын
далуда.

– Қазақстанда негізгі энергия 
қуатын беретін нысандар, оның 
ішінде, жылу станциялары 40 
жылдан астам уақыт жұмыс істейді. 
Сарапшылардың мәліметіне сәйкес, 
олардың 50 проценттен аста
мы тозған. Бұл электр стан ция
ларындағы технологиялық заң 
бұзу шылықтардың артуына әкеп 
соқтырады. 2019 жылы – 4010, 
2020 жылы 4458 заң бұзушылық 
тіркеліп, оның өсім деңгейі 11%ке 
артқан. Энергия көздеріне ауқымды 
техникалық аудит жүргізу қажеттігі 
туындап отыр. Біз энергия қуатын 
беретін станциялардың қай жерде 
және қашан іске қосылатынын 
немесе істен шығатынын, сондайақ, 
олардың жөнделетін, жаңғыртылатын 
уақытын анық білуіміз керек, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Қазақстан жаңартылатын және 
баламалы қуат көздерін дамытуға 
нақты бағыт алды. Еліміз жалпы 
энергия теңгерімі құрылымындағы 
жаңартылатын қуат көздерінің 
сапалы өсімін 3%ке жеткізе алды.

– Бұған дейін біз бұл көрсеткішті 
2030 жылға қарай 10%ке дейін 
жеткізуді мақсат еттік. Жаңа 
жағдайларды және қазіргі оң қар
қынды ескере отырып, электр қуатын 
беретін станциялардағы жаңар
тылатын қуат көздерінің үлесін 2030 
жылға қарай 15%ке дейін жеткізуді  
міндеттеймін, – деді Мемлекет 
басшысы.

Президенттің пайымдауынша, 
Қазақстан қуат көздері бойынша 
бай ел болғандықтан, болашақта 

жаңа энергетикадағы жетекші орнын 
сақтап қалуы тиіс.

– Жаңартылатын қуат көздері 
жобаларындағы қазақстандық өнімнің 
үлесі әлі де өте аз. Көздің жауын 
алатын жаңа станцияларды салуды 
үйреніп қана қоймай, жергілікті 
өндірісті, ғылым мен технологияны 
дамытып, білікті отандық кадрларды 
дайындау қажет. Әйтпесе, тарифтер 
арқылы төлем жасап, шетелдік 
тауарлар мен технологияларға 
бүкіл ел үлес қосады. Үкіметке 
жаңартылатын энергия көздері мен 
жалпы энергетика саласындағы озық 
халықаралық оқшаулау тәжірибесін 
мұқият зерттеп, пайдалануды 
тапсырамын, – деді Мемлекет 
басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев халықты 
жаңартылатын қуат көздерін пайда
лануға ынталандыру қажет екенін 
атап өтіп, «ақылды» қалаларды 
дамыту аясында күн панельдері мен 
шағын станцияларды пайдаланудың 
пилоттық жобаларын жүзеге асыруды 
ұсынды.

– Мен таза энергетиканы және 
жал пы жасыл технологияны жақ тай
мын. Жаңартылатын қуат көздерін 
пайда ланатын электр станцияларын 
салу ды қолдаймын, – деді Мемлекет 
басшысы.

Мемлекет басшысы атом энерге
тикасынан алдын ала бас тарту дұрыс 
емес әрі қате деген мамандардың 
пікірімен келісті.

– Бүкіл дамыған әлем атом энер
гиясына иек артады. Бұл ретте үрейге 
бой алдыру орынсыз. Дегенмен, 
тұрғындар арасында түсіндіру жұмыс
тарын табанды түрде жүргізу қажет. 
Атом станцияларының құрылысын 
бастауға асықпаймыз, алайда бұл істі 
кейінге ысыруға да болмайды, – деді  
Президент.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
электр желілері компанияларының 
жұмысын реттеу қажет екенін атап 
өтті. Үкімет пен облыстардың 
әкімдіктеріне электр желілерін кезең
кезеңімен жаңарту үшін кешенді 
шаралар қабылдау тапсырылды. 
Бұдан бөлек кадр мәселесі де өте 
өзекті болып отыр.

– Қазақстанда энергетика сала
сы бойынша маман даярлайтын 24 

жо ғары оқу орны болғанына қара
мас тан, электр монтерлері, жоғары 
вольтті желілерді жөндеушілер мен 
басқа да жұмысшы мамандар тапшы. 
Ин женерліктехникалық қызмет
кер лердің орташа жасы – шамамен 
50 жаста. Оның үстіне бұл саладағы 
қыз меткерлердің еңбекақысы да 
төмен. Соның салдарынан  20152020 
жылдар аралығында кадрлардың 
тұрақтамауы 4%тен 15%ке дейін 
жетті. Бұл мәселені жедел түрде шешу 
керек. Әйтпесе, бірнеше жылдан 
кейін кадр тапшылығы мәселесі 
ушыға түседі. Үкіметке осы саладағы 
кәсіби мамандардың әлеуетін және 
бәсекеге қабілетті еңбекақы төлеу 
деңгейін қалыптастыру үшін шаралар 
қабылдауды тапсырамын, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы аталған 
саланы дамытуға халықаралық 
инвес торларды тарту маңызды 
міндет екенін айтты. Президенттің 
тапсырмасы бо йын ша Бірік кен Араб 
Әмірліктері, Фран ция және Еуро
паның басқа да мем лекеттерінің 
инвесторларымен келіс сөз дер жүр
гізілуде.

– Тұрақты жабдықтау, тариф
тердің қолжетімділігі – ұлттық 
бәсекеге қабілеттіліктің басты 
компоненттері. Сондықтан электр 
энергиясының құнын әділетті нарық 
құнына негіздеу маңызды болып отыр. 
Бүгінде электр қуатының көтерме 
нарығында үшақ компания озық 
тұр. Олар нарықтың 70 проценттен 
қамтиды. Мұны соншалықты дұрыс 
деуге келмейді. Электр қуатының 
көтерме саудасындағы екіжақты 
шарттар жаңадан ашылған сатып 
алушы компанияларға кедергі 
келтіріп, электрмен қамтудың 
бөлшек сауда нарығындағы бәсекенің 
дамуына тосқауыл болып отыр. 
Бұл тұтынушылар үшін бағаның 
қымбаттауына алып келеді, – деп атап 
өтті Президент. 

Энергетика министрлігіне Бәсе
ке лестікті қорғау және дамыту 
агенттігімен бірлесіп, аталған 
мәселені мұқият пысықтау тап
сырылды. Бұдан бөлек Үкіметке 
парниктік газдардың қалдықтарына 
квота сату жүйесін қайта іске қосуды 
қамтамасыз ету қажет.

– Әлемде энергияны генера
ция лаудың және сақтаудың жаңа 
технологиялары пайда болып, апро
бациядан өткізілуде. Техниканың тым 
жылдам дамып жатқанын ескерсек, 
бұл да жуық арада қолданысқа 
енуі мүмкін. Атап айтқанда, сутегі 
қуатын дамыту қарқын ала бастайды. 
Біз бұған дайын болуымыз қажет. 
Мұндай технологиялармен жұмыс 
істей алатын мамандар тобының 
болуы маңызды. Жаңа энергетика 
жөніндегі құзырет орталығын 
ашуды ұсынамын. Онда энергетика 
саласындағы жоғары технологиялық 
инновацияларды пайдалану 
тәжірибесі сынақтан өтетін болады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Оның пікірінше, халық санының 
артуы және экономиканың өсімі 
жаңа қуаттарды енгізуді талап ететіні 
сөзсіз. Алайда мүмкіндіктер шектеулі. 
Сондықтан экономиканың энергия 
сыйымдылығын азайту – маңызды 
міндет. Оны шешу тауарларымыздың 
және тұтас салалардың бәсекеге 
қабілетті болуына тікелей әсер 
етеді. Мемлекет басшысы Үкіметке 
аталған мәселені бақылауда ұстауды 
тапсырды.

Қоғамдық көлікпен қамту
Қызылорда. Қала әкімі Ғанибек 

Қазантаевтың төрағалығымен өткен 
мәжілістің күн тәртібінде үш мәселе 
қаралды.
Жиында мемлекеттік тіл саясаты бағытында 

атқарылып жатқан жұмыстар жайы, агроөнеркәсіп 
кешенін дамытудың 20172021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүргізілген 
жұмыстар туралы айтылды. Қала аумағындағы 
қоғамдық көлік мәселесі де мәжілістің күн 
тәртібіне ілікті. Қалалық тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің 
басшысы Біржан Далабаев қоғамдық көліктердің 
жол сызбасын оңтайландыру жұмыстары қайта 
жүргізіліп жатқандығын жеткізді. Бұл жұмыстар 
аяқталғанда қаланың Белкөл кентінің екінші жақ 
беті, «Байтерек», «Саяхат» шағын аудандары, 
қалаға қарасты «ПМК29», «ПМК66», «Сабалақ», 
«Ягодка», «Пищевик» саяжайларын толық 
қоғамдық көлікпен қамту мүмкіндігі артпақ.

Стритбол алаңы салынуда
Арал. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 

шағын стритбол, 12 тренажерлық снаряд 
және балалар ойын алаңының құрылыс-
монтаж жұмыстарымен танысты.
Аудан орталығындағы «Тәуелсіздік» алаңының 

аумағында жүріп жатқан құрылыс жұмыстарының 
50 проценті аяқталып тұр. Қазір балалар ойын 
алаңына қажетті құралжабдықтарды орналастыру 
жұмыстары жүргізілуде. Нысан шілде айының 15
не дейін пайдалануға беріледі деп жоспарлануда.

Бетон зауыты іске 
қосылды

Қазалы. Кәсіпкер Рүстем Мәмбетжанов 
өз қаражаты есебінен шағын бетон 
зауытын ашты. Жаңа нысанның 
ашылуына аудан әкімі Мұрат Ергешбаев 
қатысты.
Әйтеке би кентінде іске қосылған зауыт 

заманауи құралжабдықтармен қамтылған. 
Бетон шығаратын автоматтандырылған аппарат 
Қытайдан әкелінген. Аудан орталығындағы 
индустриялық аймақта орналасқан зауыт сағатына 
20 текше метр бетон шығарады. Қазір мұнда 5 
адам жұмыспен қамтылған.

Жеңімпаздарды 
қабылдады

Қармақшы. Аудан әкімі Мұса 
Қалдарбеков республикалық «Рухани 
қазына – 2021» онлайн фестивалінің 
жүлдегерлерін арнайы қабылдады.
Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне 

орай өткен фестивальда «Үздік ауылдық мәдениет 
үйі және клубы» номинациясымен С.Бөртебайұлы 
атындағы Ақжар ауылдық клуб үйі, «Үздік 
аудандық (қалалық) маңызы бар мемлекеттік 
балалар немесе жасөспірімдер кітапханасы» 
номинациясымен Қармақшы аудандық балалар 
кітапханасы марапатталған болатын.

Аудан әкімі жеңімпаздардың еңбегіне сәттілік 
тілеп, алғыс хаттар табыстады.

Рәміздер аллеясы 
ашылады

Жалағаш. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
тарту ретінде Жалағаш кентіндегі Дәуімбай 
елді мекенінде Рәміздер аллеясы  бой 
көтереді.
Бұл жұмыстарға аудандық бюджеттен 69 млн 

510 мың теңге қаржы бөлінді. Мемлекеттік сатып 
алу конкурсының нәтижесінде «Айбар – Ш» ЖШС 
жеңімпаз болып танылды. Қазір мердігермен 
келісім шарт рәсімделуде.

Рәміздер аллеясын Конституция күніне орай 
пайдалануға беру жоспарлануда.

Күйшілер байқауы
Сырдария. ҚР Тұңғыш Президенті 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы аясында «ҚР Мәдениет 
саласының үздігі», «Сырдария 
ауданының Құрметті азаматы Сансызбай 
Сәдуақасұлының 70 жылдық мерейтойына 
арналған «Күмбірле күй - домбыра» атты 
аудандық күйшілер байқауы өтті.
Шараны аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің қолдауымен аудандық мәдениет 
үйі ұйымдастырды. Байқауға кент және ауылдық 
округтер бойынша 1315 жас аралығындағы 
және 17 жастан жоғары 9 талапкер қатысты. 
Жеңімпаздар сыйлықтармен марапатталды.

«Әшімхан әлемі»
Шиелі. Аудандық  мәдениет үйінде ҚР 

мәдениет қайраткері Әшімхан Оспановты 
еске алуға арналған «Әш - аға, марқасқа 
маңғаз едің, жаның бұлақ...» атты кеш өтті.
Кеште Әшімхан Оспановтың отбасы 

мен достарының демеушілігімен Қазақстан 
Журналистер одағы, халықаралық Жазушылар 
одағының мүшесі Жұмабай Байзақұлының 
авторлығымен жарық көрген «Әшімхан әлемі» 
атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті.

Түлектер тартуы
Жаңақорған. Қожакент ауылындағы 

№168 орта мектептің 2001 жылғы 
түлектері, яғни 1984 жылғы жастар 
сауапты іске ұйытқы болды. 
Олар үш баланың анасы, қожакенттік Бақтыгүл 

Бакированың баспаналы болуына қол ұшын созды. 
Мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай 
түлектер ақылдаса келе, пандемия уағында той 
тойлап, дүбірлетпейақ, баспанаға шын мұқтаж 
отбасыға тарту жасайық деп шешіпті.

Игі шараға ауданның бас имамы Әбдіхалық 
қажы Махмұтұлы қатысып, қожакенттік қамқор 
жандарға ризашылығын білдірді.

 «СБ» ақпарат

ЭНЕРГЕТИКА –
ЭКОНОМИКАНЫҢ ТІРЕГІ

Облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасының басшысы Медет 
Усаин биыл облыс бойынша Конго
Қырым геморрагиялық қызбасының 
қоздырғышы саналатын кенелер 
көбейген ауылдар саны артып кеткенін 
айтты. Қазір облыста мұндай 113 елді 
мекен бар. Осыған байланысты биыл 
567 мыңнан астам мал басы мен жалпы 
көлемі 2 млн шаршы метрді құрайтын 
қора, суатшаңылақтарға көктемгі 
және күзгі залалсыздандыру жүргізу 
жоспарланған еді. Қазір Қызылорда 
қаласы мен Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі, Жаңақорған аудандарында 
аталған жұмыстар толығымен 
аяқталған. Ал Қармақшы ауданында 
екінші кезең жүргізілуде. Облыстың 
солтүстік бөлігінде орналасқан Қазалы, 
Арал аудандарында оның бірінші кезеңі 
жалғасуда. Көктем туғалы облыста 
КонгоҚырым геморрагиялық қызбасы 
нақтыланған жағдайы бойынша шұғыл 
түрде қосымша залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілді.

Өңірде жыл басынан бері 3 адамнан 
осы ауру нақтыланған. Науқастардың 
екеуі Шиелі ауданының, біреуі – 
Қызылорда қаласына қарасты Тасбөгет 
кентінің тұрғыны. Қазір олардың екеуі 

толығымен жазылып шықса, біреуі 
қажетті ем қабылдауда. 

 – Бұл мәселеге салғырт қарауға 
болмайды. Көктемкүз айларында 
залалсыздандыру жұмыстары уақы
тылы әрі сапалы жүргізілуі тиіс. 
Атап айтқанда, Қызылорда қаласы 
мен аудан әкімдері залалсыздандыру 
шараларын сапалы жүргізілуіне назар 
аударуы қажет. Осы мақсатта елді 
мекендердегі мал қоралар мен оның 
сыртқы аймақтарының механикалық 
тазалануын қатаң бақылауға алынғаны 
жөн. Сондайақ, тұрғындар арасында 
өз иелігіндегі мал басын кенеден 
жеке қорғау шараларын ұйымдастыру 
жөнінде түсіндірме шараларын 
атқарғаны жөн, – деді облыс әкімі.

Ал, облыстық санитарлықэпиде

миологиялық бақылау департаментіне 
тиісті сала басшыларымен бірлесіп, 
аталған індеттің алдын алу бойынша 
профилактикалық шаралардың 
тиімді әдісін ұсынғаны артық емес. 
Бұл бағытта бұқаралық ақпарат 
құралдарында насихаттауды ұйым
дастыру ойластырылады.

Мәжілісте облыстық білім 
басқармасының басшысы Ақзира 
Қасымова білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру 
бағытында жасалып жатқан 
жұмыстарды баяндады.

Өңірде бұл жұмыстар Президент 
Жолдауында және  «Білім беруді 
және ғылымды дамытудың 20202025 
жыл дарға арналған» мемлекеттік 
бағдарламасында белгіленген мін дет
тер мен тапсырмалар аясын да бекі
тілген жоспарға сәйкес орын далуда. 

Облыс әкімі білім саласындағы 
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 
бойынша нақты тапсырмалар берді.

– Білім беруді және ғылымды 
дамытудың 20202025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында 
белгіленген индикаторлар мен көр
сеткіштердің мерзімінде орын
далуын қамтамасыз етіп, жазғы мау
сымда балалардың  тынығуы мен 
сауықтырылуын сапалы ұйымдастыру 

қажет. Жазғы уақытта балалардың 
судағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бағытындағы шараларды бақылауға 
алыңыздар. Облыстық экономика 
және бюджетті жоспарлау басқармасы 
білім басқармасымен бірлесіп, салаға 
қосымша қажетті қаржы көлемін қайта 
пысықтап, тиісті ұсыныстар енгізсін. 
Бюджет есебінен салынып жатқан 
мектеп құрылыстарының мерзімінде 
пайдалануға берілуін қамтамасыз 
етіңіздер, – деді аймақ басшысы.

Жергілікті қамтуды дамыту 
туралы облыстық индустриялық
инно вациялық даму басқармасының 
басшысы Ринат Сұлтангереев баяндама 
жасады.

Өңірде цемент зауыты, кірпіш 
зауыттары, темірбетон, асфальт
битум бұйымдарын, әк, полиэтилен 
құбырларын, желім, әртүрлі фрак
циядағы қиыршық тасты өндіретін 
кәсіпорындар жұмыс жасайды. 
Аймақ басшысы «Жұмыспен қамту 
жол картасы2021» мемлекеттік 
бағдарламасы аясындағы құрылыс
монтаждау жұмыстарына тауарларды 
сатып алудың жергілікті қамту үлесін 
90%ке дейін жеткізуді тапсырды. 
Сонымен қатар, бюджет қаражатына 
іске асатын жобалардың сметалық 
құжаттамаларына сәйкес отандық 
құрылыс материалдарын нақты сатып 
алуға мониторинг жүргізілу қажет 
екенін айтты.

«СБ» ақпарат

МӘЖІЛІСТЕ ҮШ МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 

кеңейтілген мәжіліс өтті. Жиынның күн тәртібінде  Конго-Қырым 
геморрагиялық қызбасының алдын алу шаралары, білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жергілікті 
қамтуды дамыту туралы мәселелер қаралды.
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ЖАЛАҒАШТА 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ ЛЕБІ ЕСЕДІ

– Асылбек Өмірбекұлы, 
аграрлы салаға бейімделген 
ауданда негізгі өндіретін 
өнім – күріш. Алайда кейінгі 
жылдары егінге су алу мә се
лесі айтарлықтай қиын дық 
тудырып отыр. Бұған бай
ланысты қандай шаралар 
қолға алынды?

– Иә, ол – рас. Жалағаш ау-
даны – даму әлеуеті жоғары, 
аграрлы аймақ. Негізгі тір
шілік көзі егін және мал шар
уашылығы.  Жыл сайын 150 
мың тоннадан астам күріш 
жинайды. Десек те, Үкімет 
тап сырмасына сәйкес жылдан
жылға егінді әртараптандыруға 
басымдық беріліп отыр. 

Бүгінгі күні ауданда егін 
шаруашылығымен айналыса-
тын 190 шаруашылық бар. Бұл 
шаруашылықтарға мемлекет 
тарапынан бірқатар жеңіл
дік тер қарастырылған. Атап 
айтқанда, егіске пайдаланған 
мине ралдық тыңайтқыштарды, 
гербицидтерді және су құнын 
арзан датуға субсидиялар бе
рілуде. Осындай қолдаудың 
арқасында шаруашылық құ
рылымдарының эконо микалық 
жағ дайы біршама жақсарып 
келеді. 

Өздеріңізге белгілі, 2018 
жылы ауыл шаруашылығы 
дақылдарын әртараптандыру 
мақ сатында инженерлік тұр
ғыда әзірленген суармалы жер-
де дақылдарды кезектестіріп 
егу (ротациялау) схемасы 
бекітілді. Қазіргі таңда ин
женерлік жүйеге келтірілген 
жерлерде күріш, мақсары, жаңа 
және ескі жоңышқа дақылдары 
кезектестіріліп орналастыры-
луда. Расында, дақылдарды 
ротацияға сәйкес орналасты-
ру су тапшылығының ал-
дын алуға өзіндік септігін 
тигізуде. Сол сияқты, егін 
шаруашылығын дамытудың 
бір бағыты замандық техни-
каларды кеңінен қолдануға 
байланысты. Бұл рет-
те «Агроөнеркәсіптік ке
шенді дамытудың 20172021 
жылдарға арналған мем  ле
кеттік бағдарламасында» ауыл 
шаруашылығы тауар өн діру
шілерінің инвес ти циялық 
шығындарын және техника-
ларын, жабдықтарын лизинг-
ке сатып алудың пайыздық 
мөлшерін субсидиялау, сон
дайақ «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
желісі бойынша несие және ли-
зинг жүйелері арқылы қолдау 
қарастырылған. Осының нә
тижесінде аудандағы ауыл 
шаруашылығы тауар өндіру
шілері техника паркін біршама 
жаңартуға мүмкіндік алды. 
Бұдан бөлек, суды аз пайда-
лана отырып, мол жеміс алу 
мақсатында ауданда бақ өсіруге 
көбірек көңіл бөліне баста-
ды. Айталық, Мақпалкөл, Таң 
ауылдарында өсірілген алма 
бақтары жемісін беріп, оның 
алды облыс тұрғындарына да 
жетіп жатыр. Айта кетейік, 
сырттан тасымалданатын бау

бақша өнімдеріне қарағанда, 
жергілікті өнімдерге сұраныс 
жоғары. Біз алдағы уақытта 
осы жұмыстарды одан әрі 
дамытуға ден қоямыз.

– Биыл Тәуелсіздікке 
30 жыл. Осы орайда ау
дан өмірінің өткен ша ғына 
көз жіберіп, ауыл шар уа
шылығының ты ныс тір ші
лігін тарқата айт са ңыз... 

– Егін және мал шаруа
шылығы ежелденақ тұр ғы
лықты халықтың күнкөрісі 
са налады. Тәуелсіздіктің ал 
ғашқы жылдары ауданда не 
гізгі дақыл – күріштің әр гек
тарынан 3035 центнерден ғана 
өнім алынса, 20192020 жыл-
дары 63,5тен 69,2 центнерге 
дейін өнім алып, облыс бойын-
ша ауыл шаруашылығы сала-
сында «Үз дік аудан» атанды. 
Сол секілді, 20092010 жыл-
дары аудан шар уашылықтары 
жылына бар болғаны 45 
техника сатып ала тын бол-
са, қазіргі таңда жылына 100 
жаңа техникаға дейін жетіп 
отыр. Мысалы, 2020 жылы 
ауыл шаруашылығында 4 
млрд теңгеден астам қаржыға 
93 дана жаңа техника сатып 
алынды. Жаңа техникаларды 
пайдаланудың нәтижесінде 
шаруашылық құрылымдары 
агротехникалық талаптарды 
жоғары деңгейде жүзеге асы-
рып, егіннің барлық түрінен 
мол өнім алуға мүмкіндік 
туды. Жергілікті инвестор-
лар тұрғындарды тұрақты 
жұ мыспен қамтып, ауыл 
тұр мысының жақсаруына, 
сол арқылы ауданның әлеу
меттікэкономикалық дамуы
на игі ықпал етіп отыр. Ол 
жағын өздеріңіз де жақсы 
білесіздер, әр жыл са йын 
егіс қорытындысымен үздік 
деп танылған ауыл шар
уашылығы мамандары, жұ
мысшымеханизаторлар жо
ға ры сыйақылар және жеңіл 
ав токөліктер  иеленіп жүр. 
Осындай қолдау шараларының 
нә тижесінде дәстүрлі салаға 
жас мамандар да бет бұра бас
тады. 

Мал шаруашылығы да қар
қынды дамып келеді. Олай 
дейтініміз, 1990 жылдары ау-
дан бойынша жеке мен шаруа
шылықтардың  малын қос
қанда мүйізді ірі қара 60 мың, 
уақ мал 130 мың, жылқы 1520 
мың, түйе 34 мың, құс 1520 
мың шамасында болған. Ал 
қазіргі көрсеткіштерде едәуір 
өсім байқалады. 

Ауданда мал шаруашы
лығымен айналысатын 113 
құрылым болса, оның ба-
сым бөлігі мемлекеттік бағ
дарламалар ар қы лы мал басын 
көбейтуде. Атап айтқанда, 
«Сы баға», «Құлан», «Алтын 
асық» сияқ ты мемлекеттік 
бағ дар ламалардың тиімділігі 
мол. Бағ дарламалар бойынша 
жұмыс жасайтын шаруашылық 
құ рылымдарының есебінен 
МІҚ – 37349 басқа, жылқы – 

14899 басқа, түйе – 658, қой
ешкі – 52286, үй құстарының 
саны 9458ге көбейді. 

Сондайақ, 9,3 млрд теңгені 
құрайтын «Ирригация және 
дренаж жүйелерін жетілдіру» 
жобасының 2кезеңіне аудан 
бойынша жалпы көлемі 15123 
гектарды құрайтын инженерлік 
тұрғыда әзірленген суармалы 
жерлер енгізілді.

– Аудан тұрғындары үшін 
көп жылдан бері күрмеуі 
шешілмей келген мәселе 
– орталық аурухана бола
тын. Сонау тоқсаныншы 
жылдардың соңында ау
дан әкімі Қ.Баймахановтың 
бастамасымен, асарлатып 
салынған аурухана күні ке
шеге дейін қолданыста бол
ды. 2020  жылы 100 орындық 
жаңа аурухана пайдалануға 
берілді. Оның халыққа қыз
мет көрсету сапасын қа лай 
бағалар едіңіз?

– Шындығында көп жыл-
дан бері тұрғындардың төзімін 
тауысқан аурухана мәселесі 
шешімін тапты. Халыққа са-
палы медициналық көмек 
көрсету мақсатында 2019 
жыл  дың мамыр айында 100 
орын дық жаңа аурухана құры
лысы басталып, 2020 жылы 
пайдалануға берілді. 

Кезінде асар әдісімен 
салынған ескі аурухана ғи
мараты емделушілерге  меди
циналық қызмет көрсету 
үшін қолайсыз болғаны анық. 
Ескі ғимараттағы палаталар 
санитарлық нормаға сәйкес 
келмейтін, палаталардың өл
шемдері әрқилы, бір палатада 
9 адамға дейін жатқызылатын. 
Аурухана ғимаратында тек 
1 ғана операциялық блок бо-
латын, яғни гинекологиялық 
және хирургиялық науқастарға 
бір бөлімде ота жасала-
тын. Реабилитациялық 10 
төсекорын терапия бөлі
мінің құрамында құрыл ған
дықтан, терапиялық әртүрлі 
науқастармен бір бөлім шеде 
жатқызылып, ауыр нау
қастармен бірге ем алуы
на мәжбүрлік туындайтын. 
Аурухананың жоқтығы, әсі 
ресе, пандемия кезінде  қат
ты білінді. Аудан бойынша  
былтыр 112 адамнан корона-
вирус анықталып, 225 тұрғын 
пнев монияға шалдықты. Бұл 
уақытта провизорлық ста-
ционарлар мектеп, лагерь 
және ауылдық ауруханалар-
да дайындалды. Бір сөзбен 
айтқанда, аудандық аурухана-
да талапқа сай медициналық 
қызмет көрсету мүмкін бол
мағандықтан, науқастар көбіне 
облыс орталығына жіберілетін.

Ал жаңа аурухана типтік 
 жобада, 100 орындық, 3 қа
баттан тұрады. Мұнда нау
қастардың жақсы емдом 
алуына барлық жағдай қарас
тырылған. Ғи марат терапия, 
хирургия, реанимация, ги-
некология, балалар бөлімі, 
асхана, қан алу мен қан 

құю және басқа да қажетті 
құрылымдық бөлмелерден 
тұрады. Сала мамандарының 
айтуынша, жылжымалы рент
гендиагностикалық «Radius» 
аппаратын қолдану арқы
лы травматологияорто
пе дия лық оталарды кіші 
инва  зивті тәсілмен кең кө
лемде жүргізуге, сондайақ, 
эндовидеохирургиялық  ап-
паратты пайдаланып, хирур
гиялық, гинекологиялық же-
дел және жоспарлы оталар 
жүргізуге мүмкіндік болады.

Бұдан бөлек, реабилита-
ция бөлімшесіне бұрынсоңды 
болмаған вертикализатор, жү
ру имитаторы аппараттары 
беріліп, инсульт алған нау
қастардың денсаулығын қал
пына келтіру мақсатында 
емдеу шаралары кеңінен қол
данылады.

– ХХІ ғасыр ұрпақтарына 
білім мен тәрбие беруде 
мұғалімдерге қойылатын 
талап еселеп артты. Басқару 
жүйесі, білім сапасын ба
қылау мүмкіндіктері өз герді. 
Жалпы осы салада қандай 
жаңалықтар бар?

– Білім беру саласында 
мемлекеттік қолдаудың нә ти
жесін білесіздер. Көрсет  кіш
теріміз жыл са йын жақсарып 
келеді. Бүгінгі таңда аудан 
мектеп терінің 75 проценті 
жаңа модификациялық каби-
неттермен қамтамасыз етіл
ген. Материалдық базасын 
нығайту бағытында 2020 
жылы  облыстық бюджет-
тен 125 млн 53 мың теңгеге 
4 мектепке «3Д модельдеу» 
жабдықтары (инновациялық 
мектептер №№201, 123, 31, 
32) алынды және 10 мектеп 4 
химия кабинеті, 6 биология, 5 
физика пәндік кабинеттерімен 
толықтырылды. Аудан бойын-
ша 12 мектепте робототехника 
үйірмелері жұмыс жасайды. 
«Жұмыспен қамту» жол карта-
сы бағдарламасы шеңберінде 
Мақпалкөл ауылындағы №117 
орта мектеп, Аққыр ауы
лындағы №188 орта мектеп 
ғимаратының күрделі жөн
деу жұмыстарына қаржы 
бөлінді.   Биылғы оқу жылын-
да М.Шәменов ауылындағы 
апатты жағдайдағы №34 орта 
мектептің жаңа ғимараты салы-
нып, пайдалануға берілді. Со-
нымен қатар, Таң ауылындағы 
№118, Аламесек ауылындағы 
№124 орта мектептерге күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
жобасметалық құжаттар 
әзір ленді. 20202021 оқу жы-
лында ағымдағы жөндеу жұ
мыстарына жергілікті бюд-
жеттен 18 млн теңгеге тиісті 
жұмыстар атқарылды.

Ауданда 3 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларды мектеп-
ке дейінгі тәрбиемен қамту 
мәселесі шешімін тапқан. 
Өткен жылы 90 орындық 
«Жау қазын» балабақшасы жа
ңа ғимаратқа қоныстанды. 

20202021 оқу жылында 
ауданда 321 оқушы мектеп 
бітірді. Оның ішінде 36 оқушы 
«Алтын белгі», 13 оқушы 
«Үздік аттестатқа» үміткер. 
Жалпы 295 бітіруші түлек ҰБТ 
тапсыруға өтініш білдірген. 

Білім саласындағы тағы бір 
жақсы жаңалық – 200 орындық 
оқушылар үйі мен 50 орындық 
өнер мектебінің құрылысы 
жүріп жатыр. Жобаға тап-
сырыс беруші – облыстық 
құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы. Жалпы 
жоба құны 431,5 млн теңге, ал 
келісім шарт құны 378,1 млн 
теңге. Бас мердігер – «Самат 
Мұнай» ЖШС. Ғимараттың 
құрылысы 2020 жылдың 
шілде айында басталған, 
биыл қыркүйек айына дейін 
пайдалануға беріледі.

– Қазір Жалағашқа кел
ген кісі тазалық пен абаттан
дыру ісіне ризалық білдіріп 
жүр. Көшелер жөнделген, 
жүзу бассейні, балалар ойын 
алаңы салынған дегендей...

– Әрине, тазалық, айна
ланың көрікті болып тұруы 
халықтың көңілкүйіне тіке
лей әсер етеді.  Кент  орта лы
ғындағы көшелердің басым 
бөлігі асфальтталып, жол 
белгілері қойылды. Абат
тандыру жұ мыстары үз
діксіз жүргізіліп жатыр. 
Со нымен қатар, таяу күн
дерде жалағаштықтар жү
зу бассейнінің игілігін кө
реді. Ғимаратта үлкен, кіші 
бас   сейндер, жаттығу залы, 
дәрігерлік кабинет, дүкен, киім 
ауыстыру бөлмесі және душ 
қабылдайтын орын қамтылған. 
Осынау әлеуметтік маңызы 
бар жобаны жүзеге асыруға 
қаржы салып отырған кәсіпкер 
Қайыржан Құлтекенов – Аты-
рау облысының азаматы, 
«Казкомсервис» ЖШСның 
құрылтайшысы. Ал құрылысты 
салып жатқан мердігер – «Ин-
тегрострой» ЖШС. Жоба ая-
сында бассейн құрылысын 
салуға 395 млн теңгеден 
астам қаржыға келісімшарт 
жасасқан. Жоба мерзімінен 
бұрын, маусымшілде айла-
рында жүзеге асырылмақ.

Тағы бір жаңалық – аудан 
орталығынан балаларға арнап 
жаңа ойын алаңы пайдалануға 
берілді. Бұл ауданымызға күн 
электр станциясын құры лысын 
жүргізген «Nomad Solar» 
жауапкершілігі шектеулі серік
тестігінің де меу шілік қаржысы 
есе бінен салынды. Ойын 
ала ңына орналас тырылған 
жаб  дық тар жоғары сапалы 
және балалардың жанжақты 
қауіп  сіздігі де ескерілген. 
Алдағы уақытта да жергілікті 
атқарушы органдар мен бизнес 
өкілдерінің әріптестігі аясында 
жүзеге асырылатын бірқатар 
жаңа жобалар бар. 

– Қай заманда да тір
шіліктің түп тамыры 
ауыл да жатыр. Десек те, 
Тәуелсіздіктің әдепкі жыл
дарында сол ауылдардағы 
құны бар дүниемүліктер 
қолданқолға өтіп, талан
таражға түскені рас. Бүгінгі 
ауыл бейнесі туралы не 
айтуға болады? 

– Өте орынды сұрақ. Жа-
сыратыны жоқ, Тәуел сіз діктің 
алғашқы жылдары ал тын 
қазығымыз саналатын ауыл 
өмірі айтарлықтай қиын дық
тарды басынан өткерді. Қа
лып тасқан тіршілік арнасын 
жоғалтып алды. Дегенмен, 
бүгінгі таңда ауыл тұрмысы 
заман талабына сай өзгеріп, 
шаруашылықта  жаңаша  өз
ге рістер жүзеге асырылып 
келеді. 

Ауданда күріш дақылын 
өндіруде көпжылдық тәжі
рибесі бар Таң ауылын өз
деріңіз жақсы білесіздер.  
Осы  ауылдың  тұрғындарын 
тұ рақты жұмыспен қамтып 
отырған «Таң LTD»  ЖШС 
та рапынан ауылды абат тан
дыруға байланысты көп жұмыс 
ат қарылды. 

2018  жылы   Таң  ауылын
дағы 100 орындық «Таң бөбегі» 
бөбекжайының ғимараты күр
делі жөндеуден өтті. Қазір 
балабақшада 22 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылған. Со-
нымен қатар, мемлекеттік
жекешелік әріптестік аясында 
құны 56 млн теңге тұратын 
100 адамға арналған спорт 

кешені пайдалануға берілсе, 
«Жұмыспен қамтудың 2020
2021 жылдарға арналған жол 
картасы» бағдарламасына сәй
кес республикалық бюджет
тен 13 млн 244 мың теңге 
қаржы бөлініп, 150 орындық 
Таң ауылдық мәдениет үйінің 
ғимаратына жөндеу жүргізілді. 
Бұдан бөлек, «Таң ЛТД»  
ЖШСның жеке қаражаты 
есебінен 2021 жылы 2 қабатты 
2 пәтерлі 4 тұрғын үй, орталық 
монша, жылыжай кешені, 
орталық стадион, спорт ке
шені салынып, пайдалануға бе
рілетін болады. 

«Еңбек Жер» ЖШС ди-
ректоры Ш.Ысқақовтың өз 
қаражаты есебінен де  ауыл 
орталығын көркейтуге, абат
тандыруға талпыныс жасалып 
отыр. Ауыл тұрғындары үшін 
көп жылдан бері шешімін 
таппаған аяқсу мәселесі бо-
латын. Облыстық табиғи ре-
сурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасы  
арқылы 8 млн 900 мың теңгеге 
«Мәдениет» каналына электрлі 
су тартқыш насос алынып, 
қазіргі уақытта электр желісін 
қайта тарту жұмыстары 
жүргізілуде. Аудандық бюд-
жеттен 4 млн теңге бөлініп, 
Қ.Адаев  көшесі  (ұзындығы 
500 метр) ағымдағы жөндеуден 
өтті. 

Биыл Мүсірәлі баба, Сыр-
бай ата, Ғ.Мұратбаев кө
ше леріне күрделі жөндеу, 
Т.Дәуітбаев, А.Құнанбаев, 
М.Бай ділдаев көшелеріне ор
таша жөндеу жүр гізіледі. Со-
нымен қатар, «Ең бек Жер» 
ЖШС  жылыжай және күріш 
зауытын салуды жос парлап 
отыр. Міне, осындай тіршілік 
ауылауылда астасып, қызу 
еңбек жасалуда.

– Биылғы жылдың жақсы 
жаңалығы десек болар, ау
дан орталығына көптен 
күткен «көгілдір отын» жет
кізіліпті...  

– Бұл енді халықтың 
игілігіне жасалған ең бір 
қуанышты жағдай. Жалағаш 
кентінде газ құбырларының 
құрылысы жүр гізілді. Тап-
сырыс беруші – об лыстық 
энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шар уашылық 
басқармасы, бас мер дігер меке-
ме «Stroy Gaz Company» ЖШС. 
Жоба ның жалпы құны 3 млрд 
691,3 млн теңге.

Жобаның сипаттамасы 
бо йынша бірінші бөлікке 
«ТереңөзекАГТСдан Жала
ғашБГРПға дейін 1,2 МПа 
жоғары қысымды бұрмагаз 
құбырын тарту жұмыстары 
(жалпы ұзындығы 25,9 ша
қырым) кіреді. Бүгінгі күнге бұл 
жұмыстар толық атқа рылып, 
тиісті сынақтан өт кізілді. 
Екінші бөлікте кенті шілік газ-
бен жаб дықтау желілерін салу 
құры лысы. Жоба бойынша 2 
ГРП (газ тарату пункті), 18 
ШРП (шкафты тарату пункті) 
орнату, 19 шақырым орта-
ша қысымды, 78 шақырым 
төменгі қысымды жерасты газ 
желісін, 37 шақырым төменгі 
қысымды жерүсті газ желісін 
тарту қарастырылған. Бүгінгі 
таңда жоспарланған жұмыстар 
90 процент орындалып тұр.

Жалпы Тәуелсіздік жыл-
дары Жалағаш ауданында 8,5 
мың жұмыс орны құрылды. 
Шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны 2,6 есеге 
өсіп, 2,3 мыңға жетті. Аудан 
тұрғындарының 100 проценті 
орталықтандырылған ауыз
су мен қамтамасыз етілді. Ау
дандық маңызы бар автомо-
биль жолдарының 88 проценті 
жөндеуден өтті. Әлеуметтік са-
лада 13 медициналық ұйым  (ау-
рухана, емхана, дәрігерлік ам-
булатория және фельдшерлік 
бекет), 3,3 мың орындық 5 
мектеп, 1,7 мың орындық 23 
балабақша, 28 спорттық ке-
шендер мен алаңдар салы-
нып, ел игілігіне пайдалануға 
берілді. Алдағы уақытта да 
халықтың тұрмыстіршілігі, 
ұрпақ мұраты, жалпы өмірлік 
құндылықтар жолында жа-
сампаз істер жүзеге асады деп 
сенемін. Ал бұған тірек бола-
тын, әрине, Тәуелсіздігіміз. 

Сұхбаттасқан 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

Жалағаш – 35 мыңнан 
астам халқы бар шағын аудан. 
Ал  тұрғындардың 15 мыңға 
жуығы белсенді халық сана
тында. Аудан халқы әуелденақ 
атакәсіпті қолға алып, ауыл 
шаруашылығы саласында 
табысты еңбек етіп келеді. 
Қажырлы еңбегімен елдің 
құрметіне бөленген А.Бисенов, 
Ұ.Еспанов, А.Балғабаева сын
ды Еңбек Ерлерінің ізін басқан 
жалағаштық диқандар Сыр 

маржанын өсіруде қашан да көш ілгері. Айталық, 
өткен жылы 36750 гектар жерге егін егіп, одан жоғары 
өнім алған. Бұдан бөлек, заман талабына сай шағын 
кәсіпкерлікке бейімделіп, шаруасын ұршықтай иіріп 
отырған тұрғындар қатары артып келеді. Айталық, 
бүгінде ауданда 2383 шағын кәсіпкерлік нысаны 
тіркелген болса, оның ішінде 2185і тұрақты жұмыс 
істейді. Нәтижесінде, өткен жылы 2,8 млрд теңге 
көлемінде өнеркәсіп өнімі өндірілген. Біз бұл орайда 
Тәуелсіздік жылдарынан бері аудан өмірінде орын 
алған өзгерістерді ой елегінен өткізіп, әлеуметтік
экономикалық дамуы жайлы аудан әкімі Асылбек 
Шәменовпен әңгімелескен едік.
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– Вакцина туралы пікір 
алғашқыда әртүрлі болға
нымен, қазір сенім нығайып 
келе жатқан секілді.  Тұр
ғын дарды вакциналау жұ
мыстары қалай жүргізілуде? 

– Әлем бойынша екпенің 
тарихы тереңде. Қазір корона
вирус вакцинасына қатысты 
сенімсіздіктің пайда болуы 
жалпы егу жұмысына бай
ланысты емес. Былтыр пан
демия жарияланғанда да көп 
адам бұл аурудың барына, 
қауіпті  екеніне сенбеді. Өйт
кені алдын ала негізсіз ақпа
рат әлеуметтік желіде кең 
та рады. Халық соған сеніп 
қал ды. Дертке салғырт қарау
дың салдарынан вирус жұқ
тырғандар қатары жазда бір
ден көбейді. Былтыр жалған 
ақпаратқа сеніп жіберген кем
шілік биыл егу жұмыстары 
басталғанда тағы қайталануда.

Ғылыми түрде негізделген 
алғашқы вакцина осыдан 100 
жылдан астам уақыт бұ рын 
анықталып, тәжірибеге ен гі
зілген. Одан бері барлық өр
кениетті ел егу жұмыстарын 
жоспарлы түрде жүргізеді. 
Елі мізде 20ға жуық ауру тү
ріне байланысты екпе салы
нады. Қазақстанда ұлттық 
егу күнтізбесі бар. Балалар 
ту  ғаннан бастап екпе ала ды. 
Сондайақ, дифтерия сияқ  
ты ауруларға қарсы ере сек   тер 
10 жыл сайын егіліп тұ рады. 
Бұл кезде артық әң гіме ай 
тылмайды. Ал коро на вирус 
пай да болғанда теріс ақ па
рат тардың ағынына ілесу ар
қылы екпеге қарсылық пай
да болып жатыр. Дегенмен, 
медицина саласының тарихына 
қарасақ, аса қауіпті, жұқпалы 
ауруларды жоюдың ең тиімді, 
ең төте жолы – вакцина. Ко
ронавирустан сақтану үшін 
пайдаланылатын жеке қор
ғаныс құралдары – маска, қор
ғаныш костюмдері 100 про
цент вирустан сақтайды деп 
айта алмаймыз. Өйткені біз 24 
сағат, 365 күн бойы сақтану 
құралдарымен жүрмейміз. Ал 
егу арқылы ағзада иммунитет 
қалыптасқан жағдайда 365 күн 
бойы бізді қорғайды. Вакцина 
– ағзаның қалқаны. Біз осыны 
әлі дұрыс түсінбей жатырмыз. 
Осы мәселеге байланысты ха
лықтың саулығына мүдде лі 
топтар – әкімдік, облыс тық 
ден саулық сақтау басқар масы
ның мамандары түсіндіру жұ
мыстарын жүргізуде. 

Емханада тұрғындарға вак
цинаның «Спутник V», «QAZ
VAC» және «Hayatvax» атты 
үш түрі салынды. Соған бай
ланысты вакцинаның өнді ру
шісіне қарап, алдын ала ақпа
раттармен танысып, екпе алуға 
келіп жатқандар да бар. 

– Бұрын жүрекқан та

мыр лары және қатерлі ісік 
аурулары алдыңғы орында 
тұратын. Бұл көрсеткіш 
өзгерді ме?

– Бұл ретте бірден айта 
кету керек, аурушаңдықтың 
статистикасы – тұрғындар 
мен медицина қызметкерінің 
кездескен жағдайында, яғ
ни профилактикалық жолмен 
ауруды біз белсенді анық та
ғанда немесе науқас дертіне 
байланысты шағыммен кел
генде ғана нақтыланатын көр
сеткіш. Осы тұрғыдан қара
ғанда былтырғы және биылғы 
қалыптасқан статистика бұ
рынғыдан өзгеше. Өйткені, 
осы уақыт аралығында екі та

раптың кездесуіне шектеулер 
қойдық. «Азаматтар көп жағ
дайда үйінде болсын, оқшау
лансын» дедік. Медицина 
қыз меткерлеріне ауруды тарат
пас үшін үйлерге бармай, дис
танциялық тұрғыда байланыс 
құралдары арқылы кеңес бе
руді, телемедицинаны жолға 
қойдық. Осыған байланысты 
емханада 2019ға қарағанда 
2020 жылғы арушаңдық көр
сеткіші төмендеу. Бұған тұр
ғындар арасында теріс ақпа
раттың тарауы да әсер етті. 
Ем ханаға келмей, үйде өз бе
тінше емделгендері де болды. 
Сондықтан қазіргі статистика 
мен бұрынғы қалыптасқан ста
тистикада айырмашылық бар. 

Жалпы аурушаңдық бо
йынша алдыңғы үштікте ты
ныс алу жолдарының, одан 
ке йін жүрекқан та мырлары 
және асқорыту жүйе сінің ау
рулары тұр. Бірақ кей бір 
ауру түрлерінде өткен жыл
дармен салыстырғанда өсу тен
денциясы байқалады. Мы салы, 
сүйектірек аппара тының және 
жүйке жүйесінің ауруларында. 
Сүйектірек ап параты ауру
ларының нақты себебін көріп 
тұрғанымыз жоқ. Ал жүйке 
жүйесінің ауруларына келетін 
болсақ, әзілшыны ара лас ақ
парат құралдарында да жа
зылды, карантин бүкіл от
басы мүшесіне сын болды. 
Өйткені отбасы мүшелерінің 
тү гелдей үйде отыруының 

қиын дығы байқалды, балаға 
бі лім берудегі мұғалімдердің 
ең бегін атааналар түсінді де
ген секілді. Коронавирусқа 
бай  ланысты қалыптасқан өмір 
сал тының өзгерісі адамдардың 
жүй ке жүйесіне салмақ түсірді 
деген болжам бар. 

– Негізгі мамандығыңыз 
– дәрігер педиатр. Соңғы 
уақытта толық балалар са
ны артып, карантинге бай ла
нысты көз аурулары мен ско
лиоз көбейді деген болжам 
бар. Қауіптенуге негіз бар 
ма? 

– Балалар арасында жү
рекқан тамырлары аурулары 
төмендеу болады. Бірақ бірінші 
кезекте тыныс алу жолдары мен 
асқорыту жүйесінің аурулары 
тұр. Сондайақ эндокриндік 
жүйе мен зат алмасу жүйесінің 
аурулары деген топ бар. Осы 
дерт негізінен жиі кездеседі. 
Бұл – жалпы дүниежүзілік 
тен денция. Өркениеттің бізге 
әкелген ауруының бірі. Оқу
шылар арасында ке йінгі кез
де артық салмақ қосу мен көз 
аурулары да жиі кез де седі. 
Өркениетке байла ныс ты дейті
німіз, тәтті сусын, тез да йын
далатын өнім дер өнді рістің 
да муына байла нысты келді. 
Калориясы жоғары полу фаб
рикаттарды көп пайда лану
дан зат алмасу бұзылады. Көз 
ауру ларына шалдығу ком  
пьютер мен смартфонды пай
да ланғанда гигиена, ере жені 
сақта мағандықтан. Артық сал

мақ қосудың тағы бір се бебі 
– гиподинамия, яғни қозға
лыстың аздығында болып тұр. 

– Мемлекет басшысы 
Жол дауында пандемияға 
орай эпидемиолог, инфекцио
нист, реаниматолог, пуль
монолог, кардиолог сияқты 
сирек мамандық иеленетін 
дәрігерлерді даярлау мәселесі 
өткір қойылып отырғанын 
атап өткен еді. Емханада 
мұндай мамандар жеткілікті 
ме?

– Жалпы кадр тапшылығы 
– республика бойынша толық 
шешімін таппаған мәселе. 
Біздің облыста да бұл мәселе 
кездеседі. Денсаулық сақтау 
басқармасы, әкімшілік өз та
рапынан мүмкіндігінің шегінде 
шаралар қолданып жатыр. Ал 
біздің емханаға келетін болсақ, 
жетіспейтін мамандар бар. 
Айта кету керек, барлық емхана 
деңгейінде инфекционист, эпи
демиолог деген мамандар бі
реуден болады. Артық қажет 
емес. Эпидемиолог мама ны
мыз – зейнетке шыққан маман. 
Бірақ өте тәжірибелі. Ха лық 
тың санына байланысты ем
ханада бір кардиолог маман 
қа растырылған. Бұрын болма
ған екен, былтыр алғашқы 
да  йындықтан өтіп, жұмыс іс
теуде. Реа ниматолог емхана 
емес, ау рухана деңгейінде бо
лады. Сон дықтан бізде ондай 
маман жоқ. Жетіспейтіні – 
аймақтық дәрігерлер, рентге
нолог, УЗИ маманы. Бізде 23 

аймақ болатын болса, соның 
жетеуінде аймақтық дәрігер 
жоқ. Соңғы кездері жоғары 
оқу орындарындағы бітіруші 
түлектердің алдағы уақытта 
қайда жұмыс істейтіні алдын 
ала жоспарланады. Сондықтан 
бітіруші түлектермен келісімге 
келдік. Олардың жазда оқуын 
аяқтап, еңбекке кірісуін күтіп 
отырмыз.

– Жас мамандарды жұ
мыс қа қабылдау қалай жүзе
ге асады?

– Облыстық денсаулық 
сақ тау басқармасы медицина 
мекемелерін маманмен қамту 
жұмыстарын үйлестіреді. Жұ
мысқа келген мамандардың 
бар лығы облыстық денсаулық 
сақтау басқармасына тіркеледі. 
Біріншіден, қандай мамандар 
қажет екенін басқармаға бер
генбіз. Екіншіден, соңғы жыл
дары Enbek.kz деген бағдарлама 
шықты. Порталға біз өзіміздегі 
бос жұмыс орындарын салып 
отырамыз. Бұл – республика 
бойынша ашық портал, кез 
келген жас маман қай жерде  
жұмыс бар екенін көре алады.

– Дәрігерлердің еңбек
ақысы туралы не айтасыз? 

– Дәрігерлердің еңбекақысы 
биылғы 1 қаңтардан бастап 
30 процентке, орта буын қыз
меткерлерінікі 20 процентке 
өсті. Айлық деңгейі жаман 
емес.

– Емханада цифрландыру 
бағытындағы жұмыстар қа
лай жүргізілуде? Алдын ала 
дәрігерге жазылуға орын 
бол май, талон алу қиындық 
тудыратыны бар...

– Цифрландыруға көшу 
облыста 20152016 жылдары 
стационар деңгейінде басталды. 
Одан кейін емхана деңгейіне 
енгізілді. Қазір медицина 
ұйым дарының бәрі қағазсыз 
тех нологияға көшкен. Баланың 
даму тарихынан бастап барлық 
мәлімет медициналық жүйеде 
тұр. Талон негізінен ішкі жұ
мыстарды реттеу үшін, кезек 
көп болатын флюраға, зертхана 
бөлмелерінің алдындағы ке
зекті реттеуге қолданылады. 
Біздің емханаға келсек, қиын
дық тудыратындай кезек жоқ. 
Пациент дәрігерге алдын ала 
жазылу арқылы кіре алады. 
Екіншіден, кезек күтетін адам 
дәрігер бөлмесінің алдында тұ
рады. Егер адам қатты ауырып 
тұрса, ештеңеге қара мас тан 
жедел көмек көрсеті леді.

– Емхананың соңғы үлгі
дегі медициналық құрал
жаб дықтармен қамтылуы 
қай деңгейде?

– Емхана  болғандықтан 
құ ралжабдықтар емге емес, 
диагностикаға негіздел ген. 
Зертханамыз гематоло гия лық, 
биохимиялық анализа тор лар 
мен қамтамасыз етілген. Был
тыр 59 млн теңгеге  цифрлық 
рентген аппараты алынды. 
Дер кезінде алынған құрылғы 
бол ды. Өйткені коронавирус 
жағ дайында өкпені рентгенге 
түсіру өте маңызды болып 
отыр. Сонымен қатар, окулист 
маманымыз енді рефрактометр 

және стационарлық контак
тісіз тонометр секілді құрыл
ғылармен диагностика жүргізе 
алады. Емханада СМАД және 
Холтер жабдықтары бар. 
СМАД – артериялдық қан қы
сымының өзгеруін ұзақ уақыт 
бағалауға, гипертония диаг
но зын растауға немесе алып 
тас тауға мүмкіндік бере
тін зерттеу. Ең алдымен, бұл 
әдіс ги пертониямен күре суге, 
күні бойы тұрақты қан қысы
мына қол жеткізуге және ауыр 
асқынулардың алдын алуға 
көмектеседі. Холтер немесе 
Холтер мониторингі – тәулік 
ішінде жүректің жұмысын ба
қылауға мүмкіндік береді. Осы 
арқылы ырғақтың, өт кіз гіш
тіктің, миокард ишемия сы ның 
әртүрлі бұзылыстарын анықтай 
аламыз. Бұл кейде адамның 
өмірін сақтап қалуға мүмкіндік 
береді. Одан бөлек, биыл 
аламыз деп жоспарлап отырған 
үш ірі құралжабдық бар. Олар 
– флюро аппараты, эксперт 
класты УЗИ аппара ты және 
лоркомбайн. Лоркомбайн бұ
рын бізде болмаған. Онымен 
құлақ, тамақ, мұрын ауруларын 
зерттеп қарауға, екіншіден, кі
шігірім манипуляциялар ат 
қа руға болады. Келесі жыл ға 
велоэргометр, жүгіртпе жо  лын 
(беговая дорожка), ото  акус ти
калық эмиссия аппа ратын алу 
жоспарда бар. Бұл құ рылғылар 
арқылы жүрекқан тамырлары 
ауруларын ди агностикалауға 
және туа біт ті құлағы нашар 
еститін ба ла лардың есту қабі
летін зерт теуге скрининг жүр
гізуге бола ды. 

Жалпы емдеу ұйымдарының 
медициналық құралжабдық
тармен қамтамасыз етілуінің 
минимальды нормативі бо
лады. Сол бойынша айтсақ, біз
дің емхана 92 процент ке ректі 
құралжабдықтармен қам тама
сыз етілген.

– Емхананың ескілігі, дә
ліз дердің тар екені байқалды. 
Жаңа емхана қашан салы
нады?

– Бұл – біздің ең өзекті 
мәселеміз.  Ғимарат 1966 жылы 
салынған.  Типтік жобадағы 
емес, бейімделген нысан. Осы 
ғи  мараттан бөлек, тағы бір 
бө лі міміз бар. Ол жақта ма
ман  данған дәрігерлеріміз бен 
күн дізгі емдеу бөлімі ор на
ласқан. Бірақ ол біздің қыз
мет көрсету ай мағымыздан 
бөлек болғандықтан, тұрғын
дардың қатынауына қиын
дық тудырады. Осыған байла
нысты денсаулық сақтау 
бас   қармасымен бірлесіп жа ңа 
емхана салу бағытында жұ 
мыстар жүргізіліп жатыр. Жа
ңа нысанның құжаттарын да
йындау негізінен 2022 жылға, 
емхана құрылысын бастау 2023 
жылға жоспарланған. Алайда, 
мүмкіндігінше жоспарланған 
мерзімді алға жылжытуға жұ
мыс жасаудамыз.

Әңгімелескен 
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы»

Медицинада дұрыс диагноз қоюмен қатар ауруды ерте анықтау маңызды. Бұл 
– емханадағы медицина мамандарының маңызды міндеті. Қазір еліміз бойынша 
емханаларда вакциналау жұмыстары да қарқынды жүргізілуде.

Сондықтан  вакцинаның тиімділігі, жалпы тұрғындардағы аурушаңдық көрсеткіші 
бойынша №5 қалалық емхананың бас дәрігері Жақсылық Абдусаметовпен 
әңгімелестік.

«ҚАЗІРГІ СТАТИСТИКА 
ҚАЛЫПТАСҚАН 
СТАТИСТИКАДАН ӨЗГЕШЕ»

Мұнай нарығындағы қолайлы 
ахуал Қазақстан бюджетінің кіріс кө
зін арттыруға ықпал жасауда. Біздің 
бүгінгі әрекетімізден көрініс беріп 
отырғандай, алдағы шілде айында 
Қа зақстан бюджетіне миллиардтаған 
тең ге табыс көзі қосылатын болады. 
Қа зірдің өзінде депутаттар «көктен 
түскен» ақшаны қайда, нендей 
мақсатқа жұмсау қажеттігін талқыға 
салуда. Бірер цифрды атап өткіміз 
келеді. 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша елімізде жиналған салық 
көлемі – 8,5 трлн теңге. Бұл 2019 
жылдың көрсеткішінен 700 млрд 
теңгеге кем. Әсіресе, шағын және орта 
бизнес деңгейі төмен түсті. Мұнай 
бағасы төмендеді. Ұлттық қордан осы 
олқылықтың орны н толтыру үшін 
триллиондаған теңге бө лінді. 

Барлығы дұрыс. Үкімет пен Ұлттық 
Банк Президент тапсырмасына сәйкес 
тиісті оң қадамдар жасады. Бірақ 
сарапшылар 2021 жылдың тұтыну 
нарығындағы қымбатшылықтан бас
тал ғанына алаңдаулы. Неге? 

Сарапшылар оның бірқатар себеп
тері бар екенін айтады. Тұтыну на
рығына жалақы, жәрдемақы, басқа 
да төлемдер арқылы берілген қыруар 
қаржы қатты қысым жасауда. Тауар 
сатып алынған жерде бағаның қым
баттауы заңдылық. 2020 жылдың 
соңында, 2021 жылдың көкте мін де 
тап осылай болды. Қазір байқаға ны
мыздай, тұтыну нарығында көптеген 
тауарлар мен қызмет түрлерінің ба
ғасы едәуір өскен. Соңғы айда баға 
біршама тұрақтанған сияқты. Есесіне 
баспана бағасы қымбаттады. Көкөніс 
бағалары ақшаның қысымынан кейін 
бір шама қымбаттап барып, дәл қазір 
«сабасына» түскен сыңайлы. Біз кеше 
осы көріністі Қызылорданың бір

қатар тұтыну нарығынан байқаған
дай болдық. Байқағанымыз, тұтыну
шылардың ба зардың, басқа да тұ ты ну 
нарығының қызметіне деген қызы
ғушылығы едәуір төмендеген. Ән
ше йінде саудасы қызып жататын 
ломбард нүктелеріндегі тір шілік баяу. 

Журналистік қызығушылығымыз 
бізді «Универсам», ескі базар аума
ғындағы ломбард сауда орындарына 
баруға ынталандырған еді. «Сейф 
ломбард», «Гарант ломбард», «Бірінші 
ломбард», тағы сол сияқтылар сыйақы 
мөлшерін едәуір төмендетіп, олар 
өткіз ген алтын бұйымына сәйкес ал
ған ақшаға күніне 0,2, 1,5 және 4,5 
процент өсім қойған. Жалпы, өсім 
бо йынша қайтаратын ақшаңыз айына 
810 проценттен аспайды. Соның 
өзін де ломбард қызметіне жаппай 
келу шілер бұрынғыдай жоқтың қасы. 
Біздің шамалауымыз бойынша, ха
лықтың тұтыну қабілеті төмендегенін 
осыдан анық аңғаруға болады. 

Нарық не істетпейді? Бұл – бізге 
шетелден, ұзақ жыл нарық эконо

микасы дамыған елдерден келген тә
жірибе. Ақша керек болса, тарықпай
ақ, ломбардқа немесе «Жедел ақша» 
сауда орындарына жолығуға болады. 
Қазір сол жедел ақшаға қызығып 
жат қан бір пендені байқамадық. Се
бебі олардың қайтарымы айына 30 
про цент. Шынын айту керек, бұл – 
нарық бағасынан өте жоғары өлшем. 
Адамдардың сирек келетіні сондықтан 
шығар деп ойлаймын. 

Елімізде бір жылда ғана ломбард
тар саны 4,5 есеге азайды. Неліктен? 

Жыл басында елімізде 3000нан 
астам ломбард жұмыс істеп тұрды. 
Алайда оның 700і ғана мемлекеттік 
тіркеуден қайта өткен. Енді келесі 
жылдың басында олардың бәрі лицен
зиялаудан өтуі тиіс. Әйтпесе, шағын 
несие беру құқығынан қағылады. 
Биылдың өзінде ел аумағындағы 
лом бардтардың саны 4,5 есе азайған. 
Қарыз беру ұйымдарының дені төтеден 
келген тезге шыдас бермеді. Пандемия 
салдарынан екінші тоқсанда тек 
қашықтан қызмет көрсету мүмкіндігі 

бар ломбардтар ғана шағын несие 
беріп, халыққа қызмет көрсеткен. Де
генмен, кәсіпкерлердің осалдығын 
пай даланған жалған ломбардтардың 
да төбе көрсеткені белгілі. Алданған 
азаматтар бар. 

Біз Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментіне 
ломбардтар жөнінде сауал жолда
ған болатынбыз. Сауалымызға жауап 
келіп, онда облыста барлығы «лом
бард» кәсібімен айналысатын 60 
салық төлеуші тіркелгені, оның 
ішінде 40 заңды тұлға, 17 фи лиал мен 
өкілдік, 3 дара кәсіпкер екені атап 
көрсетілген. Ен дігі қызықты қараңыз. 
Аталған cалық төлеушілерден 2018 
жылы 33 688 851 теңге, 2019 жылы 
40 009 397 теңге, 2020 жылы 46 223 
668 теңге салық есептеліп, бюджетке 
өнді ріліпті. Бюджет үшін бұл тиын
тебен, түсінікті болу үшін айтайық, 
ломбардтан бар болғаны жыл көле
мінде 3340 млн теңге ғана түскен. 
Микроқаржы ұйымдарының біздің 
нарықта айтарлықтай үлесі жоқ. 
Бұл шағын бизнестің үлесі тарылып 
қана қоймай, жоғарыда айтқандай, 
халықтың сатып алу қабілеті 
соңғы уақытта едәуір төмендегенін 
көрсетеді. 

Сарапшылар Үкімет белгілеген ин
фляциядан қазіргі өмірдегі көріністің 
біршама алшақ екенін айтуда. Бұл 
орай да олар жуырда бюджетке мұ
най баға сының қымбаттауына бай
ланысты Ұлттық Банктен базалық 
ставканы төмендетуді сұрады. Ұлт
тық Банк мөлшерлемені бұрынғы 
дең гейде қалдырды. Базалық ставка 
нені білдіреді? Егер оны Ұлттық Банк 
төмендетсе, несие алу ставкасы тө
мендейді. Халыққа біршама жеңілірек 
болады. Бірақ Ұлттық Банктің өз 
саясаты бар екенін ескергеніміз 
абзал. Арзан несие ағымы күшейсе, 

инфляция шарықтайды, баға қым
баттайды. Бұ дан кімге, қандай пайда 
бар? 

Сонымен, Қызылорданың бірқа
тар сауда нүктелерін аралағанда сез
геніміз, жалпы халықтың тауар сатып 
алуға деген ынтасы бұрынғыдан 
едәуір төмендеген. Бұл халықтың 
қолында ақшаның көлемі өте өлшеулі 
екенін, тұтынушылардың көпшілігі 
несиеге өмір сүріп отырғанын 
білдіреді. Біздің ойымызша, осы 
құбылыс алдағы уақытта да жалғасын 
таба беретін болады. Қазірдің өзінде 
бір адамда екі реттен несие алу 
үрдіске айналған. Соңғы деректердің 
өзі көрсетіп отыр ғандай, халық тұты
нушылық несиені жиі алатын болған. 
Олардың жалпы несиедегі үлесі 70 
проценттен астам. Бұған жуырда 
Президент ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
алаңдаушылық білдіргенін білеміз. 
Біз бірақ таза еңбек етіп, мал асырап, 
қызмет көрсету нарығын қыздыру 
орнына әртүрлі салтанатқа, үй салуға 
бейім екенімізден әлі арыла алмай 
келеміз. 

Негізгі параметрлер бойынша 
толық аяқталмаған пандемиядан 
Үкімет біршама аз шығынмен шықты. 
Ұлттық Банктің есебі бойынша 
пандемиядан әлем экономикасы 4,4 
процентке төмендеді. Қытайдан басқа 
елдердің барлығы үлкен зардап шекті. 
Бүгінгі жағдай көрсетіп отырғандай, 
Ұлттық Банк 2021 жылдың екінші 
тоқсанынан бастап өз дамуының 
оң бағытына шығады. Ұлттық Банк 
өз есебі бойынша мұнай бағасы 
барреліне 45 доллар болған кезде өсім 
3,74 процент болады деген еді. Қазір, 
жоғарыда айтқандай, мұнай бағасы 62 
доллар шамасында. Бұл өсім жоғары 
болады дегенді білдіреді. 

Лайым осылай болғай. 1бет

ТҰТЫНУ НАРЫҒЫНДА НЕ БОЛЫП ЖАТЫР?
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Ырзахан Жәлімбетов 1908 
жылы Қазалы ауданындағы №16 
ауылда, қазіргі Ақтан батыр ауы-
лында дүниеге келді. 1921 жылғы 
аштықта әкесі мен анасынан ай-
ырылды. Өзінен екі жас үлкен 
ағасы Жұмахмет екеуі Қазалы 
қаласындағы жетімдер үйіне 
қабылданды. Бала кезінен ән-күй 
мен биге бейім болып өсті. 1922 
жылы Қазалыға Ғани Мұратбаев 
келгенде, жетім балалар үйіне 
соғып, өзіне ұқсас Ырзаханның 
бұйра шашынан сипап «өнерлі 
бала екенсің, сені өзіме бала 
қылып алатын шығармын» деген 
болатын. Бұл Ғанидың Бақытжан 
Құрманбаеваға үйленгенімен, ба -
лалы болмай жүрген кезі еді. Ке-
йін білді Ғанидың өзінен 6-ақ жас 
үлкен екенін. 

Қазалыдағы мектепті бі ті-
рі сімен, Шымкент қала сын-
дағы ауыл шаруашылық тех ни-
кумында оқыды, одан соң білімін 
жалғастыру үшін 1934 жылы 
жаңадан ашыл ған қазақтың 
тұңғыш универ ситетіне оқуға 
түсті. Алайда науқастанып, Қаза-
лыға қайтуға тура келді. 1935 
жылдан бастап қазіргі  №70 мек-
теп, ол кездегі Орынбор темір-
жолына қарасты № 67 мектепке 
бастауыш сынып мұғалімі бо-
лып қызметке тұрды. Мектепте 
бастауыш комсомол ұйымының 
жетекшісі бола жүріп, жастардың 
басын құрап оркестр құрып, өзі 
жетекшісі әрі дирежері болып ау-
ылдарды аралап концерт беретін. 
Өнерлі Ырзаханның есімі елге 
белгілі бола бастайды. 

Мәскеу сапарынан шабыт-
пен оралған Ырзаханның алды-
на қойған мақсаты да үлкен еді. 
Алайда жазықсыз жабылған жала 
арманының быт-шытын шығарды. 
1937 жылы Қиыр Шығыс 
өлкесінен корейлер Қазақстанға 
күштеп қоныс аударылғаны 

белгілі. Солардың алғашқы легі 
Қазалыға да келген болатын. 
Жергілікті жұрт арасында бұрын-
соңды көрмеген корейлер туралы 
түрлі қауесет тарап кетті. Баста-
уыш сынып мұғалімі Ырзахан 
оқушыларына сөзге сенбеуді 
айтқан. Бойын қорқыныш би-
леген балаларды сабақтан соң 
үйлеріне жеткізу үшін мектеп 
директорының орынбасары Әли 
Рысдәулетовтен рұқсат сұрайды. 
Ол келісім береді, бар жазығы 
осы. Көп ұзамай «мектеп завучі 
Ә.Рысдәулетов пен мұғалім 
Ы.Жәлімбетов жұрт арасына 
іріт кі таратып, ел тыныштығын 
бұ зып нағыз тап жауларының 
әрекетін жасап жүр» деген арыз 
бойынша, екеуі де дереу тұтқынға 
алынып, мектептің іргесіне жа-
қын орналасқан Счастнов №13 
ғимаратында орналасқан НКВД 
тергеу изоляторына қамалды. Әли 
мен Ырзаханға «қауесет таратқан 
айыптарыңды мойындаңдар» де-
ген қысым көрсетіледі. Одан нә-
тиже болмағасын, азаптаудың 
түр-түрін бастан өткізеді. Тергеу 
жылдан асқасын Әлидің келіншегі 
әділдік іздеп, жан-жаққа арыз жаза 

бастайды. Жауап бол мағасын 
Орын бор қала сындағы НКВД бас-
қар масына барып шағым данады. 
Көп ұзамай арнаулы өкілдер келіп 
ақ-қарасын анықтайды. Сол кезде 
арыз жазған адам да анықталды, 
ол мектеп директоры болып 
шықты. Бұған Ырзаханның қазақ 
өнер қайраткерлерімен  1936 
жылы Мәскеудегі декадаға қа-
ты сып келуінен туған қызғаныш 
себеп болған. Оны өзі де байқап 
жүргенімен, директор үстінен 
НКВД-ға арыз жазады деп ой-
ламапты. Арыз жазған адамның 
өзін қамап, тергеп болған соң 
ісін сотқа беріп, Магаданға жаза-
сын өтеуге жіберілді. Сол кезде 
НКВД-да адал қызметкерлер де 
болған-ау. 

Інісін шығарып алуға ағасы 
Жұмахмет келеді. 18 ай бойы 
жалғыз адамдық, терезесі жоқ  
қараңғы карцерде жатқан Ырза-
хан күн көзіне шыққанда, құлап 
қалған екен. Өз-өзіне келгесін 
мектептегі қызметіне қосылды. 
Сотталып кеткен директордың 
орнына Әли Рысдәулетов басшы 
болып 1943 жылға дейін істейді. 
Кейін Қызылордаға шақырылып, 
облыстық білім басқармасының 
басшысы  болды.

Ырзахан кейін КСРО халық 
артисі болған Роза Бағлановаға 

ән сабағынан дәріс берген. Сыр-
наймен сүйемелдеп, ән айтуға 
машықтырғаны бос қа кеткен жоқ. 
Мектепті бітірген 1939 жылы 
«Роза, сенен келешекте жақсы 
әнші шығады, бұл өнеріңді тас-
тап кетуші болма» депті. Бұл 
сөз болашақ әншіге бағдаршам 
болғанын 1961 жылы мектеп-
ке ұстазын арнайы іздеп кел-
ген Роза Тәжібайқызы айтқан. 
Сол жылы ұстазын Алматыға 
қонаққа шақырды. Жазғы еңбек 
демалысына шыққасын әйелін, 
жиен қарындасы Зерхан мен 
қызы Қаламқасты ертіп, бір апта-
дай қонақ болып қайтады. Әнші 
Қазалыға концерттік сапармен 
келген сайын алдыңғы қатарға 
ұстазын отбасымен отырғызып 
қоятын. Ырзахан ағай ол кезде 
қазіргі Желтоқсан көшесіндегі 
екі қабатты қазына үйінде 
тұрғандықтан, пәтер тар лығына 
байланысты үйіне шақыра 
алмағанына қатты қапаланатын. 
Розаға «бір өзің қонаққа кел» деп 
айта алмайды. Қасында үнемі 
концерттік труппасы болатын. 

1941 жылы Қанбибі екеуі 
отау құрды, 1942 жылы тұңғыш 
ұлы Мырзахан дүниеге кел-
генде соғысқа шақыру қағазын 
алды. Фашистік Германия мен 
милитаристік Жапонияға қарсы 
соғысқа қатысады, 1947 жылға 
дейін Манчжурияда әскери 
қызметте болып, Қазалыға орал-
ды. Дүниеге екінші ұлы Нұржан 
мен қызы Қаламқас келеді. 1947-
1968 жылдары өзінің мектебінде 
ұстаздық етіп, «Қазақ КСР Халық 
ағарту ісінің озық қызметкері» 
атағын алды. Ұжымдастары үлкен 
құрмет көрсетіп, зейнеткерлікке 
шы ғарып салды. Қызы, теміржол 
саласының еңбек ардагері 
Қаламқастың айтуына қа рағанда, 
Ырзаханды халық жақсы көріп 
өз отбасындағы той-томалаққа 
арнайы ша қырып отырған. Сол 
кезде өзімен бірге қызмет істеген 
әріптесі, Сыр бойына танымал 
күйші Қобылаш Жаймұратов 
екеуі егіз қозыдай шақырған 
жерден қалмайтын еді дейді. 
Қобылаш мандолинде, Ырзахан 
сырнайда ойнап, ән салып, кез 
келген тойдың сәнін келтіретін 
болған.

Түрмедегі азапты күндері 
абзал азаматтың денсаулығына 
орны толмас жан жарасын 
қалдырғандықтан болар, жүрегі 
сыр беріп жүрді. Зейнеткерлікке 
шыққаннан кейін 3 жылдан соң, 
1971 жылдың желтоқсанында 63 
жасында дүниеден өтті.

Бақытжан 
АБДУЛ-ТҮМЕНБАЕВ, 

тарих пәні мұғалімі,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Бағланованы 
баулыған 
ұстаз

Ырзахан Жәлімбетов 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің 
Мәскеуде өте тін онкүндігіне Нартай Беке жановтың брига-
дасы құра мында сол кездегі одақ тың астанасына сапарға 
шықты.  Кремль Сарайында И.Сталин бастаған Саяси Бюро 
мүшелері алдында Нартай мен Ырзахан сырнаймен ән салды. 
Осы концертте Қанабек пен Күләш Байсейітовтер, биші Шара 
мен Құрманбек Жандарбековтер де өнер көрсетті. Күләш 24 
жасында КСРО Халық артисі атанып қайтты. Сапар бары-
сында  Ырзахан Нарком Темірбек Жүргеновпен, жыр алыбы 
Жамбылмен, классик жазушылар С.Сейфуллин, Б.Майлин, 
І.Жансүгіров, Ғ.Мүсіреповпен дәм-тұздас болды.

Минск әуежайында 
не болды?

Беларусьта болған жағдайды әлем 
елдері қызу талқылап жатыр. Афинадан 
Вильнюске ұшып бара жатқан Ryanair 
компаниясының ұшағы Минскіге қонды. 

Президент Лукошенконың бұйрығымен қос 
қанатты көліктің артынан зымырандармен мұздай 
қаруланған МиГ-29 жойғыш ұшақтары ілескен. 
Жергілікті биліктің айтуынша, бортта жарылғыш 
зат болуы мүмкін еді. Алайда кейін бұл ақпарат рас-
талмады. 

Әуе кемесінің ел астанасына қонуының енді бір 
себебі – рейстегі жолаушылардың бірі. Литваның 
бас қаласына көпке танымал NEXTA телеграм-
арнасының бұрынғы бас редакторы, Александр 
Лукашенконың режиміне ашық қарсы шыққан Ро-
ман Протасевич ұшып бара жатқан. Беларусьтің 
арнайы қызметі оны рейстен түсіріп алған. Соңғы 
уақытта Протасевич мәжбүрлі түрде эмиграцияда 
болып, Беларусьта оған қарсы бірнеше қылмыстық 
іс қозғалған. Журналист жаппай тәртіпсіздікті 
ұйымдастырды және лаңкестік әрекеттерге қатысы 
бар деп айыпталды. 

Минск әуесіндегі әрекетті ондаған мемлекет 
пен ұйым қатаң сынға алды. Еуропалық кеңестің 
отырысында бұл оқиға жан-жақты талқыланды. 
Минскідегі оқиғадан кейін бірнеше әуе тасымалдау-
шы Беларусь кеңістігін пайдаланудан бас тартты. 

Қытай халқы 
қартайып барады

Қытай тұрғындарының бестен бірі 
– 60 жастан асқандар. Мұны жетінші 
жалпыұлттық санақ мәліметтері көрсетті. 
Өзге мемлекеттермен салыстырғанда бұл ел 
тез қартайып келеді. 

Кейінгі 10 жылда Қытайда бала туу жасындағы 
әйелдер мен дүниеге келген сәбилер саны азайған. 
Халық санағы ел тұрғындарының 19 проценті егде 
жасқа келгенін көрсетті. Сонымен қатар 60 жастан 
асқан кісілердің саны 5 процентке артты, ал 18 бен 
59 жас аралығындағы адамдардың саны 7 процент-
ке азайған. Сарапшылардың болжамынша, бұл ең 
алдымен, зейнетақы жүйесіне әсер етеді. Он бес 
жылдан кейін елдің негізгі зейнетақы қоры кеми 
бас тайды, ал 2050 жылы оның дефициті 11 трилли-
он юаньнан асады. 

Сонымен қатар Қытайда жыл сайын бала саны 
азайып келеді. Бала туудың орташа коэффициенті 
– 1,3. Ал халық санын бір қалыпта ұстау үшін ол 
2,1-ден төмен болмауы керек. Бала табу жасындағы 
әйелдер саны да азайған. Халықтың қартаюы 
экономикалық өсімді бәсеңдетеді. 

Жасыл төлқұжат. 
Ол не?

Еуроодақ елдерінің жетекшілері Брюс-
сельде өткен саммитте «вакциналау сертифи-
катын» тезірек іске қосу идеясын құптады. 
Сөйтіп тиісті төлқұжаттар маусымның орта-
сынан бастап біртіндеп енгізіледі. 

Сосын одаққа мүше елдер арасында емін-
еркін қатынау қалпына келе бастайды. Бұған дейін 
Еуропалық кеңес одақ аумағына екпе салдырған 
туристердің өтуіне рұқсат берген. Саммит 
қатысушылары бұл шешімді де құптап отыр. 

Еурокеңес президенті Шарль Мишель 
коронавирустың жаңа түрлерінің пайда болуын 
қатаң бақылауда ұстау қажеттігін ескертті.

– Біз Еуропарламенттің жасыл төлқұжаттарды 
енгізуге қатысты шешімін талқыладық. Еуроодақ 
аумағында ішкі туризмді жандандыру жөніндегі 
ұсыныстарды қарастыру бойынша ілгерілеудің 
барын қуана хабарлаймыз. Біздің мақсат – 
маусымның ортасына дейін одақ аумағында емін-
еркін қатынауды қалыпқа келтіру туралы шешім 
қабылдау, – деді ол. 

Мамырдан бастап Еуроодақ аумағында 
инфекцияның таралуы мен ауруханаға түскендер 
саны азая бастады. Осы аптаның соңына қарай 
одаққа мүше елдерге вакцинаның 300 миллион до-
засы таратылады. Ал маусымда тағы 400 миллионы 
жеткізілуі тиіс. Шілденің соңына дейін Еуроодақ 
тұрғындарының 70 процентін вакциналап шығуға 
мүмкіндік туады. 

9 миллиардер
Вакциналау басталғаннан кейін әлемде 

9 жаңа миллиардер пайда болды. Олардың 
жиынтық пайдасы $19,3 млрд құрайды. 

Ең көп табыс тапқан Мoderna және BioNTech бас-
шылары. Сонымен қатар миллиардерлер тізіміне им-
мунолог және Мoderna инвесторы Тимоти Спрингер 
($2,2 млрд), Moderna Директорлар кеңесінің төрағасы 
Нубар Афеян ($1,9 млрд),  Moderns вакциналары 
үшін қаптама дайындайтын Rovi компаниясының 
төрағасы Хуан Лопес-Белмонте ($1,8 млрд), ғалым 
және Modern инвесторы Роберт Лангер ($1,6 млрд), 
қытайлық CanSino Biologics фармацевтикалық 
компаниясының құрылтайшысы және бас ғылыми 
қызметкері Чжу Тао ($1,3 млрд), CanSino Biologics 
компаниясының құрылтайшысы және аға вице-
президенті Цю Дунсу ($1,2 млрд),  СanSino Biologics 
компаниясының құрылтайшысы және аға вице-
президенті Мао Хуайхуа ($1 млрд) енді. 

Ресейлік вакциналарды өндірушілер СOVID-19 
вакцинасының өндірістік қуаттылығының артқаны 
туралы хабарлады. «Вектор» вирусология және 
биотехнология мемлекеттік ғылыми орталығы 
қуаттылықты айына 1,1 млн дозаға дейін арттыр-
ды. Германия вакциналарды кедей елдерге тарату 
бағдарламасына қосымша 100 миллион еуро бөледі. 
Бұл туралы Германия канцлері Ангела Меркель ха-
барлады. Ол Германияның COVAX бағдарламасына 
қосқан үлесі 1 млрд еуродан асқанын атап өтті. 
Канцлер сонымен қатар Берлин дәрі-дәрмек 
өндірушілерінен уәде етілген көлемді алса, жыл 
соңына дейін кедей елдерге вакцинаның 30 миллион 
дозасын үлестіретіндігін жеткізді.

– Аймақта 11-20 мамыр 
аралығында күнбағыс майы, 
тұз, картоп, сәбіз және пияз 
өнімдерінің бағасы жоғарылап, 
жұмыртқаның бағасы тө мен-
деді. Қалған өнімдерге баға 
тұрақты. Сондай-ақ, 10 дана 
жұмыртқа бағасын 430 тең-
геден, 1 литр күнбағыс майын 
632 теңгеден асырмау бойын-
ша облыс әкімінің қаулысы 
қабылданды, – деді ол.

Қазір тұрақтандыру қо-
рында 820 тоннаға жуық тауар 
бар. «Байқоңыр» ӘКК» АҚ-ға 

қарасты 29 әлеуметтік дүкенде 
тауарлар белгіленген бағада 
халыққа ұсынылуда. 

– Дүкендерімізде 19 әлеу-
меттік маңызы бар азық-
түлік өнімі белгіленген 
бағада сатылуда. Сондай-ақ, 
тұрғындардың арыз-шағымын 
білдіретін журналдар мен сенім 
телефондары ілінген. Алдағы 
уақытта Қызылорда қаласында 
10 дүкен ашу жоспарлануда. 
Қазір 5 дүкеннің құрылысы 
басталды. Қалғандарының құ-
жаттары дайындалуда, – деді 

«Байқоңыр» ӘКК» АҚ бас-
қарма төрағасының орынбаса-
ры Талғат Жақыпбаев.

Өңірде бағаларға мем ле-
кеттік бақылау үздіксіз жүр-
гізілуде. Нәтижесінде шек ті 
мөлшерден асыру факті анық-
талған жоқ.

– Әлеуметтік дүкендердегі 
бағаны үнемі бақылауда ұс-
таймыз. Рұқсат етілген бағадан 
асырса, 100 АЕК, қайталанған 
жағдайда 200 АЕК мөлшерінде 
айыппұл салынады, – деді 
облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы сауданы 
дамыту бөлімінің басшысы 
Нұрлан Шырынбеков.

Бүгінде облыста жағдай 
тұрақты. Сауда орындарында 
азық-түлік қоры жеткілікті, 
өнім тапшылығы байқалмайды.

БРИФИНГ

Қор филиалы оңалту қыз-
мет терін көрсету үшін об-
лыстың 27 медицина ұйы-
мымен шарт жасасты. Бұл 
өткен жылмен салыстырғанда 7 
ұйымға көп. Жыл басынан бері 
тәулік бойы жұмыс істейтін ау-
руханаларда 451 постковидтік 
оңалту қызметі көрсетілді.

– COVID-19 және пнев-
мониядан кейін оңалтудың 
мақсаты – тыныс алу динами-
касын жақсарту, мазасыздық 
пен депрессия белгілерін жою, 
асқыну қаупін азайту, дененің 
бұзылған функцияларын қал-
пына келтіру және өмір сүру 
сапасын жақсарту, – деді Бақыт 
Исмаханбетов.

Оңалту үш кезеңнен 

тұрады. Біріншісі – оталар мен 
жарақаттар кезіндегі қалпына 
келтіру емі. Ол ауруханалардың 
құрылымдық бөлімшелерінде 
жүзеге асырылады. Екінші 
кезең мамандандырылған бө-
лім шелерде немесе респуб-
ликалық денсаулық сақтау 
ұйымдарының, маман дан-
ды рылған оңалту орталық-
тарының, көпсалалы ауру-
ханалардың құрамында өтеді. 
Оны аурудың басталуынан 
бастап тоғыз ай ішінде жүргізу 
ұсынылады. Медициналық 
оңалту амбулаториялық-ем-
ханалық ұйымдарда, күн дізгі 
және тәуліктік емханаларда, 
оңалту орталықтарында, сана-

торий-курорттық ұйымдарда, 
үйдегі стационарларда өтеді.

– Қазір оңалту жұмыстарын 
жандандырып, одан әрі кү-
шейтудеміз. Науқастарға бі-
рінші кезекте психологиялық 
көмек қажет. Біздің орталықта 
осы негізде біршама жұмыс 
жүргізілуде. Шипажайымыз 
Қа ратау бөктерінде орна-
ласқан. Оңалтуға жолдама-
ны аймақтық дәрігер қажет 
деп тапқан жағдайда береді. 
Бізге келгеннен кейін арнайы 
ем-дом жасалады. Қажет бол-
са, антибиотиктер беріледі, 
– дейді облыстық оңалту 
орталығының директоры 
Ерғабит Ілиясов.

Тиісті медициналық көмек 
көрсетілмесе немесе оңалту 
ережелеріне қатысты сауалдар 
туындаса, емделуші 1406 бай-
ланыс орталығына, «Qoldau 
24/7» мобильді қосымшасына 
жүгіне алады.

«СБ» ақпарат

Оңалту қызметі қолжетімді
Облыста COVID-19 және коронавирустық пнев-

мониямен ауырған науқастарға міндетті әлеуметтік 
медици налық сақтандыру есебінен оңалту қызметтері 
қолжетімді. Бұл туралы өңірлік коммуни  кациялар 
қызметінде өткен брифингте «Әлеу меттік медициналық 
сақ тан дыру қоры» КЕАҚ облыс бойынша филиалының 
директоры Бақыт Исмаханбетов баяндады.

Сурет 1937 жылы түсірілген. 15 жастағы Роза Бағланова ақ көйлек, пионер 
галстугін таққан, сол жақта бірінші болып түрегеліп тұр. Ұстазы Ырзахан Жәлімбетов 

үстіне китель киім киген, ортада отыр.

Шекті баға белгіленді
Облыс аумағында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 

тауарларына шекті баға бекітілді. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ауыл 
шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы Айнұр Тілеулеева айтты.

Кітапханашылар 
мерейі

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық ғылыми-әмбебап 
кітапханада Мәдениет және өнер 
қызметкерлерінің күні аталып 
өтті. Жиында ұлттық өнер мен 
мәдени мұраны дамытуға үлес 
қосқан сала өкілдері марапат-
талды.

Олардың қатарында сала ардагері 
Гүлбаршын Сисекеева, облыстық 
кітапханадан Гүлжан Жұматаева, 
кітапханалар жүйесіне қарасты №1 
кітапханадан Шамшаһар Қанқожаева, 
Арал аудандық орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің директоры  Жанар 
Әлішева, Қазалы аудандық орта-
лықтандырылған кітапхана жүйесінің 
директоры Индира Назарова және тағы 
басқалар бар. 

Статистикаға сүйенсек, облыс 
кітапханалары жыл басынан бері 98525 
оқырманға қызмет көрсетті. Келушілер 
саны 649 мыңға жетіп, 1490 мыңнан 
астам кітап қолға берілген. Барлығы 
2600-ден астам іс-шара өткізілді. 
Оның ішінде онлайн форматтағы 1441 
шараның қаралым саны 13600-ден көп. 
Облыстық кітапхана қорындағы 11689 
кітап бүгінде цифрлы форматқа көшіп 
отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай акция, «Сіз оқитын 100 кітап» 
көрмесі өтіп жатыр.

Шара барысында облыстық кітап-
хана директоры Нұрлыбек Мыңжас 
әріптестерін кәсіби мерекемен құт-
тықтап, тілектестік білдірді.

Қаракөз ШАЙЗАДА,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің студенті
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Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында: «Биыл 
қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл 
толады. Бұл – қайта жаңғырған қазақ 
мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз 
аңсаған азаттықтың тұғыры нығая 
түскенін әйгілейтін маңызды белес. 
...Бостандық бізге оңайлықпен келген 
жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық 
жолында арпалысты. Талай зұлмат 
замандар мен нәубеттерді бастан 
өткерді. Миллиондаған адамды қазаға 
ұшыратып, тірі қалғанын жан сауғалап 
босып кетуге мәжбүр еткен алапат 
ашаршылықтың алғашқы кезеңі – 1921-
1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 
жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен 
қырылып қалмағанда, халқымыздың 
саны қазіргіден әлденеше есе көп болар 
еді», – деп атап көрсеткен болатын.

Тәуелсіздік алғаннан бергі 30 
жылда тарихымыздың ақтаңдақ беттері 
анықталып, көптеген мә селелер қайта 
қаралуда. Оның ішінде 1921-1922 және 
1930-1933 жылдардағы ашаршылық 
бар. Мемлекет басшысы айтқандай, 
тарихымызда ата-бабамыздың азаттық 
жолындағы арпалысы аз болған жоқ. 
Солардың бірі – 1916 жылғы ұлт-
азаттық көтерілістің тарихы 100 жылдан 
аса уақыт аралығында көп зерттелген 
сияқ ты көрінеді. Бірақ әлі де зерделеп, 
нақтылайтын тұстары жеткілікті. 
Олардың бірі – көтеріліс тұсында орын 
алған ашаршылық пен босқыншылық 
мәселелері.

Тарихи деректерге қарағанда, 1917-
1919 жылдары Түркістан өлкесіне қарасты 
Жетісу және Сырдария облыстарын аш-
тық жайлаған. Оның ішінде ашар шы-
лықтың ең қасіреттісі Жетісуда орын 
алған. Ашаршылық тура лы деректі 
материалдар сол тұс та жарық көрген 
«Қазақ», «Са ры арқа», «Бірлік туы», 
«Жас аза мат» сияқты мерзімді баспасөз 
бет терінде біршама жарияланды. Одан 
бөлек, архив деректері де баршылық.

Зұлмат аштықтың себеп-сал дары, 
өңірде қалыптасқан ая ныш ты ахуал 
жөнінде Алаш қоз ғалысының қайраткері 
Міржақып Дулатұлы «Сарыарқа» 
газетінің 1918 жылғы 9 наурыздағы № 
33 санында «Мадияр» деген бүр кеншік 
есіммен жариялаған. «Аш-жалаңаш 
қазақ-қырғызға жылу жинайтын комитет 
ашыл ды» деген мақаласында: «Алты 
алашқа аян, 1916 жылғы 25 июнь жарлығы 
әлегінен Жетісу об лысындағы қырғыз-
қазақтың ба сына қиямет-қайым күндер 
туды. Жігіт бермейміз деп қар сылық 
қылғаны үшін оққа ұшып, қаншасы өз 
жерінде қырғын көрді. Басшы адамдары 
дарға асыл ды. Рақымсыз үкіметтің қа-
рулы әскеріне қарсы тұра алмай көбі 
Қытай жеріне босты. Мал-мүлкінің көбі 
орыс әскерінің қо лына «олжаға» түсті. 
Көрші мұ жықтар жау болып, тал түс те 
талады, өлтірді, адамын бай лап, малын 
айдап алды. Бос қанда айдап көшкен мал-
мү лік тен жолшыбай айырылды. Жаяу-
жалпы, үй-күйсіз Қытай жеріне жеткенде 
қар жауды, қыс түсті. Онда жанашыр 
жақын та былмай, қара таласты. Аштан 
өліп бара жатқан соң қалмақ, қытайға 
бала-шағаларын сата бастады. Адам 
базары ашылып, баланың құны бір шелек 
бидайға шықты. Бойжеткен қыздарын, 
жас келіншектерін қаны қара қал мақтар 
қатынданып кетті. Аш-жалаңаш аузына 
не түссе, со ны жеп, қайда болса сонда 
жа тып, неше түрлі дертке ұшы рап, 
тағы қырылды. Бақытсыз сор лылардың 
мұңын, көз жасын, зарын естір құлақ, 
көрер көз бол мады. Туған жер, өскен 
ел, кешегі бастан кешкен қызық дәу рен 
көздерінен пыр-пыр ұш ты. Бай-кедей, 
жас-кәрі, жақсы-жаман айырмасы бітіп, 
бәрі бірдей сорлы болды. Бәрі бірдей 
мұңды болды. Атадан ұл, анадан қыз, 
жардан жар айырылды. Жү рек қанға, 
көз жасқа толды. Же тім-жесір ботадай 
боздады. Жұрттықтан, тіршіліктен кү-
дер үзіп, бұл опасыз дүниеге қош айтуға 
таянып тұрғанда бостан дық туды», – деп 
жазды.

Міржақып Дулатұлының «бос тандық» 
деп отырғаны – 1917 жылғы ақпанда 
Ресейде төң керіс болып, ІІ Николай пат-
шаның тақтан құлатылғаннан кейінгі 
кезеңі. Елде бостандық орнағанын естіп 
көңілінде үміт оты ұялап, елге қайта 
бастаған босқындар туралы: «...Бұл ха-
барды есіткенде жүректері жа рылғандай 
қуанып, «ау-дүние, тым болмаса елге 
жетіп, Алаш тың ортасында өлсек арман 
бар ма?!» – деп, қайта шұбыра бастады. 
Тағы аштық, тағы жа лаңаштық, тағы 
өлім. Әлі жоқ, дымы құрыған сорлылар 
жаяулап қозыкөш жерге жүруге жарамай, 
кез келген жерде жы ғылды, жығылған 
тұрған жоқ, өлген тірілген жоқ. Басы-қа-
сында болмаған, көздеріңмен көр меген 
Алаштың балалары бір минут көздеріңді 
жұмып, қиялға салып ойланып қараңдар, 
сонда көр гендей боласыңдар, біреу тәл-
тіректеп, аяғын баса алмай жы ғылып 
жатқан, біреу аштықтан ісініп, «қандай 
кінәмізден мұн дай күйге ұшырадық, 
Құ дай» дегендей, қимылдауға ша ма сы 
келмей көкке қарап жат қаны. Жолдың бір 
шетінде өліп, өлге ніне рақаттанғандай, 
мәң гілік ұйқыға кеткен жанды кө рерсің. 
Үсті-басы дал-дал, тәні көрініп етбетінен 
жығылған күй де өліп кеткен кейпімізді 
кө рерсің. Жас баласын бауырына қысып, 
құшақтаған күйде өлген жас қатынды 
көрерсің. Бұлардың мұндай халіне 
қайғырар ешкім жоқ, тек қуанышпен 
істелген тойға жиылғандай топ-топ қарға-
құзғын, ит-құс өлгендердің көзін шұқып, 
етін жеп, сүйектерін кеміріп жатқанын 
көрерсің. Бұл өліктер құдайдың кең 
даласын сасытқан, ық жағынан жан жү-
рерлік емес, мұның исін өзің исіт кендей 
боларсың. Мұның бәрі ертегі емес, 
болған іс!» – деген Міржақып Дулатұлы 
жетісулық аш-жалаңаш босқындардың 
Қы тайдан кері қайтар жолдағы ауыр 
ахуалын бейнелейді.

1917 жылғы Ақпан төңке рісінен 
кейін Жетісуда қалып тасқан күрделі 
жағдайға бай ланысты: «Тағы дағдарыс, 
тағы ашаршылық, тағы өлім. Бос тандық 
туды, жадырап жаз шық ты, күркіреп 
күн шықты. ...Бірақ ол бейшаралардың 
басынан қа ра бұлт серпілмеді. Ғұзыр 
ел қы лы шын қынабына салмады. Басы 
аман, малы түгел ағайын жеткілікті 
жәрдем бере алмады, әрі-беріден соң 
жұрт олардың халін ұмытуға айналды. 
Қазақ-қырғыз қырылып жатыр екен 

деп жәмиғат өзгерілмеді. Тағы да қыс 
түсті, бейшаралардың халі бұрынғыдан 
мың есе жа манға айналды» – дейді. 
Сол кездегі аштан қырылған қазақ пен 
қырғыздың көлемі жөнінде: «Бір жылдың 
ішінде өлгені 100 мыңнан асты. Енді бұл 
қыс талайын өлтірген шығар. Қанша 
өлгенін ақ кебіндей қар жасырып жатқан 
шығар. Міне, қар кетіп, жаз шығуға 
айналды. Қарға-құз ғын той қылар, ауа 
сасыр. Бірақ адам баласы жансебіл екен, 
әлі өліп біткен жоқ көрінеді, тірі леріне 
«тамақ та» табылып қалды дегенді естіп 
отырмыз, тірілері өлгендерінің етін жеп 
жатыр дейді. Бұған, Алаш, иә қуанарсың, 
иә жыларсың, өзің біл! Жыласаң 
ағайындығың, бірақ сенің көз жасың ашқа 
тамақ, жалаңашқа киім болмайды. Көз 
жасы кө мекке жарайтын болса, өзгеден 
кенде болса да, көздің жасынан, көңілдің 
қайғысынан кенде емес еді. Ағайынға, 
Алаш, шын жа ның ашыса, шын жыласаң, 
кө мегіңді көрсет, жылуыңды бер. Жай-
шылықта қайырымға беретін тиыныңды 
берме, рулы елің өлімнен қалғандай 
жылуыңды бер. Жоғарыда айтылған 
оқиғаны Жетісу қазақ-қырғыздары басы-
нан кешіп отыр», – деп тебі рен ген. 

«Са ры арқа» газетінің 1918 жыл ғы 
9 наурыздағы №33 саны на Сырдария 
облысындағы ашар шылық жайлы: 
«...Енді бұл күн де Жетісуға көрші 
Сырдария облысының қазағы ашаршы-
лық қа, қырғынға ұшырай бастады. Бұл 
елде өткен жаз егін-шөп шықпай, қысқа 
қарсы малдары жұтап, шеттен астық 
келмей, кел тіруге шамасы келмей, Же-
тісудай болмаса да бастарына қараңғы 
күн туды. Шет жағасы бөлек елдерге 
ауып, бұлардың да адамдары сатылып, 
береке елдігі кетуге айналды», – деп жаз-
ған болатын. Бұл деректер Жетісудағы 
ашаршылықтың қан  шалықты қасіретті 
болғанын және оның себептері мен сал-
дарын аңғартса керек.

М.Дулатұлы Жетісу облы сындағы 
жантүршігерлік жағдай ды баяндай 
отырып, алаштық зиялылар одан шығудың 
жол дарын іздестіріп, аш-жалаңаш 
қазақ-қырғызды қырғыннан құт қару 
үшін құрылған комитеттің қызметі мен 
атқарып жатқан шараларына тоқталған. 
«Осы екі облыстағы аш-жалаңаш қазақ-
қырғыз бауырларға жұрттан жеткілікті 
жылу жинап, рулы елі мізді өлімнен 
аман сақтап қалу мақсатымен Семей 
облы сы ның Алаш қаласында Қазақ 
комитеті һәм жастардың «Жа нар» атты 
ұйымы басшылық етіп, қауым жасады. 
Қауым орта сынан іс басқаратын 5 кісі-
лік комитет сайлап шығарды. Қа уым-
ның құр метті бастығы Ә.Бөкейханов, 
жай бастығы Мұқыш Боштайұлы 
болды. Комитет председателі – Мирякуб 
Дулатұлы, орынбасары – Ж.Ай мауытов, 
хатшысы – Мұхтар Әуезов, қазынашысы 
Есіркепұлы Ғабдолла, тағы бір мүшесі – 
Ғабдолла Қоскенұлы», – деп ко митеттің 
құрамына кімдер кір генін атап өтеді. 

Сондай-ақ, аталған комитетті құруға 
байла нысты өткен мәжі ліс барысында 
жинала бастаған қаржы көлемін көрсетіп: 
«...Мәжілісте 7 мың сомдай жылу 
жиналды. Коми тет қазір іске кірісті. 
Жылу бүкіл Алаштан, бүкіл Россия дан, 
шет мем лекет терден жиы лады. Жылу 
жинау жолы келе сі нөмірде басылады», 
– деп жазады. Соңында Алаш жұртын 
ашар шылықтан ажал құшып жатқан 
жетісулық қазақ-қыр ғыз ға көмек беруге 
шақырып: «Саналы Алаш! Мынау екі 
об лыстағы бауырларымыздың жа йын 
жоғарыда айттық. Біз жұрт боламыз, өз 
тізгінімізді өзіміз аламыз деп отырмыз! 
Жұрты мыз дың бір жағы мынадай 
жоғалғалы тұрғанда кіммен жұрт 
боламыз? Кеше бір облысымыз ойран 
бол са, бүгін екінші облысымыз мы надай 
опатқа ұшырап тұрса, ертең үшінші, арғы 
күні төртінші облысымыздың басына, 
сөйте-сөйте бәріміздің басымызға 
мұндай халдің келмесіне қайдан көзіміз 
жетеді? Тұтанған өртті мезгілінде 
сөндірмесек, ол өртке ертең бәріміз де 
шалынбаймыз ба, шарпылмаймыз ба, 
сонда бізді кім жұрт қылады!? Онда 
біз жұрт бола алмаймыз, жоға ламыз! 
Мейірімді Алаш! Рулы елің қан жұтып 
тұрғанда сен май жұтпа! Ата-аналар! Сен-
дер балаларыңды еркелетіп, маң дайынан 
сипап, күнге-жел ге қақтырмай отырғанда 
өзде ріңдей адамдардың балалары са-
тылып, көздеріне көк шыбын үймелеп 
жетімдікте жүргенін, бір түйір тамаққа, 
бір жұтым суға зар болып отырғанын 
ойлаңдар! Сендердің қатын-қыздарың 
күң дікте, аш-жалаңаш, абыройын жаба 
алмай отырғанын ойлаңдар!

Атқа мінген азамат, сендерге ел керек, 
жұрт керек болса, бас шылық қылып 
Алашты аман сақ тау қамына кірісіңдер!

– Намыстан, Алаш!
– Жігерлен, Алаш!
– Тасбауыр болма, Алаш!» – деген 

үндеуі «Сарыарқа» газе тінде қоса 
жарияланған болатын.

Мұның алдында Алаш зия лылары 
1916 жылғы көтерілістің басып-
жаншылуы барысында бос қыншылыққа 
ұшырап, аштан қырылып, тағдыры 
тәлкекке түс кен бауырларын құтқаруға 
бүкіл елді көмек жасауға шақырған 
«Алаш азаматтары» атты үндеуін 1917 
жылғы 11 маусымдағы «Қа зақ» газетінің 
№233 санына жариялаған еді. Ол 
үндеудің маз мұны мынадай:

«25 июнь жарлығының кесі-
рінен бүліншілікке түсіп, Қы тайға 
босқан қырғыздардың хал дері қандай 
нашарлығын кө зімен көрген тілші 
«Қазақтың» 231-нөмірінде жазып отыр. 
Әр жерден барған жәрдемнің қан ша 
екенін өткен нөмірден жазып көрсетіп 
отырмыз. Беріліп жат қан жәрдемдер 
аш-жала ңаш қал ған қырғыздардың 
халде ріне қа рағанда жоқ есебінде. Сон-
дықтан Түркістан комитетінің ағзасы 
(Торғай облысының ко миссары) Әлихан 
Бөкейханов сол комитеттің ағзасы 
(Жетісу об лысының комиссары) Мұха-
меджан Тынышбаевқа телеграм берді: 
«Босқын қырғыздар үшін 200 мың сом 
қазынадан қа рыз сұрау керек» деп. 
Сондай бір ден берілетін молырақ сум ма-
мен қырғыздар халін жиып алмаса, аздап 
жинаған көмек қыр ғыз дардың толып 
жатқан мұқ таж дығының біріне жетсе, 
екін ші сіне жетпей тапшылық қыла бер-
мекші.

Бір жағынан қарыз ақша бе ріліп, бір 
жағынан жәрдем жи налса, қазіргідей 
қымбат шылық заманда қырғыз сияқты 
ішерге тамағы жоқ, киерге киімі жоқ, 
паналарға үйі жоқ жұрдай болып 
сорлаған бүкіл мұқтаждығын  өтер лік 
қаржы сонда ғана құрал мақшы.

Аңсап өлейін деп жатқан адамның 
аузына су тамызған дай аз-көп демей, 
әркім әліне қа рай жәрдем ету – әуелі 
адам шы лық, екінші ағайын шылық жү  -
зінен кімге де болса борыш. Бұл айрықша 
етіп Алаш азамат та рының ісіне салып 
отырғанымыз: қырғыз ағайында рының 
алдын дағы борыштарын ұмытпай өтеу-
лері тиіс дегеніміз.

Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дула тов, 
Сейітәзім Кәдірбаев, Имам Әлімбеков, 
Жанұзақ Жәнібеков, Ахмет Мәметов, 
Елдес Ғұмаров».

Ел басына күн туған осындай ауыр 
да жауапты кезеңде қайтсек ашыққан 
халықты аман алып қаламыз деген 
алаштық зиялылар күндіз күлкі, түнде 
ұйқы көрмей жанұшыра қызмет жасаған 
еді.

Қазақ-қырғыз комитетінің мү шесі 
Қалдыбай Ғабдуллиннің «Бірлік туы» 
газетінің 1918 жыл ғы 22 наурыздағы 
№26 са нында жарияланған «Жетісу 
қыр  ғыздары жайы» атты мақала сында 
ашаршылыққа ұшыраған қазақ-қырғыз 
жайында: «Өткен ғинуар ішінде уездік 
қазақ-қырғыз комитетінің жұмсауымен 
аш қазақтар халін біліп қайту үшін 
Тоқмақ қаласына бардым. Барған 
күні қасыма бір жігітті ертіп, қаланың 
базар жағына барып ішін араладым. 
Былтырғы Қытайға қашып кетіп 
қайтқан қырғыздардың осы күнде азын-
аулақ қалғандары әр көшеде бытырап, 
мойындарына бір-бір дорбаларын алып 
бала-шаға ларымен тіленіп жүргенге ұқ-
сайды. Бірен-саран асханалар ашылса 
да барлық аштарды та мақтандырып 
тұрғаны көрін бейді. Аштан өлушілер, 
аштық себепті ашып-кеуіп түрлі ауру-
ларға ұшырап қалғандардың есе бі жоқ. 
Бір күнде 9 адамның өліп қалғанын 
өз көзіммен көр дім. Өлгендердің өзі 
2-3 күндей көмілмей қалатындары да 
болады екен. Ақырында, сасып-шіріп 
бара жатқан соң, орыс болсын, қазақ 
болсын ұшыраған бір адам барып жинап, 
шұңқырға тас тайтын көрінеді», – дейді.

Ашаршылықтан, басқа түскен 
ауыр ахуалдан жаны қинал ғандардың 
амалсыздан бала-ша ғасын сатуға 
дейін барғанын, адам саудасының 
жүріп жатқанын, сондай-ақ Бірінші 
дүниежүзілік соғыстан қайтқан 
солдаттардың босқын халыққа жасап 
отырған жауыздықтарын жазады: «..Аш-
тан өліп бара жатқандар қа тын, қыз, 
бала-шағаларын 50-100 сом ға сатушылар 
осы күні бұ рын ғыдан да күшейіпті. 
Мұны алушылар алыстан көрінбейді, сол 
айналадағы сарт дүнген, талан-таражға 
ұшырамаған қазақ-қырғыздардың өздері 
көрінеді. Қатын-қызды сатып алғандар, 
ұнаса өздеріне қатын ете алады да, 
ұнамаса 1-2 жетіден соң қайтадан біреуге 

сатады. Міне, осылай етіп адам сату, 
кәдімгі алып-сатар сауда есебіне кіріп 
бара жатқан түрі бар көрінеді. Және 
бұл ауыртпалықтардан басқа жығылған 
үстіне жұдырық болып, хохол солдаттары 
фронт тан қайта сала, атып, асып, зор-
лық-зомбылықты тағы үдетіп тұрған 
жайы бар. Ұзынқара деген жерде 26 
адамды өлтіріп, бар мал, ақша, іске асар 
нәрселерін алып кетіпті. Бұл талаушылар 
ұсталған, бірақ тергеп-тексеріп түк 
қылған жоқ», – деп көрсетеді.

Жетісулық қазақ пен қырғыз дың 
ашаршылыққа ұшырауы ның бірнеше 
негізгі себебі бар. Біріншісі, Міржақып 
Дулат ұлы ның мақаласында көрсе тіл-
гендей, 1916 жылғы көтеріліс тің салдары 
болатын. Ресейлік отаршыл жүйенің 
жүргізген оз быр саясатына қарсы көте-
рілген Жетісудың жергілікті халқы – 
қазақ пен қырғыз асқан қа тыгездікпен 
аяусыз басып-жаншылып, мал-мүлкі 
тәркіленді. Жарақсыз қарапайым 
халықты жазалау үшін бақайшағына де-
йін қаруланған, даярлығы бар жүйелі 
әскери күш тартылған еді. Жазалаушы 
әскер туралы Түркістан генерал-
губернаторы Куропаткиннің 1917 
жылдың 22 ақпанында патшаға берген 
мәлімдемесінде: «...өлкенің бас қа 
облыстарынан Жетісуға үш бағыттан: 
Әндіжаннан – Нарын бекінісіне, 
Черняевтен – Пішпек және Тоқмақ 
бағытына, теміржол арқылы айналма 
жолдармен – Семейге, одан әрі – 
Сергиополь – Лепсі – Верный бағытына  
3 дружина, запастағы полктардан 
7 атқыштар ротасы, 5 казак жүздігі 
және 14 зеңбірекпен қаруланған әскер 
келген.  ...Одан басқа, қыз меттегі армия 
қатарынан казак батареясымен қоса 2 
пулемет командасы және 2 казак полкы  
жіберілген», – деп жазады.

Бұл әскерге Ресей импе рия сының 
жергілікті жерлердегі «әлеуметтік 
тірегі» саналатын келімсек орыс 
шаруаларынан құрылған қарулы халық 
жасақ тары қосылып, жазалау операция-
ларына қатысты. Куропаткиннің сөзімен 
айтқанда, бірлескен жа  залаушы жасақтар 
«орыс қа руының күшін» көрсете 
отырып жүргізген  «қызу» шараларының 
барысында көтеріліс аяусыз, асқан 
қатыгездікпен басып-жа нышталған. 
Губернатордың ай туынша, «жазалаушы 
әскер кел ген соң көтерілісшілер аздаған 
қарсылық көрсеткеннен кейін азық-түлік 
пен малдан тапшылық көріп, кедейшілік 
күй кеше оты рып шекаралық аймақтарға 
ығысып, кешірім сұрауға мәж бүр болған» 
деген мәлімет ҚР Орталық Мемлекеттік 
архи віндегі 380-қор, 1-тізбе, 1-ісінің 176 
парағында сақтаулы.

Оккупациялық режимнің кө теріліске 
шыққан халыққа «сабақ беретіндей» етіп 
жүргіз ген осындай репрессиялық саяса-
тының нәтижесінде жетісулық қазақ пен 
қырғыз халықтары қайтып ес жимастай 
жазаланды. Соны көрген Әлихан 
Бөкейханов 1916 жылғы көтерілістің 
он жыл дығына арнап жазған еңбегінде: 
«...қарусыз елді қойдай айдап, жердей 
таптап, жаудай тонайды. ...Патша әскері 
немістен гөрі қарусыз қазақ-қырғызбен 
соғыс қанды сүйеді. ...Келімсек орыс 
өкіметтің әскеріне қосылып бос қан 
қырғызды шабысады. ...қа зақты бірге 
шабысады», – деп жазды.

Арнайы дайындығы бар жа залаушы 
әскер мен келімсек орыс шаруаларынан 
құрылған халық жасақтары қолда рында 
дұрыс қаруы жоқ көтеріліс шілерге 
қыр ғын салып, ауылдарды талқандап, 
ошақтарды ойрандады, мал-мү лікті 
тартып алып, талан-та ражға салды. Оған 
шыдамаған көтерілісшілер көршілес 
жатқан Қытай жеріне ауа көшуге мәж-
бүр болып босқыншылыққа ұшы рады. 
Ол жаққа өткенде де оларды күтіп 
тұрған «жұмақ» жоқ еді, әрине... Бір 
жағынан жазалаушы әскер мен екінші 
жағынан Қы тай әскерінің қарсылығына 
тап болған халық шекарадан өту кезінде 
де қырғынға ұшырап, небір қорлық 
пен зорлықты бастан кешірді. Қос 
империяның қыспағына түскен қазақ-
қырғыз ішерге асы, киерге киімі болмай, 
ашаршылық пен  індеттен қы рылып, 
адам айтқысыз аянышты күй кешіп, 
бастарынан небір қиын-қыстау кезеңді, 
азапты өмірді өткерді. Азып-тозып, 
ба лаларын құлдыққа, әйелдері мен 
қыздарын күңдікке сатып, мал-мүлкінен 
айырылды. Олардың осындай ауыр да 
жантүршігерлік жағдайға душар болуына 
отар шыл жүйенің жүргізген  сұрқия 
саясаты кінәлі еді.

Қашқан халықтың мал-мүлкін бұл 
жақта орыстың жазалаушы әскері мен 
келімсек орыс ша руалары, арғы жақта 
қытай әс кері мен жергілікті ұлттары то-

нап, тартып алып отырған. Мы салы, 
Верный қаласының (қа зіргі Алматы) 
№1 бөлімшесі прис тавының көмекшісі 
Иванов Ыстықкөл өңіріндегі қырғыз-
дар дың көтерілісін басуға қатысып, 
Пржевальск қаласынан (қазіргі 
Қырғызстандағы Қарақол қа ла сы) 
Верныйға қайтарында көте рілісшілерден 
тонап алынған 21 түйеге артқан жүгі 
бар керуен, бір бөлігіне жүк артылған 
27 өгіз, 25 жылқы айдап келген. Бұл 
дерек бір ғана Ивановтың жуас халықты 
жүндей түтіп, тонауынан түсірген мал-
мүлкінен хабар береді. Басқа жазалаушы 
жасақтардың жасаған жауыздығы 
қаншама?! Ол туралы дерек жеткілікті.

Зерттеуші Чеканинскийдің 1926 
жылы Қызылорда қала сында шыққан 
«Восстание кир гиз-казаков и кара-
киргиз Дже тысуйском (Семиреченском) 
крае в июле-сентябре 1916 года» атты 
еңбегінде бір ғана Жаркент уезінде 
көтеріліске дейін  67 800 жылқы, 51 261 
ірі қара, 2 612 түйе, 568 488 қой-ешкі, 
7 577 десятина егіндік болғаны туралы 
дерек келтірілген. Көтерілістен кейін әлгі 
жылқының 78,59%-і, ірі қараның 63,97%-
і, қой-ешкі нің 81,19%-і тартып алынып, 
егін діктің 22,28%-і жойылған.

Белгілі заңгер-ғалым Ғ.Сапар-
ғалиевтің зерттеу еңбегіндегі де ректерге 
қарасақ, Жетісу облы сындағы қазақ 
және қырғыз халықтарының көтерілісін 
басу барысында жазалаушы әскер тар-
тып алған заттарды сатудан 1 миллион 
300 мың сом қаржы түскенін көреміз. 
Тек Самсы мен Боранды болыстарының 
өзінен ғана 1,5 миллион сомның мал-
мүлкі тәркіленген.

Ашаршылықтың тағы бір се бебі – 
1917 жылғы қуаң шы лықтың салдарынан 
егін мен шөптің дұрыс шықпай қалуы. 
«Жығылғанға жұдырық» деген дей, 
онсыз да азапты жағдай ға душар болған 
халыққа таби ғат тың көрсеткен тосын 
мінезі одан сайын ауыр тиді. Бұл жөнінде 
Жетісу облыстық Алаш коми тетінің 
төрағасы Ыбрайым Жай нақов 1919 
жылы 17 наурызда Үржар стансысында 
өткен Жеті су облыстық 3-съезінде 
жаса ған баяндамасында өңірде қалып-
тасқан күрделі кезеңнің қарса ңындағы 
мәселелерді айта келіп: «2) 1917 жылы 
бұрын болмаған қуаңшылықтың 
салдарынан ас тық пен шөптің шықпай 
қалуы, жұт болуы адамдарды аштыққа 
ұшыратты... 3) әртүрлі індеттің таралуы 
онсыз да ауыр жағдайды одан да 
қиындатып жіберді. ...1918 жылдың 
көктемінен бері өңірде жетісулық 
большевиктердің қо жалық етуі, олардың 
халыққа жаппай қырғын салуы, тіпті 
әйел, бала-шағаға қарамай атуы, ондай 
әрекеттердің  осы уақытқа дейін жалғасып 
жатқандығы, кей жерлерде халықты 
тонап, кейде тіпті мал-мүлікті жай ғана 
жоюы, басқа да сорақылықтары бұл 
жағдайды одан әрі шиеленістірді, әлі де 
шиеленістіріп отыр...», – деп баяндайды. 
Бұл мәлімет Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік архивінде сақтаулы.

Осындай деректер Жетісу 
облысында 1917-1919 жылдары болған 
ашаршылықтың негізгі себептерін 
айқындайды. Бірін шіден, 1916 жылғы 
көтерілісті басып-жаншу барысында 
отар шыл орыс империясының өлке де 
қатыгездікпен жүргізген ре п рессиялық 
саясатының сал дары екендігін көрсетсе, 
екін шіден оккупациялық режимнің 
жазалаушы әскері мен келімсек орыс 
шаруаларының бірлескен жазалау 
шараларының бары сында жергілікті 
халықтың мал-мүлкінің талан-таражға 
салынуын білдіреді. Үшінші, 1917 
жылы қуаңшылықтың салдарынан ас-
тық пен шөптің дұрыс шықпай қалуынан 
жұт болып, халықтың қолында қалған 
азғантай малдың қырылуы. Төртіншісі, 
1918 жыл дан бастап өлкеде қожалық 
етіп, ел-жұртқа жаппай қырғын сал ған 
большевиктердің кей жер лерде халықты 
тонап, тіпті, мал-мүлікті жойып жіберуі 
және басқа да сорақылықтар жасауы, 
онсыз да ауыр жағдайды одан әрі 
шиеленістіруі еді.

Қорыта келе айтарымыз, мұ ның бәрі 
қосыла келе жеті сулық жергілікті халыққа 
ауыр апат әкелді және қазақ халқы 
ХХ ғасырда ұшыраған гуманитарлық 
апаттың алғашқысы болды десек, 
артық айтқандық емес. Олай дейтініміз, 
бұдан кейін қазақ халқының 1921-1922 
және 1931-1933 жылдардағы аштықты 
бастан кешіргені белгілі. Сондықтан 
бұл мәселелерді ашаршылық деп қана 
қарастырмай, гуманитарлық апаттар 
дегеніміз де дұрыс болар.

Бірақ қанша қырылып, апатқа 
ұшырап жатқанына қарамастан азаттық 
пен тәуелсіздікке деген ұмтылыс ұлт 
жадында қайта жаңғырып, әркез белгі 
беріп отырды және ол жолдағы күре сінің 
салдары да ауыр болған еді. Ал адамзат 
тарихында азат  тық алу, тәуелсіздікке 
қол жет кізу ешқашан оңай болма ған. 
Ә.Бөкейханов айтпақшы: «Алыс паған, 
жұлыспаған бостандық атына мінбейді, 
бұғаудан боса майды, ер құлдықтан, әйелі 
күң діктен шықпайды, малына да, басына 
да ие болмайды!»

Ә.Бөкейханов бастаған Алаш зиялы-
лары: «Ашаршылық пен босқыншылыққа 
ұшыраған Же тісу жұртын қайтсек аман 
алып қаламыз? Қайтіп жалпы Алашты 
өзгелермен терезесін  тең етіп, Ел  
қатарына қосамыз?!» – деген адал ниетпен 
қызмет жасады. Ол жөнінде Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында: «Біз 
кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін 
көрсеткен Алаш қай раткерлерінен 
тағылым аламыз. Олар өткен ғасырдың 
басында тәуелсіздік идеяларын халық 
арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, 
азаттық жолында құрбан болды», – деп 
өте дұрыс айтты. 

Сондықтан өткен тарихымыз дағы 
ауыр кезеңдерден сабақ ала оты рып, 
Алаш қайраткерлерінің Ел мен Жердің 
тұтастығын, ұлт тың бірегейлігін сақтау 
жолын да озық үлгі көрсеткен қызмет-
терінен тағылым алғанымыз, оларға бас 
иіп, тағзым еткеніміз, ерлікке пара-пар 
әрбір еңбегіне құрметпен қарағанымыз 
абзал! Бұл бүгінгі ұрпақтың перзенттік 
парызына айналуы тиіс.

Шамек ТІЛЕУБАЕВ,
тарих ғылымдарының кандидаты, 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың аға 
оқытушысы

АШАРШЫЛЫҚ: 
Міржақып Дулатұлы 
қалдырған деректер



Sb 7www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Назар
№78 (20152) 27 мамыр, бейсенбі  2021 жыл

Әкесі Қалмақан еңбек 
жолын Жосалыда милиция 
қызметкері болып бастап, 
Қазалы уезінің милиция бас
тығына дейін өсіпті. Оның 
әкесінің аты – Ержан, халық 
оны «Қаражорға Ержан» атап 
кеткен. Ержан қарт Қазалы 
уезінде соттың жоғарғы өкі
лі, ақсақалдар төрағасы бол 
ған. 12 ақсақалдың басын 
бі ріктіріп, кез келген қыл
мыстың түйінін шешіп, екі 
жақты келісімге келті ретін, 
соңғы шешімін айта тын аса 
ақылды кісі болып ты. Үкі
метке несімен жақпа ғанын 
қай дам, 1937нің зобала
ңын да Қалмақанға өз әкесін 
ұстап, қамауға алу керек де
ген бұйрық түседі. Ол мұны 
орындаудан бас тартады. 
Қарт әкесін арбаға салып, ел
ден шетке кетеді, қызылдар 
ізіне түседі. Қызылдың қия
сында қашып жүргенде Ер
жан қария мерт болыпты. 
Осы лайша, Күләй әжейдің 
өз әкесі мен атасы да «халық 
жауы» атанады. Қалмақан сол 
кеткеннен істүзсіз кетеді. 
Бұл да – зобалаң жылдар қасі
ретінің бірі. Өкініштісі, абзал 
азаматтың есімі ақталмаған 
күйі қалды.  

Ол кезде Күләй – мектеп 
оқушысы. «Халық жауының 
қызы» деген желеумен дереу 
мектептен шығарылады. 
Бала лық шақтың қызығына 
той майтын шақта еңбекке ара
ласып, ерте есейді. Батыстан 
соғыс өрті тұтанғанда ер
азаматар түгел майданға алы
нып жатты, тылдағы ауыр 
жұмыстарға өзі секілді бала
лар да атсалысады. 

– Соғыс басталғаннан ке
йін елде ерлердің орнына ана
ларымыз, қызкеліншектер 
ғана қалды. Колхоздың ауыр 
жұмыстарын солармен қа
тар біз де атқардық. Соғыс 
ке зінде жұрт бес жыл бойы 
айлық алмады. Соғысқа көмек 
ретінде жіберіліп жатты.  37
нің зоба лаңында елден қашқан 
әкемнің суреті де қалмапты. 
Үлкен жүректі, иманды адам 
еді, көпке дейін қайтып ке
ле тіндей сезімде жүрдім. 
Әкем нің бейнесі жүрегімнің 
түкпірінде сақталып қалды, – 
деп күрсінді әжей.

Ол соғыстан кейінгі жыл
дары әртүрлі салада еңбек 
етті. Зейнетке шық қан ға де
йін 30 жылдан астам уақыт 
бойы Жосалы кентін дегі 
«Қар мақшы» мейрамха на
сын да  аспаздық қызмет ат

қа рды. Тұңғыш ғарышкер 
Юрий Гагарин Қармақшыға 
келген сапарында осы кісінің  
қолынан дәм татыпты. Бұл – 
оның немерелері үшін үлкен 
мақтаныш.

Ашаршылық пен жоқшы
лықты көріп, зобалаң жылдар 
қасіретін тартса да,  еңбеққор, 
көпшіл жан болып есейді. 
Кейін шаңырақ көтерді. Иба
лы келін кішіпейіл мінезімен 
ағайынның құрметіне бөленді. 
Тағдыр тауқыметін көп тарт
қан жан бүгін тоқсанның тө
ріне шығып отыр. Өз ту ыс
тары ішінде шоқтығы биік 
данасы, ақылшысы. Бала ла 
рының өзі – бірбір отбасы. 
Бал дай тәтті немерешөбе ре
лердің қызығын көріп, ұрпа 
ғының тілеуін тілеп отыр ған 
бақытты әже.

Мамандығының шебері 
ре тінде танылып, адал ең
бегімен көзге түскен Күләй 
Қалмақанқызының ұзақ жыл
ғы еңбегі бағаланып, «Со
веттік тұтынушылар коопе
рациясының үздігі» атанды. 
Кейін «Еңбек ардагері» ме
далін кеудесіне таққан. Мұнан 
бөлек «Еңбектегі ерлігі үшін», 
«19411945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіске – 
60 жыл» медалімен,  бірнеше 
рет Құрмет грамотасымен 
марапатталды. 

– Әжемнің бойында үлгі 
аларлық қасиеттер көп. Ке
зінде «Қазақстан әйелдері» 
журналының «Қазақ әйел
дерінің энциклопедиясы» ат
ты таңдаулылар кітабына енді. 
Ұлы Абайдың өзі көпті көр
ген Зередей данадан тәрбие 
нәрімен сусындаған. Мен де 
әжемнен ұлағат алып келемін. 
Бала кезімнен мәпелеп өсір
ген, бар жылулық пен сұлу
лықты, биіктікті әжемнің 
бо йынан көріп, өзіме үлгі 
тұ тамын, – дейді немересі 
Гүлжанат Кірекес. 

Бүгінде бір әулеттің ұйыт
қысы болып отырған отанасы 
ерінен ерте айырылса да, ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырды. 
Бірбір шаңырақ иелері атан
ған Бектай, Мейрамкүл, Бе 

рікбек, Серікбек, Еркін бек, 
Жанаркүл есімді ұлқыз да
рынан өрбіген 18 немере мен 
35 шөберенің сүйікті әжесі 
қазір Жосалы кентіндегі қа
рашаңырақта, ұлы Серікбек 
пен келіні Айманның қолында 
тұрып жатыр. 

Д.АРЫСТАНБАЙ

БІР 
ӘУЛЕТТІҢ
БИАНАСЫ

Көпбалалы ана, тыл ардагері, «Еңбек ардагері», 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медальдарының иегері Күләй 
Қалмаханова бүгінде тоқсанның төрінде. 

Кейіпкерімізді екі ғасырдың куәгері десе болады. 
Ол 1931 жылы Қармақшы ауданының Майлыөзек 
ауылында дүниеге келіпті. Ата-анасы өзіне лайық 
шаруасы бар, еңбегімен күн көрген кісілер болған. 
Айтуынша, әкесі Қалмақан сауатты, тік мінезді, 
ақкөңіл, жұртқа сыйлы жан болыпты. Сол заманның 
салты солай болған шығар, зайыбы Еркаман екеуі 
14 жасында отау тіккен. Отбасы кейін екі перзентпен 
толыққан. Алайда, Күләйдің ағасы Әлайдар бозбала 
шағында дүниеден озыпты. Отбасында жалқы қыз 
болып өскен кейіпкеріміздің балалық шағы ел 
басына күн туған кезеңмен тұспа-тұс келді. 

Ол Түркістан медициналық 
колледжінің түлегі еді. Еңбек 
жолын Жалағаш аудандық 
ауруханасының балалар реа
нимациясы бөлімінен баста ған. 
Мұнан соң, ауданға қарасты 
“Еңбек” ауылының медици
налық бекетінде қызмет ат
қарды. Араға бірнеше жыл 
салып облыстық психикалық 
денсаулық орталығына жұ
мысқа қабылданды. 

Гүлнар Жалғасқызы өз 
ісінің маманы болатын. Кәсіби 
біліктілігі жоғары мейірбикені 
науқастар да ерекше сый
лайтын. Жүрегі мейірімге то
лы жанның қазасы орталық 
ұжы мына оңай тиген жоқ. 

– Гүлнар апа өте шыншыл, 
ер мінезді кісі болды. Үнемі 
көтеріңкі көңілкүйде, айнала
сындағыларға қуаныш сый
лап жүретін. Ол туралы өткен 
шақта айтудың өзі өте қиын. 
Өмірге құштар еді. Орта лық
тың қоғамдық жұмыс тарына 
белсене араласатын. Әсіресе, 
спорттық жарыстарда өзін 
жаңа қырынан көрсететін. Во
лейбол ойнағанды, жастармен 
бір толқында болғанды қа
лайтын, – деп еске алады 
облыстық психикалық ден сау
лық орталығының бас мейір
бикесі Ақмарал Махан бет
жанова. 

Өмірінің соңғы жылдары 

Гүлнар Жалғасқызы емдәм 
мейірбикесі болып жұмыс жа
сады. Науқастардың ас мәзірін 
даярлап, ем алушылардың са
палы тамақтануына жауапты 
болды. 

– Жұмысына тиянақты, өте 
жауапты кісі еді. Достарына 
ерекше жанашыр. Жас ма
мандарға білгенін үйретуден 
жалыққан емес. Уақыт зы
мырап өтіп жатыр. Аяулы 
жан ға деген сағынышымыз 
се йілген жоқ. Арманы өте 
көп еді. Балаларының қы зы
ғын көруді аңсайтын. Өкі
нішке қарай, тағдырдың жаз
ғаны басқаша болды, – дейді 
орталық маманы Ләззат Қал
мұратова. 

Орталық ұжымы оның 
отбасына жанжақты қол
дау білдіріп келеді. Айта кету 
керек, өшпес із бен үлгі лі іс 
қалдырған жанға респуб ли
калық “Ұлттық медицина 
ассоциациясының” “Мейірім” 
төсбелгісі берілді. Өкінішке 
қарай, құрметті награданы 
Гүлнар Жалғасқызының өзі 

емес, туыстары алды. 
– Бұл марапатқа әбден 

ла йық маман болатын. Өзі 
болғанда төсбелгіні жарқы
ратып тағып жүретін еді. 
Әріптесіміздің қазасы қабыр
ғамызды қайыстырып кетті. 
Ерекше мейірімді мейірбикені 
ешқашан ұмытпаймыз, – деді 
орталық дирек торы Әділбай 
Медетбаев. 

  

Жылуын жүрегінің аямаған
Былтыр тұтқиылдан келген індет халықты 

есеңгіретіп, талай жақсыларды арамыздан алып 
кетті. Негізгі соққыны кеселмен күрескен медицина 
саласының мамандары қабылдады. Өз денсаулығы 
мен өміріне қауіп төнсе де, ақ халаттылар 
анттарынан айнымады. Облыстық психикалық 
денсаулық орталығының ем-дәм мейірбикесі Гүлнар 
Құлымбаеваның ауруға шалдығып, өмірден өткеніне де 
жыл толды. 

Облыс бойынша орман 
шаруашылығы және жануар
лар дүниесі аумақтық инспек
циясы осыған сәйкес қоры тын
ды жиналыс өткізді.

– Акция басталғаны жөнін
де 15 сәуірде арнайы БАҚ 
өкіл дерімен брифинг өткіздік. 
Бұдан бөлек, облыстағы ел ді 
мекендерде «Киік» акция сы 
бойынша көпшілік жинала тын 
орындарда үгітнаси хат па
рақшалары ілініп, халық ара
сында түсіндірме жұмыс тары 
жүргізілді, жергілікті бас
пасөз беттеріне мақалалар жа
рияланды. Өңірдегі аудандар 
бөлінісінде 8 мобильдік топ 
ұйымдастырылды. Рейдтік 
ба  қылау ісшараларына сәй
кес, Сырдария, Жалағаш, 
Қар мақшы, Қазалы, Арал ау
дан дарының Қарағанды, Ақ
төбе об лыстарымен шека ра
лас аумақтарында шамамен 
1015 бас қа жуық киік аңы 
кезде сіп, ба қылауға алынды. 
Ал жалпы киіктен де басқа 
жануарлар дүниесін қорғау 
жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізілуде, – дейді облыстық 
орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бөлім бас
шысы Олжабек Холов.

Инспекция тарапынан ак
ция аясында атқарылып жатқан 
шараларды халық арасында ке
ңінен насихаттау мақсатында 
республикалық «Хабар» те ле
арнасы және облыстық «Сыр 
бойы» басылымының тіл
шілерімен бірге рейд те жүрді. 
Олар киіктің мекендеу, қоныс 
аудару және төлдеу орын дарын 
бақылып, табиғат сақшы ла
ры ның түздегі жұмыстарын 
көзбен көрген. 

– Биыл қыс жылы болды. 
Орталық, Арқа жақтағы киік 
біздің өңірге жылдағыдай кір
меді. Ал 20192020 жылдары 
инспекция, «Охотзоопром» 
ӨБ» мекемесімен бірлесіп киік
ті қорғауда көп жұмыстар атқа
рылды. Заң талабы күшейген 
соң өңірдегі браконьерлер де 
аяқ тартты. Мемлекет басшысы 
тікелей назар аударып отырған 
дала жануарын қорғау бұ
рынғыдан да күшейтілген, 
– дейді облыстық полиция 
де партаментінің жергілікті 
по лиция қызметі табиғатты 

қорғау полициясы тобының 
ЕТЖ аға инспекторы, майор 
Жасұлан Жақияев.

Ақтөбе, Қарағанды жері, 
одар әрірек Қостанай мен 
Ақмола облыстарының аума
ғында жосып жүрген киіктің 
Сырға қарай көбіне қыс 
түсе ауатыны белгілі. Ал 
киік санының өсуіне негізгі 
себеп – 2012 жылғы ҚР Үкі
метінің 25 шілдедегі №969 
қаулысына сәйкес жүргізілген 
шаралары. Өйткені, қаулыда 
көрсеткендей, киікті 2020 
жыл ға дейін аулауға тыйым са
лынды. Ал былтыр бұл тыйым 
2023 жылға дейін ұзартылды.

– Бізде жүрген – жергілікті 
киіктер. Ал негізінен Қызыл
орда аймағында киік сирек 
кездеседі деп жатамыз ғой. 
Неге? Біріншіден, олар жүр
ген жерде қазір мұнай компа
ниялары көбейді. Көлік пен 
адам шоғыры пайда болды. 
Мысалы, Жезқазғанға ба
рар жолдағы «Құмкөл» ке
ніш  терінің орны киіктің жа
йылымы еді. Екіншіден, 
«БейнеуЖез қаз  ған» темір жо
лы ның түсуі ки ікті бері қарай 
ауып, жайы лым ауыстыруына 
да кедергі кел тіреді. Кезінде 
Қызыл ор да облысынан асып, 
көрші Өз бекстан жеріне дейін 
кіре тін болған. Қазір киіктің 
көп шо ғырланып, Қостанай, 
Тор ғай жерінде қалуы осыдан. 
Адам табиғатты шектен тыс 
пайда ланып қойды. Киіктің 
жолына, өрісіне кедергі 
келтіретін осындай факторлар 
бар, – дей ді «Охотзоопром» 
ӨБ» РМҚК Қызылорда өңірлік 

фи лиалының директоры Берік 
Жорабеков.

Соңғы 78 жылда киік өс
песе, азаймағаны байқалады. 
Анықтама ретінде айтсақ, 2012 
жылы бізде 135 мыңнан аса 
киік өрсе, араға бес жыл салып, 
қайта санасақ, 2018 жылы 215 
мыңнан асқан.

Айта кетсек, Қазақстанда 
334 мыңнан астам киік есепке 
алынған. Үстіртте 5900, Бет
пақ далада 111500, Орал по
пу ляциясында 217000 бас 
киік бары ғылыми ұйымдар 
2019 жылы жүргізген санақ 
жұмыстары барысында бел
гілі болды. Ал биылғы киік 
санының қо ры тындысы енді 
белгілі бола ды.

– Инспекция, жергілік ті 
атқарушы органдар, табиғат 
және құқық қорғау мекемелері 
бекітілген ісшара жоспарына 
сәйкес облыс көлемінде та
биғат қор ғау жұмыстары тұ
рақ ты түрде жүргізуде. Рейд 
барысында былтыр об лыс 
бойынша киікке қа тысты 
8 қылмыстық іс тір кел ген. 
Оның төртеуін сот орган
да ры қарап, айып ты ларға 2 
жарым, 3 жыл бас бос тан
дықтарынан айыру жазасы та
ғайындалған. Бір қылмыстық 
іс бойынша тергеу мерзімі 
үзілген. Тағы екеуі басқа об
лыс тардағы қылмыстық істер
мен біріктіріліп, Қарағанды 
облысына жолданса, бір қыл
мыстық істі сот орган дары 
қарауда. Ал 2019 жылы киік
ке қатысты қылмыстық іс тір
келмеді, – дейді инспек цияның 
бөлім басшысы Ол жабек 
Холов.

АКЦИЯ

Киікті қорғау 
қырағы бақылауда

Киіктің төлдеу маусымы аяқталды. Түз жануарына 
қатысты биыл да «Киік» акциясы болған. Көктем мен 
күзде арнайы белгіленген бір ай сайын өтетін шараның 
нәтижесі жаман емес. Экология, геология және табиғи 
ресурстар, Ішкі істер министрі мен Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті төрағасының бірлескен бұйрығына сәйкес 
акция белгілі жоспар бойынша жұмыс істеді.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Нұрлансын аяттармен 
қабіріңіз
Бес күндік жал

ған кімнің басына 
тұрақтар дейсің. 
Өсіпөнген әулеттің 
ақылшысы, жел жа
ғына пана, ық жа
ғына сая болған от
басымыздың тірегі,  
асыл жар, немере
ле рінің ардақты ата
сы, асқар тау әке міз 
Сүндетбаев Лепес 
Егізбайұлы осы 
жыл дың 28 сәуі рін
де фәниден озған 
еді. 

Әкеміз Лепес Егіз байұлы 1947 жылдың 
2 ақпанында дүниеге келген. Отбасының 
тұңғышы болған абзал жан әкесінен ерте 
айырылып, анасының қолқанаты болып еңбекке 
ерте араласты. Ізінен ерген бауырларына 
қамқоршылық танытып, әке орнын жоқтатпады. 
Құрылыс саласында еңбек етіп, туған ауылы 
Құмбазарда талай үйдің іргетасын қалап, 
қолтаңбасын қалдырды. Сол еселі еңбегінің 
арқасында халықтың құрметіне, елдің алғысына, 
ағайынтуыстың ыстық ықыласына бөленді. 
Адамгершіліктің бар мәйегін бойына дарытқан 
әкеміздің ерекше қасиеттері көп болатын және 
сол асыл қасиеттерін біздің бойымызға дарыта 
білді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, 
немере сүйді.

Алланың ісіне не шара, ардақты әкеміздің 
фәниден озғанына 40 күн толуына орай өз 
шаңырағында 4 маусым күні молдасы, 5 
маусымда садақасында оқылатын құран қабыл 
болып, құран аяттарымен қабірі нұрланып, орны 
пейіштің төрінен бұйырса дейміз.

Еске алушылар: балалары, немерелері

Жарамсыз деп есептелсін
 
«Жарықкөл» шаруа қожалығының (БСН 

210364033125) мөрі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Жалпы ереже

1. Журналист Сағитжан Бер мағанбетов 
атындағы сыйлықты иеленушілерге арнал
ған «Ең үз дік жас журналист» бай қауы 
облыстық деңгейде ұйымдас тырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі және ұй ым
дастырушысы «Қы зыл орда облыстық ішкі 
саясат басқармасы» КММ.

Байқаудың мақсаты:

3. Жас журналистердің шы ғар машылы
ғының дамуына қол дау көрсету;

4. Мемлекеттік тілдің қол данылу аясын 
кеңейту.

Байқау төмендегі тақырыптар бойынша 
қабылданады:

1) Тәуелсіздік жылдарын да ғы Сыр елі.
2) Пандемиямен күрестегі бір жыл.
3) Тамыры терең, тарихы кенен – Сыр 

елі. 
Материал бағытын өзгерт пестен тақы

рыбын өзгертуге бо лады. 

Байқауды ұйымдастыру және оған 
қатысушыларға қойылатын талаптар:

5. Байқауды ұйымдастырып, өткізу 
мақсатында Қызылорда об лыстық ішкі 
саясат басқармасы жанынан Үйлестіру 
комитеті құрылады. Үйлестіру комитетінің 
құрамын Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасының бас шысы бекітеді.

6. Байқау 2021 жылғы 29 мамыр мен 
19 маусым аралы ғында жарық көрген 
жарияла ным  дарды, эфирден өткен хабар
ларды қамтиды.

7. Байқауға жасы 30ға дейінгі бұқа
ралық ақпарат құралдарында жұмыс істей
тін тілшілер мен тә уелсіз қаламгерлер 
қатыса алады.

8. Байқау материалдарды жа рияланған 
күйінде (газетжур налдар беттерінде, бейне 
және аудиотаспалар түрінде) тиісті баспа 
және электрондық бұ қ а ралық ақпарат 
құралдары жетек шілерінің ұсынысы 
бойын ша қабылданады.

9. Байқау материалдарын са раптау 
барысында тақырыптың өзектілігі және 
маңызы, мазмұн ның ашылу тереңдігі, 
шынайы лығы, жанрлық шарттарға сәй
кестігі, жаңа әдістерді қолданысқа енгізе 
білуі, тілі және стилінің ұғынықтылығы, 
журналистік шығармашылық әдістерінің 
ерекшелігі, тың ақпаратты сараптау мен 
зерттеу әдістерін енгізе білу ерекшелігі, 
ұтымды қолдана білуі есепке алынады.

10. Байқауға қатысушылар Үйлестіру 
коми тетіне (Қызылорда қаласы,  Бейбарыс  
сұлтан кө шесі №1, Қызылорда облысы 
әкімдігі ғима ратының №313бөлмесі, бай
ланыс телефондары: 8 (7242) 605321  
мынадай құжаттарды қоса жібереді:

1) Төмендегі деректер көрсетілген 
өтініш:

 автор туралы мағлұматтар /туған жері, 
күні, айы, жылы;

 жұмыс немесе оқу орны, қызметі, 
тұрғылықты мекенжайы, байланыс 
құралдары және 3х4 суреті.

2) байқау материалы жариялан ған газет, 
журналдың көшірмелері (сканер арқылы), 
телерадио бағдар ламалардың DVD, CD 
форматындағы дискілерге жазылған нұс
қасы (қағаз ға түсірілген нұсқасымен бірге)

11. Байқауға жіберілген материал дар 
авторларға қайтарылмайды.

12. Байқауға ұсынылған мате ри ал дарды 
қазылар алқасы бағалай ды.

Байқауды өткізу және қорытындысын 
шығару тәртібі

13. Байқау үш кезеңнен тұрады.
1) 2021 жылғы 29 мамырдан 19 

маусымға дейін – байқауға қатысу
шылардан материалдар қабылдау.

2) 2021 жылғы 21 маусымнан 23 мау
сымға дейін – материалдарды сараптау 
және жеңім паз 

3) 2021 жылғы маусым айының соңғы 
аптасы – байқау жеңімпаздарын салтанатты 
марапаттау рәсімі.

14. Байқау жеңімпаздары Қызылорда 
облысы әкімдігінің дипломымен және 
сыйлықтарымен марапатталады.

ЖУРНАЛИСТ САҒИТЖАН БЕРМАҒАНБЕТОВ АТЫНДАҒЫ 
БАЙҚАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 70-00-
52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Құттықтау

Бір әулеттің бианасы, Қар
мақшы ауданы Жосалы кентінің 
құрметті азаматы Күләй Қал
маханқызы 90 жасқа толды.

Аса құрметті, әзиз әже, асыл 
ана, адам ғұмырының биік шыңы 
90 жасқа толған торқалы тойыңыз 
құтты болсын.

Сіз балалық шағыңызда тірші
ліктің тауқыметін, тағдырдың 
теперішін көріп өстіңіз. Еңбекпен 
есейіп, алғыспен көркейіп, өмір 
ағымына ілестіңіз. Бүгінгі күнге бе

рен болмысыңызбен, ерен 
бейнеңізбен жеттіңіз. 
Осы ұзақ жолды тек 
адалдықпен, айналасы на 

шуақ шашқан таза 
жүрекпен жү

ріп өттіңіз.

«Бір үзім нан берген нің бір 
ғұмыр құрметі бар» деген, сіздің 
көп жыл аспазшылық кәсіп 
атқарып, мыңдаған адамның асын 
дайындағаныңыз ең үлкен құрметке 
ие. Адамзаттан шық қан тұңғыш 
ғарышкер Юрий Гагариннің де 
сіздің қолыңыздан дәм татқаны 
да аңыз болып айтылады. Осы 
кәсібіңізден береке тауып, бала
шағаңызды қатарынан кем қылмай 
бағып өсірдіңіз. «Советтік тұтыну
шылар коопе ра циясының үз ді гі» 
атанып, «Еңбек ар  дагері», «Ең бек
тегі ер лігі үшін» меда ль да ры мен, 
Құрмет грамотала рымен мара  пат 
тал  дыңыз. Есіміңіз «Қа зақ әйел
дері энциклопедиясы» атты таң дау
лылар кітабына енді.  

Сіз сүрген ғұмыр біз үшін өр
некті өнеге, көрнекті кемел үлгі. 
«Қарты бар үйдің қазынасы бар» 
дейді қазақ. Бүгінде сіздің төрімізде 
отырғаныңыз біздің ең үлкен 
байлығымыз. Алты ұлқыз, он 
сегіз немере, отыз бес шөберенің 
тілекшісі де, тірегі де – өзіңіз.

Ғасырдан да ұзақ жасаңыз, 
асыл ана, әзиз әже. Жыл сайын 
сіздің мерейлі күніңізді тойлаудан 
талмайық. Алла сізге қуат берсін, 
орныңыз әрқашан қуанышымыздың 
ортасында болсын.

Құттықтаушы: 
ұл-қыздары, 

немере-шөберелері

Тірегіміз де, тілегіміз де – бір өзіБауыржан Ошақбаев 
– Н.Бекежанов атындағы 
қазақ академиялық 
музыкалық драма 
театрының артисі. 
Әулиеатаның перзенті 
болғанымен, елге 
қызмет ету бақыты 
Қызылордадан бұйырды.

Актердің өнерге де, Сыр 
еліне келу тарихы да қызық. 
Мектепте конкурстардан 
қалмайтын Бауыржанды ата
анасы бала кезде қолдап
қолпаштағанымен, дәл оқу 
бітірер шақта әкесі дәрігер, 
анасы теміржол саласының 
маманы бол деп қолқа са
лыпты. Бірақ, сәтін салғанда 
өзі құжат тапсырған Тараз 
мемлекеттік университетінің 
актерлік мамандығы бо
йынша оқуға қабылданады. 
Ал университетті бітіргесін 
әнші не асаба боламын деп 

жүргенде оқытушылары Қы
зыл орданың театры кас тинг 
ұйымдастырып, өнерлі жастар
ды іздеп жатқанын хабарлай
ды. Сол кезге дейін Сыр еліне 
келіп көрмеген ол күтпеген 
жерден жолға шықты. Сапа
ры сәтті болды. Бауыржан ка
стингтен жоғары баға алып, 
Қызылордада еңбек жолын 
бастады. Бұл 2009 жыл бо
латын. Өзі айтпақшы, содан 
кейін наны да, өмірлік жары да 
Қызылордадан бұйырды.

Театрдағы алғашқы 
рөлі Сартай Жүсіповтің 
«Жауға шапқан мың бала» 

спектакліндегі қал мақтың об
разы болды. Сахнада қал мақ
тың кейпіне ене салу оңай 
емес.

– Бірден бейімделіп кеттім 
дей алмаймын. Тәжірибем 
біртебірте толысты. Себебі, 
мені нағыз майталман маман
дар тәрбиеледі, –  деді ол.

Ал, түрік драматургі 
Тургай Нардың «Төбе көз» 
спектакліндегі басты рөлі 
театрдағы төлқұжаты секілді.

– Төбекөз – адам тектес 
болғанымен, жалғыз көзді, 
болмысбітімі, жүрісі бөлек жа
ратылыс. Жанжағын жалмап 

жүргенімен, бойында ана мен 
балаларға деген мейірімділік 
те бар. Сондықтан образға ену 
үшін үнемі ой үстінде жүрдім, 
– деді актер.

Режиссер Хұсейін Әмір
Темір басты рөлді Бауыржанға 
бергенде, таңдаудан қателес
пепті. Елде де, Түркияға са
пармен барғанда да сыншылар 
«Төбекөздің дауыс мәнерін, 
жүрісін дәл тапқан, образды 
аша алды» деп оң баға берді. 

Сахнадағы  импровизация, 
сценарийден тыс бола қал
ған жағдайды көрерменге біл
діртпеу – актердің шеберлігі. 

Бірде сахнада «Ең сұлуым 
– Меңсұлу» спектаклі жүріп 
жатты. Бауыржанға Доңғалдың 
рөлі бекітілген. Ауылдың 
қызын бір бай ұнатып қалып, 
қызды үйінен алып шығу үшін 
Доңғалмен бірге Аңғал, Саңғал 
деген дос тарын жұмсайды. Сол 
сәтте «Қара қыз қайда?» деген 
сөз есіне түспей қиналғаныай.

– Сахнаны айналып жүр
мін. Әлгі сөз аузыма түспейді. 
Тұрып қалуға болмайды, әрі
бері жүрген болып, қолымды 
сермеймін. Әлден уақытта 
барып жанымдағы актер 
«Сұрағалы тұрғаның қара 
қыз ба еді?» демесі бар ма? 
Қуанып кетіп, «бағанадан бері 
айтпайсың ба, дәл өзі» деп сол 
сәттен шығып кеттім, – деді 
 Бауыржан. 

Он жылдан астам уақыт 
ішінде ол көптеген кейіпкерді 
сахнаға шығарды. Рақымжан 
Отарбаевтың «Мұстафа Шо
қай» спектаклінде Дзер
жинскийдің образын дәл беру 
үшін күнітүні ізденді. Ел 
білетін, портреттік образды 
сомдау оңай емес. Ал, Ерсай
ын Төлеубайдың «Абай» пье
сасы Мұхтар Әуезовтің туын
дысына қарағанда бөлектеу. 
Оспанның азаматтығын, әділ 
де шыншыл тұлғасын, елге жа

нашыр ер екенін көрсетуге ба
рын салды. 

Сөзге шешен, ойы 
жүйрік актерге сөз соңында 
«Болашақта да Қызылордада 
қаласыз ба?» деген сұрақ 
қойдық.

– Өнер адамдарының көп 
шоғырланған ортасы Алматыға 
қоныс аударсам ба деген 
ой келетіні рас. Бірақ, Сыр 
елі – мен үшін қасиетті өңір 
әрі актер – өзін емес, жанын 
жеп, өнерді қалыптастыратын 
тұлға. Сахнаның бірбірінен 
өзгешелігі жоқ деген ой тоқтау 
салады, – деді актер.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»

Жаңақорған жеріндегі 
түрік азаматы  Латуша Байса
ловпен осылай жо лы ғысып 
қалдық.

– Кеңестік кезеңде осы 
ауданда бі рінші хатшы бол
ған Ахметжан Жан пейісовтің 
ша  шын алғанмын. 1975 
жылы еді. Содан бері қа рай 
аудандағы бі рінші хатшылар 
мен әкімдердің ша шын алып 
ке леміз. Тіпті, қа зіргі бас
шының да шашын аламыз. 
Ал ауыл әкімдері мен бас қа 
да жауапты қызметкерлердің 
шашын алу бізге үйреншікті 
жайт. Былайғы жұрттың ша
шын әсемдеу екібастан ғой, – 
дейді Латуша Байсалов.

Бозбала кү нінде Фатима 
есімді шаштараздан өз бе тінше 
үйренген  Ла  тушаның өмір 
жолы Жаңақор ған мен байла
нысты. Оның атаанасы 1944 
жылы сталиндік репрессияға 
ұшы рап, осында тұ рақтаған. 
Содан бері Жаңақор ған ның 
суын ішіп, құмында ойнаған 
Латуша қазақ арасында ер 
жеткен. Шеттен келсе де, 
шектеу көрмеген шаштараз 
«өзіміз тү рік болғанмен, туған 
жерім қазақ арасы, сондықтан 
олар ма ған ағайынтуған іс
петтес» дейді.

– Інімнің баласы Мәмедке 
үйреттім осы өнерді. Ол да 

бөлек бизнесін бастады. Иә, 
шаш – адам көркі. Бір қа
ра ғанда оңай жұмыс болып 
көрінуі мүм кін. Бірақ шын 
мәнінде өз қиын дығы бар. 
Оның бүгешүгесіне дейін 
мән береміз, тіпті клиентпен 
сөйлесіп, тілін табуда жыл
дар бойғы тәжірибеге сүйеніп 
келемін. Қан ша шебер болға
ныңмен кел   ген адаммен жы 
лы сөйлесе ал  масаң, өзіңе, 
жұ   мысыңның нә   тижесіне 
нұқ  сан келеді. Шаш  ты бүл
дір мей, кісі кө ңі  лінен шы
ға тындай етіп қиып беру – 
зор жауапкер шілік. Әлгінде 
айттым ғой, бұрынғы бас
шылардан бү гінгі әкімдерге 
дейін шаш алуға келгенде 
маған сенеді. Бәрі сол, ұқып   
ты лыққа бай   ланысты шы ғар. 
Осы кә  сіп пен ай на лыс қа ны ма 
биыл 46 жыл болыпты. Был
тыр ғана зейнетке шық сам да, 
әлі қолымнан қай шытарағым 
түс кен жоқ, – деп күлді ол.

Латуша Бай салов аудан 
бойынша былтырғы жыл  дың 
қоры тын  дысы мен «Халық 
қыз  метшісі» номинация сымен 
мара патталды. Ла йық ты ғой. 
Расымен, ол осы жерден та
бан аудармай, жарты ғасыр 
жұртқа қызмет жасап келеді. 

Жаңақорған ауданы

«Нағыз шебер ғой» десе де мән 
бермегенбіз. Бұл заманда өз ісіңе ыждағатты 
болмасаң, әп-сәтте шетке шығып қалуың 
ғажап емес. Сондықтан жұмысыңа 
пысықтық керек, жұрт талабына сай әрекет 
ете білсең ғана кәсібің өрге жүзер. Бұл да 

сондай таптырмас маманның бірі бо-
лар дегенбіз. Оуу, ондайлар көп емес 
пе еді?! Сөйттім-дағы да тілдесуге 
уақыт жо ғалтқым келмеді. Бірақ 
«ол ауданда кім басшы болса, соның 
төбесін бірінші көретін адам» дегесін 

еріксіз бұрылдық. Қы зық қой енді. 
Ше неунік біткенге ұнап жүрген 
қай шаштараз бұл?!

Латуша – 
өз ісінің шебері

1959 жылдан 1988 жылға 
дейін «Горький» автомо
биль зауытынан шығарылған 
жоғары техникалық деңгейге 
ие, ешқашан сатылымда бол
маған өте танымал «Чайка» 
темір тұлпары біздің музейге 
қайдан және қалай келді? 

1985 жылдары Кеңес 
Ода ғында қайта құру кезеңі 
бас талды. Сол тұста  Сыр 
өлкесін мемлекет және қоғам 
қайраткері Еркін Әуелбеков 
басқарды. Осы жылдары за
уыттан шыққан небәрі төрт 
«Чайка» көлігінің бір дана
сы біздің аймаққа бұйырады. 
Бұл көліктің келуіне еліміздің 
бірнеше өңірінде басшылық 
қызметте болған, сол кездегі 
облыстық партия комитетінің 
екінші хатшысы, 1989 жыл
дан Тәуелсіздік алғанға дейін 
облыстық атқару комитетінің 

төрағасы қызметін атқарған 
Виталий  Брынкин ықпал ет
кен. 

Акцияның құрметті қо
нағы болған, сол кездегі об  лыс 

басшысының көлік жүр    гі зу
шісі  Бауыржан Ос па н  ов  тың 
айтуынша, небір ше тел  дік 
брендтерді шаң қап ты ра
тын, техникалық сапасы мен 
қуаты жоғары «Чайканы» 
В.Брын киннің тапсырмасы
мен өзі әкелген екен. Екі аза

матты Мәскеу қаласынан ге
нерал Максимов қарсы алып, 
«Внуково» әуежайынан кө
лікті үлкен әскери ұшаққа 
тиеп, өздерін басқа ұшаққа 

отырғызып, Байқоңыр қа
ласына аттандырады. Елге 
келген соң Байқоңыр қала
сынан Қызылордаға жет
кізеді. Қазақстан, оның ішінде 
Қызылордаға бұйырған бағасы 
құнды темір тұлпарды сол 
кездегі басшылар да көздің 
қарашығындай сақтайды. 
2005 жылы сол кездегі облыс 
әкімі аппаратының басшы
сы Ғайнулла Жарқынбаевтың 
тапсырмасымен баланстан 
шығарылып, тарихиөлкетану 
музейіне сыйға тартылады. 
Осылайша отыз бес жыл
дан бері музейдің құнды 
жәдігерлерінің бірі ретінде 
сақтаулы. 

Акцияда «Чайканың» ең 
алғашқы жүргізушісі көлікке 
қатысты барлық естеліктерін, 
оның ерекшеліктерін айт
ты. Отыз бес жылдан кейін 
көлік руліне қайта отырды. 
Музей қызметкерлері кейбір 
деректерді ұсынды. 

Эльзира 
НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ, 

облыстық тарихи-
өлкетану 

музейінің бөлім 
меңгерушісі

Музейдегі «Чайка»
Жақында өткен «Музейге сый» акциясында  жеке 

адамдар қолында және мекемелер қорында сақтаулы 
түрлі жәдігерлерді музей қорына тапсырды. Биылғы 
акцияның ерекшелігі,  халық жиналған экспонаттарды 
ашық аспан астында тамашалады. Қордағы тұрқы мен 
тарихы бөлек «Чайка» автокөлігімен және оның тарихы-
мен танысты. 

«Төбекөздегі» рөлім – 
театрдағы төлқұжатым»

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы», 

«Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.


