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• 1998 жылы Қазақстан 
Республикасының жаңа аста
насын ресми таныстыруға 
арналған салтанатты мәжіліс 
өтті. 10 маусым 2006 жылға 
дейін елорданың туған күні 
ретінде атап өтіліп келді. 

• 1998 жылы  Нұрсұлтан 
Назарбаев Отан қорғаушылар 
монументінің іргетасын қа
лады. 

• 2004 жылы ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасының 
ресми ашылуы өтті. 

• 2010 жылы Алматы 
облысы Еңбекшіқазақ ау
данында «Есік» мемлекеттік 
тарихимәдени қорықмузейі 
ашылды.

• 2015 жылы елордада 
Бiрiккен Ұлттар Ұйымы 
өкіл дігінің жаңа ғимараты 
ашылды. 

• 2019 жылы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы кезектен 
тыс Президент сайлауының 
аяқталуына байланысты үндеу 
жариялады. 

• 2002 жылы Солтүстік 
Қазақстан облысының Целин
ный ауданына Ғабит Мүсі
реповтің есімі берілді. 

• 2010 жылы Ташкент 
қаласында өткен Шанхай 
ынтымақтастық ұйымына 
мүше елдердің Мемлекет 
бас шылары кеңесінің Х 
мәжілісі аяқталған соң ШЫҰ
ға төрағалық Өзбек станнан 
Қазақстанға өтті. 

• 2014 жылы Халықаралық 
көрмелер бюросы (ХКБ) 
Бас Ассамблеясының 155 
сессиясы аясында Қазақстанға 
Халықаралық көрмелер 
бюросының (ХКБ) туын 
табыстап, EXPO2017 көрмесі 
ресми түрде мойын далды. 

• 2016 жылы Мәскеуде 
«Мұрагер» қазақ ақпараттық
мәдени орталығы қызметінің 
таныстырылымы өтті. Орта
лықтың басты мақсаты – қазақ 
мәдениеті мен әдебиетін 
дәріптеу. 

• 2018 жылы Қазақстан 
Республикасының Қарулы 
Күштерінде (ҚР ҚК) алғаш 
рет әскериғылыми взводқа 
әскери қызметшілерді ірік
теу тәжірибесі басталды, 
іріктеудің басты критерийі  – 
ақпараттық технологиялар, 
ғылым және робот техникасы 
саласында білім беру.

ӨҢІР ӨНІМІ

Әнге айналған 
әйгілі есім

«Классика 
ескірмейді»

Ел экономикасына тың серпін берген 
ірі жобаның бірі – «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі. 
Бұл жол Қытайдан Қазақстанға, Орталық 
Азия елдеріне, Ресейдің батыс өңірлері мен 
Еуропаға тауар тасымалдаудың ең тиімді 
бағытына айналды.

Ұлы Жібек жолын қайта жаңғыртуды ұсынған 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы күллі 
әлем жұртының назарын аударған еді. Аз уақытта 
жүзеге асқан ауқымды жоба экономиканың бүлк
бүлк соққан күретамырына айналды. Бұл дәліз 
Қытайдан Еуропаға тауар тасымалдаудың ең қысқа 
өзегі саналады. Мәселен, тауарды теңіз арқылы 
жеткізу үшін 45 тәулік кетсе, теміржол арқылы кемі 
15 күн жұмсалатын. Енді жол қысқарып, он күнде 
тауар жеткізуге мүмкіндік пайда болды. Көлік дәлізі 
еліміздегі халық саны бес жарым миллионға жуық 
адамды құрайтын 200 елді мекенді қамтиды.

Жалпы ұзындығы 8445 шақырым күре жолдың 
2787 шақырымы біздің елге тиесілі. Яғни, бұл Ақтөбе, 
Қызылорда, Түркістан, Жамбыл және Алматы облысы 
халқының әлеуетін көтеруге ерекше әсер етті. Жол 
бойындағы мыңдаған халық жұмыспен қамтылды, 
барыскеліс жеңілдеді.

Кәсіп иесі Али Жанақұлов 2019 
жылы жобасын ұсынып, «Нәти
желі жұмыспен қамту жаппай кәсіп
керлікті дамытудың 20172021 жыл
дарға арналған бағ дарлама аясында 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы» арқылы 8,3 млн теңге 
қаражат алды. Қаражатқа қажетті 
құралжабдығын түгендеп, жұмыс
шыларға жағдай жасады. 

Қазір цехта күніне 35 тонна 
көлемінде әк, 10001200 дана 
пескоблок өндіріледі. Тапсырыс 

аясында жұмыс істейтін кәсіпкер 
өнімге сұраныс жоғары екенін айтады. 
Мәселен, бір келі әктің құны 4045 
теңге болса, цех шығаратын екінші 
өнім 150170 теңгеден саудалануда. 
Пескоблоктың ені – 20, ұзындығы 
– 40 сантиметр. Цех басшысының 
айтуынша, кәсіп ашамын, іс 
бастаймын дегендерге мемлекет 
тарапынан мүмкіндік қарастырылып 
жатыр. Жеңілдетілген несие береді. 
Қайтарымсыз грант та – кәсіпкерге 
үлкен қолдау. Қала аумағын 

жергілікті өніммен қамтып отырған 
А. Жанақұлов келешекте тауарларын 
басқа облыстарға да жөнелтуді көздеп 
отыр. Сонымен қатар алдағы уақытта 
әк өнімін көбейтуді және пескоблок 
өнімін шығаратын тағы 2 құрылғы 

сатып алу жоспарында бар. 
Бүгінде цехта 13 адам еңбек 

етеді. Бәрі де білікті, өз ісінің 
шеберлері. Енді кәсіпкер жылыжай 
ісін дамытуды қолға алмақ. Ол үшін 
мемлекет тарапынан жеңілдік көп.

«Орда Инвесттің» оң бағыты

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп, кәсібін 
жандандырғандардың бірі – «Еңбек» бағдарламасынан қолдау 
тапқан «Орда Инвест» ЖК. Кәсіпкерлік нысан 2013 жылдан бастап 
құрылысқа қажетті әк және пескоблок өнімдерін шығарумен 
айналысып келеді.

БАТЫСҚА 
ҚАРАЙ 
БҰЙЫРА МА?

ЖОЛАҚТЫ 
ЖОЛ4

– Осы күні үй бағасы шарықтап 
тұр. Қалтаға едәуір салмақ. Аты 
«қолжетімді» болғанымен, құнының 
қол жетпестей болуы неліктен?

– 2018 жылы баспананың бір 
шаршы метрі 120 мың теңгеден пайда
лануға берілді. Қазір салынып жат
қан үйлер 160 мың теңгеден төмен 
болмауы тиіс. Себеп белгілі. Құрылыс 
материалдарының құны орта есеппен 
106 процентке бірақ көтерілген. Бұл 
– екі апта бұрынғы мәлімет. Баға күн 
сайын өсіп жатыр. 

– Бетон, арматура, құм, цемент... 
Баға өзгерісіне кеңірек тоқталсаңыз... 

– Мысалы, 24 мамырдағы мәлімет 
бойынша ағаштың текше метрі 110 мың 
теңге еді, бүгін сұрастырғанымызда 155 
мыңға жоғарылапты. Өйткені ағашты 
Ресейден тасымалдайды. Үкімет бел
гілеп берген сметалық баға мен қазіргі 
нарықтың айырмасы аспан мен жердей. 

Құрылыс материалдары арасында 
арматура анағұрлым қымбаттаған. 
Биылғы сметалық жинақта А1 
арматурасының тоннасы 316 
мың, А3 арматурасы 257 мың 
теңгеге жуық. Алайда нарықтағы 
бірінің бағасы 445 мың, екінші түрі 455 
мың теңге шамасында. 2012 жылдан 
бері елде екі рет девальвация болды. 
Осы екеуінде де тасымалдаушылар 
билік тарапынан бағаны көтермеу 
туралы міндеттеме алғанымен, 
уәдеде тұрған жоқ. Өйткені қажет 
бұйымдардың шамамен 80 проценті 
сырттан әкелінеді. Әйнек, арматура, 
ағаш, электрмен дәнекерленген 
болат, профильді құбырды негізінен 
Ресейден алдырамыз. Жарайды, 
оларға түсіністікпен қарауға болатын 
шығар. Ал отандық өндірушілерге 
не жоқ?! Елімізде күйдірілген кірпіш 
шығаратын екіақ зауыт бар, біреуі – 

Хромтауда, екіншісі – Көкшетауда. 
Олар да қалысар емес. Қызылордада 
дайындалатын кірпіштің құнын 70 
теңгеден 60 теңгеге түсіру әзер мүмкін 
болды. Аражабын тақтасының бағасы 
металл мен цементке тікелей тәуелді. 
Шиелі мен Жаңақорғанда өндірілетін 
құмқиыршық тас қоспасының 
текше метрі – 105, қиыршық тас 
153 процентке аспандап кетті. Тең 
жартысы Қазақстанда шығатынына 
қарамастан, оқшауланған жалғағыш 
сым, жалаң кабель бағасы ұшып тұр. 
Полипропиленді, канализациялық 
құбырлар өзімізден. Олар да қымбат. 

“Қымбатшылық қолдан 
жасалып отыр”

Үй салудың машақаты мың сан. Ал бүгінгі базар бағасын көріп, оған 
тіпті беттегің келмейді. «Мұның бәрі қамысты бос ұстағанның кесірі» 
дейді «ПромСтройСервис-Е» серіктестігінің бас директоры, облыстық 
құрылысшылар ассоциациясының төрағасы Манарбек Еспенбетов. 

Әңгіме барысында кейіпкеріміз саладағы басқа да мәселелерді алға 
тартты.

Қызылорда-Шымкент- 
“Набат” операциясы

Кеше Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-
Министрдің орынбасары Роман 
Склярды қабылдады.

Президентке Германиядан инвестиция 
тартуға, екі елдің бизнес саласындағы 
ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға, 

Қазақстан экономикасы үшін маңызды 
саналатын бағыттардағы бірлескен жоба
ларды іске асыруға қатысты атқарылып 
жатқан жүйелі жұмыстар жөнінде ақпарат 
берілді.

Үкіметтің жұмыс тобы осы бағыт 
бойынша перспективасы бар бағыттар мен 
жобаларды одан әрі пысықтау үшін тұрақты 
түрде кездесулер өткізуде.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа Қазақстандағы 
машина жасау саласын дамыту үшін 
жүргізіліп жатқан кешенді жұмыстар 
туралы баяндалды. Елімізде 119 мың 
қызметкерді жұмыспен қамтып отырған 
3 мыңнан астам машина жасау кәсіпорны 
бар. Үкімет аталған саланы қарқынды 
дамыту мақсатымен отандық машина жасау 
кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға, өндірістің көлемін сақтап, өсімін 
одан әрі қамтамасыз етуге бағытталған 
қолдау шараларын қабылдауда.

Кездесу қорытындысы бойынша 
Президент ҚасымЖомарт Тоқаев жүр
гізіліп жатқан жұмыстардың маңызды 
екеніне назар аударып, бірқатар нақты 
тапсырма берді. 

МАҢЫЗДЫ САЛАНЫҢ ЖҰМЫСЫ 
ПЫСЫҚТАЛДЫ
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САПАР

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ДЕПУТАТ МІНБЕРІ

Саясат

Сейсенбі күні Қазақстан 
Республикасының 
Бас Прокуроры Ғизат 
Нұрдәулетов пен Ішкі істер 
министрі Ерлан Тұрғымбаев 
облысқа жұмыс сапарымен 
келді. Облыстық прокуратура 
ғимаратында облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
және ведомство басшылары 
прокурорлар мен сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру 
органдарының жаңа іс 
жүргізу жағдайындағы өзара 
іс-қимыл тәртібімен танысты.

Айта кетсек, Мемлекет бас шы
сының тапсырмасымен Қазақстан 
ЕЭЫҰ елдерінің үлгісі бойынша 
қылмыстық про цестің үш буынды 
моде ліне көшуді бастаған. Поли
ция дәлелдемелерді жи нап, 
прокуратура оларға құ қық тық баға 
береді, ал сот үкім шығаратын 
болады. Бұл тәсілдің артықшылығы 
теже мелік әрі тепетеңдік жүйесі 
болып табылады, азаматтардың 
құқықтарын қорғау механизмі 
күшейтіледі.

Қазіргі уақытта өз ге ріс тердің 
бірінші кезеңі – прокурорлардың 
тергеу орган дарының негізгі 
шешімдерін электрондық форматта 
ке лісуі іске асырылуда. Бұрын 
тергеуші азаматтарды қыл мыс тық 
шеңберге тарту мәселесін дербес 
шешсе, енді оның шешімдері 
прокурор келіскеннен кейін ғана 
күшіне енеді. Жаңа жағдайларда 
прокурор тергеу процесіне белсенді 

қатысады және заңсыз шешімдерге 
уақытылы ден қояды. Жыл басынан 
бері елімізде прокурорлар 133 мың 
шешіммен келісіп, 1,5 мыңнан 
астам азаматты қылмыстық 
процеске негізсіз тартудың алдын 
алған.

Мұнан соң Бас Прокурор Ғизат 
Нұрдәулетов пен облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова өңірдегі 
құқық қорғау және арнайы органдар 
бас шы ларымен қылмысқа қарсы 
күрес және құқық бұзушылықтың 
алдын алу мәселелері жөнінде кеңес 

өткізді. Прокурорларға қылмыстық 
процесте қада ғалауды күшейту 
және органдар басшыларымен 
бірле сіп, нақты өзара ісқимылды 
жолға қою тапсырылды және  
бірқатар тапсырмалар берілді.

Облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының басшысы 
Фердоуси Қожабергеновтің ай
туынша, биыл кәсіпкерлік сала
сындағы бірқатар көрсеткіштерде 
оң динамикалық өсім байқалады. 
Атап айтқанда, тіркелген кәсіп
керлік субъектілер санының 
өсу қарқыны бойынша облыс 

республикада 1орынға шықты. 
Сондайақ, жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлік нысандар саны бо
йынша 2орында.

Осы жылдың 1 мамырында 
облыста тіркелген шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілері 
7,7 процентке ұлғайып, 55498 
бірлікті құраған. Ал жұмыс жасап 
тұрғандардың саны 7,5 процентке 
артып, 49 434 бірлікке жетті.

Бөлшек сауда айналымы 94,2 
млрд теңге,  2020 жылдың сәйкес 
кезеңіне 100,1%. Көтерме сауда 
айналымы 56,9 млрд теңгеге жетіп, 
102,5%ті құрады. Жалпы соңғы 
бесжылдықта өңірде шағын және 
орта бизнестің өңірлік өнімдегі 
үлесі 3,5 процентке дейін ұлғайды. 

Биыл да бизнесті жеңілдікпен 
несиелендіру өз жалғасын тапты. 
Жыл басынан бері облыста 
банктермен шағын және орта 
бизнеске берілген кредиттер 
портфелі 11 млрд теңгені құраған. 
Несиенің 52%і саудаға, 9,6%і кө
лік және қоймалау, ауыл шаруа
шылығы салаларына, 3,3%і 
құрылысқа және 2,5%і өнер
кәсіпке, қалған 32,1%і өндірістік 
емес салаға бағытталды. Облыс 
бағдарлама аясында жобаларды 
субсидиялау бойынша өңірлер 
арасында алғашқы бестікке енген. 

«Қарапайым заттар эконо
микасы» бағдарламасы аясында 

2019 жылдан бастап жалпы 9,6 
млрд теңгеге 119 жоба, оның ішінде 
биылғы жылы 300 млн теңгеге 10 
жоба қаржыландырылды.

Бұдан өзге, қаржы ұйымдары 
арқылы «Еңбек» мемлекеттік бағ
дарламасы аясында жыл басынан 
бері 120 адам 521 млн теңге шағын 
несиемен қам тамасыз етілген. Ауыл 
кәсіпкерлерінің үлкен сұранысына 
ие болған «Қызылорда» өңірлік 
инвестициялық орталығының 
жұмысы да жалғасуда. Орталық 
арқылы микрокредит беруге 
жалпы 800 млн теңге, оның ішінде 
облыстық бюджеттен 300 млн 
теңге қарастырылған.

– Қала және аудан әкімдеріне 
Ұлттық статистика бюросы және 
салық органымен бірлесе оты

рып, макроэкономикалық көр  
сет кіш тердің өсімін қамта
масыз ету бағытында тиісті 
шараларды қабылдауды тап
сыра мын. Мемлекеттік кірістер 
де партаменті облыс көлемінде 
салық органдарының базасында 
жалпылама қызмет көрсету 
түрі мен тіркеліп, техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу 
бағытында жұмыс жасап 
жатқан кәсіпорындардың санын 
анықтап, тізімін шығаруы керек. 
Ұлттық статистика бюросының 
облыстық департаменті қала және 
аудан әкімдіктерімен бірлесіп, 
анықталған тізім бойынша нәтижелі 
көрсеткішке қол жеткізу үшін тиісті 
шаралар қабылдасын. Тек бұл 
ғана емес, жыл қорытындысымен 
кәсіпкерлік саласының негізгі 
көрсеткіштерінде оң динамика 
қалыптастыруды қатаң бақылауда 
ұстау қажет, – деді облыс әкімі.

Ауыл кәсіпкерлерін несие
лендіру нәтижесі және алдағы 
жоспар туралы «Қызылорда» 
Өңірлік инвестициялық орталығы» 
МҚҰ» ЖШСның директоры 
Самат Ерниязов баяндады.

Қазіргі кезде, орталықтың 
жобаларды қаржыландыру процес
сі орта есеппен 10 күннен 15 күн 
ішінде жүргізілуде.

Жалпы 2015 жылдан бастап 
бүгінгі күнге дейін орталық арқылы 
жалпы құны 8 млрд 267 млн 
теңгені құрайтын 1 928 кәсіпкердің 
жобалары қаржыландырылып, со
ның арқа сында шамамен 2 320 
жұмыс орны құрылған.

Оның ішінде, ауылдық елді 
мекендердегі жобалардың саны 
– 1830, қаржыландыру көлемі 

– 7 млрд 116 млн теңге. Яғни, 
барлық қаржыландырылған жоба
лар бойынша несие құнының 90 
проценті ауылдық елді мекен
дердегі жобаларға тиесілі болды.

Күн тәртібіндегі және бір 
мәселе бойынша «Даму» КДҚ» АҚ 
облыс бойынша аймақтық филиал 
директоры Ерлан Түктібаев айтты.

Облыс әкімі мемлекеттік 
бағдар ламаларды тиімді пайда
лана отырып, өндірістік, 
өңдеу өнеркәсібі бағытындағы 
жобаларды іске асыруға басымдық 
беруді және инвестиция көлемін 
ұлғайтуды жүктеді. Сондайақ, 
биыл Экономикалық дамыту 
Картасы аясындағы  және өзге де  
жобаларды сүйемелдеуге алып, 
қолдау шараларын көрсету қажет 
екенін атап өтті.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ҚОҒАМ ИГІЛІГІ 
ЖОЛЫНДА
Биылғы жыл еліміз үшін ерекше. 

Қазақ елі арайлы азаттығының отызыншы 
жылына қадам басып отыр.

«Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы 
бағзы заманнан бері өзінің қабырғалы 
қалпын, салиқалы салтын сақтап қалғаны 
– еркіндік сүйгіштік жігерінің, асқақ 
рухының арқасы. 

Тәуелсіздік жылдарында еліміз үлкен 
жетістіктерге қол жеткізді. Тұңғыш 
Прези дентіміз Н.Ә.Назарбаевтың бас
тауы мен, халқымыздың бірлігінің арқа
сында Еуразия жүрегіне елор  дамызды 
тұрғыздық, ше ка рамызды шегендедік, 
эко  но  мика көтерілді, жаңа өн діріс 
орындары пайда болды, жастарымыз 
әлемнің үздік уни  верситеттерінде білім 
алу да, мәдениетіміз, салтдәс түрі
міз жаңғырды,  әлемдік қауым дастық 
алдында беделді мемлекетке айналдық. 
Мұнан да басқа жетістіктеріміз аз емес.

Бізге бір сәт болсын тоқмейілсуге 
болмайды. Заман талабына сай, тоқтамай, 
бар лық сала бойынша дамуға ұмтылу 
керек. Дамудың негізгі қағидасы 
еңбек деп атар едім. Ұрпақ алдындағы 
жауапкершілікті әрбіріміз терең сезіне 
отырып, қоғам болып ел мүддесі жолында 
күш біріктіріп, еңбектенуіміз қажет.

Қоғам игілігі жолында, облыстық 
мәслихат депутаты және жас кәсіпкер, 
меценат ретінде біз де бірқатар игі жұ
мыстар атқарудамыз. Аймақ жастарын 
қолдау мақ са тында «Сыр үміті» жастар 
қауымдастығын құр дық. Қа уым 
дастықтың жоба ла ры арқылы жастарды 
түрлі ба ғытта жанжақты қол дайтын 
боламыз. Жуырда қала жастарының 
игілігіне «Smart box» нысанын беруді 
жоспарлап отырмыз. Жоспарға сай «Smart 
box» нысанын қаламыздың шеткі шағын 
ау данына орналастырамыз. Оның ішінде 
жастарға арналған онлайн кітапхана, 
тегін ин тернет және жобалармен айна
лысуға арналған алаңқай болады.

Облыстық мәслихат депу таты ретінде 
тұрғындармен кезде сулерде берген 
уәде лерімді кезеңкезеңімен  орын
дау дамын. Қаламыздағы «Ақмешіт» 
шағын ауданының жастары мен жасөс
пірімдеріне арнап ойын және воркаут 
алаңын салып бердік. Мұнымен қоса жол
дың болмауынан көктем мезгілінде тұр
ғындарға қиындық тудырған «Рисмаш» 
шағын ауданындағы Қ.Махан бетов 
көшесіне тас төсеттік. 

Еліміздің дамуы жолында баршамыз 
өз үлесімізді қосуға міндеттіміз деп 
есептеймін. Отандық патриотизм 
деген – елге сапалы қызмет ету деп 
білемін. Мысалы ұстаз оқушыларға 
сапалы білім беру, дәрігер науқастарды 
бар ықыласымен емдеу, құры лысшы 
құрылысын сапалы салу, мемлекеттік 
қызметкерлер міндеттерін адал атқару. 
Егерде әрбіріміз өзімізге жүктелген 
міндетті абыройлы атқарсақ, бұл біздің 
қоғам игілігі үшін атқарған еңбегіміз 
деуге толық негіз бар. Осы жолда жұмыла 
түсейік дегім келеді.

Мағжан ЕРАЛИЕВ, 
облыстық мәслихат депутаты

БАС ПРОКУРОР МЕН МИНИСТР 
ҚЫЗЫЛОРДАДА БОЛДЫ

БИЗНЕСТЕ ДАМУ БАР, 
ШИРЫҚТЫРАТЫН ШАРУА ДА
АЗ ЕМЕС

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
шағын және орта бизнестің даму барысы жөнінде кеңейтілген 
отырыс өтті. Жиынға тиісті сала басшылары және селекторлық 
режимде Қызылорда қаласы, аудан әкімдері қатысты. Күн 
тәртібінде осы  жылдың төрт ай қорытындысы бойынша 
шағын және орта бизнестің даму барысы, ауылдық елді мекен 
кәсіпкерлерін  несиелендіру нәтижесі  алдағы жоспар, бизнес 
субъектілерін қаржыландыру барысы талқыланды.

«ЖОЛ КАРТАСЫ» 
БЕКІТІЛДІ

Облыс әкімі, «Nur Otan» 
партиясы Қызылорда облыстық 
филиалының төрағасы Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалығымен 
партия филиалының Саяси кеңесі 
Бюросының отырысы өтті. Онлайн 
ұйымдастырылған шарада облыс 
бойынша «Жастар – Отанға!» 
бағдарламасын іске асырудың 
«Жол картасы» бекітілді.

Жиында партия филиалының төр
ағасы «Жастар – Отанға!» бағдарламасы 
алдағы 5 жылға бағытталып, жастарды 
ел дамуының ортақ мақсаты төңірегінде 
біріктіруге және жастардың өзінөзі 
дамытуы үшін жанжақты қолдауды 
қамтамасыз ету негізінде Елбасы, «Nur 
Otan» партиясының Төрағасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына 
сәйкес дайындалғандығын атап өтті.

Бюро отырсында бағдарламаны 
тиімді іске асыру үшін арнайы Жол 
картасы бекітілді. Жол картада 76 іс
шараны жүзеге асыру жоспарланып, 
27 индикаторлар белгіленген. Олар 
жастардың азаматтық белсенділігін 
арттыруға, сапалы білім алуына жағдай 
жасауға, жұмысқа орналасуына, жас 
отбасыларды қолдауға және басқа да 
жастардың мүдделеріне байланысты 
мәселелерді қамтиды.

Осыған орай, Жол картасы бірауыздан 
бекітіліп, оны белсенді жүзеге асыру 
жөнінде тапсырмалар берілді.

«СБ» ақпарат
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Жобаны іске асыру нәти
жесінде жол жүру уақыты екі 
есеге қысқарып, көлік ағыны 
айтарлықтай ұлғайды. Ел бо
йынша транзиттік жүктердің 
шамамен 90%ін қамтамасыз 
етеді. Мәселен, осы жолмен 
2009 жылы 160 мың тонна 
транзитті жүк тасымалдан
са, 2019 жылы көрсеткіш он 
есе өскен. Транзиттік дәліздің 
жылдық орташа экономикалық 
тиімділігі 190 млрд теңгеден 
асады.

Қазақстан арқылы өтетін 
2787 шақырым жолдың 811 
шақы рымы Қызылорда об
лысы аумағына тиесілі. Де
генде, мәселе осы жолдың екі 
категорияға бөлінуінде болып 
тұр. Шымкенттен Қызылордаға 
дейін 1ші санатты болып кел
ген жол Қызылордадан Ақтөбе 
бағытына 2ші санатты болып 
жалғасады. Неліктен? Көптің 
көкейіндегі мәселені зерделеп 
көрген едік.

– Халықаралық авто дәліз 
құ ры лысы жобасын қаржылан
ды ратын Еуро палық қайта 
құру және даму банкі өкілдері 
сол жылдары жолдағы көлік 
ағынына зерттеу жүргізді, 
– дейді «ҚазАвтоЖол» АҚ 
ҰК облыстық филиалының 
директоры Ерұлан Жүнісов. 
– Талаптар бойынша 1ші 
санатты жол болу үшін бір 
тәулікте 7 мың көлік өтуі 
тиіс. Ал бұрынғы ескі трасса
мен Қызылордадан Алматы 
бағытына жүріп жатқан көлік 
саны бұл көрсет кіштің жар
тысындай ғана болса, Ақтөбе 
бағытында одан да көп төмен 
болды. Содан банк өкілдері 
бүкіл облыс аумағындағы жол
ды 2ші санатпен жобалаймыз 
де генде қарсылық білдірген 
едік. Министрліктерді жа
ғалап, дәлелдер келтіріп, 
перс пективаны ескеру қа
жеттігін жеткіздік. Ол кезде 
Ырғыздың жолы өте  нашар  

болғандықтан, батысқа бет 
алған көліктер өзге өңірлер 
арқылы кетіп жатқанын да 
айттық. Қаншама дәлел
демелер келтіргенмен, облыс 
орталығынан батыс бағытқа 
екінші категория жол түсетін 
болып бекітілді.

Халықаралық трассада 
кө  лік қозғалысы уақыт жыл
жыған сайын арта түсуде. 
Мамандар де регінше, М32 
«СамараШымкент» авто мо
биль жолында көлік құрал
дарының қарқындылығы жыл 
са йын 1015%ке жоға рылап 
келеді. Демек, Қызыл орда
дан батысқа қарай жолға 
шыққан жүргізушілер үшін 
ауыртпалық еселене түсуде.

Облыстық Полиция де
пар та менті мынадай дерек 
келтіріп отыр. Қызылорда 
мен Ақтөбе облысы шекара
сына де йінгі жол аралығында 
өт кен жылдың 12 айында 38 
жолкөлік оқиғасы орын алған. 
Салдарынан 21 адам қаза та
уып, 46 адам жарақаттанған. 
Ал, «ҚазАвтоЖол» АҚ ҰК 
об лыс тық филиалы тарапы
нан берілген ақпаратта жыл 
са йын республикалық маңызы 
бар автомобиль жолдарында 
жол таңбаларын сызу, ойшұң
қыр ларды жөн  деу, белгі орна
ту және басқадай жұмыстар 
қауіпті азайтқанын көрсетеді. 
Ай талық, қазіргі таңда М32 
«СамараШымкент» авто
мо биль жолы 98% жақсы 
деңгейге көтеріліп, жолкөлік 
оқиғалары бо йынша 2019 
жылмен салыс тыр ғанда 2020 
жылы жарақат алған адамдар 
мен қаза тапқандар азайған.

Әрине, қай кезде де 
адамның өмірі қымбат. Бір 
жылдан екінші жылдың 
көрсеткіші төмен болды 
деп көңіл тоғайтуға келетін 
жағдай бұл емес. Тар жолдың 
тауқыметін кез келген жан 
біледі. Алып жүк көліктері 

қатарласып алдыңызға түсе 
қалса, әуелі шыдам, сосын 
асқан сақтық қажеттігі айт
паса да түсінікті. Бір жылдың 
өзінде 21 отбасы қара жамы
лып, қырықтан астам адам 
денсаулығына зақым келіп, 
зардап шекті. Кім біледі, 
олардың арасында мүгедек бо
лып қалғандары да бар шығар? 
Ал, осы жылдың 5 айында 9 
жолкөлік оқиғасы тіркеліп, 7 
адам қаза болса, жетеуі дене 
жарақатын алған.

Шымкент бағытындағы 
бі рін ші санатты жол төрт жо
лақтан тұратын дық тан, қарама 
қарсы келу қаупі аз. Алай
да төрт жолақты жолдың да 
өкінішті оқиғасы жоқ емес. 
Өткен жылы осы бағытта 31 
жолкөлік оқиғасы орын алып
ты. 8 адам қайтыс болып, 36 
адам жарақат алса, биылғы 
жылдың бес айында  8 жол
көлік оқиғасынан 3 адам о 
дүниелік болып, 12 адам түрлі 
деңгейде жарақаттанған. 

Жол кең, қарамақарсы 
ұшы ра сатын көлік жоқ. Жол 
жақ сарған сайын жылдамдық 
ре жимін сақтамайтын жүргізу
шілер көбейе түседі. Сағатына 
120 шақырым жылдамдықтан 
асырмау керек болса, оны 
200ге дейін жеткізетіндер 
бар. Мұның соңы өте өкінішті 
жағдайға әкеліп жатады. 

– М32 «СамараШым
кент» ав томобиль жо лында 
көлік құрал дары ның қарқын
дылығы жыл сайын 1015%
ке жоға ры ла ғанын айттық. 

Демек, күре жолдағы қатынас 
үдей береді. Қатынас үдеген 
жерде қауіпсіздік мә се лесі 
күрделене түседі. Ендігі жерде 
Қызылорда қаласынан Ақтөбе 
облысы шекарасына дейінгі 
аралықты 4 (төрт) жолақты 
жол етіп жаңғырту өте 
маңызды, – дейді Е.Жүнісов. 
Бұл жөнінде облыс басшылығы 
тарапынан Үкіметке ұсы ныс та 
берілген. Алайда, әзірге жауап 
көрінбейді.

Әдетте жол құрылысы өте 
қымбатқа түсетінін жақсы бі
леміз. Келер жылы құрылысы 
басталатын Жезқазған жолы 
да ұзақ талқыға түсті. Мұның 
күйін «СамараШымкент» жо
лына көз делген 4 жолақты 
ұсыныс та көрмесе дейміз. 
Шын мәнінде, халықаралық 
көлік дәлізі – күнделікті қан
шама адам мен тауардың қа
тынас өзегі. Ал тар өзектің 
қаупі де өзекті бола бермек.

Біз бұған дейін ақылы жол 
жайында сараптау жария
ладық. Ендігі жерде ол жаңа
лық әкеле ме?

Инфрақұрылымды да мы 
тудың 20202025 жыл дарға 
арналған «Нұрлы жол» мем
лекеттік бағдар ламасына сәй
кес, биылдан бастап, «Батыс 
ЕуропаБатыс Қытай» халық
аралық автодәлізінің бі раз 
бөлігі ақылы жолға айналуы 
тиіс. Көктемде Индустрия 
және инфрақұрылымды дамы
ту министрлігі Автомобиль 
жол  дары комитетіне қарасты 
«ҚазАвтоЖол» АҚ ҰК өкілдері 

келіп қоғамдық тыңдаулар 
өткіз ген болатын.  Қоғамдық 
тыңдауда жеңіл автокөлік 
үшін ІІІІІ техникалық 
санат тағы жолдармен жүру 
тегін, ал І санаттағы авто
жолдарға іргелес аудан дардың 
тұрғындарына жыл дық або
немент бо йынша жеңілдікпен 
жол жүру ұсынылатыны ту
ралы айтылды. Мысалы, 
автодәліздің Қызыл ордадан 
батыс аудандар бағытындағы 
жол ІІ санатта болғандықтан, 
онда тек жүк автокөліктері 
үшін ғана ақылы болмақ. Ал, 
Шымкент бағытында жеңіл 
автокөліктер үшін де төлем 
жасалады.  

«Computer vision techno
logies» ЖШСның облыстағы 
ма мандары Шымкент бағы
тына 1 санатты жолмен жү
ретін жеңіл автокөлік иелері 
1 мың теңге төлем жасап, 
жыл бойына жүре беретінін 
жеткізді. Ал жүк автокөліктері 
үшін тон насына байланы
сты та рифтік көрсеткіштер 
бо йынша есептелетін бола
ды. Бірақ, әзірге тарифтер 
бекітілмеген, тал қылануда. 

Әйтсе де, осы жолмен қа
тынап жатқан жүк көлік терінің 
жүргізушілері жолдың ақылы 
болуына қарсылықтарын біл
діріп, өре түрегелді. Олар  
ақылы жол енгізілген жерде 
оған балама ақылы емес жол 
болуы қажеттігін алға тартты. 
Бұл – дүние жүзі елдерінде 
қалыптасқан үрдіс. Соны
мен қатар олар жол ақылы 

болғанмен, оның сапасы 
жақсара түсетініне күмәнмен 
қарайды. 

Жүргізушілерді ашын
дыр  ған жағдай Қазақ жол 
қаты настары ғылымизерт
теу институтының жүк көлік
терінен бірінші санаттағы 
жолдың әр бір шақырымы 
үшін 37 тең геден төлеу ке
рек деген ұсынысы болды. 
Алайда минис трлік өкілдері 
Үкіметтің 2013 жылғы бірінші 
санаттағы әр бір шақырым жол 
үшін бе кіткен 25 теңге тарифы 
өзгертілмейтінін мә лімдеді. Ал 
екінші санатты жолдар үшін 
бекітілетін тариф мөлшері 
одан төмен болмақ. 

Қалай болғанда да Үкімет 
халықаралық авто дәлізді ақы
лы жолға айналдыру жоспары
нан бас тартпайтынын білдіріп 
отыр. Ақылы жолға балама жол 
жасау территориясы шағын 
елдерде мүмкін болғанмен, 
Қазақстан жағдайында ол өте 
қымбатқа түсетінін, оның 
мүмкін емес екенін барлық та
рап та жақсы түсініп отырғаны 
белгілі. 

Жол мұраты – жету. Қазіргі 
заманда жолға шық қандар 
межелі жеріне тақтайдай түзу 
жолмен барып, жолда сапа
лы қызмет түрлерін пайдала
нып, жолаушысын да, жүгін 
де аманесен жеткізгенді 
қалайды. Бұл арада мәселенің 
маңыздысы – ақысының 
қалтаға ауыр тимеуі. Әзірге 
жол жөніндегі жаңалықтың 
түйіні – осы.

1-бет

– Өзімізде шығатын бол-
са, баға неге өседі?

– Мұның бәрі қолдан жа
салып отыр. Алыпсатарлар, 
саудагерлер ойына келгенді 
істейді. «Металл қымбаттап 
кетіпті» деп бірбірінен 
қалыспайды. Бірақ оның им
порт екенін ескермейді. Бір 
сөзбен айтқанда, елде нарықты 
бақылау, реттеу жоқ. Осы күні 
салынып жатқан объектілердің 
құрылысы қай жерге жетіп 
тоқтайтыны ойландырады. 
Аяқтауға ақша жетпей қала ма 
деген қауіп бар. 

– Базар бағасын бақылау, 
реттеу қолдан келе ме?

– Антимонополия орган
дарына шағымдансаң, «біз 
олардың жұмысына араласа 
алмаймыз» деп шығарып сала
ды. Сондағысы «бәсекелестік 
ортаға берілген» деген сыл
тау. «Қамысты бос ұстасаң, 
қолыңды кеседі» деуші ме 
еді?! Бақылау болмаған жер
де бәрі бекер. Екі ортада сор
лайтын – құрылысшылар. 
Тапсырыс берушінің тала
бын орындап, құрылысты 
уақытылы жүргізе алмасақ, 
бізді сотқа сүйрейді. Дүние
мүлкімізді тәркілеп, кеңседен 
қуып шығудан да тайынбай
ды. Мұны неге айтып отыр 
дейсіз ғой? Өйткені бастан 
өтті. 1998 жылы қыстыгүні 
«Қызылордажылуэлектрор
та лығында» төтенше жағдай 
бол ды. Қаланың шамамен 70 
проценті қақаған суықта жы
лусыз қалды. Кеңестік «Пром
стройда» бас инженермін. 
Облыс пен қала басшылары 
бірқатар құрылыс мекемесіне 
орталық қызметін тезірек 
қалпына келтіруді тапсырды. 
Бас мердігерді Ресейден ал
дырып, жұмысты бізге бөліп 
берді. Өлтіріл, бірақ соны 
бітіру керек. Жанталасып 
жүріп аяғына дейін жеткіздік. 
Бірақ әлгі аттай қалап алған 
компания иелері тиісті құжатқа 

қол қойған бойда елдеріне зы
тып тұрған. Жұмысшылар 
алдындағы жалақы қарызы 
шаш етектен. Ақадал ақысын 
даулап келгендер ашумен бізге 
дүрсе қоя берді. Қосымша құн 
салығын да төлей алмадық. 
Ақыр соңында салық органы 
«Промстройды» тартып алып, 
өзімізді қуып шықты. Сол 
уақытқа кері шегінгенде қазіргі 
жағдай қатты толғандырады. 
Халық бұрынғыдай көнбіс 
емес. Бір жағынан – 
жұмысшылар, екінші жағынан 
– банк, тағы бір бүйірден 
салықшылар қысса, қай жер
ге барып тірелетінімізді 
ойлаудың өзі қорқынышты. 
Проблеманың шешімі табы
латыны да күмәнді. Өйткені 
бағаны бетімен жібердік. 

– Қымбатшылық жыл-
дағы құбылыс емес пе? Біз 
неге енді дүрлігеміз?

– Дәл мынадай деңгейде 

бірінші рет. Қырық жылдан 
бері осы саланың отымен 
кіріп, күлімен шығып келемін. 
«ПромСтройСервисЕ» ком
паниясы жұмысын 2000 жылы 
бастаған болатын. Содан бері 
де зардабы енді сезіліп отыр. 

– Үйдің құны да өзгереді 
ғой, демек?

– Қазір салынып жат қан
дары бұған дейін белгіленген 
бағамен берілетіні анық. Ал 
одан кейін екі есе шарықтауы 
ғажап емес. Өйтпесе, біздің де 
құрылыс жүргізуге құлқымыз 
жоқ. 

– Үй салудағы шығынның 
құрылыс материалдарына, 
жұ мысшылар жалақысы 
мен үстемеақыға бөлгендегі 
үлесі қандай?

– Мейлі ол тұрғын үй бол
сын, мейлі ол мектеп болсын, 
қандай объектінің де өзіндік 
құны болатыны белгілі. 
Соның 60 проценті құрылыс 

материал дарына жұмсалады. 
Қалған бөлігі есебінен жалақы, 
салық, басқа да шығынды жа
бамыз.

– Сонда үстіндегі таза 
пайда қайсы?

– Негізі 8 процент пай
да көруіміз тиіс. Он шақты 
жылдың жүзі болды, бір тиын 
да көргеніміз жоқ. Қалтаға құр 
шығын. Біз сияқты кез келген 
компанияның мойнында кем 
дегенде 100200 млн теңге 
қарыз, 50150 млнға дейін не
сие бар. 

– Бүгін қоныс тойын 
тойлағандардың бірер жыл 
өтпей «төбеден су тамшы-
лап, қа бырғасы сыз тар-
тып тұр» дейтіні бар. Сонда 
сапаға кім кепіл? Әлде «іс 
бітті, қу кеттінің» кері ме?

– Кеңес өкіметі тұсында 
салынған үйлерден біздің 
салғанымыз әлдеқайда сапа
лы. Жас күнімізде силикат 

кірпіштен қаланған үйдің 
кілтін берді. Не сылағы жоқ, 
не есіктерезесі салынбаған. 
Қаусаған қабырға ғана. Соны 
өзіміз бүтіндеп алдық. Ал 
қазір, меніңше, халықтың 
ниеті өзгерген. Біз салған үй 
тұрғындарының бірі «тере
зем сынып қалды» деп әкімге 
шағымданыпты. Бардық, көр
дік. Терезесінің алдындағы 
электр қондырғысы әбден 
қызған. Ол әйнекке ти
ген. Кеңес одағы кезінде 
құрылысшылар үйдің 
қабырға, жабын тақта сияқты 
санау лы бөлігіне ғана кепілдік 
беретін. Зауыттан шығатын 
болғандықтан, есіктереземен 
шаруасы жоқ. Қазір, керісінше, 
бәрін біздің мойнымызға қиып 
салуға бейім.

– Кепілдік мерзімі 
қанша?

– Заң бойынша екі жыл. 
Бірақ тапсырыс беруші ойына 
келген цифрды қоятын болды. 

– Үй салатындар көбіне 
өзбек жалдайды. Олар шы-
ны мен қана ғатшыл, еңбек-
қор ма?

– Қазір сол өзбектерің 
өз бағасын асырып жіберді. 
Бұрынғыдан екі есе көп ала
ды. Бірақ жұмысты шалапұла 
істейді. Басым бөлігінің сапа
сы сын көтермейді. 

– Бірақ бәрібір соларды 
іздейді...

– Өйткені қазақтар қара 
жұмысқа жоқ. 

– Жалақы жарытымсыз 
шығар?

– Қайдағы аз?! Біздің тас 
қалаушылар айына жоқ де
генде 500 мың алады. Әр 
жұмысшының еңбекақысы 
жұмыс көлеміне қарай. Мыса
лы, бір шаршы метрдің сылақ 
құны – 800 теңге. Күніне бес 
шаршы метрді бітірсең – 4 
мың теңге. 

– Карантин қандай ке-
дергі келтірді? 

– Шекара жабылғанда 
құрылыс материалдарын жет

кізу қиынға соқты. Басқа мә
селеге жолыққанымыз жоқ. 

– Қаланың сол жаға ла-
уындағы үйлерді кеңейтіп 
салуға болмады ма? 

– Біз үшін оның еш 
қиындығы жоқ. Мәселе баға
сында. Қарапайым халықтың 
қалтасына қонымды етіп 
салынған. 

– Ал соларды бірыңғай 
қызыл кірпіштен өрудің 
сыры неде?

– Оған біз де қарсы 
болдық. Қалаға сән беріп тұр 
деуге келмейді. Мұндай үй
жайларды Қазақстанның басқа 
ешбір қаласынан көрмейсіз. Үй 
сыртын қаптайтын басқа мате
риалдар қымбат болғандықтан 
таңдау қызыл кірпішке түскен 
болуы мүмкін. 

– Үй салатындарға қым-
бат шылық кезінде сізден бір 
кеңес...

– «Там салғанның тамтығы 
қал майды». Қазіргідей уа
қытта дұрысы сатып алу 
дер едім. Мысалы, былтыр 
желтоқсанда тіртінектеп 
жинағанын, банктен алған 
қарызын қосып, 40 млн 
теңгеге даңғарадай үй салған 
адамның енді оған шашының 
түгі жетпейді. Өйткені, өзіңіз 
көріп отырғандай, құрылыс 
материалдарымен қоса қызмет 
көрсету бағасы да ырыққа 
бағынбай барады. 

– Ең алғашқы баспа-
на ңызды қашан, қаншаға 
тұрғызып едіңіз?

– 1998 жылы өзбектер үйдің 
сұлбасын жасап бергені үшін 
мың доллар алғаны есімде. 
Құдам үй салып жатыр. 6,5 
млнға кірпішін өріп, төбесін 
жауып беретін боп келісіпті. 
Долларға шаққанда 15 мыңнан 
әрі. Міне, нарық қайда алып 
барады?!

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан
Назерке САНИЯЗОВА,

«Сыр бойы»

«Қымбатшылық қолдан жасалып отыр»
СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

БАТЫСҚА ҚАРАЙ 
БҰЙЫРА МА?

ЖОЛАҚТЫ 
ЖОЛ4
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Мәліметтерге сүйенсек, 
елімізде 563 мың мүмкіндігі 
шектеулі жан бар. Олар жал-
пы халық санының 3 про
центін құрайды. Оның 58 
мыңы – балалар. Өңір дегі 
жағдайға тоқталсақ, облыс
тық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік 
бағ дарламалар басқармасы 
18 жасқа дейінгі 5345 мүм
кіндігі шектеулі бала тір
кел генін айтты. Бүгінде 
осы ерекше балаларды ор-
тадан оқшау қалдырмай, 
барынша қамқорлық жа-
сау ісі жүйелі. Тірекқимыл 
ап параты бұзылған және 
психоневрологиялық патоло-
гиясы бар 151 балаға күндізгі 
ста ционар жағдайында қызмет 
көрсетіліп келеді. Сондайақ, 
2017 жылдан бастап иппоте-
рапиямен оңалту шаралары 
жүргізіледі. 

Балаларды оңалту орта
лықтары атааналарға қажетті 
кәсіби бағытбағдар беру-
де. Соның ішінде біз болған 
Тасбөгет кентіндегі №2 
облыстық балаларды оңалту 
орталығы 18 жасқа дейінгі 
даму мүмкіндігі шектеулі бала-
ларды оңалту, психологиялық
медициналық, педагогикалық 
көмек көрсетуге күш салып 
келеді. Мекеме заман талабы-
на сай, қажетті құрылғылармен 

жабдықталған. Орталық дирек-
торы Перизат Жұматованың 
айтуынша, мұнда 2006 жылдан 
бері 1561 бала көмек алған. 
Оның ішінде тірекқимыл ап-
параты бұзылған 341, Даун 
синдромына шалдыққан 120 
балаға және тіл дамуының 
кешеуілдеуіне душар бол ған 
797, аутизм белгілері анық
талған 12 балаға тиісті көмек 
берілген. 

Статистикадан байқаға
ны ңыздай, бала тілінің кеше
уілдеп шығуы – өзекті мәселе. 
Әлсіздік салдарынан Даун 
синдромы, неврологиялық ги-
дроцефалия, микроцефалия 
секілді туабітті хромосомалық 
аурулар, гендік тұрғыдан да 
тұқым қуалайтын аурулар 
салдарынан баланың тілінде 
кемістік пайда болады. Тіпті 
баланың тілі шықпайтын 
жағдайлар да кездеседі. Осын-
дайда орталықтағы логопедтің 
атқарар қызметі орасан зор. 
«Тіл мүкісі бар баланы қанша 
уақытта емдеуге болады?» де-
ген сұрағымызға біз мынадай 
жауап алдық.

– Негізінен бала қанша
лықты көп күйзеліске түссе, 
жетілу процесі кешеуілдейді. 
Кей отбасында баласы 1 жасқа 
толмай жатып, екінші сәби 
дүниеге келеді. Мұндайда бала 
қызғаншақтыққа, күйзеліске 

түсіп, нәтижесінде томаға
тұйық болып, психологиялық 
дағдарысты бастан кешеді. 
Соның әсерінен тіл мүкісі пай-
да болуы мүмкін. Ал, оның 
толық түзелуіне ұзақ уақыт 
керек. Ол баланың жеке, 
физикалық, психикалық даму 
ерекшелігіне байланысты. Аз 
уақыт дегеннің өзі 3 айға, ал 
ұзақ уақыт 3 жылға созылуы 
мүмкін. Орталықта 2 логопед
дефектолог қызмет атқарамыз, 
бізге жүгінетін атаана көп, 
қолдан келгенше көмектесуге 
тырысамыз, – дейді логопед 
Жазира Дүйсебекова.

Бұдан бөлек, сал ауруы-
на шалдыққан балалардың 
атааналарына кәсіби кеңес 
беріледі. Бұл мақсатқа ар-
найы невропатолог, психиатр 
мамандары жұмылған. Емдік 
денешынықтыру және массаж 
қызметтері ұсынылады.

– Атааналардың көзінен 
үміт отын көргенде, мұнда бе-
кер  жүрмегенімізді түсінеміз. 
Негізгі мақсатымыз да – 
әрқайсысына қол созу. Де-
генмен, кейбір атаананың 
көңілінде күмән бар. Олармен 
сөйлескенімізде баланы далаға 
алып шыққан кездегі жұрттың 
көзқарасынан қысылатынын 
айтады. Сөйтіп үйден ұзат
пай, оқшаулап ұстайды. 
Бірақ, бұл мәселенің шешімі 
емес. Біз осының барлығын 

көкейге құюға тырысамыз, 
психологиялық көмектің 
ма  ңызы зор екені осыдан 
бай қалады. Әр баладан оң 
нәтиже байқалғанын көргенде 
жұмысқа деген құлшыныс 
арта түседі. Біздің міндетіміз 
– осыған титтей де болса 
үлес қосу, – дейді орталық 
 директоры.

Орталықтағы балалардың 
қоғамдық өмірдегі белсен
ділігі де назарда. Талаптылар-
ды анықтап, қоғамда бейім
делуіне қолғабыс етілуде. 
Талантты, өнерлі өрендер 
дара әлемнің қасиетін бала-
лар шығармашылығының 
фес     ти вальдары арқылы се
зі  ніп келеді. Бұған дейін 
Ибра  гим Бақдәулет, Аягөз 
Тұрақова, Нұрдана Батыр-
бек, Исламнұржауар Жақып
бек  және өзге де өнерлі 
балалар республикалық «Жұл
дызай» фестивалінде көпті 
таңғалдырып, жүлделі орын 
иеленді. Облыстық «Жү
рек жылуы» фестивалінде 
де Ақнұр Айтуған, Диана 
Әуезхан, Айлин Ермағанбет, 
Нұржігіт Төлегенов арнайы 
дипломдармен марапатталған. 
Олардың қолынан шыққан 
қолөнер бұйымдарын көр
генде шеберлердің туындысы 
ма деп қаласың. Бұл – жігерлі 
жеткіншектер қиялының, 
ынта сының нәтижесінде дү
ниеге келген еңбек. Шектеулі 
әлемнен шексіз өнерге бейім 
қылған құдіретті күш оларды 
тек алға жетелеуде. 

Бастысы, өнерімен өрге 
жүзген балақалайларды жо-
март жүректі кәсіпкерлердің 
үздіксіз қолдауы қуантады. 
Жас болса да, бас болған 
Мағжан Ералиев бұған 
дейін де облыс көлемінде 
қайырымдылық шараларына 
үлес қосып, қоғамға қажетті 
әлеуметтік бастамаларға дем 
беріп келеді. №2 облыстық 
балаларды оңалту орталығына 
қуаныш сыйлауды да әдетке 
айналдырған. Әр мереке са
йын дефектологияға қажетті 
ойыншықтарды, мүмкіндігі 
шектеулі балғындардың ақыл
ойын дамытатын құралдарды 
тарту етуде. Шәкәрім айтқан 
«Адамдық борышың, халқыңа 
еңбек қыл» тәмсілін тұмар 
еткен азаматқа орталық қыз
меткерлері дән риза. Ал, 
балаларына көрсеткен қам
қорлыққа атааналардың ай-
тар алғысы алғаусыз. Бұл игі 
іс жақсылықтың үлкенкішісі 
болмайтынын көрсетеді.

«Бәрі – біздің баламыз»
«Елімізде мүмкіндігі шек теулі балалардың саны – 85 мыңнан асады. Ал, оңалту 

орталықтарының саны 152». Бұл – бір-екі жыл көлемінде жарияланған дерек. Ал, қазір 
қалай, ерекше балаларға қан дай қолдау шаралары көр сетілуде?

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Біз осылай асықпай, «екпе 
аламын, алмаймын» деп екі
ұдай ойда жүргенде өзге елдер 
ересектерді қойып, ба ла ларға 
екпе салу жайын қарастыруда. 

Мәселен, Қытай «Sinovak» 
фирмасының COVID19 ви-
русына қарсы шығарған 
Corona Vak вакцинасын 317 
жас аралығындағы балаларға 
қолдануға рұқсат берді. Бұл ту-
ралы өндіруші фирма төрағасы 
Инь Вэйдун мәлімдеген.  

«Global Times» басы-
лымы аталған вакцинаны 
317 жас аралығындағы ба
ла ларға шұғыл қолдану ма
құл  данғанын, бірақ вакцина 
қандай жағдайда са лынады 
және қай жастан бас тап 
қолданылатыны әлі ше
шілмегенін жазды. 

Аталған компания жо
ға рыдағы жас аралы ғын
дағыларға клиникалық сынақ
тардың І және ІІ кезеңін 
аяқта ған. Оған бірнеше жүз
деген ерікті қатысқан. Сынақ 

қорытындысы вакци наның 
қауіпсіз әрі тиімді екенін 
көрсеткен. Маусым айы ның 
басында Дүниежүзілік ден
саулық сақтау ұйымы атал
ған компанияның корона
ви русқа қарсы шығарған 
вак цинасының қолданылуын 
мақұл дады.

Ал Франция үкіметі 15 
мау сымнан бастап 12ден 18 
жасқа дейінгі балалар коро
навирусқа қарсы вакцина ала 
алатынын жария етті. 

Ел президенті Эмма нуэль 
Макрон жасөспірімдерді вак
циналау туралы шешім қа был
дағанын қорғаныс ке  ңе сінің 
отырысы кезінде мә лім   деді. 
«15 маусымға қа рай біз 30 млн 
адамға екпе егеміз. Сон дықтан 
да 15 маусымнан бастап жас
өс пірімдерді вакциналау тура-
лы шешім қабылдадық» деді 
ол. 

Э. Макрон ересектердің 50 
проценті вакцинаның алғашқы 
дозасын алғанын айтты. 
Бірақ елдің кейбір бөлігінде 
вирустың бұрынғыша таралып 
жатқанын айтып, француздар-
ды сақ болуға шақырды. 

Германия бұған дейін 
Pfizer/BioNTech  вакцинасы 

осы жас тобы бойын ша 
Еуропалық дәрідәрмектер 
агенттігінің (ЕМА) мақұл
дауын алған жағдайда, 7 мау
сымнан бастап 12 жастан 
асқан балалар мен ересектерге 
вакцина егетінін мәлімдеген. 
Өткен аптада Еуропалық дәрі
дәрмек агенттігі 12 жастан 
15 жасқа дейінгі балаларға 
вакцинаның қауіпсіз екенін ха-
барлады. Осылайша Pfizer осы 
жас санатына мақұлданған 
алғашқы вакцина болып отыр. 

Еуропалық комиссия да 
коронавирусқа қарсы бұл 
вакцинаны 12 және одан үл
кен жастағы балаларға пай
далануға келісімін берді. 

Бельгия Денсаулық сақтау 
жоғарғы кеңесі 1617 жастағы 
жастарға 20 мамырдан бас
тап вирусқа қарсы вакцина 
салдыруға кеңес берді. 

Коронавирус алғаш пай-
да болған кезде ДДСҰ «ба-
лалар бұл дертке шал дық
пайды» деп атааналарды 
тыныштандырған болатын. 
Бірақ биыл мәселе біз ойла ған
нан да күрделі болып шықты. 
Балалар ересектер сияқты 
бұл ауруды жұқтыруда. Бірақ 
көбінесе індет балаларда белгі

нышансыз, жасырын жағдайда 
өтеді. Мамандардың айт
уынша, COVID19 індетімен 
ауырған балаларда түрлі асқы
нулар пайда болады екен. 

Біздің елімізде де балалар 
арасында індет жұқтыру белең 
алып отыр. Мәселен, Алма-
ты облысында бір тәулікте 54 
адамнан коронавирус анық
талса, оның 13і – 14 жасқа 
дейінгі бала.  Батыс Қазақстан 
облысында 25 мамырдан 
бері жазғы мектепте оқитын 
20 оқушыдан коронавирус 
табылған. Жалпы, бұл аймақта 
оқу жылы басталғаннан бері 
барлығы 1303 оқушыдан ауру 
анықталған. 

Ал, облыстық санитарлық
эпидемиологиялық бақылау 
департаментінің мәліметіне 
сүйенсек,  біздің өңірде жыл 
басынан бері 14 жасқа дейінгі 
балалар арасында індет 
жұқтырудың 575 жағдайы 
тіркелген. 

Індетке қарсы екпе салу 
басталған кезде Денсаулық 
сақтау министрлігі: «18 
жасқа толмаған балалар мен 
65 жастан асқан адамдарға 
вакци наның тиімділігі мен 
қауіпсіздігі туралы мәлі
мет жоқ, сондықтан бұл 
жас  тағыларға екпе салын-
байды» деп хабарлаған бо-
латын. Қазіргі кезде 65 
жастан асқандар арасын-
да  ерікті түрде вакцина сал-
дырамын деушілерге шек-
теу болып жатқан жоқ.  Ал 
18 жасқа дейінгі балаларға 
екпе салу қаралмаған.  Оның 
себебін мамандар біздегі 
қолданыстағы  вакциналардың 
жасөспірімдерге пайдалануға 
рұқсатының  болмауымен 
 тү сін діреді.

Екпе балаларға 
салына ма?

9 маусымдағы 
мәлімет бойынша 
елімізде вакцинаның I 
компонентін 2326487 адам 
салдырса, II компонентін 
1240391 адам алған. 
Десе де, мамандардың 
айтуынша, бізде  вак-
циналау көрсеткіші әлі 
де төмен. Денсаулық 
сақтау министрлігі 
тұрғындардың кемі 60-70 
проценті коронавирусқа 
қарсы екпе алғанда 
ғана қалыпты өмірге 
келетінімізді айтуда.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қала әкімдігінде кадрлық 
өзгерістер

 

Қызылорда. Қала әкімі Ғанибек Қазантаевтың 
төрағалы ғымен өткен аппарат мәжілісінде кадрлық 
тағайындаулар таныстырылды. 

Бұған дейін қала әкімінің кеңесшісі қызметін атқарған Әмірбек 
Шаймағанбетов басқа қызметке ауысуына байла нысты лауазымынан 
босатылды. 

Қала әкімі  Әмірбек Бердібекұлын «Құрмет грамотасымен» 
марапаттап, сәттілік тіледі.

Осы кезге дейін Қызылорда қаласының қорғаныс істері жөніндегі 
басқармасының бастығы қызметін атқарған Руслан Намазбаев 
қорғаныс саласында еңбек сіңірген жылдарына орай зейнетке 
шықты. 

 2 маусымнан бастап  Айдос Асқарұлы қалалық мемлекеттік 
сатып алу бөлімінің басшысы қызметіне, 8 маусымнан бастап 
Құлмағанбетов Талғат Бекмұрзаұлы «Қызылорда тазалығы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры қызметіне 
тағайындалды.

Штаб отырысы 
Арал. Аудан әкімі Серік Сермағамбетовтың 

төрағалығымен коронавирус инфекциясының таралуына 
жол бермеу жөніндегі аудандық штабтың отырысы өтті.

Күн тәртібінде індетке қарсы вакциналау мәселесі қаралды.
Аудандық аурухананың бас дәрігері М.Ршымбетов екпе 

қабылдағандар саны 6886 адамды құрап, олардың  арасында ауыр 
асқынулар тіркелмегендігін жеткізді.

Осы орайда аудан басшысы бұл көрсеткіш аудан аумағында 
ұжымдық иммунитет қалыптастыруға жеткіліксіз екенін, ұжымдық 
иммунитет қалыптаспайынша эпидахуал тұрақталмайтынын атап өтті. 

Кәсіпкерлік 
нысандарымен танысты

Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» автодәлізінің бойында орналасқан 
кәсіпкерлік нысандардың жұмысымен танысты.

Аудан басшысы, ең алдымен, Майлыбас ауылдық округі №99 
бекетінің жанынан салынып жатқан жалпы құны 100 млн теңге 
болатын қызмет көрсету кешенінің құрылыс жұмыстарын көрді. 
Мұнан соң жол бойындағы «Мирас» және «Арзан city» кешендерінде 
болды.

Ауданда жол бойынан жақында тағы бір кәсіпкерлік нысан бой 
көтерген. «Қашқансу» учаскесінен жеке кәсіпкер Бақытбек Ерхатов 
жалпы құны 377 млн теңге болатын көпсалалы қызмет көрсету 
кешенін салды. Бұл жердің бір ерекшелігі – жазда кешен жанындағы 
көлге шомылып, балық аулауға болады.

Жеке қабылдау өткізді
Қармақшы.  Аудан әкімі Мұса Қалдарбеков 

тұрғындарды жеке  мәселелері бойынша қабылдау өткізді. 

Тұрғындар тарапынан қойылған сауалдардың дені жұмысқа 
орналастыру, аяқсу  және әлеуметтік жәрдемге байланысты болды.

Онлайн түрінде өткен қабылдауда Жосалы кентінің және 
Қармақшы ауылдық округтері тұрғындарының жеке сауалдарына 
аудан әкімі заң аясында толыққанды жауап берді.

Күрделі оталар жасалуда
Жалағаш. Типтік жобадағы 100 орындық жаңа 

ауруханада науқастардың жақсы ем-дом алуына барлық 
жағдай қарастырылған. Ғимарат терапия, хирургия, 
реанимация, гинекология, балалар бөлімі, асхана, қан 
алу мен қан құю және басқа да қажетті құрылымдық 
бөлмелерден тұрады. 

Мұнда жылжымалы рентгендиагностикалық «Radius» аппара
тын қолдану арқылы травматологияортопедиялық оталарды кіші 
инвазивті тәсілмен кең көлемде жүргізуге, сондайақ, эндо видео
хирургиялық аппаратты пайдаланып, хирургиялық, гинекологиялық 
жедел және жоспарлы оталар жасалуда.

Бұдан бөлек, реабилитация бөлімшесіне бұрынсоңды болмаған 
вертикализатор, жүру имитаторы аппараттары беріліп, инсульт 
алған науқастардың денсаулығын қалпына келтіру мақсатында 
емдеу шаралары кеңінен қолданылуда.

Санаққа әзірлік 
Сырдария. Аудан әкімі Мұрат Ергешбаевтың 

төрағалығымен әкімдік және аппарат мәжілісі өтті.  

Ұлттық санаққа дайындық жұмыстары туралы аудандық 
статистика басқармасының басшысы С.Төлегенов баяндады. 

 Биылғы санақтың басты жаңалығы – санақты өткізу процесін 
автоматтандыру және оған заманауи сандық технологияларды енгізу 
екенін айтып, ауданда уақытша санақ персоналына 3 нұсқаушы, 1 
нұсқаушыбақылаушы, 8 интервьюер тартылғанын атады. 

Келесі кезекте салық базасын ұлғайту мәселесі қаралып, 
аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы А.Жүсіпов 
хабарлама жасады. 

«Дипломмен – ауылға!» 

Шиелі. Аудан әкімінің орынбасары Айтбай 
Жандарбековтің төрағалығымен  2010-2021 жылдар 
аралығында «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасы бойынша 
берілген несиенің қайтарылуы жөнінде  жиын өтті. 

Оған тиісті сала басшылары мен  мектеп директорлары және 
несие алушы борышкерлер қатысты. 

Жиын барысында  бағдарламаға қатысушы мамандардың несие  
қайтарылым талаптарының бұзылу себептері, оның алдын алу 
шаралары, қарыз өтелмеген жағдайда қолданылатын шаралар, қарыз 
қайтарудың тиімді тәсілдері қаралды. 

Тағылымды шара
Жаңақорған. Бірлік ауылдық кітапханасының 

ұйымдастыруымен көрнекті жазушы Софы Сматаевтың 
«Елім-ай» роман-трилогиясы негізінде «Елім-ай – замана 
шындығы» атты әдеби-тарихи танымдық пікір алмасу өтті. 

Мақсат –  оқырман зердесіне замана болмысын, дәуір тынысын 
сіңіру, көркем әдебиетке деген сүйіспеншілігін, ынтаықыласын оята 
отырып, қоғамның рухани мәдениетін көтеру.

Кітапханашы К.Сұлтанбаева Софы Сматаевтың шығармашылығы 
жайлы шолу жасады.  Мектеп кітапханашысы Т.Жайсаңбаева жазушы  
жайлы «Тұлға» атты бейнероликті қатысушылар назарына ұсынды. 
С.Қожанов атындағы №55 жалпы орта мектеп директорының 
орынбасары А. Әләйдаров шығармада елдік, тәуелсіздік идеясының 
жүзеге асқанын, қазақ қоғамының кезіндегі әлеуметтіктұрмыстық 
ғұмырын айқын бейнеленгенін тілге тиек етті.
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– Полковник, мынау не 
вертолет? – деп бақырды Глу
хов. – Айтпады деме, ата салам! 
Өлігін лақтырам терезеден! 

Сөзін растағаны болар, тағы 
да тарстұрс оқ атты. Оқтары 
бетон қабырғаға тиіп жатқаны 
дуалдың келесі бетте бұғып 
тұрған Дәуеновке айқын естіліп 
қалады.

– Женя! Бұлар трассада 
қауіпсіздікті сақтау үшін келді. 
Сендерді алып бара жатқан ав
тобустың қауіпсіздігін сақтауға. 
Түсіндің бе? Естідің бе?

– Керек емес! Қазір кетсін! 
Іштен адам түспесін! Бес ми
нутта жоқ болмаса, бір адам 
өлді дей бер! – Автобустың 
сын ған терезесінен біреудің 
жал быраған басын сілкілеп көр
сетті. – Міне, мынаны өлтірем.

Тікұшақ қайтадан көкке кө
теріліп кетті. Оған қыстақтың 
басқа жағына барып қонуға 
бұйрық берілгентұғын.

– Ақылға кел. Өлтіріп еш
теңе ұтпайсың. Өзіңді ойла. 

– Бізді Ташкентке... жожоқ 
Фрунзеге жеткізесің. Ол жақта 
самолет дайын тұрсын. Бізге 
транспорттық самолет керек. 
Ил76! Ұқтың ба? Ил76 күтіп 
тұратын болсын! Тағы айтам, 
автобус тоқтамасын! Бірден 
самолетке кіріп кетсін. Иранға 
ұшамыз.

– Өзбекстан да, Қырғызстан 
да – қазір басқа мемлекет. СССР 
емес. Олармен келісу қиын. Ең 
оңайы – Шымкент. 

– Былшылдама! Одан да 
шопыр тап. 

– Шопыр қашып кеткен. 
Басқа біреуін табайық. 

– Сол шопырды тап. Сен
дермен салғыласып тұрмаймын! 
Білдің бе?!

– Иә, иә, жақсы. Табамыз.
– Начальник! – деп айқай

лады бір мезет Глухов, – Шым
кентке апарып құтылам деме! 
Миллион доллар да йын  дайсың! 
Екі «Калашников» таба сың! 
Патрон мол болсын. 

Үміт пен күдікке кезек бе
ріл ген Михаил Юнусовичтің де, 
Есен Деме сінұлының да жан
дары мұрын ұшында. Алайда 
талайды көріп, қиындыққа көн
діккен тәжірибелі офицерлер 
сыр бермеді. 

– Сен оларды Шымкентте 
аласың, – деп үміттендіріп қой
ды. – Миллион доллар шық
пайды бұл жерден. Сон дықтан 
уақыт бер бізге.

Рациядан қалмыскерлердің 
өзара сөйлескен дауыстары құ
лаққа емісеміс шалынып қа
лып жатыр. Сөздері анық емес. 
Өзара келісе алмай тұрған 
тәрізді. Сәлден соң Глуховтың 
қар лыққан дауысы естілді. 

– Полковник! Жақсылап 
тыңдап ал! Бізді Ташкентке апа
расың! Аэро портқа... Ташкент
тің аэропортына апа расың! 

– Женя, мен саған жақсылық 
жа сайын. Өзің айттың ғой КГБ
ға қарсы емеспін деп. Жаңа 
сөйлестік, самолет Шымкентте 
таң ата дайын болады.

– Бізге Ташкент керек. Он 
минут уақыт берем. Он минутта 
жүріп кетуге бұйрық бересің. 
Әйтпесе шүріппені баса салам.

Бұл кезде іңір қоюланып, 
қас қара йып қалған болатын. 

***
Өкініштен жүрегі күйіп 

келеді. Үнемі осы. Ешқашан жо
лы болып көрген емес. Жожоқ, 
әуелі әпәдеміақ басталады. 
Сосын бәрі керісінше боп шы
ға келеді. Өмірі тасталқан бол
ғаны содан. Пойыздағы ойранды 
да ойланбай істеп салыпты. 
Бі рақ, онда аздап үміт оты 
жыл тырағантұғын. Содан ба, 
тоқтай алмай қалыпты. Қойды 
да кетті. Бес солдаттың үшеуін 
үш атты. Өлді ме, жараланды 
ма, о жағы белгісіз. Әйтеуір 
қалпақтай ұшып түскенін біледі. 
Соған қарағанда оқ дәл тиген 
сияқты. Арты не болады деп 
ойламады. Оған мұрша қайда? 
Реті солай болды. Бітті, істеп 
тынды. Қалған екі солдатты да 
ата салу керек еді. «Жә, оны 
қойшы, автобусқа мінген соң 
маужырағаным не десейші. 
Әттеңай, автобусты сол бойда 
неге кепілге алмадым екен? 
ГАИ тексеріп еді, сол хабарлап 
үлгерген шығар.  Айттым ғой, 
бәрі жақсы болып келе жатады 
да, бір сәтте тасталқаны шыға 
салады. Өзімнің де тұзым жеңіл 
сормаңдаймын ғой». 

Осылай ойлаған Глухов қо
лындағы пистолетті сығымдай 
ұстап, тістеніп қойды. 

«Ішіңді ұрайын, Шымкентке 
дейін тыныш қоймайтынын 
ойласамшы. Тым болмағанда 
автостансаға жетпей түсіп қал
сақшы. Менттерді солай да 
сан соқтырып кетуге болатын 
еді. Басқа көлік ұстайтын едік. 
Қап, әттеңай! Әттеңай! – 
Жүй кесі жұқарып, автобустың 
алдына бір, артына бір барып, 
дамылсыз кезе берді. – Әй, енді, 
тәуекел! Болса болар, болмаса 
бордай тозар. Бәрібір бір өлім!»

Кепіл адамдар бастарын кө
теруден қалған. Бәрідағы екі 
бүктеліп, зәрелері ұшып, өмір

ден баз кешіп отыр. Айтпақшы, 
екіекіден отырған кепіл адам
дарды әр терезеге бірбірден 
таратып отырғызғаным ақыл 
болды. КГБның снайпері бо
луы мүмкін.     

Автобус соқтыртып келеді. 
Алда жарығын жарқылдатқан 
МАИдың көк жолақты жеңіл 
көлігі. 

Усов жүргізуші Сейдехан
ның желкесінде тұр. Пистолетті 
кезеніп алған. 

Глухов тағы да еріксіз ойға 
кетті.

Усов Россияға қашайық 
дейді. Бірдеңе біліп айтты ма 
екен? Не дегенмен өз отанымыз. 
Өз ұлтымыз. Сібір жаққа кетіп 
қалсақ, біразырақ тыныш өмір 
сүруге болар еді. Осы тірлі
гімізден бірдеңе шығар ма 
екен? Шығару керек! Соңына 

де йін соғысу керек. Берілуге 
бол майды. Берілсең, баратын 
жерің тағы да сол түрме. Түрме 
ғана ма, ату ғой... тек қана ату. 
Атады да тастайды. Бүктетіліп 
өлесің де қаласың.

Анау полковниктің не ойы 
бар екен? Уәдені үйіп тастады. 
Бірақ бұларға еш сенуге бол
мас. Россияда тудым дейді, 
жер лес дейді. Ұрдым да, қол 
қойдым жерлестігіне. Қолыма 
кісен салған өз Россиямның 
менттері емес пе? Пәлен жылды 
мойныма қиып салған да сол 
өзіміздің прокурорлар мен сот
тар. Сондықтан маған енді Рос
сия жоқ. Россия мен үшін өлген. 

Ал мыналар... Бұларға біз 
керекпіз бе? Бізді қайтеді? Олар
ға мыналар қымбат. Осыларды 
аман алып қалу үшін самолет 
тауып бере салса, ең оңайы сол 
ғой. Біз деген мемлекетін бұзуға 
келіппіз бе? Жаруға келіппіз бе? 
Керек еді мемлекеті? Біз деген 
террорист емеспіз. Біз деген қу 
жанымызға сауға тілеп жүрген 
қашақпыз. Осыдан самолетке 
бір мінейікші, мыналардың бір 
де біреуі керек болмай қалады. 
Барсын үйлеріне. Тастай салам. 
Әуелі ақша алып алу керек. 
Өздерінің де арттары дірілдеп 
жүрау деймін. СССРдан кетті, 
күш жоқ бұларда. Айтпақшы, 
бағана дұрыс айттым, мемле
кетіңе қарсы емеспіз деп. 

Глухов өне бойы осыны 
ойлап, бармағын шайнаумен 
болды. «Автобус неге жай жү
ріп келеді, а?» деп ойлады бір 
мезет.

– Водитель, бас газды! 
– Жанына жетіп барып, пис
толетпен оң бүйірін қойыпқо
йып қалды. – Бас деймін газды.

Автобус гүжілдеп алға ұм
тылды. Бірақ қайта тежелуге 
тура келген. Алдында ағараңдап 
бара жатқан МАИдың көк жо
лақты патрульдік машинасы 
қы рықелумен жылжып қана 
келеді. 

Глухов терезеден қолын шы
ғарып, пистолетті гүрс еткізіп 
атып жіберді де, рациядан ай
қай салды.

– Начальник, тез жүр, тез!
«Егер алда келе жатқан 

МАИ машинасының шопырын 
атып түсірсем... – деп ойлады 
Глухов, – егер дәл тигізе 
алсам, машина ішіндегі офи
цер начальнигі де қоса өлер 
еді. Арттағы машинадағы пол
ковникті Усов жайратса... Са

молеті құрысын, Ташкентке қа
рай тартып кетсек...» 

  
***

Не әрі емес, не бері емес, 
он бес, жиырма метрдей жер
де автобуспен құйрық тіс
тесіп Михаил Юнусович 
мін ген машина келеді. Есен 
Деме сіновтің, облыс прокуроры 
Сан сызбай Үмбетәлиевтің кө
ліктері алға озып кеткен. Қызыл 
«Икарустың» алдында төбе 
шамын жарқылдатқан МАИ
дың патрульдік көлігі. Онда 
облыстық МАИдың бастығы, 
полковник  Бапан Әубәкіровтің 
өзі отыр. Глуховтың талабы 
солай. Автобустан ешқандай 
көліктің озбауын, алда кез дес
кендерінің жапырылып жол 
беруін қадап айтқан. Олардың 
мұндай талаптарына көнбей 

тағы болмайды. Онсыз да ату 
жазасына кесілген адамның 
пси хологиясы шытынап сынуға 
дайын тұрған жұпжұқа қызған 
шыны сияқты, қит еткенді кө
тере алмайды. Осы жағын ес
кермесе, үлкен өкінішке қалуың 
әпсәтте. Айтқанына жығыла 
берсең, талабын көбейтіп жібе
ретіні де бар. Тіпті буынсыз 
жерге пышақ ұруы да мүмкін. 
Сондықтан абайлап сөйлеспесе 
болмайтынын Михаил Юнусо
вич көңіліне тоқып келеді. 

Қазақстан бойынша көлік
тегі адамдарды кепілге алу 
оқи ғасы бірінші рет болып 
тұр. Бұған дейін дәл осындай 
ала сапыранды бастан кешіп 
көрмепті. Сөйлесу құралына 
де йін дұрыс емес, сөзің бірде 
ес тіліп, бірде естілмейді. Оңбай 
тұр.

«Бағана ІІМнің арнаулы 
тобына шабуыл жасауға рұқсат 
бермегенім жөн болыпты» деп 
ойын сабақтай түсті Михаил 
Юнусович. Дайындықсызақ 
шабуылды бастап кетеміз дей
ді. Оңай ма екен? Кепілге алын
ған адамдарды шабуылдап 
ба  рып құтқару операциясын 
Ұлт  тық Қауіпсіздік комитетінің 
бас тығы ғана басқарады. Қы
зылорда облысы аумағында 
ондай шабуылға бұйрық бере
тін өзі ғана, басқа ешкімнің 
құқы жоқ. Сондықтан барлық 
жа уапкершілік өз мойнында. 
Онда да прокурор қару қол
дануға санкция берсе ғана. 
Ой ланбай жасаған қимылың 
жазықсыз адамдардың өлімімен 
аяқталса, өкініш деген сол. 
Онда басыңмен жауап бересің. 
Қызметіңнен, марапатыңнан 
айырыласың. Жарайды, оны 
қой шы, жазықсыз адамдардың 
тағ дырын айт!

Кешке қарай Алматыдан 
«А» бөлімінің арнайы жасағын 
басқарып Аманғали Баталов 
ұшып келді. Ол өзі КСРО 
КГБсының «Альфа» арнайы 
жа сағында қызмет еткен. Қа
зір Қазақстанда құрылған «А» 
арнаулы жасағында бас тық
тың орынбасары. Аса тәжі ри
белі кәсіпқой диверсант, пар
тизандық соғысқа маманданған 
көкжал. Иә, көкжал десе, 
көкжалау. Тікұшақты алысқа, 
жұрт көзі түспейтін жерге 
қон дырып, сумаң етіп бір өзі 
жетіп келді ғой. Оның ке
луін қылмыскерлер тұрмақ, 
осындағы офицерлердің 

көбі байқамай қалған жоқ 
па? Ша буылды автобус тұр
ғанда емес, жүріп бара жат
қанда жасау керек деп ол бір
ден кесіп айтты. Әрине, жай 
жүріп бара жатқанда. Жолдың 
жайын барлап келген ол, қа
зіргі жағдайда штурмның сәт
ті болатынына күмән келтірді. 
Трассада көліктің жылдамды
ғын баяулата алмайсың. Демек, 
шабуыл басқа жерде болуы 
қажет. Шымкентке қарай қоз
ғалғаны содан кейін ғана. Ша
руаны кідіртпей, облыс ішінде 
тындырып тастауды өзінің 
де жаны қалайды ғой. Бірақ... 
Кө зің анық жетпей жасалған 
қимыл әттегенаймен бітері 
анық.

Көлікте кепілге алынған 
адам дарды шабуылдап барып 
құтқару операциясы «Набат» 
деп аталады. Методикасы әл
денеше рет жаттығумен дәлел
денген әдіс. Соны енді іс жүзінде 
қолданып көрмек. Бұл әдіс ке
піл адамдар мен операцияға 
қатысқан жауынгерлерден шы
ғын шықпай орындалса ғана 
сәтті болғаны. Мұнда қыл мыс
керлер сөзсіз жер жастануы 
тиіс. Демек, өзіңе де, кепіл 
адамдарға да қауіп төнеді де
ген сөз. Жаңа республика Ұлт
тық қауіпсіздік комитетінің 
бас тығы, генералмайор Болат 
Абдрахманұлы «Набатты» ма
құлдады. Енді соған бұйрық 
беру ғана қалып тұр. Қызылорда 
облысының аумағында болса, 
ол бұйрықты өзі береді, ал 
Шымкентке кірсе, Шымкент 
облыстық ҰҚК басқармасының 
төрағасы, генерал Есенгел
ді Әбзелзаминұлы Мұстафе
товтың құзырына өтеді. Мей лі, 
бұйрықты кім берсе де, опе
рацияның сәтті өткені қажет, 
қос қылмыскерді шығынсыз ұс
тау – бұлардың міндеті.

Михаил Юнусовичтің ойын 
артқы терезенің пердесін пис 
толетпен түріп ашып, ауық
ауық қарап қойып келе жат
қан Глухов бұза берді. «Қаны 
қарайған неме мен жақ қа қа
ратып келе жатқан тапан шасын 
басыпбасып қалуы да әбден 
мүмкінау» деп сескеніп қояды 
Михаил Юнусович. Биыл өзі 
қырық тоғыз жаста екенін есі
не алды. Төртінші мүшел. 
Аға лық мүшел. Қазақ мүшел 
жас тан сақтанған. Мүшел жас
та бір қатер бар деп сенеді 
қазақ. Мынау соған көрінбесе 
нағылсын? Михаил Юнусович 

соны ойлағанда оң қолымен 
пәлтесінің қалтасындағы пис
толетті қысыпқысып қояды. 
Олайбұлай боп кетсе, бес ба
ланың тағдыры не болмақ?  

Қауіпті қылмыскерлермен 
арпалысып келе жатып, нелер 
ой келмеді дейсің басына. 

***
Михаил Юнусович жол 

бойы қос қылмыскер Евгений 
Глу хов пен Сергей Усовты 
Шым кент әуежайына баруға 
көндіріп бақты. 

«Ташкент – басқа мемлекет, 
жабық мемлекет. Өзбектер жад
ный. Самолет бергісі келмейді. 
Шекарасынан кіргізгісі кел
мейді! Біреудің проблемасы 
керек емес оларға!» 

Қара аспанды төндіріп бақ
тыау! Оған көнетін Глухов 
па: «Өтірік айтпа, полковник! 
Өтірігіңді қалтаңа салып қой. 
Мен білем, КГБ бірінбірі тың
дайды! Нервіме тиме! Ма ған 
бәрібір!» деп қанды қай на ту мен 
болды. 

«Женя, – дейді Михаил 
Юнусович бір сәт. – Керек са
молетіңді тауып тұрмыз. Саған 
қайдан ұшсаң да бәрібір емес 
пе? Шымкент деген мынау тұр
ған жер. Самолет дайын. Ұш та 
кет. Біз де үйімізге қайтайық. 
Сенде шатағымыз қанша?!»

Осыдан кейін Глухов пен 
Усовтың үндері өшті. Сірә, қи
сынды сөзге тоқтаса керек. 

Михаил Юнусович иығынан 
жүк түскендей ауыр дем алға
ны сонда. Алматыдағы штаб 
Ташкентпен де сөйлесіп отыр 
ғой. Қажет болса, Өз бекстан 
«Ил76» ұшағын беруге ке лі
сіпті. Ал Ташкент емес, Шым
кент әуежайына барудың ма
ңызы зор боп тұр. Сексе нін ші 
жылдардың өзінде ұшақ тағы 
кепіл адамдарды құтқару жат 
тығулары үш әуе жайда өткен. 
Соның бірі – Шым кент әуе
жайы. Ол әуежай «А» ар нау
лы жасағының сарбаз дары на 
жақсы таныс. Бұның өзі опе
ра цияның сәтті өтуіне әсер 
етпей қоймайды. Михаил Юну
сович осы ойын айтқанда рес
публикалық штабтағылар сөзге 
келмей келісті. Сол себепті 
Шымкентте қызу дайындық 
жү ріп жатыр. Расында Шым
кентте «Ил76» ұшағы жоқ. Ша
буылды ұшаққа жетпей бастап 
кетеміз деген жоспар ғана бар. 
Дайындап қойғаны басқа ұшақ.

Шымкент әуежайына бару 
мәселесі шешілген соң, арнаулы 
сарбаздар мінген тікұшақ со
лай қарай жедел ұшып кетті. 
Осылайша қылмыскерлерді 
әрең иліктіріп келе жатқанда, 
ойламаған жерден тағы бір 
қырсық кезікпесі бар ма? 

Түркістанға жете қоймаған, 
Шорнақ ауылының тұсы еді. 
Сағат түнгі он екі, әлде бірдің 
шамасы ма екен. Алда келе 
жатқан МАИ көлігінде отырған 
полковник Бапан Әубәкіров 
автобустың кідіргенін байқады. 
Патрульдік машинаны капи
тан Абдолла Нұрғалиев жүргі
зіп келе жатқан. Қасында 
«Ка лашников» автоматты 
мыл тығын ұстаған сержант 
отыр. Автобус алға бір, артқа 
бір ырғалып әрең бұрылды да, 
артқа қарай жөнеп берді. Со
ңынан екпіндетіп бұлар келеді. 
«Икарус» трассаның сол жақ 
бетіндегі май құю стансасына 
бұрылып, тоқтауға ыңғайлана 
берген. Сол сәтте бөтен бір фура 
машинасы алға түсіп кеткені. 
Соны көрген қылмыскерлер, 
сірә, шабуыл деп ойлап қалды 
ма, бұларға қарай оқ жаудырып 
жіберсін. Май құю стансасының 
маңайы қараңғы, жалғыз лампа 
жарық түсіріп, қарық қыла 
алмай тұрған. Әлгі фура дереу 
бұрылып алып, алдыартына 
қарамай зыта жөнелді. Михаил 
Дәуенов пен Бапан Әубәкіров 
фураның өздеріне еш қатысы 
жоғын, кездейсоқтық екенін 
рупордан айтып, жүйкелері 
жұ қарып отыр еді, біреу те
резені тықылдатқаны. Қараса, 
«Икарустың» шопыры. Қалш
қалш етеді. Қатты қорыққан. 
Үш баласы барын, өзінен басқа 
жұмыс істейтін ешкім жоғын 
кекештеніп айта береді. «Оң жақ 
бүйірім ісіп кетті, пистолетпен 

ұрып келді» деп, жыларман 
боп тұр. Мына түрімен рөлге 
отырып қарық қылмасы анық. 

– Полковник? Неге май 
құймайды? – деп қышқырды 
Глухов. Дауысы түнгі далада 
анық естілді.

– Заправщик жоқ. Сенің 
ат қа ныңнан қорқып қашып 
кетіпті.

Глухов орысшалап боқтап 
жатыр.

–  Водитель қайда? 
– Автобуста емес пе?
– Заправка жасауға кетті.
– Мен көргем жоқ. Ол да 

қашқан шығар?! 
– Давай, водитель тап! Әйт

песе бір адам өледі, – деді 
жынданып.

Автобустың артқы жағында 
тұрған МАИ көлігіне қарата 
жобалап екі мәрте оқ шығарды. 

Жеті қараңғы түнде қайдағы 
водитель? Сол арада капитан 
Абдолла Нұрғалиев сөзге 
араласты. 

– Тәуекел, мен айдап барам! 
– деді белсеніп. Михаил Дәуенов 
те, Бапан Әубәкіров те ұзын 
бойлы, батыр тұлғалы МАИ 
қызметкерінің батыл қимылына 
ырза көңілмен қарады. Алайда, 
екеуі де бір шешімге келе алмай 
тұр. Капитан формасымен бара 
алмасы түсінікті. Ал жәй киімді 
бұған қапелімде қайдан таппақ? 

Глуховтың боқтап сөйлеген 
дауысы естілді.

– Полковник! Водитель тап! 
Автобустың алдыңғы жа

ғында жас баланың желкесіне 
пистолет тақап тұрған сұлбасы 
айқын аңғарылды. – Он бес 
минут уақыт берем. Әйтпесе 
мы на баланы атам. Давай, трас
садан алып кел! 

Облыстық МАИ басты
ғы, полковник Бапан Әубәкі
ров трассаға жетуге асықты. 
Трассадағы жағдай қылмыс
керлерге айқын көрініп тұр. 
Алғаш кездескен машинаның 
жүргізушісі не жағдай екенін 
сұрамастан басын алып қаш
ты. Одан кейін ресейлік нөмір 
таққан КамАЗ көрінді. Онда 
отырған екі орыс жігіт түн 
ортасында тоқтатқан полков
никке үрке қарасқан. Сірә, 
МАИға ұсталдық па деп, қор
қып қалған сыңайлы. МАИ 
бастығы оларға жағдайды түсін
діріп еді, ол шопыр да барғысы 
келмей қипақтай қалды.

– Егер сендер келіспесеңдер, 
заложник баланы атып тас
тайды! – деді Бапан қаңтарылып 
тұрған автобусты қолымен нұс
қап. – Автобусты айдауға ГАИ
дың жігіттерін жолатпай тұр.

Шопырдың жанындағы дем
белше келген, қырықтың үс
тіндегі орыс сонда ғана илікті.

– Ойланатын түгі жоқ, – 
деді оқыс шешімге келген ол 
кабинаның артқы жағында 
жат қан курткасына қолын 
соза беріп. –  Көрейік қандай 
сойқан екен? Баяғыда Кавказда 
солдат боп жүргенде групповой 
төбелеске қатысам деп, мен де 
отырып шыққанмын түрмеге. 

«Икарусқа» жақын барам 
дегенше өздерінің Самара қа
ласына жол тартқанын, сондағы 
АТП1 мекемесі бастығының 
жабдықтау жөніндегі орын
ба сары боп жұмыс істейтінін, 
атыжөні Александр Шехонин 
екенін айтып үлгерді.   

– Сақ бол, – деді Михаил 
Юнусович өзінен бірер жас кіші 
көрінген жігітті арқаға қағып. 
Басқа ештеңе айта алмады. Ай
татындай да уақыт жоқ еді.  

Автобус алға жылжыды. 
Жүй кені жұқартқан минуттар 
ақырын өтіп жатты.

«Автобус терезесіне перде 
қалай бекітілген? Қылмыс
кер лер көлік ішінде қай жерде 
жүреді?» Штаб жақтан осындай 
нақты сұраққа жауап талап 
етілгенде Михаил Юнусович 
«А» арнаулы жасағының сарбаз
дары шабуылға дайындалып 
жатқанын түсіне қойды.

Түркістанға жете бергенде 
«Икарус» тағы да кері бұрылып 
алып, Қызылордаға қарай ағы
за жөнелсін. Соңынан қуып 
жеткен бұлар келіссөзге қайта 
кірісті. 

(Басы өткен санда.
Жалғасы бар) 

«НАБАТ» 
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Әмірбек ШАЙМА ҒАМБЕТОВ  
Өскемен жол құ рылысы инс ти туты мен Қа зақ құқық тану 

және халық аралық  қаты нас  тар инсти ту тын бітірген. Сырдария 
аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы, Қы  зыл орда қа лалық ішкі 
істер басқармасының бастығы, облыстық ішкі істер департаменті 
бастығының орынбасары қыз меттерін атқарған. Полиция полковнигі. 
Жалағаш ауданының Құрметті азаматы, «ҚР Ішкі істер органдарының 
Құрметті қызметкері».

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ

Қызылорда пединститутының «Қазақ тілі мен әдебиеті» факультетін 
бітірген. Осы оқу орнында мұғалім, Қызылорда облыс тық телерадио
компаниясында, «Хабар» телеар насында редактор, республикалық 
«Ана тілі» газетінде, «Жұлдыз» әдеби журналында бөлім меңгеруші 
қызметін атқарған. Қазір «ТаңШолпан» әдебикөркем, көпшілік 
журналының бас редакторы.
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«Балам, сен Жалаңтөс 
баһадүрдің те гіненсің» деген 
сөздері ға на еміс-еміс есіне 
түседі. Жа уына жалаң шапқан 
Жа лаңтөс қазаққа бақытты 
өмір орнатамын деп алыс-
қан алып баһадүр екен, қал-
мақтың Батур деген ханын жер 
қылып жеңіпті. Соны білгенде 
кеудесін бір рух көтеріп әкетіп, 
сол бір рух күші көкірегінде 
домбыра үні болып, бүкіл 
болмысын тербетіп жататын. 
Осы жер де еске түседі, бір 
жыл да ры, кеңестік дәуірде 
«Дом быра» деген ән жазғаны 
үшін үш әріптің адамдары 
«ұлт шылдар» деп айып тағып 
ақын Шөмішбай екеуінің со-
ңына шырақ алып түскен екен.

Шынында Кеңес Дүйсе-
кеев тің музыкаға әуестігі 
дом бырадан басталыпты. 
Ол Алматыдағы мектеп-ин-
тернатта оқыған. Оқушы ке-
зінде-ақ алғашқы ән-күйлерін 
шығара бастапты. Мұны 
бай қаған әр ортамен қарым-
қатысы бар Рахатдин дейтін 
ағасы мектепті бітіретін ке-
зінде Қазақстан ғылымдар 
академиясында қызмет ете-
тін Ахмет Жұбановқа ертіп 
апарыпты. Атақты компо-
зитор қара домбыраны аңы-
ратып отырған қарадо ма-
лақты көріп, оның бүгінін 
емес, ертеңін ойлаған болу 
керек. Баланы тыңдап бол-
ғасын, сыртқа шығарып жі-
беріп, ағасымен оңаша сөй-
лесіпті. «Мұндай қабілетті 
ба ланың жақсы білім алуы 
керек. Сондықтан, алдымен 
му зыкалық училищеде, сосын 
консерваторияның дайындық 
курсында оқысын. Сонда ғана 
білімі толық болады», – депті. 
Ахаңның ақылымен талапкер 
Кеңес училищеде бес жыл, 
консерваторияда бес жыл, он 
жыл бойы музыкалық білім 
алыпты. Училищеде Қазақ 
КСР Халық артисі, профессор 
А.В.Бычковтан дәріс алып, 
консерваторияда қазақ эпос-
тарына опера жазған атақты 
Е.Г.Брусиловский, Қазақ КСР 
Мемлекеттік сыйлығының ие-
гері Л.Хамиди, КСРО Ха лық 
артисі Ғ.Жұбанова секілді 
өнер ғұламаларының шәкірті 
атанған.

Ахмет Жұбанов шынында 
данагөй кісі екен, сол Кеңес 
Дүйсекеев талантына қоса 
терең білімді музыка маманы 
болып шықты. Өз тұстастары 
– Сейдолла Бәйтереков, Жолан 
Дәстенов, Тілес Қажығалиев 
секілді атақтылар арасында 
Дүйсекеевтің дақпырты ерек-
ше тарады. Ол қазақ эст ра-
да ән жанрына түреннен жол 
салып, жаңалық алып келген 
композитор болды. Нақтырақ 
айтсақ, әлемдік эстрада иіріміне 
ұлттық ән-күй лердегі екпін 
мен сарын ды сыналап қағып, 
діңі мық ты дүние жасай білді. 
«Қа ракөзайым», «Домбыра 
ту  ралы баллада», «Сәлем са-
ған, туған ел!», «Өкінбе сен» 
секілді алғашқы әндерімен-
ақ мамандардың мақтауын 
естіп, тыңдарманының ыс-

тық ықыласына бөленді. 
Бұл әндерді Роза Рымбаева, 
Нағима Есқалиева секілді 
белгілі эстрада әншілері орын-
дады, тіпті осы әндер ар қылы 
олардың таланты жар қырай 
көрінді.

Ол кезде бүгінгідей 
ән жазған екінің бірі 
компо зи торлар одағына 
мүше бола алмайтыны 
былай тұр сын, сол 
одақтың есігінен 
де сығаламайтын. 
Кеңес Дүй секеев 
отыз жасында КСРО 
Композиторлар ода
ғы ның мүшесі атанған. 
Одаққа мү ше лікке 
өтетін шығар ма
шы лық адамының 
арнайы бі ліміне қоса 
классикалық жанрларда 
жазған бірнеше үлкен 
шығармасы болуы тиіс, 
заңдылық солай. Оны 
Мәс кеуге жібереді, 
олар шы ғарманы 
оркестрлерге са лып 
орындатады. Мүйізі 
қара ғай дай мамандар 
басын қос қолдап 
ұстап отырып тыңдап, 
авторды одаққа аламыз 
ба, жоқ па деген 
мәселені тал қылайды. 
Дүйсекеев осы сын
нан сүрінбей өткен 
ғой, сонда оның жүз 
жиырмадай музыканты 
бар оркестрдің үлкен 
құрамына арнап 
жазған симфониясын 
орыс музыка өнерінің 
өкілдері еріксіз ма
құлдапты.

Ахмет Жұбанов айтқандай, 
білімінің толық болғаны 
емес пе, Дүйсекеевтің аты 
дү йім әлемге танылды. Бә-
рін тіз белемей, бір-екі мы-
сал келтірсек те жетеді. Бе ль-
гияның астанасы Брюс сельде 
орын далған «Токката» дейтін 
фортепианоға арналған шығар-
масына сол жердегі бі раз 
кісі «біз естімеген Шо пеннің 
шы ғармасы емес пе екен» 
деп таңғалған ғой. Әрине, 
Шопендікі емес екенін біледі, 
бәлкім, қазаққа қимай отыр, 
бірақ, таланттың тас жара-
тынын мойындамасқа не шара.

Дүйсекеев шығармалары 
Еуропаның бірнеше мемле-
кетінде өткен конкурстарға 
қатысқан. «О, туған жер!» 
деп аталатын хорға арнал-
ған акапеллалық шығар ма-
сы шетелдік музыка маман-
дарының жоғары бағасын 
ие ленген. Мұндай дүниелерді 
санамалай берсе көп, әрине.

Фортепианоға арналған 
«Нок тюрн» аталатын тағы бір 
шығармасын Лондонға бі лік-
тілігін арттыру кур сына барған 
Алматы кон сер ваториясының 
жас оқы тушысы орындаған 
кезде, ағылшынның қасқабас 

про фессоры: «Мына шығарма 
менің жастық шағымды есі-
ме түсірді, өмірге деген құш-
тарлығымды қайта оятты. 
Маған нотасын беріп кетесіз 
бе?» – деп сұрапты. «Мен мұ-
ны жатқа ойнап едім, со сын 
салып жіберейін», – депті 
жас қазақ. Осы бір ауыз 
диалогтан-ақ Кеңес Дүйсе-
кеев шығармасының әсер ету 
қасиеті мен санаға сіңіп кететін 
шынайы маз мұ ны танылады.

Кеңес Дүйсекеев таланты-
на адал, музыкаға серт бер-
гендей қабілет иесі бол ған. 
Өзінің бойындағы да рыны 
мен эстетикалық көркем ді-
гінің биік дәрежесіне жету 
үшін жеке тірлігінің бәрін тәрк 
етіп, музыка музасымен ғана 
өмір сүрген. Жеңіл-жел пілікті 
жек көрген, ұнат па ғанын бетке 
айтатын туа бітті турашыл 
мінезімен де дараланған. Бір 
жылдары кон  серваторияның 
шақыруы мен ұстаздық етуге 
барып, студенттердің сабаққа 
қа тыспайтынына ашуы келіп, 
ары зын жазып қайта шы ғып 
кетіпті. Анығында, ол өнер 
тазалығы үшін өмір бойы 
күресіп өткен ақи қат   шыл тұлға 
болған. Да рынды адамдардың 
ешкім ге ұқсамайтын сондай 
си  пат тары болады. Сонымен 
бір ге ба тырдай аңғал, баладай 
таза жан дүниесі ше?!

Осы сөзімізді қазақтың 
талантты композиторы Рама-
зан Таймановтың естелігімен 
толықтырайық.

«Мен 1985 жылы Алма-
тыдағы Чайковский атын да  ғы 
музыкалық училищеге түс тім. 
Кеңес ағамен сол кезде та-
ныстым. Сонда ағамыз Қа зақ 
телерадиосының эст рада-сим-
фониялық ор кест рі нің көр кем-
дік жетек шісі және бас дири-
жері екен.

Студент кезімде жазған 
«Сен мені іздедің деп кі-
нә  лама» деп аталатын әнім 
бар еді. Кеңес аға сол әнімді 
тың дап көріп, оркестр ге қо-

самыз деді. Әннің пар ти ту-
расын жазып шық тым. Бұл – 
әнді оркестрдегі әр ас паптың 
үніне жеке-жеке қосу деген 
сөз. Шындығында, пар титура 
жазуды Кеңес аға дан үйрендім. 
Сол әнді оркестрмен әнші 
Бақыт Ша даева орындаған еді. 
Осы лайша, менің де атым ата ла 
бастады. Дәл сол кезден бастап 
Кеңес ағаның туға нындай 
болып кеттім. Ол мені жерлес 
есебінде ғана емес, өзімен 
үндес шәкірті есебінде көбірек 
жақсы көрді. Кейде шалт ашуы 
бар,  алайда, ағаның ашуы 
сон шалықты жұмсақ, «шайы 
орамал кепкенше» дейтін ашу.

Жалпы, ол кісінің бойында 
ұлы адамдарға тән сирек 
мінездер жиі көрініс беретін. 
Ал, білімі жағынан терең. 
Дәулеткереймен дәуірлес, 
Құр манғазымен қоныстас кі-
сідей сөйлеп бергенде бы-
лай дейтін ешкім жоқ. Сосын 
Гайдн, Моцарттарға қарай 
тар тып кете береді. Сонша 
білімді бір бойына сый-
ғызып, өзін озық санамай қа-
тарымызда ойнап-күліп жү-
ретін қарапайымдылығы да 
– бір даралығы». 

Расында, жалпы тыңдар-
ман Кеңес Дүйсекеевті тек 
ауызда жүрген әндердің ав-
торы есебінде біледі, ал, оның 
көптеген классикалық жанр-
дағы шығармалары бар. Бұл 
жөніндегі бір-екі мы салды 
жоғарыда да атап өттік.

К.Дүйсекеев – «Толғау» 
симфониясының, «Жалаңтөс 
батыр» симфония поэма-
кар тинасының, «О, дүние!» 
кантатасының, «Жыл мезгіл-
дері» романстар циклінің, 
«Мәди», «Аққу Жібек» мю-
зиклінің, «Алдар көсе» опе-
реттасының, симфония-кон-
церттер, аспаптарға арналған 
концерттер, камералық ор-
кестрге арналған шығар ма лар, 
соната, рапсодия, ва риа циялар 
және екі жүзден астам әннің 
авторы.  

Дегенмен, тыңдарман үшін 
Кеңес аға – әр жанның се-
зім күйіне оранған көркем 
ән де рімен қымбат. Бір ғана 
«Қарағым-ай» әнінің өзі – бая-
ғының бәсімен құны қы рық 
нарға жүк болатын жау һар. 
Өткен жылы осы ән Димаш 
Құдайбергеннің орын да уын -
да күллі әлем тың дарма ны-
на жол тартты. Соны тың да-
ғанда Кеңес ағаның әндері 
орын даушысын тап қан сайын 
түрленіп түлей тү сетін, ғұмы-
ры ғасырлық өлшемдерге сай 
туындылар екенін тағы бір 
мәрте мо йындатты.

Осындай үлкен 
жүрек ті адам туған 
жерін шексіз сү йетін 
перзенттік махабат тын 
әрдайым іспен дәлелдей 
білді. Аудан көлемінде 
қолға алынып, кейін 
тоқтап қалған Роза 
Бағланова атындағы 
«Ақмаңдайлым» 
әншілер кон курсының 
облыстық дә ре  жеде 
өткізілуіне тіке
лей бастамашы 
болды. «Боз тор ғай», 
«Жасқанат» рес пуб ли
калық конкурста рының 
қа зылар алқасында 
отырып, қанша 
бұлақтың көзін аш ты. 
Қостанайда балалар 
шы ғармашылығына 
арналып өт кізіліп 
жүрген «Алтын 
микрофон» байқауына 
ке летін шетелдік 
қазыларға да өзі 
төрағалық жасады. Мұ
нысы басқалардан бір 
бас озық білімділігінің 
белгісі болатын.

2006 жылы Кеңес ағаның 
60 жылдық мерейтойына 
орай Қызылордада облыстық 

мәдениет басқармасының үй -
лестірумен жастар шығар-
ма шылығын шыңдау, жас 
та  ланттарды таныту мақса-
тында «Туған жер» деп ата-
латын композиторлар мен ән-
шілер байқауы қолға алынды. 
Әуелі бес облыс арасында 
өткізілді. 2008 жылдан ол 
Кеңес Дүйсекеев атындағы  
республикалық әншілер кон-
курсы болып кеңейтілді. Осы 
байқаудан қаншама өнерлі 
жастың тұсауы кесілді. 
Шат  тық Ешниязова, Ринат 
Үсенов, Саламат Әбутәліпов 
секілді Сыр елінің талантты 
жас әншілері әр жылдары 
байқаудың бас бәйгесін ие-
ленді. «Туған жердің» беделі 
де, бәйгесі де «Жас қанат» 
байқауынан артып түсті.  

Осы мәселе төңірегінде 
көп жылдан бері мәдениет 
саласында қызмет етіп келе 
жатқан Жанат Құрамысова 
былай дейді: «2018 жылы 
«Ту ған жер» әншілер кон-
курсы 2020 жылдың сәуір 
айында халықаралық дәре-
жеде өткізілетін болып ше-
шілді. Осыған байланысты 
бар лық ұйымдастыру жұ мыс -
тары атқарылып, Қазақ стан-
нан басқа 9 мемлекет тен қа-
тысушылар келетін бо лып 
қарбаласып жатқанда төтеннен 
киліккен пандемия жол кесті. 
Енді бұл дү бірлі өнер тойы 
алдағы ке зеңде қол ға алынады 
деп үміт тене міз».

«Адамдар өмірге қонақ 
екен, шынымен бұл дүние 
шо  лақ екен», – деп Кеңес аға-
мыздың өзі сұлу әніне қос-
қандай, өнердің өшпес есімі, 
аласармас тұлғасының ара мыз-
дан кеткеніне де бір жылдың 
жүзі болыпты. Са ғынышқа 
толы осы бір жыл Дүйсекеев 
есімін тіпті асқақтатып жіберді, 
бұл – «тау алыстаған сайын 
биік  тейді» деген тәмсілдің 
өмір  шеңдігі.

Дүйсекеев шығармала ры -
ның бесік жырынан бас тап, 
бүкіл әлемнің тілінде сөй-
лейтін күрделі дүние лер ге де-
йінгі аралықтағы ас қақ әуен-
дер ансамблі екенін енді біздің 
зерттеуші ғалым дарымыз та-
лай еңбектеріне арқау қы латын 
болады. Өйт кені, дара дарын-
ның өлмес өмірі басталды. 

Асыл ағамыз, туған же-
рінің туымы ерен тұлғасы, 
көрнекті композитор Кеңес 
Дүйсекеев еңбегіне сай атаққа 
да кенде болмады. ҚР Еңбек 
сіңірген өнер қайраткері, Қа-
зақ Ұлттық Өнер универ-
ситетінің профессоры, «Құр-
мет», «Парасат» орденде рінің 
иегері, ҚР Тұңғыш Пре зи-
денті-Елбасының мәдениет 
саласы бойынша мемлекеттік 
стипендия иегері, Қазалы ау-
данының құрметті азаматы 
атанды. Алайда, хас талант 
өлшемінің қолдан берілетін 
атақпен шектелмейтіні шын.
Ақиқатында, Дүйсекеевке бе-
рілген атақтардың ең үлкені 
– халықтың ықыласы мен 
сүйіспеншілігі.

Сондықтан да оның есі-
мі әр күні аталады, әр сәт те 
әнге айналады. Оны өмір ден 
көшірген жазмыш кө ңіл ден 
өшіре алмайды. «Тір ліктің 
талай гүлі солған менен, тағ-
дырдың талай мұ ңы бол ған-
менен, өмірге келге ніңе өкінбе 
сен» деп сұлу бей несі күлімдеп 
тұрғандай. Осы бір сөзді ол 
бекер таңдады дейсіз бе, өзінен 
кейінгілерге жігер беретін 
жылы лебізім болсын дегені 
шығар, бәлкім.

Кеңес ағаның шығарма-
ларында пәндәуи жеңіл мән 
кездеспейтінін сіз де бі лесіз. 
Оның әуендерінен уақыт өт-
кен сайын жарқырай бе ретін 
жан иірімінің тере ңін дегі ін-
жу-маржандай бір қым бат 
дүниелер көз арбайды.

Композитор Кеңес Дүйсекеевтің 
тұлғасы мен шығармасы хақында

ӘНГЕ 
АЙНАЛҒАН
ӘЙГІЛІ ЕСІМ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Әр жүректің тылсым 
тереңінен сыр тартқан 
Кеңес Дүйсекеевтің 
әсем әуендері қазақ 

ән өнерінің көрмесінде 
жауһардай жарқырап тұр. 

Оның аяулы ел сүйген есімі 
шырқау биікке шығып алған. Ол 

бұл биікке, әрине, «те мір етігі тебендей» 
бол ған ұзақ-сонар жолмен жү ріп жетті. 

Әкесінен бес жа сында айырылды. Ол бір су реті жоқ 
заман еді, мүм кін, үлкен кісілердің ақырда сұрауы 
болады деп суретке түспейтіндігінен шығар, сон дықтан 
бала Кеңес те, дара Кеңес те асыл адам бей несінің 
қандай екенін елестете алмайды. 

Кесеқап – кесе салатын 
қалта. Дәстүрлі қазақ 
қоғамында көшіп-қонуға 
лайықталып басқұрдан, 
былғарыдан жасалған. 
Кесеқап аяққап, қолдорба 
сияқты төртбұрышты етіп 
жасалмайды. Ұзындау келген 
тоқылған жалпақ басқұрға 
кесе сиятындай етіп қалта 
тігеді де әр қалтаға кесе 
салып, сынбайтындай етіп 
орауға лайықталып жасалады. 
Оны қалташық деп атайды. 
Қалташықтар кейде жалпақ 
басқұрдың орта шеніне тігіледі 
де, екі жиегін айқастырып 
орауға лайықталып жасалады. 
Кесеқаптың сыртынан 
байлайтын бауы болады. Кейін 
кесеқаптарды былғарыдан да 
жасайтын болды.

Қазақ шеберлерінің қолынан шық-
қан, теркеш, кесеқап, шынықап деп 
аталатын мүліктің тарихы өте қызық. 
Кесеқаптың пайда болуы ХVIII ға-

сырда қазақ арасында қытайдың фар-
фор ыдыстары кеңінен тарай бастаған 
мезгілге сәйкес келеді. 

Поляк революционері Адольф 
Янушкевич қазақ даласына жер ауда-
рылып, олардың салт-дәстүрі, тұрмы-
сы туралы күнделік жазғаны белгілі. 
Сонда 1846 жылы қазақтардың өзіне 
қымызды қытай ыдысына құйып 
бергендігі туралы деректер бар.

Ол кезде қытайдың фарфор, 
фаянс ыдыстары өте қымбат бағала-
натын әрі әркімнің қолына түсе 
бер мейтін. Сондықтан осындай бұ-
йымдарды сындырып алмау үшін 
қазақтар мен Орта Азия шеберлері 
ағаштан, шиден, тобылғыдан иіп, 
тоқып, теріден, көннен кесеқаптар 
жасап, фарфор  ыдыстарды соның 
ішіне сақтап тасымалдайтын болған. 
Көшіп-қонып жүргенде шыны кесе-
лер қирап қалмас үшін халық ше-
берлерінің қиялынан туған кесе-
қаптың сапасы жоғары болған. 
Ке се қаптардың «сыңаремшек», «қос-
ем шек», «үшемшек» деген түрлері 
болады. Сонымен қатар теріден, киіз-

ден, қайыңның қабығынан жасалған 
түрлері де бар. 

Кесеқаптың бетін жас қозы тері-
сін илеп жабыстырып, әше кей 
бұйым дармен безендірген, жие гіне 
жас құлынның жалы (қылы) жабыс-
тырылған, себебі құлынның қылы 
шаң тозаңды өткізбеген.

Қазалы қаласындағы Ғани Мұрат-
баевтың мемориалдық музейінде 
сақталған кесеқап аралдық қолөнер 
шебері Құдайберген Құлманбетовтен 
2004 жылы музейге сыйға алынды.

Осындай мәні терең тұрмыс құ-
ралдары, өкінішке қарай, музейде 
ғана сақталған. Тұрмысқа қажетті 
кешегіміз бен бү гініміздің айғағы 
бо ларлық басқа құралдардың сыры 
қалың жұртшылыққа мәлім емес.  
Көнеден сыр шертер, ескіні еске 
салатын жәдігерлерімізді музейге 
сый ға тартуларыңызды және музей 
қонағы болуға шақырамыз.

Әлібек СЕРАЛЫ, 
Ғани Мұратбаевтың 

мемориалдық 
музейінің қор сақтаушысы.

Қазалы ауданы

Бір құнды жәдігер
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«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

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат 
Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2017 жылдың 
06 қаңтарында қайтыс болған азамат Ченгалиев Пулат Саитовичтің 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, 
мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 
37.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат 
Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2020 жылдың 
21 шілдесінде қайтыс болған азаматша Алтынбаева Патима 
Нуркадировнаның атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. 
Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 
235 08 08, 8 777 067 92 37.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды

Қазақ жерін отарлау мақ-
сатында XIX ғасырдың басын-
да патша өкіметінің халқы-
мыздың мінез-құлқын, ерекше 
қасиеттерін зерттеуге арнайы 
жіберілген экспедициясын 
бас қарған Ф.А.Щербин «Кир-
гизская народность в местах 
крестьянских поселений» ат-
ты жазбасында өзінің талай 
мемлекеттерде болғанын, бі-
рақ қазақтай бауырмал, ақ-
жар қын халықтың некен-саяқ 
екендігін ерекше атап өткен 
екен. «Сырт көз – сын шы» 
демекші, осындай адам гер-
шілік, имандылық, ме йірім -
ділік, жанашырлық, қам-
қор лық көрсету сияқты ізгі 
қа сиеттерді Кеңес одағына 
паш еткен аралдық ерен еңбек 
иеле рінің тарихи ерлігіне де 
бір ғасыр болыпты.

1921 жылы пролетариат 
көсемі В.Ленин аштықтан 
ауыр күндерді бастан өткеріп 
жатқан Волга бойындағы ха-
лыққа көмек беруді сұрап, 
Арал балықшыларына өтініш 
хат жазғаны белгілі. Хат маз -
мұнымен танысқан соң, сөз-
ден гөрі іске мығым құрыш 
білек балықшылар аштық-
тан бұратылған халыққа тә-
ңір бұйыртқан несібелерін өз 
ауыз  дарынан жырып, 14 ва-
гон су маржанын жөнелт кені, 
осы істе, әсіресе, Бөген ба-
лықшыларының ерек ше бел-
сенділік таныт қаны та рихтан 
белгілі. Бұл тарихи ер лікке 
Арал балықшы ларының да, 
балықты Қамыстыбас стан -
ция сындағы бекауызға тасы-

мал даған әкелеріміз бен анала-
рымыздың да, вагонға тиеуде 
кө мек берген жергілікті ха-
лық тың да сүбелі үлесі бар. 
Шанаға жегуге қолындағы ұс-
тап отырған бір-жар түйесін 
берген қарт адамдардың да 
игілікті іске қолдау білдіргенін 
атап айту керек-ақ. 

Қазан, қараша айларындағы 
құбылмалы ауа райының қиқар 
мінезіне, қыстағы бет қаратпас 
сақырлаған сары аязға бой 
бермей мұз астынан балық 
аулағандар қатарында әкем 
Бармағанбетов Нұралының 
да болғанын ерекше мақтан 
тұтамын. «Сол қарбалас балық 
аулау кезіндегі қиындықты 
ауызбіршілік пен ұтымды 
ұйым дастырудың арқасында 
жеңе білдік. Тасымалдау кезін-
дегі қатты суықта қол-аяғын 
үсіріп алғандар да болды» деп 
әкем ұдайы еске алып оты-
ратын.

Осы тарихи ерліктің 90 
жылдығында 2009 жылы ақын 
Толыбай Абылаев аудандық 
«Толқын» газетінде шағын 
ма қала жазып, көпшіліктің 
жа дынан көмескілене баста-
ған аталарымыздың жанқияр-
лық істерінің тарихын жаң-
ғыртқандай болды. Ал 95 
жылдық қарсаңында әкемнің 
айтуы бойынша, осы іске 
ерекше атсалысты деген он 
бестей адамның тізімін алып, 
Аралдың абыз ақсақалы, қарт 
журналист Шәкірат Дәр ма-
ған бетов ағамызға бардым. 
Мақсатым аузы дуалы ақса-
қалдың қолтаңбасымен әке-

леріміздің ерен ерлігін ке-
йін гі ұрпаққа тәлім-тәрбие 
ре тінде баспасөз беттері ар-
қылы насихаттау болатын. 
Ау дандық «Құрылтай», «Арал 
әлемі» газеттерінде ерен еңбек 
иелерінің өмірбаяндары мен 
суреттері 2015 жылдан бастап 
осы күнге дейін жарияланып 
келеді. Арал балықшыларының 
тарихи ерлігін насихаттауда 
Шәкірат ағамыздың еңбегі 
зор. Кейін іздестірудің нәти-
жесінде мен білетін он бес 
адамның қатары жүздің үстіне 
шығып кетті. 2016 жылы аш-
тық жайлаған елді сын сәтте 
қолдап, қол ұшын берген 
Арал балықшыларының қа-
йырымдылық ісінің 95 жыл-
ды ғында 14 вагон балық ау-
лауға қатысқан балықшылар 
ұр пақтарын аудан әкімі қа-
былдап, сый-сияпат жасап, 
аруақтарға құран бағышталды.

КСРО-дай алып мемлекет 
көсемінің «бұратаналарға» 
бұ  рыла бермейтін көңілін 
бөл  гізіп, шынайы пейілімен 
ар  найы алғыс хат жазып, 

сый лыққа станок беруіне 
түрткі болған атан жілік ата-
ларымның ерен еңбегін қа-
лай дәріптесе де лайықты 
деп білемін. Жыл да аталып 
өті летін күн дерге арналған 
іс-шаралар жоспарының бір 
тар мағына енгізіп, ерлік пен 
еңбектің үлгісі, тарихи оқиға 
ретінде ұлықталса деймін. 

Абай атамыз 14-қара сөзін-
де: «Рақымшылдық, мейір-
бан дық, әртүрлі істе адам ба-
ласын өз бауырым деп, өзіне 
ойлағандай оларға да болса 
игі еді демек, бұлар – жүрек 
ісі» дейді. Тарихи оқиғаға қа-
тысқан азаматтардың кіндік 
кескен жері Бөген ауылының 
құрметіне Арал қаласынан кө-
ше беріліп, ескерткіш қойылса, 
кең пейілді, жомарт жүректі 
жандардың өнегелі істерін 
келешек ұрпақ біле жүретіндей 
ғұмырнама-кітап шығарылса, 
құба-құп болар еді.

Оңдабай 
БАРМАҒАНБЕТОВ,

Арал қаласы

Еділге жеткен ел сыйы
Біздің халқымыз ел басына ауыртпалық түскенде 

біркісідей жұмылып, бірлікпен, адамзатқа деген 
шынайы жанашырлықпен бауырмалдық таныта алатын 
ынтымақшыл қасиетін қиын-қыстау кезеңде де сақтай 
білген. Адамдарды тіліне, дініне, ұлтына бөлмей, кез 
келген жағдайда оларға көмектесуге дайын тұру, қол 
ұшын беру – ұлтымыздың бойындағы мызғымас асыл 
қасиеттерінің бірі. 

Көпшілікпен бірге Қы-
зыл орда қаласындағы орта-
лық алаңға бірнеше киіз үй 
тігіп, халыққа арзан бағада 
сатылымға шығаруға борда-
қылауда тұрған, әрқайсысы 
баспақтай ірі қой-тоқты, мал, 
бақша өнімдері, жоңышқа, 
басқа да тауарларды көлікке 
тиеп, артынып-тартынып 
жет кенбіз. Совхоз директоры 
Шынтас Жалғасбаев босаған 
көліктерге облыстық базадан 
құрылыс материалдарын тиеп 
келуді тапсырған еді. 

Мерекенің ат жарысынсыз 
қызығы болмасы анық. Ип-
подромдағы жорға жарыста 
Қазалы ауданы Құмжиек 
ауылының (жаңылсам, кеші-
рім өтінемін) атбегісінің 
кү  рең жорғасының мерейі 
үстем болды. Бұл бір ғажа-
йып көрініс еді. Мойнын 
бір жағына әнтек бұрып, 
жал-құйрығы желбіреп, жор-
ғасынан үстіне қойған кеседегі 
су төгілместей көрінген асыл 
жануардың әсем тұрпаты көз 
алдымда әлі тұр. Шеңберді 
айналып дара шыққанымен 
қоймай, өзімен жарысқа қатар 
түскен жорғалардың соңғы 
легінің алдына түскенде сүй-
сінбеген жан қалмады. Ал 
қазалылықтардың көңілі бұл 
кезде сонау зеңгір көкте қа -
лықтап жүрген дей әсерде-тұ-
ғын. Жорғаны да, жа  нуар-
дың иесін де алғаш рет көріп 
тұрсақ та, ба уыры мыздың 
тұл  пары мәре ден кел гендей 
шат тығы мызда шек жоқ. 

Өрекпіген көңіл күймен 
алаң ға ауылымыздың атынан 
тігілген киіз үйлерге оралдық. 
Ас-суға жауапты адамдар 
майға шайлығып қалған  қос 
ісекті қатарынан сойып, был-
қытып асып қойыпты. Шы-
нымды айтсам, жарытып ас 
іше алмадық. Семіз әрі мол 
ет солайымен желінбей қал-
ды. Әрі-бері алаңда жүр ген 
адамдарды, таныс сту дент-
тер ді асқа шақырдық. Ұялып 
келе қоймады. 

Осы мезетте жанына ертіп 
алған жасөспірім ұлы бар, 
орта жастағы кісі сәлем беріп, 
киіз үйге енді. Өзге ұлт өкілі 

екен. Амандық-саулықтан 
соң желінбей тұрған, піскен 
мол етті нұсқап «алуға бола 
ма?» деп рұқсат сұрады. 

Қаншама ас рәсуа бола-
ды деп уайымдап тұрған біз 
қосарласа «ойбай, алыңыз, 
бол ғанда ше!» десіп шу ете 
түстік. Мұндай қуанбаспыз. 
Жілігімен, тұтастай желінбей 
қалған кесек-кесек семіз қой-
дың піскен етін су құятын 
флягқа салып (пакеттің әлі 
қолданысқа енбеген кезі), жа-
нына көтерісіп, көмек тесуге 
адам қосып беріп жібердік. 
Бейтаныс жан бізге рақметін 
жаңбырша жаудырып, мәз 
болып кетті. Жаңағы ет апа-
руға көмектескен жігіттер бос 
флягты арқалап, терлеп-теп-
шіп келді. 

Сәлден соң «Мәнті, све-
жий, семіз қойдың етінен 
жа салған мәнті алыңыздар!» 
деген дауысқа елең ете түстік. 
Мәссаған! Киіз үйіміздің 
ал дында жаңа ғана бізден 
піскен ет сұрап алған кісі тұр. 
Нақтысы, орындықта жай ға-
сып отыр. Жанына ұлы мен 
келіншегін ертіп әкеліпті. 
Алдындағы шағын үстелдің 
үстіндегі дәу табаққа толтыра 
салынған майы сорғалаған 
мәнті араныңды ашады. Бұ-
ған қалай шыдайсың? Лап 
қойдық. Саудаласпастан, сұ-
ра ған пұлын беріп, таласа-
тар маса алып жатырмыз. 

Дәу тегеш әп-сәтте тау-
сыл ды. Сатушы иек қақты. 
Ба ласы мен әйелі тұра жү-
гірді. Қас-қағымда бірнеше 
дәу ыдыс қа салынған мәнті 
жет кізді. Дені сау адамдарға 
бұл бұйым болсын ба? 
Тағы да жылан жалағандай 
қылдық. Әсіресе, ет апаруға 
көмектескен жігіттер белсен-
ділік танытты. Екеуі ақшаның 
бет-жүзіне қарамай беріп жа-
тыр, толассыз жеп жатыр. 
Еңбек солардан қайтты. Қой-
шы әйтеуір, мәнті сатушы  
қалтасын біздің ақшамызға 
толтырып, қатын-баласын со-
ңына ертіп, әндетіп үйіне кет-
ті.

Сонан бері мәнті жесем, 
осы оқиға есіме түседі.

Аудан шаруашылықтарының облыстағы «Алтын 
күз» мерекесін өткізуге қатысатыны естеріңізде 
болар? Олардың қатарында Қазалы ауданының 
«Қазақстанның 40 жылдығы» атындағы совхоз да бар 
еді. Бір жылы осындай үлкен мерекеге қатысқанымыз 
есімде қалыпты. 

«Өз қамшысымен 
өзін сабау...»

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Оны танып-білген, тәлімін 
көрген азаматтар өзі тер төккен 
саласына шын жанашыр бол-
ғанын айтып отырады. 2011-
2015 жылдар аралығында 
Қы зылорда қалалық білім 
бө  ліміне басшылық жаса ған 
кезде асыл ағаның ақыл-па-
расатына, айтқан кеңес те ріне 
жиі жүгіндік. Бала тәр биесі 
дейтін ұлы мұрат жо лында 
жарты ғасыр бойы тер төккен 
адамның айтары мол еді. Ай-
тып қана қоймайтын, баста-
малардың басы-қасында өзі 
жүретін.

Білім беру саласында уа-
қытпен үндесу талабынан 
шы ғу үшін жауапкершілік жү-
гін арқалай алатын адамдар 
айрықша бағаланады. Жалпы 
аға ұрпақ өкілдерінің қай-
қайсысының да бойына сің-
ген осы бір қасиетті, яғни жа-
уапкершілікке мығымдық пен 
уәдеге беріктікті барлығымыз 
үйренуге тырыстық. Байқап 
отырсам, Батырхан аға бүкіл 
ғұмырында туған топырағы, 
өскелең ұрпақ игілігін көретін  
көп іс тындырыпты. Атын 
шығарып, атақ алу үшін емес, 
орайы келмей тұрған жұ мыс-
қа бейжай қарай алмай тын-
дықтан. 

Батырхан аға Қызылорда-
ның іргесіндегі Ж.Маханбетов 
атындағы ауылда дүние есі гін 
ашты. Әкесі, ауылдың абыз 
ақсақалы Остайдың ұйым-
дас тыруымен 3-4 шаруа-
шы лық біріктіріліп, Киров 
атын дағы совхоз – бүгінгі 
Ж.Ма ханбетов ауылы бой 
кө теріпті. Өзі бас болып, ел-
халықтың еңсесін тіктеуге 
бар күш-жігерін жұмсайды. 
Сұрапыл соғыстан кейінгі ел 
енді-енді есін жиып, еңсесін 
тіктеп келе жатқан жылдар. 
Буыны бекіп, бұғанасы қатай-
маған балалардың да өз мін-
деттері бар. Үлкендерге бо-
лысып,  тұрмыс тауқыметін 
жеңілдету керек. Батырхан аға 

да бауырлары, замандастары 
сияқты еңбекпен жетілді. 

Қызылорда қаласындағы 
№1 Мамыр мектебінен орта 
білім алған соң алдына асқа-
ралы мақсат қойды. Қы зыл-
ордадағы Н.В.Гоголь атындағы 
педагогика институтының 
фи зика-математика факуль-
тетін бітіріп, 1960 жылы ұс-
таздық жолына түсті. Ұс-
таз дықты таңдап, ұрпақ 
тәр  биесіне үн қосуға ниет біл-
дір ген әр талапкердің бойында 
табандылық пен жаңашыл-
дық қа ұмтылыс болса, шәкірт 
шырағы жанбақ.

Туған жердегі №143 орта 
мектепте еңбек жолын бастады.  
Жастығына қарамастан, өз 
ісінің ұңғыл-шұңғылын білуге 
ұмтылды. 1969-1971 жылдары 
осы мектептің тәрбие, оқу ісі 
жөніндегі орынбасары қыз-
метін атқарды. Ал  1971 жыл-
дан 2003 жылға дейін мектеп 
директоры болды. 

Жаңашыл, ізденімпаз бас-
шы көрнекіліктерді карто те-
каға түсіру, әр пәнді сынып 
журналының бір бетіне жазу, 
мектеп басқарудың пәндік 
салалық жүйесі сияқты ондаған 
жаңалық енгізді. Ұсыныстары 
мен бастамалары әріптестері 
тарапынан қабылданып, қол-
дау тапты. Бүкілодақтық педа-
го гикалық оқуға облыс мектеп 
директорларының атынан қа-
тыстып қайтты. 

Ол көргені мен түйгені 
мол адам ретінде ізінде мол 
мұ ра қалдырды. «Мектеп – 
білім ордасы», «Елу жылда 
ел жаңа», «Мектеп басқа ру-
дың пәндік салалық жү йесі», 
«Шағын комплектілі мек теп-
терде гимназия, лицей топ-
тарын ұйымдастыру жол да-
ры», «Қармақшы шежіресі», 
«Ойлар көмбесі» атты кітап-
тарында жарты ғасырлық тә-
жірибесін бөлісіп, ой-толғам-
дарын ортаға салған. 

– «Ел болам десең, бесігіңді 

түзе!» дейтін болсақ, біздің 
тербетіп отырған бесігіміз – 
мектебіміз. Мектеп – білім 
тірегі болса, ұстаз – оның жү-
регі. Ендеше, біздің жүрегіміз 
ұрпақтардың келешегі кемел-
денсе екен деп  соғуы керек, 
– деген ойын үнемі айтып 
отыратын.

Б.Остаев ұйымдас тырушы-
лық қабілетінің, біліктілігінің 
арқасында №143 мектепті Сыр 
өңіріндегі алдыңғы қатарлы 
білім ошағына айналдырды.   
Мектеп бірнеше жыл бойы 
үздіктер көшін бастап, мұндағы  
қолданылатын іс-тәжірибе 
ҚР Білім министрлігінің қол-
дауымен республика аума-
ғына таратылды.  Ізденімпаз, 
талапшыл басшы 1982 жылы 
Ереванда өткен Бүкілодақтық 
педагогикалық оқудың дип-
ломанты атанды. ҚР Білім 
беру ісінің үздігі, Қызыл орда 
облысының құрметті қыз-
меткері. «Жыл директоры-92» 
байқауының жүлдесін иеленуі 
білім саласындағы өлшеусіз 
еңбегінің жемісі болса керек. 
Ұлағатты ұстаз өзі еңбек 
еткен саласын өркендетуге, 
об лыстың қоғамдық өміріне 
қосқан үлесі үшін бірнеше 
марапаттарды иеленді.   Бірақ 
мұғалім үшін шәкіртінің шың-
ға шыққанын, таңдаған са-
ласының үздігі болғанын көр-
геннен асқан марапат жоқ. 
Ол Б.Момынбаев, Ә.Тоқ та-
мысов, Б.Қаратаев, Н.Байқа-
дамов, А.Баймолдаева, Қ.Ады-
ранов, А.Әбуова, Р.Үсен баева, 
Қ.Ерімбетова, А.Айт баева, 
А.Остаева сияқты №143 мек-
тептің түлектерін  мақтаныш 
тұтатын. 

Мектепке басшылық жаса-
ған жылдары мұғалімдер Бат-
тал Жүсіпбеков бүкілодақ тық, 
Қадыр Әмзеев пен Мырзахан 
Жәкенов республикалық пе-
дагогикалық оқуларға қаты-
сып, басқа да ұстаздар облыс-
тық мұғалімдер сайысында 

көш басына шықты. Бірнеше 
мұғалім Кеңес Одағы мен Қа-
зақстан Республикасының 
«Бі лім беру ісінің үздігі» бел-
гілеріне ие болды. 

Еңбек демалысына шық-
қан соң да мектеп пен ауыл 
тарихына, келбетіне қатысты 
мәселелерге үн қосып отыра-
тын. Ауылдағы «Тағзым» 
ала ңының тозып кеткен күйі 
ауыл азаматтарының аты на 
сын болатынын айтып, жұрт-
шылықтың басын қосты. 
Ауыл дастары алаңды Жеңістің 
70 жылдығында ашып, ерлік 
даңқын дәріптеді.  Сондай-ақ 
үш деңгейлі спорт алаңының 
салынуы, ауыл саябағының 
жасыл желекке бөленуі ұс таз-
дың  бастамасымен жасалды.

Ол өзі қызмет еткен білім 
ошағында мектеп музейінің 
не гізін қалады. Барлық жәді-
гер лерді тірнектеп жинап, 
тап-тұйнақтай етіп қаттап, 
құ жаттады. Бұл музейден өл-
кетануға қатысты сол мағ-
лұғатқа қанығуға әбден бо-
лады. Сондай-ақ Батырхан аға 
ауылдағы «Әлі Арыстан» ме-
шітінің салынуына да сүбелі 
үлесін қосты.

Остаевтар әулетінен қырық 
жеті педагог шыққан. Олардың 
арасында ғылым кандидаттары 
да, академик те бар. Батырхан 
аға ауыл анасына айналған 
Қанбибіш Момынбаева апа-
мыз екеуі өмірге бес ұл, бес 
қыз әкелді. Перзенттері педа-
гогтықтан басқа да сан алуан 
салаларда, яғни  құқық қорғау,  
құрылыс, халыққа қызмет көр-
сету салаларында еңбек етеді. 

«Ұлтымыздың рухани та-
мырынан нәр алған, елі мен 
туған топырағын, ұлт құн-
дылықтары мен ата-баба дәс-
түрін қадір тұтып, құр меттей 
алатын ұрпақ тәрбиелеу – 
біздің ең басты мақсатымыз» 
деген әке өсиеті ұрпақтарына 
бағдаршам секілді. 

Әке мен ана жаққан шырақ, 
берген тәрбие бала өміріне 
өмір бақи жарығын түсіріп 
тұрады. Сол тәлім ұрпақ бо-
йына сіңсе, сабақтастықтың 
үзілмегені. Оған ұстаз бер ген 
өнегенің өрнегі қосылса, өмір-
дің сан тарау соқпақ тарында 
адам адаспай жол табады. 
Батырхан аға балаларына да, 
шәкірттеріне де бағыт сіл-
теген темірқазық тұлға бола-
тын. Сондықтан оның есімі 
ұмытылмайды, ұлағаты өш-
пейді.   

Марат АРАЛБАЕВ, 
«Сыр медиа» ЖШС 
бас директорының

 бірінші орынбасары

Ұмытылмас 
ұлағат

Аға буын – кейінгінің үлгісі, 
жас ұрпақ – олардың айнасы. 
Абай айтқан «Дүние – үлкен көл, замана – соққан жел, 
алдыңғы толқын – ағалар, кейінгі толқын – інілер...» 
деген тәмсілдің мәнін ақылшы ақсақалдар азайған сайын 
терең түсіне бастайсың. Олардың бай тәжірибесінен, 
кез келген мәселені шеше алатын көрегендігінен, 
мінезге бай болмысынан үйренетін, өмірлік ұстанымға 
айналдыратын өнеге мол еді. Қызылордалық ұстаздар 
қауымы Батырхан аға Остаевты осындай қасиеттері 
үшін үлгі тұтатын. 



– Анар Асанқызы, скрип-
ка – музыкалық аспап тар
дың «патшасы». Үлкен 
ор кестрде 100ден астам му-
зыкант болса, олардың 30ы 
скрипкашы екен. Сіздің 
де жаныңызға осы аспап 
жақын. Скрипканы таң да
уызға не себеп?

– Негізі   Алматы   облы
сы ның тумасымын, музыкаға 
деген сүйіспен шілігім бала 
кезден басталды. Әкем 
белгілі математик кісі бола
тын, өзі музыкалық аспаптар
да ойнағанды, күй әуелетуді 
жақсы көретін. 4 жасымда 
осы көркем әлемге деген 
қызығушылығымды бай қа
ған да сол кісі. Ағама дом
быра үйретіп жатқанында 
балалықпен кедергі келтіреді 
екенмін, сол ықылас өсе келе 
менің өмірлік таңдауыма ай
налды. К.Байсейітова атын
дағы дарынды балаларға 
арналған музыка мектебінің 
«скрипка» сыныбында білім 
алдым. Ұстаздарым өнер жолы
на деген қадамымды ұштады. 
Кейін Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық мемлекеттік 
консерваториясында білімімді 
жалғастырдым. Еңбек жо
лым Мұрат Серкебаевтың 
жетекшілігімен Алматыдағы 
телерадио оркестрінде жұмыс 
істеуден басталды. Бұл му
зыка өнерінің бетке ұстарына 
айналған атақты ұжым еді. 
Енді ғана өнерге қадам басқан 
жас үшін оркестрде жұмыс 
істеу кәсіби өсу тұрғысынан 
ғана емес, шығармашылық 
қабілет пен талантты шыңдау 
жолындағы баспалдақ іспетті 
болды. Скрипка құшағына, 
скрипка менің құшағыма ен
генде басқа дүниені ұмы
тамын. Мен және музыка. 
Қал ған нәрсеге елеңде меппін. 
Мен музыканы, скрип када 
ойнағанды сүйемін, сондықтан 
оны тастаған емес пін. Кон
серваторияны бітір ген соң, 
А.Жұбанов атын дағы да
рынды балаларға ар налған 
респуб ликалық қазақ ма ман 
дан дырылған музыка мек теп

интернатында сабақ бердім. 
Мұнан соң жол дасыммен 
бірге қызмет бабымен Маң
ғыстау өңіріне көштік. 2007 
жылы Ақтауда кіші сим
фониялық оркестр ашыл
ды, сонда 10 жылдан астам 
уақыт тер төктім. 2017 жылы 
қайын жұртқа келдік, қасиетті 
Сыр өңірінде сүйікті ісімізді 
жалғастыру бұйырды. Бұдан 
бөлек, мұнда классикалық 
бағыттағы музыканттардың 
тапшылығы сезілетін. Маған 
облыстық филармония жа
нынан жаңадан құрылған 
камералық оркестрді басқару 
ұсынылды. Бұған бар ынтам
мен кірістім. Бір жағынан 
жоғарыда айтқанымдай, бұған 
дейін М.Өскінбаев атын дағы 
Маңғыстау облыстық филар
мо ниясының жанын дағы ша
ғын симфониялық оркес тр
дің, камералық ансамбльдің 
солисі болдым, тәжірибе жет
кілікті. Камералық оркестр 
2014 жылы облыстың сол 
кездегі облыс әкім Қырымбек 
Көшербаевтың қолдауымен 
ашылғаны баршаға мәлім. Сыр 
елінің мәдениеті тарихындағы 
тұңғыш оркестр әлемдік және 
қазақ халқының туын дыларын 
орындайды. Бү гінгі таңда 
камералық ор кестрдің құра
мында он жеті музыкант жұмыс 
істейді. Барлық классикалық 
аспап тармен толықтырылған, 
кон цертмейстері бар. Өз ісі
нің мамандары, иірім мен 
үйлесім әрбір кештің көркін 
қыздырып, тыңдар манға руха
ни демалыс сыйлау жолында 
еңбектеніп келеді. Осы орайлы 
сәтті пайдаланып, 13 маусым 
күні сағат 19.00де облыстық 
филармония залында каме ра
лық оркестрдің артисі, скрип
кашы, Халықаралық және 
республикалық конкурстардың 
лауреаты Жәмилә Қадірдің 
жеке концерті өтеді. Билет
тер филармония кассасында 
және тикетон сайтында саты
лымда, өнерсүйер қауымды 
әсерлі кештен қалыс қалмауға 
шақырамын.

– «Саусақтарыңыз қысқа, 
шынында скрипкашысыз 
ба?» дегенді естігеніміз бар. 
Скрипкада ойнау үшін физ
иология маңызды роль 
атқарады ма?

– Музыка спортпен ұқсас. 
Бұл тұрғыда ұзын саусақтардың 
артықшылығы бар. Бұдан 
бөлек, талмай еңбектену, жат
тығу маңызды. Музыкалық 
қабілеттің ролі жоғары. Мен 
негізгі жұмысымнан бөлек, 
педагогикалық қызметпен ай
налысамын. Қазанғап атын
дағы музыкалық колледжде, 
өнер мектебінде сабақ беремін, 
жеке сабақтар да өткіземін. 
Кейде енді ғана скрипка
ны үйренуге қадам басқан 
шәкірттерім өзі жеке қалып, 
5 сағатқа дейін дайындық 
жасайтын сәттері кездеседі. 
Өнер – мәдениеттің орта
сы. Сондайақ, мәдениет пен 
өнерге айрықша көңіл бөліп, 
өрлету – өркениетті елдердің 
басты ұстанымы. Әрі ол тәрбие 
құралы. Сондықтан болар, 
балаларын өнер саласында 
көргісі келетін атаана көп. 
Қазір менің ең жас шәкіртімнің 
өзі үш жаста, есімі – Фатих. 
Ойын баласына осындай 
жүктеме берілгеніне көңіл тол
майтындар табылар. Алайда, 
бала өнерге бір табан жақын, 
үйренуге асық. Классиканы, 
Моцарт, Бах, Бетховеннің 
шығармаларын орындағысы 
келеді. Бала болған соң кейде 
қыңырлық танытып, ой бөлгісі 
келетіні бар. Мұндайда біз ән 
айтып, сурет салып, бір сергіп 
аламыз және қайтадан сабаққа 
жаңа деммен кірісеміз. Бірінші 
кезекте оқушыларымның ой
өрісін кеңейтуге, әлемдік өнер 
мен мәдениеттің тарихы тура
лы көбірек білуге деген ын
тасын арттыруға тырысамын. 
Бәлкім, бұл балалардың дені 
болашақта кәсіби музыкант 
болмауы мүмкін, дегенмен 
олардың жанжақты дамыған 
тұлға ретінде қалыптасары 
анық. Мәдениетке, өнерге 

жақын бала көшедегі төбе
леске, бейпіл сөз айтпайды. 
Олар сұлулықты көре білетін 
және сезіне білетін, айналаға 
мейіріммен қарайтын, интел
лектуалды даму деңгейі жоғары 
адам болуға ұмтылады. Тек 
осы музыкалық білім берудің 
қосымша білім беру тізбегінде 
екеніне қынжыламын. Біз 
18 жылға жуық білім алдық, 
жүктеме көп. Тек концерт бе
румен шектелмейміз, классика
ны тыңдатуға, тыңдарманға ой 
салуға тырысамыз, жастардың 
да мәдениетті болуға деген 
талпынысын арттыруға күш 
саламыз. Балалар мектепте 
білімін күшейтсе, бізде өнерге 
қадам басып, ізгі, мейірімді, 
мәдениетті әрі өнер әлеміне 
жақын жас ретінде дамиды. 
Осыған мән беретін уақыт жет
кен сияқты. «Музыка – тәрбие 
құралы» деп бекер айтылмаған. 
Мен үшін бастысы осы және 
ұстаз ретінде шәкірттерімнің 
әр бағындырған биігімен 
мақтанамын. 2019 жылы 
Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының 
концерт залында өткен және 
Алматы қаласының күніне 
орай ластырылған II  рес
пуб  ликалық «Әуен Fest» 
ка мералық музыка фести
вальконкурсына бірден үш 
ұжымды дайындадым. Қа
зылар алқасы Қызылордадан 
келген, құрамында Әлімжан 
Раджабов (скрипка) және Ай
наш Рысдәулетова (фортепиа
но), Жәмилә Қадырова (альт), 
екі скрипкадан тұратын ішекті 
квартет (Әлия Жаңбырбаева 
мен Әлия Жаналиева), альта 
(Жәмилә Қадырова) мен вио
лончель (Нұркен Ақбергенов) 
бар конкурсанттардың кәсіби 
дайындығына таңдай қақты. 
Арнайы жүлде мен үшінші 
орынды еншілеп, жеңіс төрінен 
табылдық. «Таланттар галерея
сы» халықаралық байқауында 
да Бота Мақсұтқызы, Ұлпан 
Шаншархан, Қаламқас Құт
ты мұратова, Рабия Панабек 

секілді шәкірттерім мерейімді 
өсірді. Мұндай байқаулар 
олардың жаңа қырын ашады 
және үлкен аудитория алдында 
өнерін паш етіп, мол тәжірибе 
жинақтауға мүмкіндік береді. 

– Әңгімені камералық 
оркестрдің жетістіктерімен 
сабақтай түссеңіз...

– Сыр жұртшылығына та
нымал дирижер Кеулімжай 
Ботабаевтың жетекшілігімен 
ұжымның орындаушылық ше
берлігі артып келеді. Концерт
тен концертке дейін барокко 
дәуірінен бастап қазірге дейінгі 
композиторлардың музыкасы 
ұсынылған репертуар кеңейді. 
Оркестрдің шығармашылық 
қор жынында әлемге әйгілі ор
та ғасырлық  композиторлар 
Ан тонио Вивальди, Иоганн 
Себас тьян Бахтың, Вольф
ганг Ама дей Моцарттың, 
Людвиг ван Бетховеннің, 
веналық классикалық му
зыка мектебінің өкілдерінің 
шы ғар малары бар, кеңестік 
және қазақстандық классика 
да кеңінен ұсынылған. 2018 
жылы оркестр «ТҮРКСОЙ» 
халық аралық ұйымының ша
қыруымен БоснияГерце
говина, Сербия, Венгрия 
мем ле  кеттеріндегі Балқан 
арал  дарындағы түркітілдес 
елдердің классикалық каме
ра лық оркестрлерінің халық
аралық фестиваліне Қазақ
станның атынан қатысты. 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, скрипкашы, про
фессор әрі композитор Ан
вар Акбаровтың және түрік 
дирижері Севаль Кадыог
лының жетекшілігімен ор
кестр қазақстандық және 
шетелдік композиторлардың 
шығармаларын орындады. 
Бұдан бөлек, бірер ай бұ рын 
жеке бағдарлама дайын дап, 
Жәмилә Қадырова (скрип
ка) және Нұркен Ақ бер
геновпен (виолончель) бірге 
республиканың батыс өңір
лерін – Ақтөбе, Орал, Ақтау, 
Атырау қалаларында болдық. 
Бұл пандемиядағы ұзақ 
үзілістен кейінгі ұжымның 
алғашқы гастролі болды. Бар
лық концерт толық аншлагпен 
өтті. Бұл жетістіктер – дири
жер мен көркемдік жетекшінің, 
жалпы ұжым еңбегінің 
нәтижесі. Көрерменге міндетті 
түрде берілетін эмоционал
ды шабытқа қол жеткізу оңай 
емес. Ол үшін музыкаға деген 
ерекше сүйіспеншілік, іске де
ген адалдық керек.

– Музыканттар өздері ой-
нап жатыр, дирижер таяқ
ша сымен неге сермей береді 
деп сұрайтындар табыла-
ды. Оркестр мен дирижер 
арасындағы байланысты 
тарқатсаңыз...

– Егер шығарма жеңіл әрі 
қысқа болса, дирижерсіз ой
най алады. Бірақ, көптеген 
музыкалық шығармалардың 
темпі ауысады. Жалпы, «ди
рижер» сөзі француз тілінен 
аударғанда «бағыт беру» де
ген мағына береді. Алдыңда 
отырған оркестранттардың 
тілін таба білу қажет және 
мықты кәсіпқой музыкант болу 
шарт. Одан бөлек, дирижер 
оркестрдегі әуеннің үйлесімін 
білуі керек. Себебі, музыканың 
өзі үлкен гармония.

– Әлемді жайлаған 
індет көптеген саланың 

онлайнға көшуін талап етті. 
Карантинің өнер саласында 
салқыны байқалды ма?

– Коронавирус дерті 
барлық саланы өзгертті. 
Бірақ, өнер мен мәдениетке 
қызығушылар үшін панде
мия кедергі емес. Керісінше, 
сала өкілдері өздерін басқа 
қырынан көрсетуге, аудито
риямен байланыстың жаңа 
тәсілдерін пайдалана отырып, 
жұмыс істеуге көшті. Оф
лайннан онлайнға көшудің 
оңай болмағанын кімкім де 
мойындайды, үйде отырып 
жұмыс істеуге тура келді. 
Сахнаға шығып үйренген 
кәнігі өнер адамдары көнуге 
мәжбүр болдық. Әлеуметтік 
желілермен бұған дейін де 
тұрақты жұмыс істегеннің 
арқасында аудитория жинау 
аса қиындық туғыза қойған 
жоқ. Қаралым жөнінен филар
мония өнерпаздары алдыңғы 
шептен көрінді, тыңдарманмен 
байланыс үзілген емес. Шын 
талантқа шекара жоқ, каран
тин кедергі емес екеніне көптің 
көзі жетті.

– Симфониялық туын-
дыларды тыңдау сезімге 
бөлейді. Дегенмен, қоғамда 
«Мен мұны түсінбеймін, 
тыңдап отырып, ұйқым 
келеді» дейтіндер жоқ емес. 
Осыған алыпқосарыңыз 
бар ма?

– Классикалық музы
ка – ешқашан мәнін және 
тыңдарманын жоғалтпайтын 
бірденбір өнер саласы. 
Әсіресе, симфониялық туынды
ларды тыңдау жанға да, тәнге 
де пайда тигізеді. Оны теледи
дардан, плейерден тыңдасаңыз, 
түсінбеуіңіз мүмкін. Арнайы 
залға келіп, тыңдасаңыз жан 
рахатына бөленесіз. Өйткені, 
классика ешқашан ескірмейді. 
Жақында алыс ауылдағы 
ағайындарым концертке келіп, 
менің өнерімді 27 жылдан 
бері бірінші рет тамашалады. 
Таңданыстарын жасырмады, 
өнердің шексіз әлем екеніне 
тағы бір көз жеткізді. Бұл да со
лай. Классикалық музыканың 
тұрақты тыңдарманына айналу 
үшін оның маманы болу, ар
найы білім алу міндетті емес. 
Бастысы, орындалып жатқан 
шығарманың қысқаша тари
хымен танысып алуыңыз ке
рек. Қалғаны музыканттың 
шеберлігіне байланысты дер 
едім.

– Президент Қасым
Жомарт Тоқаев Жолда уында 
мәдениет саласы қыз мет
керлерінің мәртебесін арт-
тырып, міндетті әлеу меттік 
жеңілдіктер қарас тыруды 
тапсырған болатын...

– Мәдениет саласының 
ауқымы қашанда кең болып 
қала бермек. Елдің рухани да
муы мен кемелденуіне өзіндік 
үлес қосып келе жатқан салаға 
лайықты түрде назар ауда
ру – маңызды міндеттің бірі. 
Осыған ерекше көңіл бөлінгені 
қуантарлық. Мәдениетті наси
хаттауда алға қойған мақсатқа 
қол жеткізу жолындағы 
жұмыстар жалғаса береді.

– Сұхбатыңызға рахмет! 
Шалқар шабыт, шығар ма
шылық табыс тілейміз!

Әңгімелескен
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,

«Сыр бойы»
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«Классика 
ескірмейді»

Анар ЖАҢБЫРБАЕВА, 
облыстық филармония жанындағы 
камералық оркестрдің көркемдік жетекшісі:

«Әннің де естісі 
бар, есері бар, 
тыңдаушының 

құлағын кесері бар». 
Осы есті әндердің 

қатарына, ең алды-
мен, классикалық әуендерді 

жатқызсақ, ешкім дау айтпасы 
анық. Өйткені, медицина сан ғасырдан 

бері нотасы өзгермеген классикалық туындылардың 
тыңдарманға ерекше көңіл күй, жан дүниеге тыныштық 
сыйлайтынын дәлелдеген. Классикалық музыка 
әлемінде әсіресе скрипкашының шоқтығы биік. Бүгін 
біз облыстық филармония жанындағы камералық 
оркестрдің көркемдік жетекшісі, Мәдениет саласының 
үздігі Анар Жаңбырбаевамен классикаға деген 
құштарлық және сазды скрипканың сыры жайында 
әңгімелескен едік.

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», 
«Ақмешіт 

жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналас-

тырғыңыз 
келсе: 70-00-52 

 телефон ы арқылы 
байланысуға 

болады. 
E-maіl: 

smjarnama
@mail.ru

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

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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР»

КУРСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% 

ЖЕҢІЛДІК

Бұл препарат отандық және 
халықаралық құжаттармен 

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

қуықасты безінің қатерлі ісігі мен 
белсіздік сияқты ауруларды кешенді 

емдеуде қолдану ұсынылған.

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

Оразбаев Муратхан Орал қаласы

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

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


