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• 2000 жылы Алматыда 
жазушы Сәбит Мұқановтың 
туғанына 100 жыл толуына орай 
ескерткіш ашылды. 

• 2014 жылы Атырау облысы 
Махамбет ауданы Ақжайық 
ауылындағы сарматтардың 
қор  ғанын қазу кезінде алтын 
білезіктер мен сырғалар, киімге 
тағылған көптеген алтын 
бұйым дар, сондай-ақ, темір қы-
лыштар, қанжарлар, қола айна, 
керамикалық ыдыстардың қал-
дықтары, жебе ұштары сияқты 
ерекше заттар табылды. 

• 2015 жылы МАГАТЭ 
басқарушы кеңесі Қазақстанмен 
елдегі аз байытылған уран 
банкін құру және басқару бо-
йынша келісімді мақұлдады.

• 2018 жылы қоғамды ұлттық 
мәдениет пен бірегейлікті 
сақтау мен қайта жаңғырту 
идеясының төңірегінде одан әрі 
топтастыру мақсатында Ұлттық 
домбыра күні бекітілді. Бұл 
күнді қазақстандықтар шілденің 
бірінші жексенбісінде атап 
өтеді. 

• 2019 жылы Нұр-Сұлтан қа-
ласының Тәуелсіздік сарайында 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевты салтанатты ұлық-
тау рәсімі өтті. Ант беру 
рәсімінен кейін, Мемлекеттік 
Әнұран орындалып, Қасым-
Жомарт Тоқаевқа Қазақстан 
Рес публикасы Президентінің 
куәлігі, төсбелгі, Президент 
штан дарты және «Алтын 
Қыран» ордені табысталды. 

• 2019 жылы Мемлекет бас-
шысы ҚР Президенті жанынан 
Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесін құру туралы Жарлыққа 
қол қойды. Ұлттық кеңестің 
негізгі мақсаты – мемлекет 
саясатының өзекті мәселелерін 
жұртшылық, саяси партиялар, 
азаматтық қоғам өкілдерімен 
бірге талқылап, ұсыныстар мен 
ұсынымдарды тұжырымдау.

• 1994 жылы Қазақстанның 
отын-энергетика әлеуетін 
пайдалану саласындағы мем-
лекеттік саясатты тиімдірек 
жүргізу мақсатында ҚР Энер-
гетика және отын ресурстары 
министрлігі екіге бөлініп, 
Энергетика және көмір өнер-
кәсібі министрлігі мен Мұнай 
және газ өнеркәсібі министрлігі 
құрылды. 

• 2011 жылы Алматыда «Ер 
Төстік» анимациялық фильм-
дерінің І Қазақстандық фестивалі 
өтті. Ол  Қазақстандағы ани-
мация дамуының проб ле-
маларына назар аударту үшін 
ұйымдастырылған. 

• 2013 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаев Өзбекстан Республи-
касына ресми са пары барысында 
Қазақстан Ел шілігінің жаңа 
ғимараты мен Ташкенттегі 
«Абай» ескерт кішінің ашы-
луына қатысты. 

• 2019 жылы Қазақстанда 
Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл агенттігі құ-
рыл  ды. Оның міндеті 
– сы   байлас жемқорлыққа қа -
тыс  ты қылмыстық құқық бұзу-
шылықтарды анықтау, жолын 
кесу, ашу және тергеу жүргізу.

• 1995 жылы Алматыда 
Ғалымдар үйінде Қаныш 
Сәтбаев атындағы халықаралық 
қордың ашылу салтанаты болды. 

• 2013 жылы Абайдың «Қара 
сөздер» кітабы алғаш рет поляк 
тіліне аударылды. 

• 2019 жылы Шығыс Қа-
зақстан облыстық ауру ха-
насында алғаш рет елордалық 
Юрий Пя кардиоклиника дәрі-
герлері жүрекке аса күрделі ота 
жасады. 

• 2019 жылы Шанхай ын-
тымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттер басшылары 
кеңесі 19-отырысының қоры-
тындысында Бішкек декла-
рациясына қол қойылды. 

100 мыңыншы 
тұрғын
екпе алды

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 
Шетелдік инвесторлар кеңесінің 
33-ші пленарлық отырысы онлайн 
форматта өтті.

Шикізаттық емес тауарлардың экс пор-
тын дамытуға арналған жиынға ірі транс-
ұлттық компаниялардың басшылары, 
мем   ле  кеттік органдардың жетекшілері 
және ха лық аралық ұйымдардың өкілдері 
қатысты.

Отырысты ашқан Қазақстан Президенті 
шикізаттың ұзаққа созылған суперциклы 
аяқталып келе жатқанын айтты. Ұлттық 
эко номикаларды жасылдандыру жө нін -
дегі жоспарлар мен болжамдар мем лекет-
тік саясаттағы нақты шараларға айналуда. 
Бұл Қазақстан экономикасын әртарап-
тандырудың, озық технологияның, ауқымды 
түрде «жасылдандырудың» баламасы жоқ 
екенін көрсетеді.

– Қазақстан экономикалық жүйе ретінде 
тек ішкі инвестицияға, ішкі сұраныс пен 
шикізат экспортына ғана сүйене алмайды. 
Еліміз сапалы шетелдік инвестиция тарту 
үшін мейлінше қолайлы жағдай жасау 
саясатын жалғастыра береді. Біз өңірдегі 
және ТМД-дағы көшбасшылық орнымызды 
сақтауға мүдделіміз, – деді Мемлекет 
басшысы.  

Президент жиынға қатысушылардың 
назарын өңделген өнімнің экспортын дамыту 
қажет екеніне аударды. Бұл шикізаттың 
құбылмалы бағасынан сақтанудың кепілі 
және ұлттық экономиканың сапалы әрі 
сұра нысқа ие тауар өндіру, сондай-ақ, қыз-
мет көрсету қабілетінің көрсеткіші болып 
табылады.   

Мемлекет басшысы өз сөзінде әлемдік 
сауданың құлдырауы Қазақстанды да айна-
лып өтпегенін атап өтті. Былтыр елі міздің 
сыртқы тауар айналымы 85 миллиард 
АҚШ долларын құрады. Бұл көрсеткіш 
2019 жылмен салыстырғанда 13 процентке 
төмен.

– Қазақстанның шикізаттық емес 

тауарларының экспорты 2,8%-ке ғана 
төмендеп, 15 миллиард долларды құрады. 
Биылғы дағдарыс кезінде біз шетелден 
18 миллиард доллардан астам тікелей 
инвестиция   тарта алдық.  Былтыр шетелдік 
компаниялардың қатысуымен жалпы 
құны 1,6 миллиард доллар болатын 41 
инвестициялық жоба іске асырылды. 7 
мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Бүгінде 
әлемдік экономиканың қайта қалпына 
келуіне орай Қазақстан да экономикалық 
өсімнің қарқынын үдетеді. Үкіметтің 
болжамы бойынша 3,5%-ке дейін өсім 
болуы керек, біз одан да жоғары көрсеткіш 
күтеміз, – деді Президент.

Мемлекет басшысының айтуынша, 
Қазақ станның экономикалық моделі экс-
портты экономикалық дамудың маңызды 
факторы ретінде қарастырады. Еліміздің 
өңдеу өнеркәсібінің қосымша экспорттық 
әлеуеті 10 миллиард долларға, сондай-ақ, 
қызмет көрсету саласындағы экспорттық 

әлеуеті де 10 миллиард долларға бағаланады. 
Шикізаттық емес тауарлар экспортының 
көлемін 2025 жылға қарай 41 миллиард 
долларға дейін арттыру орта мерзімдегі 
мақсат саналады.  

– Экспортты қолдау үшін 1,2 миллиард 
долларға жуық қаржы бөлінді. Осы ретте 
экспортты дамыту жөніндегі жоспарымыз 
институционалды тұрғыдан да, қаржылық 
жағынан да қолдауға ие болды. Сонымен 
қатар тауар экспорттаушыларды қолдау 
жүйесін жақсартуға байланысты ұсыныс-
та рыңызды естігім келеді. Азия даму бан-
кінің экспортты қолдау архитектурасын 
реформалау жөніндегі ұсынысы ерекше 
назар аударуға лайықты. Цифрлық транс-
формация, ең алдымен, шағын және орта 
бизнес үшін  сауда шығындарын қысқартады 
деген оймен келісемін. Осыған байланысты 
Сауда және цифрлық даму министрлігіне 
Азия даму банкімен бірлесіп, экспортты 
қолдау жүйесін цифрландыру жөнінде 

нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент әлемде кең қолданылатын 
экспорттық несиелерді субсидиялау те-
тігінің Қазақстанда әлі де қолға алынбай 
отырғанын айтты. Оның айтуынша, ақ-
шаның тауар экспорттаушыларға еш қандай 
кедергісіз, жедел жетуі және ақылмен, 
есеппен жұмсалуы маңызды.

– Былтыр Қазақстан алғаш рет 100-ге 
жуық отандық тауар экспорттаушыны Aliba-
ba халықаралық электронды платформасына 
шығарды. 4 мыңнан астам қазақстандық 
тауар түрлерін әлемдік нарыққа шығару 
мүмкін болды. Шекаралар жабық болған 
кезде экспорттар легін жабылып қалған 
дәс түрлі бағыттардан жаңа нарықтарға шы-
ғару ға бағыттай алдық, – деді Мемлекет 
басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев сапалы әрі 
экологиялық таза мал шаруашылығы 
өнімдерінің экспорты басым бағыттардың 
бірі болуға тиіс деп санайды. Бұдан бөлек 
Мемлекет басшысы былтыр транзиттік 
теміржол тасымалы 17%-ке артқанын 
жеткізді. Контейнерлік тасымалдар өсімнің 
негізгі факторы болды. Мемлекет басшысы 
Қазақстанның темір жол әлеуетін сақтауды 
және күшейтуді міндеттеді.

– Былтыр шамамен 900 мың контейнер 
тасымалданған. Оның 91 процентке жуығы 
Қытай – Еуропа – Қытай бағытына тиесілі. 
Қазақстан Азия мен Еуропа арасындағы құр-
лықтағы тасымалда негізгі рөл атқаратынын 
сеніммен айтуға болады. Қазақстан – 
Қытайдың «Бір белдеу – бір жол» жаһандық 
жобасын іске асыруда маңызды әрі сенімді 
серіктесі. Біз өзара тиімді ынтымақтастықты 
одан әрі дамытуға мүдделіміз. Кеңестің 
көптеген мүшелері, атап айтқанда, «General 
Electric», «Марубени», PWC компаниялары, 
Дүниежүзілік банк көлік-логистикалық қыз-

меттердің, оның ішінде, «Қорғас» шекара 
маңы ынтымақтастығының халық ара лық 
орталығы қызметінің тиімділігі мен сапа-
сын арттыру мәселесіне назар аударды. 
Бұл, шын мәнінде, шешімін күткен күрделі 
мәселе. 

«БІЗ КӨШБАСШЫЛЫҚ ОРНЫМЫЗДЫ 
САҚТАУҒА МҮДДЕЛІМІЗ»

 №3 қалалық емханада облыстың 
100 мыңыншы тұрғыны вакцина 
алды.  Қызылорда қаласының тұрғыны 
Гүлнар Құлжанова вакцинаның бірінші 
компонентін салдыруға келген. Оған сый-
құрмет көрсетілді. QazVac вакцинасын 
таңдаған ол өзгелерді де екпе алуға 
шақырады.

– «Қайсар» волейбол клубында аспаз болып 
еңбек етемін. Індетке қарсы вакцина алуға өз 
еркіммен келдім. Екпе алған 100 мыңыншы тұрғын 
ретінде күтпеген жерден сыйлыққа ие болып 
тұрмын. Өте қуаныштымын. Отандық QazVac 
вакцинасын салдырдым. Өз денсаулығымыз – өз 
қолымызда. Мамандар кеселдің бетін қайтарудың 
бірден-бір жолы  екпе салдыру екенін айтуда. 
Сондықтан көпшілікті вакцина алуға шақырамын, 
– деді ол. 

Жалпы №3 қалалық емханаға осы күнге дейін 
9649 доза коронавирусқа қарсы вакцина келіп, 
оның 8583-і, яғни, 88,9% -і бірінші турда салынды. 
Ал вакцинаның екінші компоненті – 7945 доза, 
оның 5938-і (74,7 %) салынды. Қазіргі кезде 
Спутник-V, Hayat-Vax және QazVac вакцинасы 
егілуде.

«СБ» ақпарат

ҚУАҢШЫЛЫҚТА 
ТУҒАН 
ҚҰЛЫНШАҚ

Таңертең Аралдан шыққалы ақ «Нива» бір тынбады. 
Өзі де сәлден соң ұзақ жолды ауырсынғандай жүйкеге тиер 
сырыл қосты. Жолсерік жігіт газды ышқынта басса да, 
«бар қауқарым осы» дегендей жүрісін өндітпеді. Ал мендегі 
– кешке дейін Сырдағы қуаңшылық қысқан ауылдарды 
аралап үлгерем бе деген ой.

Қызылорда-Шымкент- 
“Набат” операциясы

Аймақ басшысы алдымен халықтың 
өмірі мен денсаулығына қатысты іс-
шараларға тоқталды. Өңір бүгінде 
«жасыл аймақта» болса да, пандемиямен 
күрес негізгі міндет болып қала береді.

– Дәрі-дәрмек мәселесі толық ше-
шіліп, 2 айлық қоры қалыптасты. Соны-
мен қатар, дәрі-дәрмек сатып алуға 
жергілікті бюджеттен 488 млн теңге 
бөлінді. Сұранысқа ие дәрі-дәрмектің 
қол жетімділігіне мониторинг жүр гі-

зілуде. Халықты вакциналау бойын ша 
ауқымды жұмыс жалғасуда. Бү гінде 106 
егу кабинеті бар, оның 91-і аудандық 
деңгейде. Сонымен қатар, шалғайдағы 
елді мекен тұр ғын дарын вакциналау 
үшін 39 мобильді топ құрылды. Осы 
жыл дың 1 ақпанынан бастап 129 050 
доза вакцинаның бірінші компоненті 
жеткізілді, оның 74%-тен астамы, яғни 95 
963 доза қолданылды. Екінші компонент 
бойынша 87 300 доза жеткізіліп, оның 

46,8%-і – 40 877 доза кестеге сәйкес 
қолданылды. Вакциналарды тасымалдау 
«суық тізбек» жағдайын сақтай отырып, 
арнайы термоконтейнерлерде жүзеге 
асырылады, – деді Г. Әбдіқалықова.

Өңір басшысы баяндағандай, пан-
демия жағдайына қарамастан, облыс 
экономиканың даму қарқынын сипат-
тайтын бірқатар көрсеткіштер бойынша 
оң динамиканы сақтап қала алды. Атап 
айтқанда, өткен 5 айдың қорытындысы 
бойынша өнеркәсіп өндірісінің өсімі 
байқалады. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 
– 12,8%-ке, ауыл шаруашылығының 
жалпы өнімі 2,5%-ке өсті. Сондай-ақ, 
жұмыс істеп тұрған шағын және орта 
бизнес саны 7,3%-ке – 46,3-тен 49,7 
мыңға көбейді.

Теңіз қолтығында 
өткен өмір

АЙМАҚ АХУАЛЫ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ МЕЖЕ
10 маусымда облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Президент 

жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз 
мәслихатында өңірде Елбасының стратегиялық бастамалары мен 
Мемлекет басшысының Жолдауы аясында берілген тапсырмаларды 
іске асыру, мемлекет пен қоғамды жан-жақты жаңғырту бойынша жүріп 
жатқан кешенді жұмыстар барысын баяндады.

Тағы да тілшілік тіршілік. 
Тағы да сусыз көл мен отсыз 
жердің жайы. Ал осы екеуі қо-
сылғанда мал бабы жайлы жайба-
рақат айту тым қиын-ау. Иә, 
сапар көңілсіздеу басталған еді.

Азанмен Сапақ, Аралқұм, 
Қамыстыбас ауылының үстімен 
өткенбіз. Ұлы жолдың екі жағы 
көк атаулыдан биыл мақұрым. 
«Бұл байғұстар не тауып жүр 
екен?» деп кездескен төрт түліктің 
бәріне жабырқай қарайсың. 
Әсіресе, түйе көп мұнда. Жерден 
бірдеңе шалып жеген болады. 
Былтыр ғана бес жасар баладай 
көрінген бұлардың қос өркеші 
қазір тым салбыраңқы. Ал өлі 
жүні биыл түспейтін секілді...

Қамыстыбастағы темір 
жол өткелінен өткенде бір үйір 
жылқы жол жиегінде тұр. Саяқ 
жүрген деуге де келмейді. Мен 
де үйір деп жұмсарта салдым-
ау, әйтпесе, мұндағы Қамбар ата 

тұқымының қатары селдір. 
Апырм-ай, үйірге ерген 

құлын аз екен-ау. Үш-ақ төл. 
Тірсегі майыса қалтырайды. 
Қалтырамай қайтсін, биеде 
сүт жоқ. Әлсін-әлсін енесінің 
бауырын түрткенмен, езуі көбік-
тенбейтінін құлыншақ қайдан 
білер?! Әсіресе, шеткері тұрған 
қасқа құлынның қимылы әлсіз. 
Көкке тойып, ойнақ салар оның 
«балалығы» жұтаңдық арасында 
жүр.

Рас, көргеніміз қоңды емес. 
Құйрық-жалы сұйылған. Бір 
сөзбен айтқанда, жүдеу малдың 
сиқынан менің денем тоңазиды. 
Тіпті, күн шақырайып тұрса 
да. Құм суыра беретін мұндағы 
ыстық жел аузы-мұрнымды 
әлдеқашан бітеп еді. Қышырлата 
тістенесің. Оның да кімге екені 
белгісіз...

Журналистің жолсапарын 
келесі саннан оқисыздар
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Өкініш өзекті 
өртемесін десек...
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Модератор: – Сырдария өзенін-
дегі су тапшылығы біраз тірлікке 
салқынын тигізе бастады. Әсіресе, 
егінмен күн көріп отырған шаруа-
лардың алаң көңілі басылар емес. 
Мәселе шырмалып бара жатыр. 
Мұны қалай шешесіздер?

Облыс әкімі: – Қазіргі кезде сумен 
қам тамасыз ету – ең өзекті мәселенің 
бірі. Өздеріңіз білесіздер, аймақ Сыр
дария өзенінің төменгі ағысында орна
ласқан. Сондықтан су деңгейі, су
мен қамтамасыз ету жағдайы көрші 
Өзбек стан, Қырғызстан, Тәжікстан ел
деріне байланысты. Жалпы жағдайды 
қарасақ, биыл көршілес елдер де қиын 
жағдайға тап болып отыр. Мысалы, 
Қырғызстандағы сыйымдылығы 15 млрд 
текше метр «Тоқтағұл» су қоймасында 
баржоғы 78 млрд текше метр су бар. 
Сондықтан осы мемлекеттердің әр
қайсымен жеке келіссөздер жүргізумен 
Үкімет, Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігі айналысып 
жатыр. Бірақ су транзит арқылы өте
тіндіктен үшжақты  келісім дер де жос
парланып отыр. Сондықтан бұл жөнінде 
ұсыныстар бердік. Бү гінде облыс 
аумағына секундына 555 текше метр су 
келіп жатыр. Судың мұн дай мөлшері 
күрішті бірінші бас тыруға мүмкіндік 
берді. Әрі қарай Үкімет, министрлікпен 
дақылдарды су мен қамтамасыз ету 
үшін жұмыс істей тін боламыз. Облыста 
арнайы штаб құрылды. Күнделікті 
менің бас қаруыммен жағдайды бақылап 
отырмыз. Аудандардағы ахуалды жіті 
назарда ұстап, шаруашылықтарға 
суды кезекпен берудеміз. Бұл жерде 
ең бастысы – суды шаруашылықтарға 
бірқалыпты бөлу. 

– Байқоңыр қаласындағы Қа зақ -

стан азаматтарының өмір сапа сын 
жақ сарту үшін қанша тұрғын үй са-
лынады? Халықты әлеуметтік тұр-
ғыда қорғау мәселесі қалай шешілуде?

– Кейінгі уақытта Байқоңыр қала сын 
дамыту жұмыстарына Қазақ стан жағы 
да үлес қосуда. Қаланың дамуына Ресей 
тарапы қолдау көрсетеді. Дегенмен, 
кейінгі жылдары Қазақстан тарапы 
белсенді қатысуда. Мысалы, ел қаражаты 
есебінен жаңа мектеп, аурухана салын
ды. Сондайақ, қалада 5 тұрғын үй 
құрылысын салу жоспарлануда. Нысан
ның негізгі жұмыстары биыл жүргізіліп, 
келесі жылы да жалғасады. Мұнан 
бөлек, қалаға жақын орналасқан Ақай 
ауылы мен Төретам кентінің әлеуметтік 
мәселелеріне де көңіл бөлудеміз. 

Нұршапағат Несіпбаев, Хабар-24 
арнасы:  – Менің сұрағым «Қайсар» 
фут бол командасына қатысты бол-
мақ. Қазір облыстарда футбол клуб-
тарына қандай қолдау көрсетіліп 
жат қанынан хабардармыз. Бірақ 
соған қарамастан, «Қайсар» клубы 
Премьер-лигада соңғы орында. 
Салыстырмалы түр де айтсақ, бюд-
жеті әлдеқайда аз «Ақжайық» коман-
дасынан да төмен нәтиже көрсетіп 
келеді. Осыған байла нысты қандай 
да бір шаралар қолданыла ма? 

Облыс әкімі: – «Қайсар» клубына 
пандемияға дейін 4 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлінді. Команда құра
мында мықты легионерлер болған. 
Бірақ пандемия кезінде біраз өзгерістер 
енгіздік. Біріншіден, бөлінген ақшаны 
1,2 млрд теңгеге дейін төмендеттік. Көп
теген легионермен келісімшарт тоқта
тылып, отандық жаттықтырушы, менед
жерлердің жұмыс істеуіне рұқсат бердік. 
Команданың 60 проценті жергілікті 

фут болшылардан жасақталды. Енді 
қаржы мәселесіне келетін болсақ.  Бірін
шіден, облыстық бюджеттен қарал
ған 1 млрд 600 миллион теңгенің 400 
миллион теңгесі «Қайсар» коман да
сының былтырдан қалған тренерлер 
мен ойыншыларының қарызына бе
рілу де. Айта кету керек, «Қайсар» ко
ман дасы ғана емес, «Байқоңыр» ко ман
дасы да жаттығу жүргізіп жатыр. Бір 
ғана «Қайсар» футбол орталығында 
бүгінде 500ден аса бала футболмен 
шұғылдануда. Сонымен қатар әйел
дер футболын дамыту барысында ор
та лық жанынан қыздар командасы 
құрылып, жарыстарға қатыса бастады. 
«Қайсардың» көрсеткіші төмендегені 
белгілі. Команда құрамы жас, бірақ 
потенциалы бар. Жергілікті мықты 
жат   тықтырушы, менеджерлермен бір
ге әрі қарай да жұмыс істей береміз. 
«Қайсар» барлық командамен ойнаған 
жоқ, әлі де қарсыластарын басып озып, 
жанкүйерлерін қуантады, жақсы көр
сеткішке жетеміз деген ойдамын.

Асхат Ниязов, «Хабар-24» 
арнасы: – Соңғы рет Арал ауданына 
жұмыс сапарымен қашан бардыңыз? 
«Хабар-24» телеарнасында «Әкім» 
бағдарламасы бар. Ауданға бар-
ғаны мызда, жергілікті тұрғындар 
малының қырылуына байланысты 
мәселелерін айтқан болатын. Биыл 
қуаңшылық пен мал азығының 
жетіспеуіне байланысты 500-ге жуық 
мал шығыны болды. Тағы бір мәселе, 
Арал ауданынан 60 шақырым жерде 
Жамбыл ауылы бар. Бірнеше жыл 
бұрын аудан орталығынан ауылға 
дейін жол салуға қаржы бөлінгені 
айтылды. Қаржы бөлінді. Жұмыс 
басталғанымен, бірақ аяғына жетпеді. 

Бүгінде жолдың сапасыздығы жолау-
шылар қатынасына айтарлықтай 
кедергі келтіруде. Бұған аудан әкімінің 
шамасы жетпейді. Сондықтан бұл 
мәселеге өзіңіздің араласқаныңыз 
дұрыс болар...

Облыс әкімі: – Биылғы сәуір, 
мамыр айларында Арал ауданына 4 рет 
жұмыс сапарымен бардым. Әр сапар 
сайын барлық ауылға бару мүмкін 
емес. Малдың қырылуына байланысты 
мәселемен таныспын. Білесіздер, 
биыл қыс ұзақ болды, аудан аумағына 
қыста қар, көктемде жаңбыр аз жауды. 
Сондықтан жайылымдық жерлердегі 
шөптің шығымы да төмен. Соған 
байланысты, наурыз, сәуір айларында 
300ден астам жылқы, 150ге жуық ірі 
қара малдың өлімжітімі тіркелді. Осы 
жағдай орын алған Беларан, Аманөткел, 
Райым секілді жеті ауыл өкілдерін 
жинап, Қамбашта кездестім. Бұл жағ
дайға байланысты тиісті шаралар қабыл
дануда. Кейінгі 23 аптада Жалағаш, 
Қармақшы аудандарынан, Ақтөбенің 
Ырғыз ауданынан қажетті жемшөп 
тасымалданып жатыр. Қазір жағдай 
тұрақталып, малдың өлімжітімге 
ұшырауы тоқтады. Бүгінде осы жағдай 
бойынша тиісті шаралар жасалуда.  Егер 
жылына 700 мың тонна қор дайындау 
қажет болса, біз одан да көбірек 
дайындау керек екенін түсіндік. Енді 
миллион тонна қор жинау жоспарлануда. 
Осы мәселеге байланысты Ауыл шаруа
шылығы министрлігімен келіс сөздер 
жүргіздік.  Малды жеммен қамта
масыз ету мақсатында «Азықтүлік 
келі сімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
арқылы жемдік дақылдар сатып алу 
бағы тында келісімшарттар жасалуда. 

– Құрылыс жұмыстарының көлемі 
де 62,5%ке артты. 198 мыңнан астам 
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 
берілді, бұл өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 29%ке 
артық. Жыл ішінде жалға берілетін 
945 пәтерлік 54 үй, оның ішінде 
Байқоңыр қаласында 250 пәтерлі 5 үйдің 
құрылысын жүргізетін боламыз. Облыс 
бойынша мемлекеттік бюджет есебінен 
әлеуметтік әлжуаз топтарға арналған 
тағы 342 пәтер жеке құрылыс иелерінен 
сатып алынады. Сондайақ, 965 
пәтерлік 44 ипотекалық үй және жеке 
инвесторлар тарапынан 248 пәтерлік 7 
үйдің құрылысы жүргізілуде. Мемлекет 
басшысының тапсырмасына сәйкес 
құрылыс салушылар, банктер және 
өзге де мүдделі ұйымдармен тұрғын үй 
саясатын дамытудың жаңа бағыттарын, 
оның ішінде жеке тұрғын үй қорында 
кезекте тұрғандар үшін жалдау 
ақысын субсидиялау тетігін енгізуді 
талқылаудамыз. Кезекте тұрғандар – 30 
690 адам. Жыл соңына дейін шамамен 
645 мың шаршы метр тұрғын үйді 
пайдалануға беру көзделіп отыр, – деді 
облыс әкімі.

Сондайақ, облыс басшысы жыл 
соңына дейін 456 миллиард теңгеден 
астам инвестиция тарту жоспарланғанын 
атап өтті. Өкінішке қарай, қолданыстағы 
кен орындарының сарқылуына 
байланысты мұнай өндірісінің 
төмендеу тенденциясы сақталуда. Бұл 
ретте 20212022 жылдарға арналған 
Қызылорда облысының мұнайгаз 
саласын дамытудың Жол картасы 
әзірленуде. Оған сәйкес жер қойнауын 
пайдаланушылар 79 жаңа мұнай және 
газ ұңғымаларын бұрғылайды. Сонымен 
қатар, биыл Арал акваториясының 
«Батыс» және «Шығыс» учаскелерін, 
Сырдария шөгінді бассейні аумағының 
бір бөлігін сейсмикалық барлау бойынша 
жобасметалық құжаттама әзірленген. 
Жұмыс 2022 жылы басталады.

– Индустрияландырудың үшінші 
бесжылдығы аясында біз құны 543 млрд 
теңгеден асатын 41 инвестициялық жоба 
бойынша жұмыс істеп жатырмыз, бұл 
7 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын 
құруға мүмкіндік береді. «Шалқия» кен 
орнында таукен байыту фабрикасының 
және кальцийленген сода зауытының 
құрылысын бастауды жоспарлап 
отырмыз. Осы 2 нысанда 2239 адам 
жұмыс істейтін болады. Сонымен 
қатар, отандық инвесторлармен томат 
өнімдерін өндіру, ет және жұмыртқа 
бағыты бойынша құс фабрикасын салу 
жобаларын жүзеге асыру бойынша 
жұмыс істеп жатырмыз. Жылыжай 
шаруашылығын одан әрі дамыта 
отырып, ағынды сулардан органикалық 
тыңайтқыштар мен биогаз өндіру 
жобасын әзірлеудеміз. Сондайақ, 
шетелдік инвесторлармен тері, жүн 
өңдейтін және күріш сабанынан 
целлюлоза өндіретін бірлескен 
кәсіпорын құруды жоспарлап отырмыз. 
Чех технологиясын қолдана отырып, 
сусындар мен шырындар шығару 
жобасы бойынша келіссөздер жүруде, – 
деді аймақ басшысы.

Ауыл шаруашылығы өндірісін 
дамытудағы негізгі міндеттердің бірі 
– егістіктерді сумен қамтамасыз ету, 
жайылымдар мен шабындықтарды және 
Арал теңізін қоса алғанда, көлдерді 
уақытылы суландыру. Өңір басшысы бұл 
ретте сумен байланысты проблемаларды 
ескере отырып, ауыл шаруашылығы 
өндірісін, әсіресе, егіншілікті әр
тарап тандыру, су ресурстарын тиімді 
пайдалану шаралары қабылданып жат
қанына тоқталды.

– Аймақтағы топырақтың қатты 
тұздылығын ескере отырып, күріштен 
толықтай бас тарта алмаймыз. Дегенмен, 
күріштің егіс алқаптарын азайтуға жұмыс 
жүргізудеміз. Осы жылдың өзінде күріш 
егісі көлемін 89,5 мың гектардан 83 мың 
гектарға дейін қысқарттық, келешекте 
бұл көрсеткішті 80 мың гектарға 
дейін қысқартамыз. Қазір күрішті суға 

бастыру 100 процентке орындалды. 
Алдағы уақытта ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілерге тұрақты 
табыс табуға мүмкіндік беретін ылғал 
сыйымдылығы аз соя, жүгері, майлы 
және жемшөп дақылдарының егістігін 
ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Қазір 
ылғал үнемдеу технологияларын енгізу 
қолға алынуда. Өткен жылы пилоттық 
режимде аквагельдерді қолдану 
сынақтан өткізілді. Биыл бұл тәжірибені 
кеңейтіп, жүгері мен жоңышқа өсіру 
үшін жаңбырлатып суаруды енгізудеміз, 
– деді Г.Әбдіқалықова.

Облыста мал шаруашылығын 
дамыту мақсатында да жүйелі жұмыстар 
жүруде. Мал басының барлық түрінен 
өсім байқалып отыр. Бұл ретте, 
жайылымдық жерлердің тиімділігін 
арттыруға айрықша басымдық берілуде. 
Сондайақ, балық шаруашылығын 
дамытудың 2030 жылға дейінгі аймақтық 
бағдарламасы жүзеге асуда. Бұл тауарлы 
балық көлемін 16 мың тоннаға дейін 
жеткізе отырып, әрі қарай көбейтуге, ал, 
балық өнімдерінің экспортын 2 есе – 8,5 
мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік 
береді.

Аймақ басшысы атап өткендей, 
алдағы 5 жылда агроөнеркәсіп кеше
нінде жалпы құны 58 млрд теңгеге 
76 инвестжоба жүзеге асырылады. 
Оның 42сі азықтүлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағытталған. 
Биылдың өзінде ауыл шаруашылығы 
тауарларын өңдеу, өсімдік, мал және 
балық шаруашылығы бойынша 8,7 
млрд теңгеге 21 жобаны жүзеге асыру 
көзделсе, жыл басынан бері 8 жоба: 
егін шаруашылығында – 4, бал арасын 
өсіруде – 2, мал шаруашылығында – 2 
жоба жүзеге асты. Сонымен бірге, азық
түлік қауіпсіздігін және әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік тауарлары 
бағасының тұрақтылығын қамтамасыз 
ету мақсатында тұрақтандыру қоры 
жұмыс істейді, 35 әлеуметтік дүкен 
және ірі сауда орындарында әлеуметтік 
бұрыштар бар.

– Азықтүлік тауарларын өндіру
шілер және сауда субъектілерімен 
бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу 
жөнінде 272 меморандумға қол 
қойылды. Өндірушілер, көтерме 
жеткізушілер және ірі сауда желілерімен 
12 монополияға қарсы келісім жасалды. 
Жыл басынан 15 азықтүлік жәрмеңкесі 
өтіп, онда 500 тоннадан астам ауыл 
шаруашылығы өнімі нарықтық бағадан 
1520%ке төмен немесе өндірушілер 
бағасына сатылды. Азықтүлік 
тауарларын өндірушілер үшін жыл 
соңына дейін тарифтерді көтермеу 
жөнінде су, жылу, электр энергиясын 
тасымалдаушылармен меморандумдарға 
қол қойылды, – деді облыс әкімі.

Облыста жұмыссыздық 4,9% 
деңгейінде сақталуда. Бағдарламаларды 
іске асырудың арқасында жыл басынан 
13,5 мыңнан астам жаңа жұмыс орны 
құрылды, оның 4 мыңнан астамы 
тұрақты. Соның ішінде жұмыспен 
қамту орталықтары арқылы 468 
мүмкіндігі шектеулі адам жұмыспен 
қамтылып, оның 57сі тұрақты 
жұмысқа орналастырылды. Өткен 
жылы қабылданған 2023 жылға дейінгі 
облыстың экономикалық даму картасы 
шеңберінде бизнеске 4,5 мыңнан астам 
тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік 
беретін 400 жоба ұсынылды. Былтыр 

7 миллиард теңгенің 89 жобасы іске 
асырылып, 1047 жұмыс орны құрылды. 
Қазір құны шамамен 14 миллиард теңгені 
құрайтын тағы 96 жоба іске асырылып, 
900 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Сондай
ақ, карта аясында 16 тойхана бизнесін 
өзге бағытқа ауыстырған. Бұл да өз 
кезегінде жұмыссыздық деңгейін ұстап 
тұруға және төмендетуге септеседі.

Айта кетерлігі, шағын және орта 
бизнес үшін несие ресурстарының 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында 2015 жылы құрылған 
«Қызылорда» өңірлік инвестиция 
орталығы 2000ға жуық кәсіпкерлік 
жобаларына 8 миллиард теңгеден астам 
несие берген. Оның 90%і – әдетте 
банктер қызығушылық танытпайтын 
ауылдық жерлердегі стартап жобалар. 
Үстіміздегі жылы орталық ауыл 
кәсіпкерлерінің 660 млн теңгеден астам 
сомаға 143 жобасын мақұлдады. Сондай
ақ, облыс әкімі Үкімет қолдауының 
арқасында инженерліккоммуналдық 
инфрақұрылымды дамыту мәселелері де 
шешімін тауып жатқанын атап өтті.

–  Бүгінгі таңда облыс тұрғындары
ның 97%і орталықтандырылған ауыз

сумен қамтамасыз етілген, 65%і табиғи 
газ пайдаланады. Жыл соңына дейін осы 
көрсеткішті 67,4%ке дейін жеткіземіз. 
Сондайақ су, кәріз желілерін қайта 
жаңғырту және салу бойынша құны 
1,4 млрд теңгені құрайтын жобаларды 
іске асыру жұмыстары жүргізілуде. 
400 шақырым шамасында жол, көпір 
өткелдері мен көшелерді жөндеуге және 
салуға 17 млрд теңгеден астам қаржы 
бөлінді. Ал әлеуметтік нысандардың 
ішінде оқу ошақтарына келсек, 2021 
жылы 2600 орындық 6 мектепті 
пайдалануға береміз. Оның екеуі – 800 
орындық жеке мектеп. Бұған қоса 3750 
орындық тағы 5 мектептің құрылысын 
бастауды жоспарлап отырмыз және 48 
мектеп қайта жаңғыртылады, – деді 
облыс әкімі.

Сонымен қатар, 550 орындық 
үш қосымша білім беру ұйымының 
құрылысы жүруде. Колледждердің мате
риалдықтехникалық базасын нығайту 
мақсатында Елбасының тап сырмасымен 
2021 жылы 475 орындық 3 жатақхана 
пайдалануға беріледі. Инклюзивті білім 
беруді дамыту мақсатында 47 балабақша 
мен 44 мектепте арнайы инклюзивті 
кабинеттер ашылады. Бұдан бөлек, 
бұқаралық спортты дамыту мақсатында 
биыл бюджет қаражаты есебінен 
ауылдық жерлерде 5 спорт кешені 
салынады. Сондайақ, корпоративтік қор 
қолдауымен тағы бір көпфункционалды 
спорт кешені салынып, мемлекеттік
жекеменшік әріптестік аясында 7 жоба 
іске асады деп күтілуде.

Өңірде Тәуелсіздіктің 30 жыл
ды ғына орай 266 ісшара өткізілмек. 
Соның ішінде Жалаңтөс баһадүрдің 
445 жылдығына арналған ісшаралар, 
республикалық айтыс, ақын, жырау Кете 
Жүсіптің 150 жылдығына жыраулар 
мен жыршылар байқауын өткізу 
жоспарланып отыр. Атақты күрішші, 
«дала академигі» Ыбырай Жақаевтың 
– 130, КСРО халық артисі, әнші Роза 
Бағланованың 100 жылдықтары атап 
өтілмек. Сонымен қатар Бәбіш молла, 
Жанкент, Сығанақ қалаларының 
орнында археологиялық зерттеулер 
басталды.

ТЫҢ БАСТАМАЛАР ДАМУҒА ДЕМ БЕРЕДІ
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова баспасөз мәслихатында БАҚ өкілдерінің сауалдарына орнықты жауап берді

Үкіметке шекарада, нақты айтқанда, 
«Қорғаста» контейнерлер қозғалысының 
нақты орналасқан жері, жол жүру уақыты, 
кідіру себептері көрсетілген өтпелі трекинг 
енгізуді тапсырамын. Ақпараттық жүйе 
Өзбекстан, Қырғызстан және басқа да 
көршілеріміздің арасында құрылатын барлық 
еркін сауда орталықтарында қызмет етуі 
тиіс. Қазіргі уақытта көлік қатынасы Үкімет 
саясатының басым бағыты болып табылады, – 
деді Президент.  

Мемлекет басшысы кеңес мүшелерінің 
алдында сөйлеген сөзінде Kaspi.kz 
компаниясының жетістігіне назар аударды. 
Ол Лондон қаржы биржасында IPO өткізіп, 
Қазақстандағы ең қымбат жария компания 
болды. Президент отандық қаржы техникалық 
қызмет көрсету секторының зор әлеуеті туралы 
айта келіп, озық технологиясы бар халықаралық 
компанияларда жұмыс істеген, тәжірибелі 
қазақстандықтарды тарту бағдарламасын іске 
қосу жөніндегі «KPMG» компаниясының 
бастамасын қолдауға шақырды. Бұдан бөлек 
Ұлттық банкке, Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігіне және Астана халықаралық 
қаржы орталығына «Дойче Банктің» ұсынысын 
зерттеп, Қазақстанда «жасыл инвестициялар» 
нарығын кеңейту бойынша нақты ұсыныс 
енгізу жүктелді.

Медициналық қызмет көрсету экспорты 
саласында Үкімет жеке медицинаны және 
медициналық туризмді енгізу ісін дамыту 
жөніндегі «General Electric» компаниясының 
ұсынысын қарастырады.

– Қазақстан – өзінің ғылыми әлеуетінің 
арқасында коронавирусқа қарсы QazVac 
отандық вакцинасын әзірлеп шығарған 
аз ғана елдердің бірі. Өткен аптада 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
Бас директорымен кездесу өткіздім. Бұл ДДСҰ 
QazVac вакцинасын төтенше жағдайларда 
пайдалануға кеңес беретін дәрідәрмектердің 
тізіміне енгізуді қарастырып жатыр. Біз 
вакцина көлемін арттыруға және оны шетелге 
экспорттауға дайын екенімізді атап өткім 
келеді, –  деді ҚасымЖомарт Тоқаев. 

Шетелдік инвесторлар өз сөздерінде 
таңдалған тақырыптың маңызы мен өзектілігін 
атап өтіп, Қазақстанда шикізаттық емес 
экспортты дамыту және инвестициялық 
тартымдылықты арттыру жөніндегі 
ұсыныстарын ортаға салды.

Президент жиынға қатысушылардың 
Қазақстандағы салық жүйесін одан әрі 
реформалау жөніндегі ұсыныстарына жауап 
берді.

– Үкіметке аталған мәселені мұқият 
пысықтауды тапсырдым. Бұл жерде қарама
қайшылықтар болмауы керек. Тұтастай 
салық салу жүйесін құрып, әлемдік үрдістер 
мен жетекші елдердің тәжірибесін мұқият 
зерделеуіміз қажет, – деді Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев қалдықсыз жасыл 
технологияларды енгізу жөніндегі Кеңес 
мүшелерінің ұсыныстары, өзінің осы салада 
берген тапсырмаларымен үндесетінін айтты.

– «Ernst&Young» компаниясының сутегі 
өндірісі жөніндегі ұсынысын назарға алдым. 
Бұл, шын мәнінде, «болашақтың жанармайы». 
Қазақстан энергетикалық держава ретінде 
оны өндіру, пайдалану және экспорттау 
технологиясын игеруге міндетті. Бұл бағытта 
жұмыстар басталып кетті. Мен оны үнемі 
бақылауда ұстаймын. Энергетика министрлігі 
мен «Қазмұнайгаз» ұлттық компаниясына 
жаңадан құрылған Жаңа технологиялардағы 
құзырет орталығы қызметінің басым 
бағыттарының бірі ретінде сутегі қуатын 
айқындауды тапсырамын, –  деді Мемлекет 
басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев сөз соңында 
Қазақстан инвестиция тарту жөніндегі 
белсенді жұмыстарды жалғастыра беретінін 
атап өтті. Бұл бағытта жоғары технологиялы 
тауарлардың және қызметтердің өндірушілері 
мен экспорттаушылары үшін барынша тиімді 
әрі қолайлы жағдай жасалады.

Отырыс барысында Еуропалық қайта құру 
және даму банкінің президенті Одиль Рено
Бассо, ПремьерМинистрдің орынбасары – 
Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді, 
Сауда және интеграция министрі Бақыт 
Сұлтанов, «Шетелдік инвесторлардың қазақ
стандық кеңесі» ассоциациясының басқарма 
төрағасы Ерлан Досымбеков, Азия даму 
банкінің вицепрезиденті Ашок Лаваса, «EY» 
жаһандық ұйымының клиенттерге қызмет 
көрсету мәселелері жөніндегі басқарушы 
партнері Энди Болдуин, «Бейкер Макензи» 
жаһандық атқару комитетінің мүшесі, 
«Бейкер Макензи Интернэшнл» компаниясы 
төрағасының орынбасары Констанц Ульмер
Айлфорт, Камеко корпорациясының 
президенті және бас атқарушы директоры 
Тим Гитцель, «Дойче Банктің» Солтүстік 
және Шығыс Еуропа бойынша аймақтық 
басқармасының бас атқарушы директоры 
Йорг Бонгартц, Еуразиялық даму банкі 
басқармасының төрағасы Николай Подгузов, 
«ERG» Директорлар кеңесінің төрағасы 
Александр Машкевич, «Дженерал Электрик» 
компаниясының вицепрезиденті, «Дженерал 
Электрик» компаниясының Ресейдегі және 
ТМДдағы президенті және Бас атқарушы 
директоры Рональд Джеймс Поллетт, 
«Лукойл» ЖАҚ президенті Вагит Алекперов, 
«Marubeni Corporation» компаниясының вице
төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі 
Ичиро Такахара, Орталық және Шығыс 
Еуропа елдеріндегі «PWC» компаниясының 
партнері, бас атқарушы директоры Ник 
Кош, Еуропа және Орталық Азия өңірі 
бойынша Дүниежүзілік банктің өңірлік вице
президенті Анна Бьерде, ТМДдағы «KPMG» 
Бас операциялық директоры, Басқарма 
төрағасының орынбасары Шон Майкл Тирнан 
сөз сөйледі.

«БІЗ КӨШБАСШЫЛЫҚ 
ОРНЫМЫЗДЫ 
САҚТАУҒА 
МҮДДЕЛІМІЗ»

АЙМАҚ АХУАЛЫ ЖӘНЕ
АЛДАҒЫ МЕЖЕ
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Жолға қатысты жағдайға кел-

сек, бұл орайда бөлінген қаржыға 
сәйкес жұмыстар жоспар бо
йынша орындалып келеді. Жол 
мәселесін түбегейлі шешу мүмкін 
емес. Жауапты сала басшысы 
бірнеше рет жол жағдайымен та-
нысты. Мәселе қазір бақылауда. 

Модератор: – Биыл ауыл 
әкім дерін сайлауы өтеді. Саяси 
науқанға дайындықтарыңыз 
қа лай? Сайлау неше ауылда 
өтеді?

Облыс әкімі: – Өңір бойын-
ша облыстық маңызы бар қала, 
кент және ауылдық округтерде 
146 әкім қызмет атқарады. Оның 
біразында өз уақытымен сайлау 
өткен. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес, ауылдар-
да тікелей сайлау болады. Аймақ 
аудандық маңызы бар қала, кент 
және ауылдық округ әкімдерінің 
жаңа форматтағы тікелей сайлау-
ын өткізуге толық дайын. Барлық 
аудандарда ауыл әкімдерін сайлау 
жүргізіледі. Әсі ресе, ең көп сай-
лау өтетін аудан дарға тоқталсам, 
Аралдағы 13, Жаңақорғандағы 13 
ауылда саяси науқан өтеді. Басқа 
аудандарда 3тен 6ға дейінгі 
аралықта сайлау өтетін ауылдар 
болады. Қазіргі кезде санитарлық 
нормаларды сақ тау, сайлау бо-
латын жердегі стандартты заң
дылыққа сәй кестендіру бойынша 
да да йындық жүргізілуде. 

Айнур Коскина, Vesti Kg: – 
Шыны зауыты құрылысының 
70 проценті аяқталғаны туралы 
ақпарат айтылып жүр. Зауыт 
құрылысы қалай жүргізілуде?  

Облыс әкімі: – Шыны зауы
тының стратегиялық ма ңызды 
жоба екенін білесіздер. За-
уыт іске қосылған кезде шетел-
ге шыны экспорттау мүмкіндігі 
туындайды. Құрылыс өте 
ауқымды. Сандар бойынша 
түсіндіретін болсам, зауыттың 
құрылыс жұмыстары 81,4%
ке, қондырғыларды монтаждау 
34,5%ке орындалды. Біз өз та-
рапымыздан зауытқа инженерлік 
инфрақұрылым тарту бойынша 
барлық жұмыстарды орындадық. 
Енді қалғаны – балқыту ваннасы 
мен күйдіру пешінің жабдығын 
монтаждау жұмыстары. Бұл 
жұмыстарды орындау елімізде 
жоқ, жоғары білікті мамандар-
ды қажет етеді. Қазіргі уақытта 
алғашқы 49 шетелдік  маман 
зауытқа келді. Өкінішке қарай, 
карантинге байланысты былтыр 
жабдықты монтаждау үшін ше-
телден мамандар келе алмады. 
Биыл мамандар елінен шығу үшін 
2 кезеңнен тұратын COVIDке 
қарсы вакциналау про цесінен 
өтті. Қазір жұмыстар белсенді 
түрде жүргізілуде. Құры лыс ба-
рысы үнемі бақылауда. Қалған 
жұмыстар аяқталуы үшін 4 ай 
уақыт қажет. 

– Зауыттың алғашқы өнімі 
қашан нан бастап шыға бастай-
ды?

Облыс әкімі: – Жұмыстың 
аяқ тал уына 4 ай бар десек, біздің 
ойымызша, қазан, қараша айла-
рында алғашқы өнімдер сынақтан 
өткізіліп, кейін зауыт толықтай 
іске қосылады. 

– Вакциналау туралы да сұ
рағым келеді. Неліктен вакци
наның бірінші компонентін 
ал ғандар саны толықтай екпе 
алған дардан әлде қайда көп?

Облыс әкімі: – Вакцина-
лау жұмыстары бүгінде кесте 
бойынша жүргізілуде. Бірінші 
компонентін алғаннан соң ара-
да 21 күн өткесін ғана екіншісі 
салынады. Өздеріңіз білесіздер, 
Спутник V вакцинасының екінші 
компонентін алу мерзімі 45 күнге 
ұзартылды. Жалпы барлығы 
автомат тандырылған жүйе, кесте 
бойынша жасалуда.

– Сіз облыстың басшы
лы ғына келгелі 1 жылдан аса 
уақыт өтті. Осы кезге де йінгі 
жұмысыңызды қалай баға
лайсыз?

Облыс әкімі: – Менің ойым-
ша, жұмысты дұрыс жолға қойып, 
нақты мақсат пен жоспарға сай 
еңбек етсек, сондайақ, кәсіби 
білікті мамандардан құралған ко-
манда барда барлығын жасауға 
болады. Қазір бірқатар саланы 
дамытуға бағытталған кешенді 
бағдарламалар, Жол карталары 
қабылданды. Облыс логистика 
жағынан өте ыңғайлы. Теміржол 
желісі барлық аудандардан өтеді, 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автодәлізі облыс үстін кесіп жа-
тыр. Өткен жылы 6 көрсеткіш 
бойынша төмен нәтиже бол-
са, биыл қазірдің өзінде даму-
да динамика бар. Әзірге тек 
мұнай өндіру саласы бойынша 
көрсеткіш төмен. Бізде бұған 
қатысты жоспар дайындалды, 79 
жаңа ұңғыма қазылатын болады. 

Дарын Сағитов, «Qazaqstan» 
ұлттық арнасы: – Әлеуметтік 
же лілерде Қызылордада араб
тар дың аң аулап жүрген виде-
осы тарап кетті. Тіпті аң аулау 
үшін жерді сатып жіберіпті де-
ген де әңгіме бар. Заң бойынша 
бұл мүмкін емес, әрине. Жалпы 
аң аулауға арабтар рұқсатты 
қайдан алған?

Облыс әкімі: – Сауалыңызға 
қатысты айтарым, бұл жер-
де бейнежазба арқылы негізсіз 
ақпараттар тарап кетті. Бірақ, ма-
мандар қа уесет ақпаратты жоққа 
шығарды.  

Тәртібіне келсек, жеке және 
заңды тұлғалар аңшы лық шар
уа шылықтары су бъек тілерінен 
жолдама алғаннан немесе аң 
аулау шартын жасасқаннан 
кейін жануарлар дүниесiн пай
далануға рұқсат ала алады. Ал, 
шетелдiктер үшін ел аумағында 
аң аулау құқығы аңшылық шар
уашылығы субъектісімен жа
салған аң аулау шартының және 

жануарлар дүниесiн пайдалануға 
рұқсаты негізінде жасалады. 
Ал арабтардың аң аулауына 
қатысты ақпаратқа келсек, бей-
нежазбаны мамандар арнайы 
қарап, егжейтегжейлі тексерді. 
Бейнежазбаның Қы зыл орда 
облысының төңі регінде түсі
рілгені анық талмады, дәлел жоқ. 

–  Көршілеріңіз Түркі стан 
облысында «АрысТүркістан 
магис тралін» то лықтыру бо
йынша 7 млрд теңгеге арна 
салынады» деген ақпарат бар. 
Түркістанға екінші су қоймасы 
салына ма? Егер ол салынатын 
болса, Қызылорда облысына 
қауіп бола ма, жоқ па?

Облыс әкімі: – Осыдан бір 
апта бұрын Түркістан облысының 
кешенді жобасы Үкіметте қа
ралды. Бірінші қаралуы болды, 
жоба әрі қарай министрліктерде 
қаралатыны айтылды. Су қой
масы бойынша ескертпені бердік. 
Түркістан облысының басшы
лы ғымен сөй лестім. Соңғы жыл
дардағы судың аздығын, жалпы 
проблемаларды ескере отырып, 
бұл мәселе қазір жобаға кірмейтін 
болды деп ойлаймын. Соған 
барлық тарап келісіп отыр.

Нұргүл Тапаева, Азаттық 
радиосы: – Түркістанда салы
натын су қоймасына Сыр
дариядағы судың тартылуы 
қалай әсер етеді?

Облыс әкімі: – Түркістан 
облысының 20212025 жыл
дарға арналған әлеуметтік
эко но микалық даму кешенді 
жос  пары жобасында Арыс
Түр  кістан магистральді кана-
лын суландыру үшін Сырдария 
өзенінен Машина каналының 
құры лысын салу көзделген бо-
латын. Сырдарияның төменгі 
ағысында орналасқандықтан 
жо балар міндетті түрде бізбен 
келісіледі. Сондықтан Эколо-
гия, геология және табиғи ре-
сурстар министрлігі тарапынан 
бұл каналдың құрылысын салу 
жобасына келісім берілген жоқ. 
Қазіргі кезде жобаға кірмейді.  
Көрші облыстағы екінші су 
қоймасына келсек, мысалы, 
Түркістан облысының Бәйдібек 
ауданында жоба бойынша са-
лыну жоспарланған Сарқырама 
су қоймасының Сырдария 
өзенімен байланысы жоқ. Біз 
зерттедік. Негізгі мақсаты – су 
қоймасы Бөген өзені арқылы 
Қаратаудың бөктеріндегі тау 
суын және көктемгі тасқын суын 
жинақтайды. 

– Сырдария суының тарты-
луы күріш өнімділігіне қалай 
әсер етеді? Биыл күріштің 
көлемі азайғанын айтып 
өттіңіз. Бұл бағасына әсер 
ете ме? Сырдарияның суын 
толықтыру үшін жоспар бар 
ма?

Облыс әкімі: – Биыл жал-
пы егістің көлемі – 188 мың гек-
тар. Оның ішінде күріш былтыр 
89 мың гектар болатын, биыл 
шаруашылықтармен келісіп, кө
лемін 83 мың гектарға дейін 
төмендеттік. Егістің көлемі әрі 
қарай төмендетілмейді, әртарап
тандыру бағыты бойынша жұ
мыс жүргізілуде. Ал, жалпы су 
мәселесі бойынша айтып өттім, 
көрші мемлекеттермен келіс
сөздер жүргізілуде. Бұл туралы 
ақпараттар хабарланып тұрады. 
Бізде облыста күнара су мәселесіне 
байланысты баспасөз конферен-
циялары өтеді. Егжейтегжейлі 
әр аудан бойынша жағ дайды 
жеткізіп отырмыз. Қазір «Шар-
дара» су қоймасынан секундына 
70 текше метр су келіп жатыр. 
Ол белгіленген жоспардан төмен. 
Бірақ «Көксарайдағы» жиналған 
суды пайдалануға мүмкіндік туып 
тұр. Бұл мәселе бойынша тиісті 
шаралар атқарылуда.

Маржан Сәбет, Nege kz: – 
Қы зыл орда облысында құрғақ
шы лық пен мал азығының 
жетіс пеуіне байланысты тө
тенше жағдай жариялануы 
мүмкін деген ақпарат тарады. 
Ұсынысты Арал ауданының 
әкімдігі жасаған. Өңірде 
төтенше жағдай жариялау үшін 
бірнеше органдардың келісімін 
алуы керек дейді. Осыған бай-
ланысты пікір білдірсеңіз. 
Төтенше жағдай жария лана ма?

Облыс әкімі: – Табиғи жағ
дайдың Арал ауданында ғана 
тір келуіне байланысты облыс 
бойынша төтенше жағдай жария
ланбайды. Қазір ауданда мал 
шығыны тоқтады. Алайда, Арал 
ауданының әкімдігі тарапынан 
аймақта орын алған қуаңшылыққа 
қатысты төтенше жағдайлар 
жариялаудың заңдылықтары  ту-
ралы мәселе қаралуда. Бүгінде 
практикалық ісшараларды 
қолданып жатырмыз. Арал ау-
данына 500 тоннадан астам мал 

азығы жеткізілді. Ендігі мәселе – 
келесі қысқа дайындық. Төтенше 
жағдайға қатысты шешім бір 
аптаның көлемінде шығады. Егер 
малдың шығын болуы тоқтаса 
әрі  көмектің жеткілікті деңгейде 
екені анықталса, төтенше жағдай 
жарияланбауы да мүмкін. 

Азамат Тілепов, Шалқар 
радио сы: – Гүлшара Нау ша
қызы, біраз аймақта корона
вирус инфекциясынан ем-
деуге арналған модульдік 
ауру ханалар ашылып қойды. 
Сіздің өңірде де салынып еді, 
неге әлі күнге пайдалануға 
берілмей отыр?

Облыс әкімі: – Өңірде мо
дульдік аурухана келісім шартқа 
байланысты 60 күнде толық 
салынып болды. Бірақ кез кел-
ген нысанды іске қосу үшін 
арнайы органдардың келісімі 
керек. Қазіргі кезде мердігер 
техникалық құжаттамасын ал
ды, енді сметалықжобалық құ
жаттамасын қарастырып жа-
тыр. Олардың айтуынша, бір ай 
ішінде толық құжаттама дайын 
болады. Бұл жерде мердігер та-
рапынан құжатты уақытылы 
дайындау мәселесі тұр. Ал ин-
фраструктура бойынша  жарық, 
су жеткізіліп, барлық жұмыс жа-
салды. Құжаттамалар толық да
йын болғанда қабылдауға әзірміз. 
Ал қазір облыс орталығында 
жұқпалы аурулар ауруханасы 
жұмыс істеп тұр. Өткен жылы 
жөндеу жұмыстары жасалды, 
оттегі станциялары қосылып, 
жаңа медициналық құрал
жабдықтармен жарақталды.

Азамат Әуезхан, облыстық 
«Qyzylorda» телеарнасының 
тіл шісі: – Бізге жеткен ақпа
раттардан білетініміз, Қазалы 
ауданының тұрғындары Қар
лан учаскесіндегі понтон кө
піріне қатысты мәселені бір
неше жылдан бері жазып келеді. 
Тіпті дарияда сең жүрген тұста 
қатынас үзіледі екен. Көпір 
қашан салынады?

Облыс әкімі: – Бұл мәселемен 
жақсы таныспын. Жақында 
Қазалы ауданына жұмыс сапары-
мен барып, «Қарлан» көпіріндегі 
жағдайды зерделедім. Тиісті 
мамандарға тапсырма бердім. 
Бүгінде көпірдің техникалық
экономикалық негіз де месі жа-
салып, сараптамадан өткізілді. 
Бас жобалаушы – «Тека project» 
серіктестігі. Биыл көпірдің 
жобасметалық құжаттарын әзір
леуге облыстық бюджеттен 95 
млн теңге қаржы бөлінді. Қазір 
жобалаусметалық құжаттамасы 
мемлекеттік сараптаманың қара
уына ұсынылып, маусым айының 
25не дейін қорытындысын ала-
тын боламыз. Әрі қарай қар
жы ландыруға республикалық 
бюд жетке ұсыныс беріледі. 
Мем лекеттік сатып алу конкур-
сын өткізіп, мердігерін анықтап 
алсақ, келер жылдан құрылыс 
жұмыстарын бастаймыз деген 
жоспар бар. Өздеріңіз білетіндей, 
барлығы қаржыға байланысты. 
Біз тұрғындар үшін маңызды 
мәселені кезеңкезеңімен шешіп 
келеміз. Өткен жылы дәл осы 
ауданда «Әлсейіт» көпірін 
пайдалануға бергенбіз. Енді 
«Қарлан» көпірінің құрылысын 
бастауға жұмыс істеп жатырмыз. 

Бекболат Сатуов, «Астана» 
арнасының тілшісі: – Гүлшара 
Наушақызы, жер дауына байла-
нысты мәселені көп естиміз. Шу 
шығарып жүрген шаруалар бір 
келісімге келіп, егіндерін егіп 
үлгірді ме? Бұдан бөлек, мал 
азығына бөлінетін субсидияның 
жетпей қалуы да тығырыққа 
тіреп отырған көрінеді. Бұл 
мәселені қалай шешесіздер? 

Облыс әкімі: – Соңғы 34 жыл 
кө лемінде облыс шаруа шылық
та рында жер үлестеріне қатысты 
даулы мәселе көбейген. Биылдың 
өзінде өңірдің Қармақшы ауда
нының III Интернационал ауы
лында, Сырдария ауданының 
Тоқмағамбетов, Сейфуллин, 
Қо  ғалыкөл, Шаған, Ақжарма 
ауыл  дарында  келіспеушіліктер 
орын алды. Бүгінде тұрғындар 
мен шар уашылық басшыла-
ры арасында тиісті түсіндірме 
жұмыстары тұрақты жүргізілуде. 
Дау туындаған шар уа шы лық
тарда жағдай тұрақты, наразы 
тараптар келісімге келіп, барлық 
шаруашылықтар жұмыстарын 
жүр гізуде. Заңға сәйкес барлық 
даулы мәселелер егін науқаны 
аяқталғаннан кейін шешілуі тиіс. 
Бұл мәселелер бо йынша мен ха-
бардармын, жеке бақылауымда. 

Өңірде атакәсіпті жалғап, 
төрт түліктен табыс та уып 
отырған шаруалар көп екенін 
білеміз. Олардың жұмысының 
жанданғаны бізге  қажет. Сон
дықтан да субсидия мәселесіне 

қатысты қажетті шараларды іске 
асырып келеміз. Өткен жыл-
дан тауарөндірушілердің ма-
лын азықтандыруға жұмсаған 
шығындарын субсидиялауға 
облыс тық бюджеттен қосымша 
қаржы бөлуді бастадық. Де
ген мен, мал азығына жұм
салған шығындарды өтеуді 
суб сидиялауға облыстық бюд-
жеттен қосымша бөлінген 
730,5 млн теңге қаржы жетпей 
қалып, тауарөндірушілердің 
бір шама на разылығы туында-
ды. Осыған байланысты Ауыл 
шар  уашылығы ми нистрлігінің 
келі сімімен мал азы ғын субси-
диялау нормативі 50 процентке 
дейін төмендетілді. Ал, бөлінген 
қаржыдан 576 шаруашылық 
субсидияға қол жеткізді. Алай-
да, осы бағыт бойынша тағы 
да 321 шаруашылыққа қаржы 
жетпеді. Барлық жемшөпке 
қажетті сома – 394,2 млн теңге. 
Олардың берген тапсырыста-
ры субсидиялаудың ақпараттық 
базасының резервіне қабылданбай 
қалды. Бұл үшін қолданыстағы 
бұйрыққа өзгерістер енгізуді 
күтіп отырмыз, яғни жаңа бұйрық 
бекіп, күшіне енген соң резервке 
түскен өтінімдер толықтай өтеліп, 
шаруалардың мәселесін шешеміз. 
Маңызды мәселе бақылауымда, 
бүгін де Қаржы министрлігіне осы 
сұрақтармен жүгінетін боламын.

Әлібек Байшуленов, облыс
тық «Кызылординские вес
ти» газетінің тілшісі: – Та-
тарстан Рес пуб ликасының 
Қа  зан қала сын дағы қайғылы 
оқи ғадан кейін барлығы елі
міздегі мектептердің қауіп
сіздігі туралы ойлана бастады. 
Аймақтағы білім беру ұйым
дарында балалардың қа уіп 
сіздігі, бейнекамера орнату 
мә се лесіне қаншалықты на-
зар ау дарылған? Сондайақ, 
биыл жазғы лагерьлердің жұ
мысына рұқсат етілді. Балалар 
демалысын қалай өткізбек, 
лагерьлердің қызмет сапасына 
тоқталып өтсеңіз.

Облыс әкімі: – Облыста 
кон тингенті 169 мың оқушы 
болатын 304 мектеп, оның 
ішінде 10 жеке меншік мектеп 
жұмыс істейді. Барлық мектеп-
тер 100 процент бейнебақылау 
жүйелерімен жабдықталған. Со-
нымен қатар терроризмге қар
сы талаптарға сәйкес, бейне
бақы лаумен қамтамасыз ету 
бойынша жұмыстар кезең
кезеңімен жүргізілуде. Атап 
айтқанда, өткен  жылы облыстық 
бюджеттен 250 млн теңге бөлініп, 
70 мектеп бейнебақылаумен 
жаб  дық талды. Оның ішінде 14 
мектеп Қызылорда қаласының 
жедел басқару орталығына 
(ЖБО) қосылған, ал аудан 
орта лық тарындағы 56 мектеп 
поли ция ның кезекші бөлім ше
леріне. Сондайақ, биыл облыс 
орталығының 30 мектебін жедел 
басқару орталығына қосу арқылы 
жабдықтауға қаржы бөлінді. Осы-
лайша, мәселені толық шешу жос
парлануда. 

Пан демия кезінде балалардың 
жазғы демалысы, олардың қауіп
сіздігі мен денсаулығын қам
тамасыз ету мәселелері өте 
маңызды екені сөзсіз. Әрине, де-
малысты ұйымдастыру өңірдегі 
эпидемиологиялық жағдайға 
сәйкес жүргізіледі. Биыл об-
лыста 10 мыңнан астам баланы 
қамтитын 7 демалыс лагері (облыс 
бойынша 9 лагерь) жұмыс істейтін 
болады. Қармақшы ауданын-
да жыл бойы қызмет көрсететін 
120 орындық сауықтыру орта
лы ғының құрылысы жүруде. 
Нысан құрылысы жыл соңында 
аяқталады деп жос парланған 
және келер жылдан бастап ба-
лаларды қабылдауға дайын бо-
лады. Атаанасының қам қор
лығынсыз қалған, көпбалалы 
және аз қамтылған отбасылардан 
шыққан балалар қамтылады. Осы 
мақсатта жергілікті бюджеттен 
158 млн теңге бөлінді. Сондайақ, 
275 мектепте мектеп жанындағы 
лагерьлер ұйымдастырылады. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында мектеп туризмін жандан-
дыру мақсатында өңірдегі тарихи
мәдени орындарға танымдық 
турлар ұйымдастырылады. Жаз
ғы уақытта балалардың бос уа
қытын тиімді ұйымдастыру 
мақсатында 25 мың бала 
бұқаралық спортты және салау-
атты өмір салтын қалыптастыру, 
сондайақ қосымша білім беру 
орталықтарында шеберлікті да
мыту бағыттары бойынша қам
тылады.

Жанар Сердалина, 
«Bestnews. kz» ақпарат агент
тігінің тілшісі: – «ҚазАвтоЖол» 
«ШымкентҚызылорда»  тас 
жолының ақылы жолға өту 

жайын хабарлады. Көлік үшін 
балама және ақысыз жол жүру 
мүмкіндігі бар ма және сіз жол-
дарды жаппай коммерциялан-
дыруды қолдайсыз ба? Келесі 
сауалым, жақын арада Сыр 
өңірінен НұрСұлтанға қандай 
азықтүлік түрлері, қандай 
көлемде және қандай баға бой-
ынша жеткізіледі деген жоспар 
бар?

Облыс әкімі: – Бұған дейін 
ІІ және ІІІ санаттағы автомо-
биль жол дарының ақылы жүйеге 
ауы суына байланысты ауыр 
жүк көлігі жүргізушілері ара-
сында наразылық туды. Жүр
гізушілердің ұсыныстарын пы
сықтау үшін ҚР Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі жанынан жұмыс тобы 
құрылды. Ақылы жол дарды енгізу 
және тарифтік мөл шер лемелерді 
белгілеу үшін автомобиль жол
дарының учаскелерін анықтау 
жұмыстары жүргізілуде. Жұмыс 
тобының қорытындысы бойынша 
«ҚызылордаШымкент» автомо-
биль жолының учаскесі ақылы 
жүйеге көшукөшпеуі белгілі бо-
лады. Ал, бүгінге дейін дәстүрге 
айналған астаналық жәрмеңкеге 
жыл сайын диқандар мен шару-
алар нарықтық бағадан 1020% 
немесе одан да төмен бағамен 
ұсынылатын күріш, бақша, 
балық секілді өнімдерін әкеледі. 
Жыл сайын жәрмеңкеге 300400 
тоннаға жуық өнім жеткізіледі. 
Өңірлердің қатысуымен ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкелерін 
өткізудің әзірленген кестесіне 
сәйкес, биыл шілдеқазан ай-
лары аралығында НұрСұлтан 
қаласында Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы тауар өндіру
шілерінің қатысуымен жәрмеңке 
өткізу жоспарлануда.

Мадина Жатқанбаева, 
«4Vlast.kz» интернет журна лы
ның тілшісі: – Статистикаға 
сүйенсек, Сыр өңірінде 1 жыл 
ішінде 6008 адам қайтыс болған. 
Бұл 2019 жылдың қаңтар
желтоқсан айымен  салыс
тырғанда көп. 1 жасқа дейінгі 
сәбилердің 224 өлімі тіркеліп 
отыр. Адам өлімінің өсуіне не 
себеп?

Облыс әкімі: – Маңызды 
мәселе бойынша арнайы штаб 
құрылып, тиісті жұмыстар 
жүруде. Өткен жыл ішінде 
көрсеткіш өскені рас. Оған ко-
ронавирус пандемиясы өз әсерін 
тигізбей қоймады. Аурудың 
асқынған түріне шалдыққан, 
қосымша созылмалы аурулары 
бар аналар жайы қиындады. Бірақ, 
биылғы көрсеткіш төмендеуде. 2 
ана ауыр халде түскен деген дерек 
бар, алайда мамандар бар күшін 
салып, денсаулығын тұрақты 
жағдайға келтірген. Облыстық 
ден саулық сақтау басқармасы 
түйт кілді мәселені күн тәртібінен 
түсір ген емес. Жалпы, ана мен 
бала саулығы – ел болашағының 
кепілі. Сол болашақты сауықтыру 
біздің үлесімізде болмақ.

Марат Башимов, «Человек 
и Закон» газеті: – Облыста сы-
байлас жемқор лықпен күрес 
бағытында қандай шаралар 
атқарылуда?

Облыс әкімі: – Жақында 
облыс та сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл мәселелері жө
ніндегі комиссия отырысы өтті. 
Күн тәрті бінде «Бизнес қоғам
дастығы мен мемлекеттік орган-
дар арасында тиімді әріп тестікті 
дамыту үшін қо лайлы жағдайлар 
жасау» және «Құрылыс қызметі 
саласында сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне жол бермеу тура-
лы» мәселелер қаралды. Сондай
ақ, әкімшілік кедергілерді азай-
туда кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы мүдделі мемлекеттік 
органдармен бірлесіп жұмыс 
атқару қажеттігін айтудамыз. 
Өңірде көрсеткіш төмендеген, 
профилактикаға, яғни алдын 
алуға ерекше мән берілуде. 
«Antikor Live» жобасы аясында 
әкімдіктердің, басқармалардың 
ашықтығы, есеп тілігі және қол
жетімділігі де қам тамасыз 
етілуде. 

Ердәулет Ыбырайұлы, 
«Ха бар» арнасының тілшісі: 
– Жергілікті халық Арал ау-
данында салынатын кальций
лендірілген сода өндіру зауы
тының құрылысына қарсы 
болып жатқан секілді. Оның 
себебі неде? Эколог мамандар 
қандай шешім шығарды?

Облыс әкімі: – Кальций
лен дірілген сода өндіру жобасы 
Мемлекеттік индустрияландыру 
бағдарламасы аясында жүзеге 
асырылуда. Аймаққа 93,5 млрд 
теңгеге жуық инвестиция тартуға 
мүмкіндік береді. Зауыттың 
өзінде 700 жаңа жұмыс орны 
және сервистік компанияларда 
500ден аса жұмыс орны ашыла-
ды. Мұны қоспағанда шамамен 
1000 жұмыс орны ашылады. Бұл 
– қаншама отбасыға мүмкіндік. 
Жылдық қуаттылығы 300 мың 
тоннаны құрайды. Ішкі нарықтың 
75% қажеттілігін өтейтін им-
порт алмас тырушы ірі өндіріс 
орны болмақ, яғни 300 мың 
тонна кальцийленген өнімнің 
қаржылай мәндегі құны 30 млрд 
теңге сыртқа кетпей, өзіміздің 
Арал ауданында қалатын бо-
лады. Аудан тұрғындары за-
уыт құрылысына наразы болу 
себебі, зауыт пен одан шығатын 
қалдықтарға арналған поли-
гонды Арал теңізінің құрғаған 
бөлігіне салуға байланыс ты. 
Көпшілік бұл кәсіпорынның са-
лынуы экологиялық жағдайды 
одан сайын күрделендіреді де-
ген пікірде. Аталған қалдық кіші 
Сарышығанақ шатқалында салы-
натын шлам сақ тау қоймасына 
тасталады. Шлам сақтау қой ма
сының құрылыс жобасы эколо-

гия департаментінен мемлекеттік 
экологиялық сараптамадан өт
кізілген.

Атап өту керек, қойма салы-
натын учаске Арал ауданының 
босалқы жерлерінде орналасқан 
және су объектілерінің су қор
ғау аймақтары мен бел де уіне 
кірмейді. Сонымен қатар бел
гіленген учаске ауыл шаруа
шылығына пайдалануға жа-
рамсыз. Жоба мемлекеттік 
эко логиялық сараптамадан өткізу 
барысында департамент жанынан 
құрылған сарапшылық кеңесте 
қаралды. Кеңес құрамында мем  
лекеттік орган өкілдері, қо ғамдық 
бірлестік өкілдері, практик эколог 
мамандар және тәуелсіз сарап-
шылар енгізілген. Өткен жылы 
шлам қоймасының жобасы бой-
ынша мемлекеттік экологиялық 
сараптаманың оң қорытындысы 
берілді. Сондайақ, мамандардың 
ұсынысымен Сарышығанақ шат
қалын дамбымен қоршау жөнінде 
жобалық шешім қабылданды. 
Жоба бойынша қоршау бөгет
терінің биіктігі 6 м, бөгеттің 
ұзындығы 52,50 м топырақпен 
көтеру құрылыстары қаралды. 
Қойма биіктігі 1,8 метр болатын 
қоршаумен қоршалатын бола-
ды. Аталған жұмыстар жүзеге 
асырылса, теңіз суы Балтық 
жүйесі бойынша 52 метрге 
дейін көтерілген жағдайда шлам 
қоймасын су басып қалу қаупі 
болмайды. Мәселен, дәл осындай 
сода өндіретін зауыт көршілес 
Өзбекстан Республикасының 
Қара  қалпақстан территориясын
да 2006 жылдан бастап іске қо
сылған. Зауыттың орналасу 
аймағы да Арал теңізінің шекара-
лас аумағында. Бұл зауыт жылына 
200 мың тонна сода өндіреді, 1300 
адамды жұмыспен қамтыған. 
Алдағы уақытта белсенділерді 
тарта отырып, Өзбекстандағы осы 
зауыттың жұмысымен таныстыру 
ұйымдастырылады. Сондықтан, 
Арал ауданы аумағында ашыла-
тын сода зауытының экологиялық 
зардабына алаңдауға негіз жоқ 
деп санаймын. Керісінше, инвес
торлардың мүмкіндігін пайдала-
нып, әлеуетімізді арттыру қажет. 
Зауыт ашылған жағдайда құзырлы 
мекемелер ауаның құрамына 
және ластану жағдайына тұрақты 
түрде лабораториялық сынамалар 
алып, нәтижесін ашық жариялап 
отыратын болады. 

Асан Аралбайұлы, «The 
Qazaq Times»  редакциясының 
тілшісі: – Гүлшара Наушақызы, 
« Қ ы  з ы л  о р д а  Ж е з қ а з ғ а н » 
автожо лы ның мәселесі бірнеше 
жылдан бері талқыланып 
келеді. Көптен күт кен құрылыс 
қашан басталады? Нақты мер
зімін айта аласыз ба? Бұдан 
бөлек, «Бақытты отбасы» 
бағдарламасы аясында был-
тыр 270, оның алдыңғы жылы 
шамамен 230 отбасы тұрғын 
үйге қол жеткізді деген дерек 
бар. Ал, Қызылорда облысын-
да он мыңдаған әлеуметтік 
осал топ өкілдері, көпбалалы 
аналар, толық емес және 
мүмкіндігі шектеулі бала асы-
рап отырған аналар бар. Олар 
баспана бақытына тезірек қол 
жеткізсем деп армандайды. Осы 
мәселені Алматы қаласындағы 
тәжірибенің үлгісінде бала-
ма нұсқамен шешуге бола ма? 
Мәселен, Алматыда «Алма-
ты жастары»  бағдарламасы 
бар. Сіздер осындай шешім 
қабылдауға қалай қарайсыздар 
және оған облыс әлеуетінің 
қауқары қаншалықты?

Облыс әкімі: – Бұл жол құ
рылысы – Қызылорда облы
сының өзекті мәселелерінің бірі. 
Республикалық маңызы бар 
«ҚызылордаЖез қазған» авто-
мобиль жолы учаскесінің жал-
пы ұзындығы 424 шақырымды 
құрайды, оның ішінде Қызылорда 
облысының аумағында 216 
шақырым және Қарағанды 
облысының аумағында 208 
шақырым. Бүгінде Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі автомобиль жо-
лын реконструкциялау бойын-
ша мемлекеттік сараптаманың 
оң қоры тындысын алды. Жоба 
Инфра  құрылымдық дамудың 
20202025 жылдарға арналған 
«Нұрлы Жол» мемлекеттік бағ
дарламасына енгізіл ген. Автомо-
биль жолын жөндеу жұмыстары 
биылғы жылдың төр тінші тоқ
санына жоспарланып отыр. 
Келесі сауалға келетін болсам, 
облыс бойынша мемлекеттік бюд-
жет есебінен әлеуметтік әлжуаз 
топтарға арналған тағы 342 пәтер 
жеке құрылыс иелерінен сатып 
алынады. Сондайақ, 965 пәтерлік 
44 ипотекалық үй және жеке ин-
весторлар тарапынан 248 пәтерлік 
7 үйдің құрылысы жүргізілуде. 
Мемлекет басшысының тап-
сырмасына сәйкес, құрылыс са-
лушылар, банктер және өзге де 
мүдделі ұйымдармен тұрғын 
үй саясатын дамытудың жаңа 
бағыттарын, оның ішінде жеке 
тұрғын үй қорында кезекте 
тұрғандар үшін жалдау ақысын 
субсидиялау тетігін енгізуді 
талқылаудамыз. Қазір кезекте 30 
690 адам тұр. Биыл «Бақытты от-
басы» бағдарламасы аясында 291 
отбасыға баспана беріледі. Ал-
маты қаласының тұрғын үймен 
қамту бойынша тәжірибесіне 
келсек, арадағы мүмкіндіктер, 
бюджет салыстыруға келмейді. 
Дегенмен, алдағы уақытта оны 
зерттепзерделеу ге дайынбыз.

Дайындаған
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
Биболат СӘТЖАН,

«Сыр бойы»

Тың бастамалар дамуға дем береді
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Жазда аптап ыстықта суық 
суда сергуді, ал қыста мұз 
үстінде сырғанауды әдетке 
айналдырған балғындар қауіп
тің қайдан келетінін, расында, 
қайдан білсін? Шындығында, 
40 градус ыстықта ойын ба
ласы  тұрмақ үлкендердің өзі 
өзенкөл жағалайды. Бала да 
атаанасының көзі тайса, суға 
әуес. Бәріміз суға шомылып 
өстік. Шыжыған күннің ысты
ғында ауылдан алыс жатқан 
каналға асығатынбыз. Жалғыз 
емес, әрине. Ес білетін ере сектер 
қасымызға қосыла іле сетін. Суда 
жүзе білмейтін кіш кентайларды 
үлкендер жағадан асырмайтын. 

Облыстық төтенше жағдай 
департаментінің дерегінше, жыл 
басынан балалардың суға кетуі 
жиілеген. Бұған құт қарушы 
мамандар алаңдаулы. Биыл 
жазатайым 18 суға кету оқиғасы 
тіркелсе, 12 бала «тіл сіз жаудың» 
құрбанына ай налған. Иә, бұл сан 
үрейіңді ұшырады. Енді өткен 
жылдың цифрларына зер салсақ, 
был тыр 12 адамға суға кетсе, 
оның 4і бала. Ал, 2019 жылы 
26 адамның ажалы судан келсе, 
өкінішке қарай, оның 10ы, 2018 
жылы 22 жағдай тіркелсе, оның 
8і бала. Бала өзіне төнген қауіпті 
сезбейді. Қауіпсіздік шараларын 
ескермей, су айды нының кез 
келген тұсына түсіп, салдарынан 
оқыс оқиғаға ұшы рауда. 

Облыста суға түсу маусымы 
ерте басталып, кеш аяқталады. 
Мұны сала мамандары жылда 
хабардар етіп, қауіпсіздік шара

ларын алдын ала ескертеді.  
Дегенмен, жеделқұтқару 

жа сағының берген деректерін 
қарап отырып, балалардың түр 
лі жағдайда суға кеткенін бай
қауға болады. Бірі мал суа ру 
кезінде каналға кеткен, енді 
бірі абайсызда арыққа құла
ған, суға түсу кезінде жүзуді 
біл ме гендіктен, мұздың ойы
луынан, атааналарымен дема
лыс орындарына барғанда, 
қа  раусыз қалғаннан. Құт
қару шылар жаз айларында 
отба сылық кештерді табиғат 
аясында ұйым дастырушылар 
кө бе йетінін айтады. Басқа об
лыс тардан арнайы келіп, ты
нығуды әдетке айналдыр ған дар 
да жетерлік. Қызыққа ке нелген 
отбасы балаларын ер кіне қояды. 
Ойын баласы су жағалап жүріп, 
оқыс оқиғаға кезігеді. Мұндай 
деректер жыл  да тіркеледі екен. 
Бұл ту ралы жеделқұтқару жасақ 
бас шысының орынбасары Мей
рам бек Доспенбетов айтып 
берді. 

– Қазір – суға түсу мау
сымы. Біздің ұжым күшей тіл ген 
режимде жұмыс істеу ге көштік. 
Кезекшілік пен рейд тік шаралар 
тұрақты ұйым дас тырылуда. 
Десек те, жыл басынан бері 18 
адам суға кетті. Оның 12сі бала. 
Өткен жылмен салыстырғанда, 
көр сеткіш еселеніп отыр. Негізі 
балалардың суға кетуінің бір
денбір себебі – өңірде шо
мылуға арналған орын саны 
шектеулі. Бірі – «Арай» парк
тегі «Сыр самалы» болса, 

екін шісі Белкөл аумағында 
орналасқан. Олардың жұмыс 
уақыты белгіленген. Ақысы да 
жылдан жылға көтеріліп отыр. 
Көпшілікке қолжетімді емес. 
Сондықтан жақын маңдағы 
көл мен каналдарға барады. 
Осы кезде дарияда су аз. Жұрт 
тартылған су терең болмайды 
деп ойлайды. Ал, шындығында, 
су тартылғанда, терең тұстары 
көлшік болып қалады. Судың 
аз екенін көріп, таяз ғой де ген 
оймен балалар суға тү седі. Жүзу 
білмейтін бала бірден батып 
кетеді. Қазір жағажайлар қатаң 
бақылауға алынған, – дейді ол.

Осы орайда құтқару жаса
ғының мамандары лагерьлер мен 
мектеп жанынан ашыл ған шағын 
тынығу лагерь ле рі нен арнайы 
ұсыныс болса, «балаларға суда 
жүзу ереже лерін үйретеміз» 
деген ойла рын да білдірді. 
Оқыс жағдайлар дың көбеюіне 
жеткіншектер дің  өз беттерінше 
су жағалауы на баруы да себеп 
болып отыр. Жаз басталмай 
жатып Тасбөгет кентінде 4 
мектеп оқушысы суға түсуге 
барған. Жүзу біл мейді. Алдымен 
екі бала шо мылу кезінде суға 
кеткен. Мұны көрген жағадағы 
екі бала жақын маңдағы ба
лықшыны шақырған. Балық
шы бір баланы судан шығар
ғанымен, өмірін құтқарып қала 
алмаған. Ал, екінші баланың 
денесі  арнайы құтқару маман
дарының көмегімен біршама 
уақыт іздестіріліп табылды. 
Екінші оқиға қалаға қарасты 
Қарауылтөбе ауылында болған. 
8 жастағы бала «Байқадам» 
каналының үстімен өтетін кө
пірмен келе жатып суға құ
лап кеткен. Көпір адам жү руге 
арналмаған. Кезінде су өлшегіш  
құралдарына арнап салыныпты. 
Екінші сыныпты аяқтаған бала 
сол күні 5 литр лік құтымен су 
әкелуге шық қан. Көпір үстінде 
аяғы тайып, суға түсіп кеткен. 
Де несін құт қарушылар екі күн 
бойы іздеді. 

Төтенше жағдай министр
лігінің азаматтық қорғаныс 
жә не әскери бөлімдер комите
тінің мәліметінше, биыл 5 айда 
еліміздің су айдындарында 34 
бала қайтыс болған. Бұл көр
сеткіштің өткен жылдың осы 
мезгілімен салыстырғанда 67 

процентке өскені байқалады. 
Көпшілік төтенше жағдай

лар қызметінің мамандары қан
дай қызмет атқаратынын,  олар 
кімге көмек беретінін білмейді. 
Өрт, газдан улану, балалардың  
оқыс оқиғаға ұшырауы және 
суға кету кезінде біз арнайы 
мамандардың қызметіне жүгі
неміз. Олардың қызметіне кө
ңілі толмайтындары да бар. 
Расында солай ма? Мамандар 
қандай қызмет көрсетеді? 
Олар біліктілігін қаншалықты 
шыңдап отырады? Бізде құт
қару жасағының қызметкер
лері жеткілікті ме? Техникалық 
құралжабдықтармен қанша
лық ты қамтамасыз етілген? 
Көкейдегі сұрақтарға жедел 
құтқару жасағы басшысының 
орынбасары Мейрамбек Дос
пенбетов былай жауап берді.

– Оқиға тіркелгеннен ке
йін жедел құтқару жасағы 
тиісті аумаққа жетіп, іздестіру 
жұмыстарын жүргізеді. Құт
қарушылар төтенше жағдайлар 
министрлігі бекіткен ережеге 
сай әрекет етеді. Су астында 

қанша уақыт болу керектігі 
де арнайы көрсетілген. Оқиға 
орнына бір бригада жетеді. Құ
рамында 5 адам болады.  Кей
де бір күнде бірнеше оқи ға тір
келгенде мамандар жетіспей 
қалатыны рас.  Ондайда ережені 
бұзуға тура келеді. Суға кеткен 
адамның ағайындарының халін 

көріп, іздестіру жұмыстарын 
жалғастыра береміз, – дейді ол.

Ал, облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасы бас
шысының міндетін атқарушы 
Талғат Исмағұлов өңірлік ком
муникациялар қызметінде өт
кен брифингте шомылу мау
сы мының басталуы және ауа 
райының қатты ысуына бай
ла нысты адамдардың су ай
дын дарындағы қауіпсіздігі 
өзек ті болып тұрғанын атады.  
Судағы қауіпсіздікті қам та
масыз етуге бағытталған ке
шенді шаралар қолға алынған. 
Облыс әкімінің төрағалығымен 
төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою жөніндегі об
лыстық комиссияның отырысы 
өткен. Онда қала мен аудан 
әкімдіктеріне және тиісті мем
лекеттік органдарға бірқа
тар тапсырма берілген. Суға 
шо мы латын жерлер ді анық
тап, жергілікті кәсіпкер лерді 
тарта отырып, талапқа сай 
ком муналдық жағажайлар 
ашу керек тігін де айтып өтті. 
Сондайақ суға түсуге қауіпті 

аймақтарға 188 ескерту тақ
тайшасы орнатылған. Халық 
арасында үгітнасихат және 
қауіпті учаскелерге бақы лау 
жүргізу үшін  облыстық төтен
ше жағдайлар департаменті 
тарапынан күнделікті сағат 
15:00ден кешкі 22:00ге де
йін рейдтік шаралар ұйым

дастырылуда. Қазір ҚР Әкім
шілік құқық бұзушылық ту ралы 
кодекстің 364бабы бо йынша 13 
адамға ескерту ша расы көрілген. 
Талғат Ис мағұлов атааналарды 
бала ларды бақылаусыз қалдыр
мау ға, ересек азаматтарды су 
жағасында демалу кезеңінде 
ішімдік ішпеуге, өз қауіпсіздігін 
сақтауға шақырды.  

Облыстық төтенше жағдай  
департаменті бастығының 
орын  басары Бауыржан Ізба
са  ров тың айтуынша, облыс 
аума ғынан өтетін Сырдария 
өзені нің ұзын дығы 1274 ша
қырым. Мұнан басқа 19 ірі, 220 
шағын канал болса, 207 көл бар. 
Сонымен қатар 64 қа уіпті учаске 
анықталған. Қа  ла аумағында 
орналасқан 54 мектептің 
оқушылары мен атааналарына 
Whatsapp желісі ар қылы топтар 
ашы лып, күнделікті түсіндірме 
жұ  мыс тары жүр гізілуде. 263 
оқушыға онлайн режимде «Су
дағы қауіпсіздік ережелері», 
«Суда зардап шегушілерді 
құтқару, дәрігерге дейінгі ал
ғашқы медициналық көмек 
көрсету тәсілдері» бойынша 
сабақ өткізілген. Бауыржан  
Шірімбекұлы балалардың суға 
кету жағдайын азайту үшін 
бассейн санын арттыру керек
тігін айтты. Осы орайда ТЖ 
департаментінің ұсынысымен 
Жалағаш ауданында жабық 
бассейн құрылысы жүргізілуде. 
Бассейн  жақын арада пайда
лануға берілмек. 

Тілсіз жаудың құрбанына 
айналған бала санының не 
себепті артқанын білуге тал
пынғанда, жауапты маман дар
дың жұмысы жүйелі екеніне 
көз жеткіздік. Бұл тұста ата
ананың жауапкершілігі, баланы 
қадағалаусыз қалдыруға бол
майтыны айтпаса да түсінікті. 
Балаға судан келер қауіпті 
мейілінше түсіндіріп, санасына 
сіңіру қажет. «Сақтықта қор лық 
жоқ» екенін естен шығар маған 
жөн. 

Мақаланы дайындау бары
сында Арал ауданында тағы бір 
баланың суға кеткені белгілі 
болды. 2006 жылғы жасөспірім 
туғантуысымен суға түсуге 
барған кезде батып кеткен. 
Баланы судан жақындары алып 
шыққан. 

    Жазғы каникул басталды. Балалар демалыс 
уақытын асыға күтетіні белгілі. Дегенмен, осы кезде 
балалардың суға кетуі, жол апатына ұшырауы, терезеден 
құлауы және астан улануы жиі орын алады. Соның 
ішінде суға кету жағдайы жиілеген. Себебін іздесең, сан 
түрлі жауап аласың. Көздің қарашығындай мәпелеп, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, 
бар жылы-жұмсағын аузына тосып, мейірімін аямаған, 
алақанында мәпелеген перзентін қай ата-ана ажалға 
қисын? Оқыс жағдайлардың басым бөлігінде ата-
аналарды кінәлап жатамыз. «Баласына бас-көз болмай 
қайда қарап отыр? Жауапкершілік жоқ па? Неге 
қараусыз қалдырады?» деген сауал қойылды. Ата-
ана жауапты екені рас. Алайда, 24 сағат бойы баланы 
бақылауда ұстау да қиын. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қуаңшылық қысып 
барады. Арал ауданының 
ғана емес, аймақ халқын 
алаңдатып отырған 
мәселені шешудің оңтайлы 
жолы да әзірге табылмай 
отыр. Осы ретте сала 
ардагерлерін сөзге 
тарттық.

Еңбек жолын 
1981 жылы бастаған, 
қарапайым зоотехниктен 
ұжым төрағасына дейін 
жұмыс жасап, одан 
бөлек 20 жылға жуық 
уақыт ауданның ауыл 
шаруашылығы бөлімінде 
қызмет еткен Сәбитжан 
Нұрғалиев мұндай жағдай 
Арал аймағында бұрын 
болмағанын айтады.

– 80жылдардан бері мұндай 
жағдай болды дегенді естімедім. 
Ауыртпалық қыс мезгілінде 
түсетін. Онда да аз күн ғана. 
1986 жылы сондай ауыр жағ
дай болып, Көкшетау, Орал 
ай мақтарынан шөп дайындап 
әкел геніміз бар. Сол уақытта 
өзім алпыс адамға басшы болып 
барып, жарты жыл Көкшетауда 
жүрдім, – дейді ол.

Ол сол кездегі сала басшы
лары қабылдаған шешім тиімсіз 
болды деген пікірде. Шөпті ва
гонмен тасу өзін ақтамайды, 
малдың құнынан да қымбатқа 
түсуі мүмкін.

– Мал азығы жем түрінде 
жеткізілгені дұрыс деп ойлай
мын. Одан бөлек, басқа өңір
лердің шөбі біздің жақтың ма
лына жайсыз, сапасы да төмен. 
Мысалы, табандыққа өсетін қо
ға жай сияқты шөптерді біздің 
жақтың малы жемейді. Бізге 
қатты шөптер керек. Айталық, 
бір сиырға бекітілген норма 
812 килограмм десек, енді 56 
килограмм тәуліктік норма қо
йып, қалғанын жеммен тол тыр
сақ та болады, – дейді еңбек 
ардагері.

Ауданның мал шаруашылы
ғы саласының кейінгі жарты 
ға сырдағы жағдайына қанық 
Сә битжан Нұрғалиев өз сарапта
масын жүргізіп, дерегін ауыл 
шаруашылығы бөліміне ұсын
ған. Айтуынша, аудан үшін мал 
басының ең көп болған уақыты – 
1991 жыл. Содан кейін біршама 
азайып, 2000жылдары қайта 
өсе бастаған. Қазір мал басы 
сол уақыттан 45 есе көп. Тек 
есебі түзу емес. Қорасындағы 
малын тіркеуді қажет деп сана
майтындар бар. Сондықтан рес
ми дерек пен нақты мал санының 
арасы алшақ шығып отыр.

Аудан шаруалары мемлекет 
тарапынан тез арада нақты ша
ралар қабылданса дейді. Шаруа
шылықтардың барлығына бір

дей жемшөп жеткізу мүмкін 
бол маса да, есепте тұрған мал 
ба сына қарай ақшалай көмек 
бе рілсе, жұртшылық өздері де 
қам жасап, сырттан алдырудың 
жолын табады.

Көпшілігі малмен күнелтіп 
отырған аудан жағдайы алаңда
тарлық. Қыста қар түспеген. Жер 
түгі ерте көктемде жаңбырмен 
көтеріледі деп күткен ел үміті 
де ақталмады. Негізі мұнда 
майда шөптердің өсіп шығатын, 
көтерілетін уақыты мамыр 
айы на дейін ғана. Одан кейін 
аптап ыстық күйдіріп жібереді. 
Сондықтан, қайта шөп шығуы 
үшін әлі 1011 ай уақыт керек.

Сала ардагері Қазыбек Аяпов 
аудан жұртының ендігі үміті 
тамыз түсіп, сүмбіле туған соң 
жеткілікті жауын түскені дейді. 
Сол кезде ебелек шығып, еркек 
шөп балақтайды. Қаулап кетпесе 
де, ыраң да көктейді. Бірақ бұл 
да мардымсыз болмақ.

– Жазда отықпаған малдың 
қысқа түскені тіпті қиын бол
ғалы тұр. Әупірімдеп аман жет
кізсек те, ол мал қыстан қалай 
шығады? Бұрын ауыр қыс тар
да өзге өңірлерден жемшөп 
таситын. Бірақ тап осындай 
жағдай жазда болғаны есімізде 
жоқ. Қазір ауданға жылдағыдай 
Қарағанды, Қостанай өңірле
рінен шөп келіп жатыр. Оның 
да бағасы қымбаттады. Бұрын 
престің бір данасы 500700 теңге 
аралығы болса, қазір 1200ге 
шықты. Аудан басшылығы 7,5 
мың тоннадан астам жемшөп 
қоры бар деп отыр. Негізі, қысқа 
керек шөптің өзі қарашаға дейін 
жиналуы тиіс. Дегенмен, ойлап 
қарасақ, қысқа жету үшін де 
12 бас сиыры бар үйдің өзіне 

45 тонна шөп керек. Оған 
қоса, шілдеде Қостанайдан 
жыл дағыдай жем де келмейді 
деген қауесет шығып жатыр. 
Ол жақтағы жем дайындайтын 
орын дарда жөндеу жұмысы 
жү реді екен. Қаншалықты рас 
әңгіме екенін білмеймін, – дейді 
ардагер.

Жалпы қыстан ширығып 
шыққан мал көктемде босаң
сиды. Сондықтан мұндай қуаң
шылық айрықша ауыр тиеді. 
Әдетте, ең әуелі сиыр қырылады. 
Ал жылқының бұлай қырылуы 
жағдайдың тіпті нашар екенін 
көрсетіп отыр. Ең қиыны, арық 
малды шаруалар етке де өткізе 
алмайды. Бүгінде шет ауыл дар
дың халқы құлынын енесінен 
айырып сатып жатыр.

– Жиырма күндік, бір айлық 
құлындарды 4050 мың теңгеге 
өткізіп жатқандар бар. Онысы 
ең болмаса сол ақшаға биесіне 
жемшөп алса, келер жылы тағы 
құлындайды ғой деген ой шығар. 
Жақында ғана ауданға қарасты 
Жамбыл колхозының шаруалары 
келіп 2540 мың арасында құлын 
сатты. Оңтүстік аймақтардан 
келіп, тиеп кетіп жатыр. Ол 
құлындарды тиеп жатқанда, 
жолда өліп жатқаны да бар. Кеше 
жаңалықтардан ауданда малдың 
қырылуы тоқтатылды деп жа
тыр. Кім қалай тоқтатыпты? 
Қуаң шылықта мал бір орында 
тұра берсе өле бермей ме? – дей
ді Қазыбек Аяпов.

Қуаңшылық ұланғайыр 
жері міз бар деп мақтанғаны мыз
бен, сол жердің мүмкіндігін мал 
шаруашылығына толық пайда
лана алмай отырғаны мызды да 
көрсетіп отыр. Ветеринария ғы
лымдарының кандидаты, Қазақ 

ғылымизерттеу ветеринария 
институтының облыстық фи
лиал меңгерушісі Дәулет Ибра
гимов құрғақшылық жауын
шашынның болмауы ғана емес, 
ұзақ уақыт бойы мән берілмей 
келген мәселелердің нәтижесі 
екенін айтады. Шаруашылық 
атаулы жекеге өткен соң, бұ
рынғы қалыптасқан жүйе ұмыт 
қалған. Маман бүгінде облыс 
ғана емес, бүкіл ел бойынша 
мал шаруашылығы дұрыс ұйым
дас тырылып жатқан жоқ деген 
пікірде.

– Бұрынғы көшу, мезгілге 
қарай жер жаңарту қыстаудағы 
жайылымды сақтау үшін жаса
латын. Паразиттердің көбеюі
не де кедергі болатын. Қазір 
жұрт тың малы ауылдан ұзап 
жа йылмайды. Мен өзім ветери
нармын. Көтерем малды әлі ем
деп жүрмін. Негізі мал ауызы 
көкке ілініп болатын уақыт 
өтіп кетті. Жоңышқаның бі рін
ші орымы түсіп үлгерді. Бұл 
уақытқа дейін көтерем мал 
қал мауы керек еді. Мал арық 
болған соң аурусырқау да көп. 
Қуаң шылық, жайылымның то
зуы, мал ауруларының кө беюі 
– барлығы бірбіріне бай ла 
нысты нәрсе. Негізгі себеп – жер 
жаңартпағаннан. Сон дықтан ша
руашылықтарды мем лекет дең
гейінде көшіру қолға алын баса, 
қуаңшылық жал ғаса береді, – 
дейді Дәулет Ибрагимов.

Бүгінде Арал ауданы мал
шыларының жағдайы келгендері 
Ақтөбе, Жезқазған аймақтарына 
көшіп те жатыр. Көшпегендері 
де қыр бетке көшу керек деген 
пікірде. Бірақ бұл шара сәуірде 
басталуы керек еді, кешігіп 
жатыр. Енді шаруалар көшірудің 

өзі қиынға соғады деп отыр. 
Аптап ыстықта малды айдап 
апару мүмкін емес, көлікпен 
көшіру тіпті ауыр болмақ.

Ауданның қазіргі жағдайы 
1986 жылы Қызылқұм қой
науында болған қуаңшылықты 
еске салады. Ол кезде қуаңшылық 
болатыны алдын ала болжанып, 
Қуаңдария мен Жаңадария ауыл
дарының құм ішін жайлайтын 
малын Қарақұмға көшіру бо
йынша уақытылы шара қабыл
данған. Малды Қазалыға қарай 
айдау үшін бүкіл маршрут сы
зылып, бойымен құдықтар 
ашылып, жүріп келе жатқан 
малды тәулігіне бір суарудың 
дәл есебі жасалған. Еңбек жо
лын 1984 жылы Қуаңдария 
ауылында тракторшы болып 
бастаған, сол кездегі жүйелі 
жұ мыстарға атсалысқан облыс
тық экономикалық тергептек
серу департаментінің баспасөз 
хатшысы Бақыт Орданова бұл 
сол кездегі салаға жауапты адам
дардың жоғары жауапкер шілігін 
көрсететінін айтады.

– Ол кезде мен трактор
шы мын. Сәуір айының бас ке
зінен әрқайсысы 710 отарды 
топтастырған үш керуенді кө
шіруге қатыстым. Жолсызбен 
жөңкіліп бара жатқан малдың 
жанында тек трактор ғана жүре 
алады. Ал жауапты басшылар 
жолға жақындаған сәтте алды
мызда күтіп тұратын. Қуаңдария 
уақытында мал басын 75 мыңға 
жеткізген, шаруашылығы да
мыған ауыл еді. Амантай Қара
манов, Әбдірахман Бегимов 
сияқты білікті басшылар 
болды. Қуаңшылық болған 
жыл дары ферма бастығы Құс
надин Смағұлов, зоотехник 

Тұрарбек Өсеров деген кісілер 
болды. Барлығы да білімді, 
шаруашылыққа жетік кісілер 
еді. Айтайын дегенім, бұрын 
жауапты басшылар жер жайын 
білетін адамдармен ақылдасып 
отыратын. Су көзінің басаяғы 
қайда, қай жерге қандай дақыл 
еккен дұрыс? Су жолдары, 
жыралар қандай егіске қолайлы? 
Осының барлығын бұрын қалып
тасқан шаруашылық жүйесіне 
қарай тексеретін адам қазір жоқ 
сияқты, – дейді ол.

Бүгінде сол Қызылқұм ай
мағын мал тұяғы баспағалы көп 
жыл уақыт өткен. Кезінде белгілі 
бір жүйеге сай құдықтар мен 
скважиналар желісі қалыптасқан 
аймақта киік ғана жайылады.

– Кейін кеден қызметіне 
жұмысқа келген соң Қызылқұм 
аймағына жиі бардым. 2000 
жылы Өзбекстанмен шекарадағы 
Мыңтай бекетіне сапар кезінде 
бұрын тракторшы болып жүрген 
жерлерді таныдым. Мал тұяғы 
баспағанына жылдар өтіп кет
кен. Шаруашылықтар кеткен 
соң жайылым да, құдықтар да 
пайдаланылмай қалған. Жер 
мүл де жаңарып, өзгеріп кеткен. 
Қазір ол жаққа адам бар  майды. 
Қа раусыз, күтімсіз қала берсе, 
мүлде таныс емес ме кенге 
айнала беретін шығар. Мүмкін 
бұрынғы жерлердің сыз басы, 
картасы болса, соған қарап ша
руашылықты қайта жан дан
дыруға болар ма еді деп ой
лаймын, – дейді Бақыт Орданова.

Бұл ретте «Жайылымға жа
рамды жердің бар потенциалын 
толық пайдаланып жатырмыз 
ба?» деген сауал туатыны 
белгілі. Айталық, сол Қызылқұм 
жерін толық пайдалана алсақ, 
оның әлеуеті қаншалық болмақ?

Тағы бір мәселе – жер жа
ңарту Арал ауданы аумағында 
ғана жүзеге асуы мүмкін емес 
шаруа. Себебі, мұнда бұрын 
әр малшы жылына бес мезгіл 
көшетін. Қыстау, мал төлдейтін 
орын, жайлау, қырқым, күзеу де
ген сияқты. Қазір сол бес орында 
бес малшы отыр. Өзге облыстар, 
әсіресе Ырғыз жақ беті болмаса, 
ауданда көшіпқонатын жер жоқ. 
Ондай шет аумақтарға баруға 
жеке адамдардың жағдайы кел
мейтіні де түсінікті.

Сондықтан, шаруалар малды 
шығынға ұшыратпау үшін нақты 
екі шара қабылданса деп отыр. 
Алдымен, қысқа дейінгі мал 
азығы үшін облыстың ауыспалы 
егісі бар жақын аймақтарынан 
жоңышқа, басқа да шөп тұрақты 
жеткізілуі керек. Жауапты ме
кемелер мамандармен бірге 
ауылдарды аралап, арықтұрық, 
көтеремнiң барлығын сұрыптап, 
кәрі отарды, кәрі табын мен 
үйірді іріктеуі қажет. Екінші 
мәселе – барлығына бірдей жем
шөп жеткізу мүмкін еместігі 
ескеріліп, мал азығын алуға 
ақшалай көмек берілуі тиіс. 
Пікір парқы осыған саяды.

ҚУАҢШЫЛЫҚ 
ҚАЙДАН ТУДЫ?
«Жайылым жайын ойламай, шаруа оңалмайды» 
дейді мамандар

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

ӨКІНІШ ӨЗЕКТІ ӨРТЕМЕСІН ДЕСЕК...
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Менің ата тегім де, нағашы жұртым 
да бір тайпа ел Бәйімбеттен  тарайды. 
Түп ата мыз Әлім, одан Жақайым, 
сосын Бәйімбет. Біз көзін көріп 
қалған аталарымыздың дәйектерінде 
Бәйімбеттен: Ақ теке, Жәдік, Андағұл, 
Бадық болып бөлінеді. Жолдан 
қосылған Назарша дегені тағы бар. 
Назаршамен бес Бәйімбет. Бадықтан 
Сәйке мен Дүйсем. Дүйсемдер – менің 
нағашы жұртым. Тағдырдың жазуы-
нан шығар, мен туған нағашыларымды 
көргенім жоқ.

Ағасы Демесін, тете інісі Көлжан 
мен жарық дүниеге келместен бұрын, 
ақ патша заманында опат болған. 
Екеуі де қыршын кеткен. Демесін 
атам 25, Көлжан атам 32 жасында. 
Апам әкесі Демесіннен 9 жасында 
қалған. Өзіне тете інісі Жұмахмет 7 
жасында шетінеген. Тағдырға ол да 
аз көрінді ме екен, інілері Сағын дық 
пен Әбутәліп екінші жер жаһандық 
сұрапыл соғыста қыршын кеткен. 

Сонымен, Алланың қа ла уына не 
деріңіз бар, апам туған төркінінде 
тігерге тұяқ қалмай жалғызсырап 
ғұмыр кешкен. Оның тағдырынан озып 
мен қайда барайын, мен де бір кем 
дүниенің күйін кештім. Жалғыздық 
жан дүниемді талай рет жабырқатты.

Ілгеріде өткен аталардың тәлімінен 
болар, Дүйсемнің жасы үлкендері 
апамды «Демесіннің көзі ғой» деп 
еміреніп отыратын. Жасы кішілері 
апалап алдынан кесіп өтпейтін, 
келіндері тұра қалып сәлемін жазбай-
тын иіліп. Апам көңілі мұңды-шерлі 
болса да, қарқарадай ақ жаулығын 
кірлетпей, кеудесін еңкейтпей, барға 
тасымай, жоққа апшымай өтті мына 
жалғаннан. Әрдайым «Алла келер 
жерін кең қылғай» деп отыратын. 
Толы көптің алқалы отырысында 
баяғының билеріндей толғап сөйлер 
еді жарықтық.

Көзімді дүние жарыққа тыр-
нап ашқалы білгенім, геогра фиялық 
картада тұр, Көкарал түбегіндегі 
(полуостров) ауылымыз Аққұм 
тұрғындарының көрген-баққаны 
теңіз малы екен. Асырап алған бала-
сы Назаршамен – бес Бәйімбет болып 
тегісінен балықшылар еліне айналған. 
Аққұмның басында әуелі серіктестік, 
одан артель дегендерден бастап, кейін 
бірыңғай балық шаруашылығымен 
айналысатын Ленин атындағы кол-
хоз құрылған. Бір замандарда ба лық 
дегеннің не екенін білмейтін баба -
ларымыздың жиыр масыншы ға сыр-
дың алғаш қы ширегіндегі ұрпа ғын 
қызыл большевиктер қойдай тоғы тып 
балықшылық кәсіпке салған да, жеке 
меншігіндегі төрт түлігін сыпырып 
алып, колхоздың ортақ иелігіне өткі-
зіп жіберген.

Туған нағашыларымнан тірі жан 
қалмағандықтан да болар, бүйрегім 
ала-бөле Дүйсемдерге бұрып тұрады. 
Айтайын дегенім, бес Бәйімбетте 
ел іші Демесін мен Көлжанды әкесі 
«Ажығұлдың қос саранауы» дейді 
екен. Дейтін себебі, ағайынды екеуі 
де ірі сүйекті, сом бітімді болып-
ты. Күрескенде екеуінің жауыры-
ны жерге тимей өткен өмірден. 
Дүйсемдер басқа бәйімбеттерге 
қара ғанда, тым тегеурінді болған. 
Көкаралға қызылдардың өктемдігі 
жете қоймаған заманда, бір жылы 
андағұлдар мен бадықтың арасында 
жерге таласқан бір дүрлігіс болыпты. 
Аталарымыздың айтуында, Андағұл 
мен Бадықтың қатындарына дейін 
ала бақан алып, сарт-сұрт айқасқа 
араласып кеткен көрінеді. Бадықтар 
андағұлдарды еңсеріп жіберсе керек. 
Сондағы мәтқапылда айқасқа ара-
ласпай тек айқайшы болып шеттеп 
тұрған менің түп нағашым – Сүйеуқұл 
атам: «Әке Бадық, көке Бадық, қойдым 
Бадық...» деп араша сұрап, аса таяғын 
ербеңдетіп, ауаны сабалап жүр дейді 
жарықтық. 

Андағұлдарды тізерлеткен Дүйсем 
де Дәулет атамыздың Дәрмен, Әлмен, 
Жәрмен, Бәймен, Құлман деген қара-
ғайдай 5 баласы ержеткен. Бұлардың 
бәрі де тұла бойы тола қайратты, нағыз 
жуан білекті нарқасқалар болған. Бұл 
бесеуден біз бала кезімізде Бәймен мен 
Құлман атамызды ғана көріп қалдық. 
Деме-атаммен құрдас, төрде тоқтамай 
заулап сөйлеп отыратын тілгер. 
Бораштың Төлеуі (аталарымыз оны 
жалаңбас Төлеу дейтін, өйткені біздің 
Көкаралда ауылдас бірнеше Төлеу 
болған) оның бел баласы Ақаш палу-
ан, Дәрмен атаның Байғабылы мен 
Жайкөргені, Төлегеннің Үдербайы мен 
Әрені, Жәрмен атаның Ердіғалығы 
мен Сәнтей шалдың аңыздағы Апла-
тондай ірі денелі болғасын «Жарке-
мер» атанған баласы Ағатай, Құлман 
атамның бойы сырықтай Ыбырашы. 
Бұларды көрдік, тұз-дәмдес болдық, 
бірінен бірі өткен бөрілер еді. Көңілде 
өкініш болмаса да, олқылық бар. 
Біз сияқты ашаламанда туған соғыс 
сүйріктері оларға ұқсай алмаппыз. 
Не тегімізге тарта тумай, не нағашы 
жұртымызға жете тумай әншейін 
қимыжық болып жаралыппыз. 

Осы нағашыларымның дүр  мегінде 
өркештілерінің бірі – мені туған ба-
ласынан кем көрмейтін Дәрменов 
Жай көрген жөнінде айтарым бөлек 
әңгі-ме. Жарықтық, тұлғасы кинодағы 
Иван Поддубныйдан айнымайтын 
кесек бітімді алып еді. Ол колхоз-
да және бүкіл аудан мен облыста ең 
маңдайалды балықшылардың бірі 

болды. Оның толағай табысын ел іші 
айта алмайтын. Талмастан қырық жыл 
теңізде тер төккен Жәкеңді үкімет 
пен партия болғаны «Құрмет Белгісі» 
деген тілдей темірмен марапаттаған. 
Және мақтау қағаздардан қорған 
соғып берген. Тек алдарқату ғой. Та-
быс табудан бүкіл Арал атырабында 
бірінші орынды ешкімге бермеген 
заңғардың еселі еңбегінің қайтарымы 
әлгі тілдей темір болғанына көңілім 
олқы соғады да тұрады. Жәкең сол 
марапатқа қанағаттанды ма, жоқ па, 
білмедім, ал ақиқатында, менің бұл 
нағашым мемлекеттік сыйлыққа да, 
социалистік еңбек ері деген атаққа да 
лайықты наркеуденің өзі еді. 

Әттең, бірақ не керек, біздің 
ауылдың басшылары саяси сана-
сы, азаматтық ой өрісі жетілмеген, 
бірінен-бірі өткен шаласауаттылар 
болды. Уақыт мүмкіндігін орайы-
мен пайдалануға өрелері жетпеді. 
Ал егіншілікпен айналысатын  басқа  
аудандардың аспанынан марапаттың 
нешеме түрі жауған бір кезең болып 
еді ғой сол заманда.

Ауылда, 1930-1970 жыл дардың 
аралығында, Жәкеңнен басқа да 
ерен еңбек майталмандары болды. 
Жалпы Көкаралда жоспар мен мін-
деттемесін орындай алмаған бірде-
бір балықшы болған емес. Олардың 
қатарынан менің әкемнің туған ағасы 
Сағынтайұлы Сәндібек әкем «ком-
мунизмге қарай алға баса берейік» 
деген айқай ұранның екпінімен ста-
хановшы болған. Ал, екілесіп келген-
де, тері мен қанын теңіздің ащы су-
ына аралас тырып ішкен солар мына 
жалғаннан не көрді? Ештеңе де көрген 
жоқ. Дүниеден көптің бірі болып өтті 
де кетті. Бар жеткені, олар әлгі ком-
мунизм дегеннің құрбаны болды. 
Құдай-ау, ол заманда, біздің жалаң аяқ 
бала кезімізде, өкімет колхозшыларға 
айлық жалақы төлемейтін де еді ғой. 
Тек еңбеккүн жазатын. Ақшаның 
орнына егер бар болса дүкеннен 
шай-шекер, азық-түлік алуға өрлен 
беретін. Сонда да, колхоздың 
жұмысын өздерінің отбасы, ошақ қасы 
тірлігіндей өлімдерін салып істейтін. 
Шетінен қара жұмыспен шыныққан 
жарық тықтар жүрген жерлерін тия-
нақ тап, бекемдеп жүретін. 

Босқа кеткен есіл еңбек десеңші... 
Көп ұзамай елді теңіз апаты кимелеп, 
бүкіл бір аймақ жер сипап қалды. Ел 
босқынға ұшырап, Ленин атындағы 
қарқарадай колхоз жер бетінен ғайып 
болды. Бұл күнде ауыл орны тып-
типыл болған, құлазып жатыр.  

Енді, арада көп жылдар өткенде 
байырқалап отырсам, сол кездегі кол-
хоз мүшелерінің тең жарытсы, яғни 
50 проценті менің нағашы жұртым – 
дүйсем-дерден екен. Олардың Ақаш 
пен Ыбыраштан басқасы тегісінен 
балықшы болды. Қалған 50 проценті 
колхозшы – ақтеке, жәдік, андағұл, 
сәйкелерден еді. Енді уақыт бізді де 
соңғы көкжиекке қарай еңкілдетіп 
қуып келеді. Жас кезімізде қолына 
су құйып, батасын алған аталары-
мызды енді сағынатын болдық. Ай-
татындары ақыл, ағайынның бірлігі, 
ата жұртымыздың амандығы еді. Сол 
кездегі бала-шаға біздер осы күні 
солардың шекпенінен шыққанымызға 
тәубе дейміз. Кім білген, дүниеге 
беріректе келген болсақ, олардың 
қадірін білер ме едік, білмес пе едік. 
Сол аталарымыздың көңілдеріне 
үлгі-өнеге тұнған асыл қасиетінен-
ау деймін, біздің ауыл тұрғындары 
өте қайырымды еді. Бауырмал бо-
латын. Жалпы, ол кездегі қанаттас 
қоныстанған Көк-арал-Ауан-Ақбасты 
деген ауыл дар иман ұйыған елді ме-
кендер еді.

Бір мысал айтайын. Әрен наға-
шымды менің шешем туған ағасындай 
сыйлайтын. Әуелгі алға нынан пер-
зент көрмегендігі себепті ажырасып, 
күйі кетіп жүргенінде апам кір-қоңын 
жуып бере тін; мені жүгіртіп түскі-
кешкі дастарханға шақырып тұра тын. 
(Мұндай бауырмал қайы рымдылық 
біздің ауылда күнде болып жататын). 
Кейін төсек жаңғыртқанда көрген 
жалғыз ұлы Сексенбай Апамның 
күтімінде болды. Себебі, бала ның ма-
масы таңертеңнен кешке дейін балық 
өңдейтін трестің қолмен атқарылатын 
ауыр жұмысында болады. Үйіне 
талықсып шаршап келеді. Ал Әрекең 
жаздай үй көрмейді, жылымшылармен 
бірге теңіз асып, дарияның аяғындағы 
көлдерді жағалап кетеді. Иманды 
болғыр, Әрен атам да тұла бойын түк 
қаптаған батыр пішіндес кісі еді. До-
балдай саусақтары темірдей қатты. 
Бойын таза ұстайтын. Ауласында 
да, қорасында да қылау жатпайды. 
Ал, қамыстан соққан қорасына ит 
тұмсығы батпайтын қамалдай берік 
болатын. Ауыл оның қайраты мен 
мұқияттылығын айтып таңғалатын.

Ал, ауыр салмақты Ақаш палуан-
ның да қызығы ауылда кешеге 
дейін жыр болып келген еді. Оның 
бір оқиғасын-ақ айтайын. Ертерек-
те  ауыл-село жастарының «Қайрат» 
деген ерікті спорт қоғамы болды. 
Әскерде төрт-бес жыл «раз-два» деп 
ойнап келгенімен, спорттың не екенін 
білмейтін ауылдың бозым баласын 
Шалқардағы ағайындардың намысы 
тұтанып, өтіп жатқан жарысқа салған. 
Содан Ақаң «Қайрат» қоғамы бо-
йынша ауданның чемпионы болған. 
Ешқандай бапкерсіз. Жанкешті 

жаттығусыз. Сондағы сайысқа аңқау 
Ақаң әрі тұңғыш рет, әрі соңғы рет 
қатысқан. Қартайған әке-шешесіне 
бола Аққұмдағы ауылына оралып, 
бүкіл ғұ мырын колхоз-совхоздың қы-
зық-шыжығымен өткізген.

КТК телеарнасынан Жа ңалық 
есімді тілші көрініп жүр. Сол журна-
лист жігіт – Ақаш палуанның немересі.

***
Ауылдың жетіжылдығын бітіргесін 

апам мені нағашы ларыңа апара-
йын деп, Көкарал түбегінің екінші 
басындағы Ауан ауылына алып барды. 
Арақашықтығы 70 шақырымдай. Апам 
Жүсіп деген кісінің алдына алып бар-
ды.

Ауылдағылардың бірден бірге жа-
мырап айтуларына қарағанда, Жүсіп 
біреуге ашу ланғанда тілін шайнап 
сөйлей алмай қалады екен. Бірде 
Мәдірейім деген ағамыз Жүсіптің 
әңгімесін тыңдап отырғанда «әрине, 
әрине» дей беріпті. Жүсекең сонда кілт 
тоқтап: «Әй, Дүзкейдің баласы, сенің 
айтып отырғаның кімнің әринесі? 
Менің әринем бе, әлде әкеңнің әринесі 
ме?» дейді ғой, тіктеліп. Мәкең: «Ой-
бай, Жүсеке, Құдай сақтасын! Сіздің 
әринеңізде нем бар менің. Ойбай-
ау, айдың-күннің  аманында Сіздің 
әринеңізді айтып өле алмай жүрмін бе? 
Менің айтып отырғаным өллә-біллә, 
өзімнің әринем ғой» деп құтылған 
көрінеді.

Жүсіп күркіреп ашу лан ғанда, 
тұстастары: «Ал Жүсіп жын қаптады, 
байқаңдар» дейді екен.

Артық болмас, иманды болғыр, 
Жүсіп оның тағы бір қызығын айта-
йын. Өзіне тете Иманәлі інісімен ауыл-
даспыз. Арамызда үй жоқ. Жүсіп бірде 
жолы түсіп Аққұмға келгенде інісімен 
екеуі сөзге келіп қалады, қыза-қыза 
шындап керілдеседі. Інісі кішірейіп ыға 
қоймағасын алкеуде ағасы Имекеңді 
отырған орнынан ұрмай-соқпай ау-
натып жіберіп, үстіне қонжиып оты-
ра бергенінде, зәрелері ұшып кеткен 
Иманәлінің тетелес баласы Бақберген 
мен Бақытжан аталап Жүсіптің 
иығына жармасыпты. Жүсіп мойынын 
бұрып артына қараса – інісінің баста-
уышта оқитын екі ұлы. Аталап жы-
лап тұр. Содан жарықтық: «Апыр-ау, 
пақырдың боқмұрындары кісі болып 
қалған екен ғой» деп, әлгінде ештеңе 
болмағандай, жайбарақат орнына оты-
ра береді: «Келін, шырақ, шайың суып 
қалған шығар. Қайтадан қайнатып 
әкеле ғой, менің әлі де айтарым бар...» 
депті.

Иманәлі де ағасының қылығына 
кәнігі ғадетімен сылқ-сылқ күліп: 
«Бұйрабас-ау, мен тілімнен жазып 
қалдым ғой, шайыңды шалттат-
шы, біз шөлдеп қалдық» деген екен. 
(Жарықтық, әйелі Сәлима шешемізді 
Бұйрабас дейтін). Сол оқиғаны Салима 
шешеміз маңайындағыларды күлдіріп 
айтып отыратын. Ағайынды екеуінің 
сондағы қызық-шыжығы жүре-бара 
Аққұмнан асып Ауанға да тарап кетті. 

Сол Иманәлінің өзін де «уникаль-
ный адам» десек болады. Әңгімесінің 
ауанын әрқайда «біздің әлгі Бұйрабас 
тоқал» деп бастайтын. Салима 
шешемізді қалайда қисынын келтіріп 
әңгімесіне араластырып отырмаса, 
әңгімесінің дәмі кірмейді. Жұмысы – 
Аққұм мен Ауанға пошта қатынатады. 
Астында піл табан атан. «Бір бие-
ден ала да туады, құла да туады» де-
мей ме, Жүсіптің өңі тобылғы торыға 
келеді, ал Имекең ашаңдау. Ағасындай 
ұрдажық емес, кіммен болса да әзіл 
қашырып отырып әңгімелеседі; ара-
арасында сылқ-сылқ күліп алатыны 
бар. Өзі барынша асықпайтын кісі 
еді. Алқабел атанды таң атар-атпас-
тан жолға салады. Қыстың қысқа 
күнінде түн қараңғылығында аттана-
ды.  Ауылдан Ауанға, Ауаннан ауылға 
пошта қатынатады. 

Ауанның он жылдығында оқып 
жүргенімізде, поштаның қатынауы ме-
реке күндеріне ыңғайласатын болса, 
Имекең нен қалмай қапталдасып біз де 
жаяу жолға шығамыз. Тастап кетпейді. 
Ауылға жеткенше бізді кезекпе-ке-
зек артына мінгестіріп, демалдырып 
алушы еді жарықтық. Үйді-үйімізге 
шарша-май ойнап-күліп жететінбіз.

Қарғадайынан заманның ауырт-
палығына тап болып бейнет көрген 
көнбіс қой, қашан зейнетке шыққанша 
жұмысын абыройлы атқарды, ауыл-
аймақтың алғысын алды. Тәртіпке 
мұқият еді. Өзінің молдалығы да бар 
еді, бес уақыт намазын қаза қал дыр-
майтын. Айрықша қа сиеті – көпшілік 
жиналған жерде әңгіме ауанының 
әділдік жа ғына жығылып отырады 
дейтін айтушылар.

Ал енді сондай салиқалы кісінің 
бойында тұрмыс жа йын күйттеуге 

жоқ қамсыздығы да болатын. (Жалпы 
ауыл да ғылардың көпшілігі баяғыда 
сондай сада, аңғырт келетін еді ғой). 
Бірінші класқа қабылданған екі ұлдың 
бірі алғашқыда: «Әке, мен бүгін екі 
алдым!» деп келеді екен мақтанып. 
Екі дегеннің қан дай баға екенін әлі 
біле қоймаған кезі. Мұғалімі – менің 
немере ағам Сәндібеков Үрлайын. 
Имекең апшымайды: «Бәрекелді, 
Құдай қуантсын, жарығым! Екі алсаң 
да а-құдай, бір алсаң да а-құдай! Маған 
көз алдымда қарайып жүрсең болды. 
Үрлайын ағаң аман болса, бір қараға 
жеткізер...» деп, мәз болып отыратын. 
Және осы а-құдайын баласы екі алған 
сайын айтатын. Неге екі алатынына 
былайғы жұрт қатарлы көңіл қойып 
білейін де демейді. Өзінің айтқанына 
өзі мәз болып күліп отыратын. 
Мен нағашымның қожанәсірлігіне 
таңғалып, апама неге өйтеді деймін. 
Апам: «Қайтсын, Бақ бергені мен 
Бақытжаны жер ортасынан асқанда 
зарығып көрген қарашықтары ғой...» 
дейтін.

Бұл әңгіме өмірден көшкен ел-
дей, ескен желдей өте шығып, жарық 
дүниеден ғайып болған олардың тар 
шатқал заманда кім болғандарын 
білмейтін кейінгілерге айтылар 
хикаяның басы ғана. Олар туралы ро-
ман жазса да, артық болмас еді. Менің 
олардан алған ғибратым: осындай арда 
туғандардың қуанышын да, қайғы-
қасыретін де жан дүниеме сіңіріп 
ержеткенім.

***
...Соғыстың тынғанына екі жыл-

дан асты-ау деймін. Күзде мектепке 
қабылданатын жасқа толған кезім. 
Құрдастарым Өмірбек, Толыш, Ақбай, 
Айғара, Жарылқасын, Медеубай, 
Әбілғазы, Смадин, Қызай, Қалқаман,  
Бектұрсын бәріміз: «алақай, биыл мек-
тепке барамыз» деп қуанып жүрміз. 
Кеше ойынның қызығымен сілелеп 
шаршаған болуым керек, ұйқыдан 
кеш тұрдым. Жаздың қысқа түні 
ғайып болған, дүние жарық жамырап 
кетіпті. Төсегімнен дүниенің кезекті 
қызықтарынан құр қалғандай ұшып 
тұрсам, төрде иықтасып отырған екі 
жігітке апам шай құйып беріп отыр 
екен. Аққұбасын білемін, ауылдағы 
жетіжылдық мектептің директоры 
Рахыш ағай. Екіншісін танымаймын 
– бөтен кісі. Екеуіне сәлем бердім, 
Әкемнің үйреткені бойынша асса-
лаума әликүм деп. Жуынып келіп 
дастарханның шетіне отырдым. Бөтен 
кісі: «Атың кім, кімнің баласысың...» 
– деп мені «тергей» бастады. Ай-
тып бердім. Оған да қанағат тұтпай 
жеті атаңды айт деді. Шұбырттым. 
Нағашыларың кім деді, айттым. 
Қанағаттанды-ау деймін: «Оһо-о, 
маған ұқсаған екенсің, жаман жездеме 
тартып кетпей...» деп тұла бойы түгел 
селкілдеп күлді. 

Бұл жігіттің отырғандағы бойы 
маған түрегеліп тұрғандай көрінді. 
Апама айтып отырған әңгімесінің 
жалғасы болу керек: «...Бір уақытта 
есім кіргендей болды, айналама зер 
салғанымда, мына қолым анадай 
жерде шоршып жатыр екен, апа! Со-
дан шошындым-ау деймін, қайтадан 
талықсып кетіппін...» деп үндемей 
төмен қарап отырып қалды. Сонда 
байқадым, бір қолы жоқ екен. Денем 
тітіркеніп кетті. Соғыстың сұмдығын 
көріп, қан кешіп келген Рахыш ағай да 
күрсінді. Соғыс құрдымына бір анадан 
туған екі інісі мен үш қайнысын бер-
ген қамкөңіл апам қайбір жетісіп жүр, 
көзінің жасы құйылып жүре берді...

Теңіз төрінен оралған әкем бал-
дыздарымен апақ-шапақ болып қалды. 
Ана бөтен кісі түрегеліп, әкеммен 
құшақтасып амандасқанда байқадым, 
Құдай бойды берген-ақ екен, біздің 
жаман қақыраның төбесін тіреп тұра 
қалғандай болды. Қапсағай денелі, 
сылыңғыр қара, кескіні сұсты. Сыңар 
қолымен көтергенде, әкемнің өкшесі 
жерден көтеріліп кетті. 

Апам інілеріне семіз жа йын ның 
сүбелігінен қарма асқан екен, көк 
май. Дәм ділігінен-ау деймін, екеуі 
тың қиып тойғанша сылқытып соқты. 
Оның үстіне әкем: «Жа маннан жарты 
ас қалады болмасын. Бекіре, қаяз, жа-
йын ауға көп түсе бермейді. Сендерге 
бұйырған шығар, алыңдар. Дүйсемнің 
апай төстеріне бір қазан қарма деген 
не тұрады...» деп күліп, әзіл қашырып 
отырды. (Дүйсем тайпасы – әкемнің 
қайын жұрты).

Кетерде екеуі: «Биыл күз мектеп-
ке барады екенсің. Мы наған кітап, 
дәптер, бояу қарындаш сатып ал» 
деп, қолыма ақша ұстатты. Арттары-
нан қарап тұрғанымда көзім түсті, ана 
кісінің бір аяғының да кінәраты бар 
екен. Сылтып басады. Апа, ана кісі 
бізге кім болады? – дедім. «Нағашы 
ағаң болады». Кім деген наға шым? 
«Мырзалы деген нағашың». Қайдан 
келген? «Ауаннан келген. Жүсіп де-
ген нағашыңның баласы. Мындағы 
ағайындармен дидарласа йын, үл-
кендеріне сәлем берейін деп келген 
ғой. Алла жанына жамандық бермегей 
де...» – деп апам ауыр күрсінді.

Менікі білсем деген кәдімгі сәби 
көңіл ғой. Құлағым күңгірлегендей ме: 
«...Мына қолым анадай жерде шор-
шып жатыр екен...». Денем тағы да 
тітіркеніп қоя берді... 

***
Сондағы сол дидарласудан кейін 

арада жеті жыл судай ағып, жел-
дей есіп өте шықты. Мен Көкарал 
жетіжылдық мектебін беске бітірдім. 
Жасым он төрт жарымда. Тамыз  дың 
соңғы аптасында апам мені біздің ау-
ылдан алпыс шақырымдай жердегі 
Ауанға алып барды. Оқуымды сондағы 
онжылдық мектепте жалғастыруға. 
Ауан ауылы Көкарал түбегінің 

күнбатыс беткейіне қоныстаған екен. 
Бұл жерге табаным бірінше рет тиіп 
тұр. Ешкімді танымаймын. Апамның 
төркін жұрты – дүйсемдер бұл ауылда 
да бар екен. Мені ертіп жүріп бәрімен 
таныстырғасын ауылға қайтып кетті. 

Ауанда өткен үш жыл. Мен 
орта мектепті ойдағыдай бітірдім. 
Мақтағаным емес, жақсы оқыдым. 

Ол кезде (жиырмасыншы ғасыр 
ғой, елуінші жылдардың екінші кезеңі) 
жердің мо йыны қашықтығынан және 
бүгінгідей шұбырып жатқан маши-
на деген көліктің жоқ есебі, теңіз 
түкпірінің жағалай ықтасын қуыс-
қолтығын паналап отырған балықшы 
ауылдарына аудан орталығынан көмір 
жіберіп тұру үрдіске айнала қоймаған. 
Жергілікті жұрт отынға нар қамысты 
араластырып малының тезегі мен 
жыңғыл жағады. 

Аққұмдағыдай емес, Ауан  ның 
жерінен тұщы су шықпайды. Сон-
дықтан, тұр ғындар балық зауы тының 
мұзқаласынан шұбырып мұз тасиды. 
Нағыз суы сорғалаған ауыр бейнет. 
Сорыққан шыны мұздың суы нәрлі бо-
лады, асқазанға жағымды. Қыста мал-
дарын да сол мұздың суымен суарады, 
мал іш тастамас үшін әйдік қазанның 
астына түтінін бұрқыратып от жағып, 
жылытып береді. 

Мұзқала дегеніміз жерді қазып 
салынған өте терең алап, іші дала-
дай, түйелер еркін жүреді. Төбесі 
қалың қымталған, шілдеде күн қызуы 
өтпейді. Ішін төртбұрыштап ойып 
алған қалыңдығы екі-үш кереқарыс 
теңіз мұзымен толтырады. Халықтың 
әрі ауызсуы, әрі жазда балықты сон-
да тоңазытып сақтайды. Мұзды 
шаналарға тиеп, атан түйелермен та-
сиды. Өте ауыр жұмыс мұзқаланы күн 
жылығанша толтырып үлгеруі керек. 
Жатқан бір жанталас. Қыста Ауан елі 
мұзқаласын барынша толық толтырып 
алмаса, катастрофа дегеніңіз сонда бо-
лады. Жұмысшы бейбақ сондықтан да 
өлген-тірілгендеріне қарамай жантала-
сады. 

Жалпы ол кездегі адамдарды Алла 
арылмас бейнетке бола жаратқандай 
еді. Жұмыстың бәрі күшке түсетін, 
қолмен атқарылады. Елді мекендер-
де мал ұстамаса, күн қараң: иығыңды 
жаңартып киіне алмайсың, көйлек-көн-
шегің бүтінделмейді. Со ғыстан кейінгі 
жылдардағы шық бермес сараңнан 
сұрап алғандай жартымсыз жалақы 
жыртығыңды бүтіндеуге жет пейді. 
Барыңды сыпырып алған соғыстың 
кесірінен еңсесі түскен халық кеудесін 
тіктеп күнкөру үшін не істемеді. Сол 
кездегілер де қазіргілердей өз күндерін 
өздері көрген. Өкіметтің жоспарлы 
жұмысы мен өзінің күнкөріс бейнеті 
екі жақтап қысты. Соған көніп төзді. 
Малы үшін жазда маңдай терлерін 
сорғалатып жүріп өрістен қара шөпті 
шалғымен жайпап, теңіз қолаттарынан 
жасыл майса қауылдырығын жалбы-
ратып пішен орды; күзде отынға деп 
жыңғыл, қыста көкше мұзға шығып 
қамыс шапты. Бәрі тіршіліктің, ұрпақ 
өсірудің қамы.  

Осындайда ойды ой қозғайтыны 
бар. Черчиль деген ағылшындық 
сұңғыла саясаткер: «Мұратқа жету 
үшін қанды да, терді де, жасты да 
төгу керек» деген екен. (Қазақ тіліне 
тәржімалаған – Асқар Сүлейменов). 
Әлбетте солай. Мемлекеттік мүдде 
үшін де, сол мемлекетті қорғайтын 
адамдардың жеке тағдыры үшін де. 
Осы ыңғайда саясатқа салып ай-
тар болсақ, кешегі жиырмасын-
шы ғасырдың ал ғашқы ширегінде 
туғандар, Черчильдің айтқанындай, 
бәрін көрді. Қан дейсіз бе? Айта рыңыз 
не, оны біздің әкелеріміздің буыны 18 
жасқа толар-толмас бозбала кезінен-ақ 
көрген. 

Тер дейсіз бе? Бұл буынның бағзы 
замандардағы бабалары бес бірдей 
Франция мемлекеті еркін сыйып кететін 
далиған Даламызды жан-жақтан анта-
лап қамаған көп дұшпаннан қорғау жо-
лында тақымдары бір кеппей-ақ өткен 
бұл өмірден. Майданнан қан кешіп 
келген ағаларымыздың буыны да 
бүлініп қираған, барынан айырылып 
қалжыраған елдің есін кіргізіп, еңсесін 
көтереміз деп өле-өлгенше қанын ішіп, 
терін төгумен өтті өмірден.

Көз жасы дейсіз бе? Ағыл шынның 
ғана емес, қазақтың да көз жасы та-
лай-талай көл болған. Әсіресе, біздің 
әкелеріміз бен ағаларымыздың буы-
ны. Бұлар тарихымызда қара таңбасы 
қалған, халықты қынадай қырған екі 
бірдей аштық аранынан да, екі бірдей 
сұрапыл соғыстан да шет қалған жоқ. 
Өмір бойы көрген бейнеттері мен шек-
кен азаптары өз алдына тау сылмайтын 
жыр-аңыз. Бұл нендей тағдырлар еді?!

Олардың қоғамға бергені көп те, 
алғаны аз болды. Ең сорақысы сол, еркін 
жүріп-тұра алмады, бірде жетіп, бірде 
жетпей жататын тұр мыс тапшылығын 
молы нан көріп, тоталитарлық тәртіп-
тің қыспағында ғұмыр кешті. Ата-
ларынан арда туған олардың өмір 
өткелдерінің ауырт палығына қасқиып 
қар сы тұрды.  Жүздерін термен жуа 
жүріп мұраттарына жетті; ұрпақтарын 
да мұра тына жеткізді. Аллаға да, бүкіл 
адамзатқа да аян, олар бүкіл әлемдік 
екінші жанкешті шайқаста жеңіске 
жетіп, біздің бүгінгі тәуелсіздігіміздің 
ірге сін қалап беріп кетті. Тақыр жер-
ге шөп шықпайтыны рас болса, іргесі 
жоқ елдің дербес мемлекет бола ал-
майтыны да рас. Орны бар ғана оңала 
алады. Егер 1945 жылғы жеңіс болма-
са, кім білген біздің тағдырымыздың 
қалай боларын?! Бізді осы күнімізге 
жеткізгені үшін де ардақтаймыз олар-
ды. Ардақтау – парыз.

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ

ТЕҢІЗ ҚОЛТЫҒЫНДА ӨТКЕН ӨМІР
Бұл белгілі жазушы-журналист Айжарық Сәдібекұлының редакция 

қорында қалған соңғы жазбасы болатын. Өмірден озғанына жыл толған 
талантты қаламгердің туындысын осы сәтте оқырманға ұсынуды жөн көрген 
едік.
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Сол айтпақшы, бүгінде ай
наламызды ауру кезіп жүр, 
кіммен тілдесе қалсаңыз да, 
ауруын айтады. Алайда, әр 
аурудың өз емі бар. Оны тек 
білімді дәрігер, білікті емшінің 
ғана дарыта алатыны аян. Алла 
Тағала: «Мың дерт, мың бір 
шипа жараттым» депті. Мәселе, 
аурудың түпсебебін, медицина 
тілімен айтсақ, диагнозын таба 
білуде жатыр.

Қызылордада адам ауруы
ның  түпсебебін айна қатесіз 
айтатын – Айжамал емші, 
Нартай емші, Ләйла емші се
кілді бірнеше халық емшілері 
бар. Олардың бәрі де – ата
баба қасиетін сіңірген аруақты 
адамдар.

Халық емі мен кәсіби меди
цинаны ұштастырған Шәй зада 
Әбуов те – емдомы ел ішінде 
мойындалған кісі. Ташкенттен 
медициналық білім алған ней
рохирург дәрігер. Бертін келе 
ол халықтық емдеу тәсілдерінің 
түртүрін меңгерді. Әсіресе, 
Шәйзада емшінің аты алтын 
ине салумен алысқа кетті. Қы
тай елі адамның бүкіл жүйке 

тамырларындағы ауырсынуды 
сылып тастап, ағзаға жайлылық 
әкелетін алтын ине салу тәсілін 
жетік меңгерген.

2015 жылы Қытайдың 
Үрім ші қаласында алтын ине 
салу шылардың жарысына 
қа тысқан Шәйзада Әбуов 
«Әлемдегі үздік алтын ине 
маманы» дейтін атақпен бірге 
ұйымдастырушылардың алтын 
белгісін қоса алып, талай қы
тай емшісіне қапым бар де гізіп 
кетті. Шындығында, Шәй
за даның адам ағзасындағы 
ау ру нүктені дәл тауып ине 
салу өнеріне қытайлықтар қы
зыға қарады. Осы жылы емші 
Мәскеу қаласында да өз білік
тілігін жоғары дәрежеде дә 
лел деп шықты. Оның «Кәсіби 
халық емшілерінің рес публи
калық ассо циа циясы қоғамдық 
бірлестігінің ең жоғарғы мәр
тебе иегері» деген атағы да бар.

Шәйзаданың емшілігі ал
тын ине салумен ғана шек тел 
мейді, ол алдына келген адам
ның кеселін тамыр ұстап дәл 
анықтайды. Сонымен бірге бі
лікті сынықшы, бұл қасиет оған 

аруақты аталарынан дарыған. 
Әкесі сынықты қолын тигізбей 
сала білген, тылсым сыр иесі 
болған. Бүгінде Шәйзада ем ші
ні ауруханалар шақырып, қиын 
сынықтарды салдыртып жүр.

Қазіргі кезеңдегі көп та
ралған аурудың бірі – бала
лардың жамбас сүйегінің да
мымай қалуы, қисық бітуі. 
Шәйзада емші осы ауруларды 
өз тәсілімен жасаған шөп дә
рілер арқылы емдеп шығады.

Емшінің дәрісінен жазылған 
талай адамның қолымен жаз
ған ризашы лықтарымен таны
судың сәті түскен еді.

«Біз Шәйзада атаның атын 
естіп, Алматыдан келдік. Бала
мыз Әлидің жамба сы дамымай 
қалған. Емші бізге дәрі жасап 

берді, 24 күн қабылдадық. 
Со сын дәрігерлерге көрсетіп 
едік, «не әдіс жасадыңдар, ба
ланың жамбасы толық қал пы на 
келіпті» деп қуантты. Меруерт 
Мұстафа. Алматы, Қыдыр жа
нов көшесі, 31 үй тұрғыны». 

«Мен – Рахия Бекеева 
Арал тұрғы нымын. Дәрігерлер 
балам Нұрәлидің жамбас сүйегі 
дамымаған деп диагноз қойды. 
Осы кезде Шәйзада профессор 
туралы естідік. Ата бізге дәрі 
берді, сол дәрі арқылы балам 
бүгінде ауруынан айықты».

«Біздің 2020 жылғы бала
мыз Арафаттың жамбас ұр
шығы жетілмей қалған. Шәй
зада емшінің дәрісі арқылы 
баламыздың жамбасы толық 
қалпына келді. Жүнісов Жан
төре, Жаңақорған ауданы».

Ақ параққа алғысын ақтар
ған мұндай хаттар көп. Солар
дың ішінде Сырдария ауданы 
С.Сейфуллин ауылынан Нұр
сұлу есімді ксінің жазған хаты 
ерекше назар аудартты.

Ол кісі тамағынан ас та, су да 
өтпей, өмірден күдер үзгендей 
халге түскенін айтады. Сол 
кезде Шәйзада емшінің емі 
арқылы өмірге қайта еніп, 
ауруынан жазылғанын жазған. 
«Әуелі Алла, емшіге мың да 
бір алғыс», –  дейді Нұрсұлу.

Міне, ортамызда қоғамға 
пайда әкеліп, елдің саулығын 
сақтауға үлес қосып жатқан 
осындай жандар бар.

– Өлмесхан Мәтенұлы, 
сізді Сыр жұртшылығы 
жақ сы біледі. Ұзақ жыл об
лыстық, қалалық атқару
шы билікте, «Nur Otan» 
пар   тиясында басшылық 
қыз   мет атқардыңыз. Кейінгі 
уақытта НұрСұлтан қала
сына қызмет ауысты рып, 
рес пуб ликалық ақпарат 
құ ралдарында салиқалы 
пікір леріңізбен көрініп жүр
ге ніңізді білеміз. Әсіресе қо
ғамның бүгінгі өткір проб
лемалары туралы айтасыз... 
Қоғамның түйткілдерін ай
ту биліктен кеткен соң оңай 
соғатын шығар, қалай ой
лай сыз?

– Қоғамдағы кемшілік қай 
дәуірде де болған. Оны байқау, 
байқап қана қоймай, қоғамдық 
пікір деңгейіне көтеру әрбір 
азаматтың парызы деп ой
лаймын. КазГуды бітірердегі 
дипломдық жұмысымның та
қырыбы «Социалистік Қа
зақстан» газетіндегі журналист 
Нури Муфтахтың сын мате
риалдары ізімен «Хат жолға 
шақырады»  атауымен сара
лау ға арналған  болатын. Нури 
ағамыздың ғана емес, ол кезде 
барлық деңгейдегі басылым
дардағы жарияланған сын ма
териалдардың  пәрменділігі  
жо ғары, сұрауы қатаң  болатын. 
Үлкендікішілі басшылар мұны 
жақсы түсінді. Адал жұмыс 
жасауға талпынды деп айта 
аламыз. Әрине, көмейі мен 
пиғылы таза емес  қызметкер, 
ертелікеш міндетті түрде 
жа заланатын. Халықтық ба
қы  лау пәрменді, жүйелі, нә
ти желі жүргізілді. Кейде сол 
уақытты, жастық шақты аң
сайсың. Біз өйткені сол батыл, 
шыншыл аға ұрпақтың өне
гесімен тәрбиелендік. Қо ғам
да өмір сүре отырып оның 
кемшіліктеріне бейжай қа рау
ға болмайды. Сол ағала рымыз 
сын жазса, қоғамның көлеңкелі 
тұстарын бұқара алдына шы
ғарса, оны бір өзінің бақай 

есебіне құрмағанын атап өткім 
келеді.  Мойындауымыз керек, 
осы жағынан бүгін кемшін 
түсіп жатқанымыз бар. 

– Есіңізге Алаштың қайсар 
ұлы Әлихан Бөкейхановтың 
мына сөзін салғым келеді. ХХ 
ғасырдың басынан бастап, 
кешегі қуғынсүргінге де
йін қазақтың келешегі үшін 
күрескен, ақыры сол жол
да өмірін қиған Әлихан 
«Әр ұрпақ өзіне артылған 
жүкті жетер жеріне апарып 
тастағаны дұрыс. Әйтпесе 
болашақ ұрпағымызға көп 
жүк қалдырып кетеміз» деп
ті. Қалай біліп айтқан десе
ңізші...

– Тамаша айтқан. Бұл – біле 
білсеңіз, философия. ХХ ғасыр 
қазақ үшін апатты дәуір болды. 
Оның бәрін қайталап жатқым 
келмейді. Ал біз өз ұрпағымызға 
бұйырған қиындықты, проб
ле маларды қалай шешіп жа
тырмыз? Алдағы ұрпақ бізді 
сол замандағы ісәрекетімізбен 
бағалайтын болады. Барлығын 
жиып қойып, келесі ұрпаққа 
қоғамдағы қордаланған қиын
дықтар жүгін сол деңгейінде 
қалдырсақ, бізді олар кешір
мейді. Міне, Бөкейханов осы 
жөнінде айтып отыр. Қазір, 
менің ойымша, жалпы бізде 
сабақтастық дәстүрінің тіні 
үзілген сыңайлы. Кеше мен 
бүгіннің байланысы жоқтың 
қасы. Табиғи заңдылық бойын
ша кешегісіз бүгін, бүгінсіз 
ертең жоқ. Кеңестік жүйе 
тар қап, балапан басымен, тұ
рымтай тұсымен кеткен за
манда, одақтас республикалар 
арасында бағытын айқындап, 
дұрыс та, тура жолын таңдап 
алған ел Қазақстан болды. 
ЕлбасыТұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев «Билікте 
әуелі экономика, сосын сая
сат» деген ұстанымды алға 
тартты. Ол жемісін берді. 
Қа зақстанның саяси тұрақ
ты лығына сенген  шетел ин
вес торлары  елдің барлық өн

ді рістеріне  миллиардтаған 
қар  жысын салды. Онсыз  өзі
міз игеретін әлқуатымыз 
бол  ма ғаны анық. Жұ мысшы 
қыз  мет кер лердің айлығы, зей
нет керлердің зей нетақысы, 
сту  дент тердің шә кіртақысы тө
ле нуі керек. 

Өмір тоқтап тұрмайды, алға 
жылжиды. Бюджеттің негізгі 
бө лігін құрайтын өндірістің 
мұнай, газ, уран, т.б салалары 
сенімді басқаруға берілді. Жер
гілікті жерден мысал келтірейін, 
2000 жылдардың басында Сыр 
елінің  бас қаласына жігерлі де 
табанды, мол тәжірибелі азамат 
басшылық етті. Қаланы  қайтсе 
жайнатамын, құлпыртамын  де
ген ойидеялары, сол кездің  
тапшылығына орай қаржылай 
қамтамасыз етілмеді. Соған 
қ арамастан өзін де, өзгені де 
аямайтын, жанкештілік бас
қаруымен қалада бүгінгі күнге 
өң, әр, сұлулық беріп тұрған 
қаншама сәулет құрылыстары, 
нысандар ашылды. Мұны не
ге айтып тұрмын? Бүгінгі кү
ні бөлінген қаржыны неге 
игермедің деп биліктің талқы 
тезіне салынады. Соған түспеу 
үшін, жапжақсы, сапалы тұрған 
алаңдардағы, тротуарлардағы 
брусчаткалар, кафельдер сү
ріледі, миллиондаған қаржыға 
бағаланған жаңасымен ауыс
тырылады. Қаржыға ішің аши
ды. Одан да бұл ақша неге ең 
қажетті сұраныстағы жерлерге 
жаратылмайды деген ой келеді. 
Бұл ой, көз бізде ғана емес 
халықтың бәрінде де тұр ғой. 
Бұл – бір ғана жолға төселген 
затта ғана емес, бар салада да 
жайлаған нәрсе.

Қызмет бабымен барлық 
облыс орталықтарын жиі 
ара лаймын, сыртқы келбет
сым  батына көз саламын да, 
Қызылордамен салыстырамын. 
Сөз жоқ, қаладан сыртқа шық
паған тұрғынға, өз қаласы сұлу 
болып көрінуі  мүмкін. 

Тәуелсіздік жылдарының 
басында  бір ендікте жатқандай 

табиғаты да, ауа райы да бірдей  
салыстырылатын Қызылорда 
мен Атырау  бір деңгейдегі қа
лалар, «үлкен ауыл»  болып 
қабылданатын. Бірақ, бола
шақ мұнайлы орталық сана
латын Атырау билігі шетел 
ин вес торлары, америкалық 
Шев рон, итальяндық Аджип 
және тағы басқа көптеген ком
панияларға  жыл сайын, бө
ліпбөліп, төгіптөгіп қалаға 
әлеуметтік, мәдени, денсаулық, 
білім ғимараттарын  салуды 
міндеттеді.  Жергілікті билік 
комиссиясы дайын болған 
ғимараттарды сапалы дәрежеде 
қабылдап алуды жүзеге асырды. 
Соның нәтижесінде батыстағы 
қала бірбіріне ұқсамайтын, 
сәу летархитектураның озық 
үлгілерімен жарақтанған қа
лаға айналды.

Қызылордада көп игілікті 
шаралар атқарылды. Бірақ қа
ланың жеке секторы жайылып 
кетті. Соңғы уақытта ғана Сыр
дарияның сол жағалауында көп 
қабатты үйлер салынып игеріле 
бастады.

– Есіңізге тағы бір әлемдік 
деңгейдегі қайраткердің сөзін 
сала кетсем деймін. Өткен 
ғасырдың 80 жылдары сол 
кездегі Қытай мемлекеттік 
Кеңесінің төрағасы Дян Сяо 
Пинь «Мысықтың сары не
месе қара түсті болғаны ма
ңызды емес, ең бастысы 
тыш қан ау ласа болды» 
деп ті. Бұл эконо микаға қа
тыс ты айтқаны. Ком му
нистік Қытай дүниені төң
керіп, нарыққа көшеміз деп 
дауыс көтермейақ 40 жыл
да әлемнің АҚШтан ке йін 
екінші экономикасына ай
налды. Қазір ол тіпті сол 
АҚШты басып озуға таяды...  

– Меніңше, нарық еркін
дік. Бізде сол еркіндік жетіс
пейді деп ойлаймын. Әрине, 
Қытайда барлығы мемлекеттің 
бақылауынсыз бетімен жібе
ріл ген деп ойламаймын. Олар
дың өз жолы бар. Менталитеті 
бөлек, 1,4 млрд халық. Бірақ 
еңбеккеш. Бізді ұдайы қаны
мыздағы «шүкіршілік» деген 
сөз жұбата береді. Бәлкім, «мың 
өліп, мың тірілген» қазақтың 
ғасырлар бойы қиындық кө
ріп, арман болған бүгінгі тә
уелсіздікке қол жеткізуінен 
шығар, әйтеуір барға қанағат 
тұтамыз. Әйтпесе мемлекет мо
нополияға қарсы саясатты жыл 
сайын жетілдіруде. Біз қазір 
Қазақстан Президенті Қасым
Жомарт Тоқаев айтқандай, 
негізгі салалар бойынша ең бек 

өнімділігі жөнінен озық ел
дерден 23 есе қалыс келеміз. 
Неліктен? 

Несін жасырамыз, біз ұзақ 
жыл оңай ақшаға үйрендік. 
Есіңізде болар, 20102015 жыл
дары әлем нарығында мұнай 
бағасы жоғары болды. Ал 
жалпы өнеркәсіп, агрокешен 
жаңа технологиямен жаңғыр
туды күтті. Еңбек өнімділігінің 
төмен деңгейде қалуы – осының 
салдары. 

Нарық заманы еңбектенуге, 
ізденуге, іскерлік байланыс 
жасауға бейімдей бастады. Әсі
ресе жастар арасында  осындай 
озық көріністер көбейіп ке
леді. Дегенмен, «адамды сы
на ғың келсе, билік пен бай
лық бер» деген ғой, қазір 
бас шылық кеңсеге билікке 
бар ған жастардан  өзімшілдік, 
мен мендік, мансапқорлық бай
қалады. Бұл жақсылықтың ны
шаны емес. 

– Адамға бір келі бал беру 
үшін 40 мың ара 6 млн гүлге 
қонақтап, 100 мыңдаған ша
қырым қанат қағудан, не 
болмаса, жер шарын 7 рет 
ай налудан тайынбай бал жи
науға туған күннен бастап
ақ кірісіп кетеді екен. Адам 
да осы аралар секілді еңбек 
етсе ғой деп армандайсың. 
Әсіресе қазақ. Әкешешенің 
еркелетіп, 30ға келгенше 
асырап бағуымен өмірге 
икем сіз болып жатқандар 
қан шама?  

– Еңбек дегеннен шығады. 
Бізде өткен заманды әлі де 
аңсаушылар көп. «Алма піс, 
аузыма түс» деген сияқты пси
хологиядан әлі арыла алмай 
келеміз. Нарық пен кеңес 
идеологиясына сіңісті болған 
жоспарлы экономика мүлдем 
үйлеспейді. Біз осыны әлі тү
сіне алмай жүрміз. Өзіңіз айт
қан Президенттің сөзіне ұдайы 
назар аударамын. Өзгеріс бар, 
айталық, Қазақстанның бюд жет 
кірісі ретінде мұнайдан түскен 
табысы бұрын 6070 процентті 
төңіректейтін. Соң ғы жылдары 
алға қарай жыл жыдық. Ол үлес 
қазір 3540 процентті құрайды. 
Әсіресе, Қазақстанда Прези
дент пәрменімен қазір эконо
микадағы мемлекеттің үлесін 
азайту бағытында көптеген 
шаралар қабылданып жатыр. 
Алдағы жылдары оның шы
найы жемісін көретін боламыз 
деп ойлаймын. 

Жаңалықтарға құлақ түре
мін. Президент сондайақ 
эко номиканың құрылымдық 
жү йесін өзгерту қажеттігін 

айт ты. Осы салалар қатарын
да энергетикаға, ауыл шаруа
шы лығына айрықша мән бе
ріледі. Энергетика дегеніміз, 
Қазақстан дамуының басты 
көзіне айналады. Егер біз әле
уеті мол елге айналғанымыз 
рас болса, таяу жылдары азық
түлік өнімдерін сырттан им
порттаудың үлесін мүлдем 
азайтуымыз қажет.  

Нарық  икемі бар, көзін 
тап қан, еңбек еткенге кең жол 
ашты. Осы бағытта ісін дөң
гелетіп отырған қаншама кә
сіп иелері бар. Мемлекеттік 
бағдарламалар бойынша ашыл
ған көптеген жұмыс орнына 
еңбектенуге шақырады, өкі
ніш ке қарай, барлығымыздың 
бірдей жұмыс жасауға ықы
ласымыз жоқ. Қайтсем оңай 
жолмен ақша табамын деген 
бойкүйездік пиғыл бар.

Сыр бойында ежелден қа
лыптасқан  жақсы дәстүр бар.  
Үлкенді сыйлау, кішіге көмек 
қолын созу секілді ізеттік, 
ізгілік қадірқасиет ортаның 
қанына сіңген. Осы игі дәстүр 
ұмытылмаса деймін. Сүйсінетін 
жағдай да жеткілікті. Жалпы 
қоғам – бір адам емес, көптің 
жиынтығы. Онда көп пікір, көп 
ой бар. Ал көптің көңілінен 
шығу – ең ибалы іс. 

– Қазір Сыр өңірінде егін
шілік қиын жағдайға тап 
болды. Су жетімсіз. 

– Экологиялық жағдай қа
лада да, далада да әбден мүш
кіл халге жетті деп айтуға 
болады. Табиғат тепетеңдігі 
әлдеқашан бұзылды. Соның 
зардабы – құрғақшылық, судың 
тапшылығы, құм көшкіндерінің 
көбеюі, жайылымдық жерлер
дің құрғап, бұлақтардың тар
тылуы – адамдардың қоршаған 
ортаға деген бейжай қарап, осы 
халге жеткізуінің нәтижесі деп 
қабылдаймыз.

Суды аз пайдаланатын, мол 
табыс беретін диқаншылық са
лаларына көшпей болмайтын 
сияқты. Жауапты салалар ма
мандармен кеңесе отырып, бір 
жағына шықпаса болмайды. 
Бүгінгі су төңірегіндегі ахуал 
осыны талап етіп отыр деп 
айтсақ болар.

Елдегі биліктің бұл бағытта 
жасап жатқан қадамдарын құп
таймын.

Сырсұхбатты 
жүргізген

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

Биыл Қазақстан өз тәуелсіздігінің 30 
жылдығын атап өтеді. Тарихи қысқа мерзімде 

еліміз әлеуметтікэкономикалық жағынан 
орасан зор жетістіктерге жетті. Осы жолдың 

барысында әлем өркениетімен бірге еліміз 
бірнеше жаһандық дағдарыстарды басынан 

өткеріп, күрделі сынақтардан абыроймен өтті. 
«Сырсұхбаттың» бүгінгі қонағы – қоғам 

қайраткері, саясаттану саласының философия 
докторы, республикалық «Экологиялық 

«Байтақ Болашақ» альянсы басқарма 
төрағасының кеңесшісі Өлмесхан Мәтенұлы 

Болатбеков. 

ШАЙЗАДА ЕМШІНІҢ 
ШАРАПАТЫ

ДАУАЖОБА

2021 жылға субсидияланатын 
пестицидтердің, биоагенттердің 

(энтомофагтардың) тізбесін және 
пестицидтердің, биоагенттердің 

(энтомофагтардың) 1 литріне 
(килограмына, грамына, данасына) 
арналған субсидиялар нормаларын 

бекіту туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қа зақстан Республикасының 
2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27бабына және «Өсімдік 
шаруашылығы өнімінің шы ғымдылығы мен сапасын 
арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту ту ралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2020 жыл ғы 30 наурыздағы №107 бұйрығына (нор мативтік 
құқықтық актілерді мем лекеттік тіркеу Тізілімінде 20209 
нөмі рімен тіркелген) сәйкес Қызылорда об лысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған 2021 жылға субсидияланатын 
пестицидтердің, био агенттердің (энтомофагтардың) тізбесі 
және пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) 
1 литріне (кило гра мына, грамына, данасына) арналған суб
сидиялар нормалары бекітілсін.

2. «Субсидияланатын пестицид тердің, биоагенттердің 
(энтомофаг тар дың) тізбесін және пестицидтердің, био
агенттердің (энтомофагтардың) 1 литріне (килограмына, 
грамына, данасына) ар налған субсидиялар нормаларын бекі
ту туралы» Қызылорда облысы әкімді гінің 2020 жылғы 14 
тамыздағы №86 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7583 нөмірімен тіркелген) күші 
жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәр
тіп пен осы қаулыдан туындайтын шара ларды қабылдасын. 

4. Осы қаулының орындалуын бақы лау Қызылорда облысы 
әкімінің орын басары Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жа рияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
 әкімі                                 Г. Әбдіқалықова

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Баяғыда әңгімедүкен құрып отырған екі шалдан 
баласы:

«Не айтып отырсыңдар?» – деп сұраса:
«Ауруымызды айтып мақтанып отырмыз», – деген 

екен.

Өлмесхан Болатбеков: 

«Әр ұрпақ өзіне жүктелген 
міндетті мінсіз атқаруы керек»

СЫР-СҰХБАТ
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ҚАЗАНҒАП 
АТЫНДАҒЫ

ҚЫЗЫЛОРДА 
МУЗЫКАЛЫҚ 

ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ
төмендегі мамандықтар бойынша 

2021-2022 оқу жылына 
9-11 сынып бітірген талапкерлерді 

қабылдайды 

1. 02150100  Аспаптық орындау 
(аспап түрлері бойынша):

4S02150101 – Концертмейстер, ба
лалар музыка мектебінің оқытушысы

4S02150102 – Оркестр әртісі (ди
рижер), балалар  музыка мектебінің 
оқы тушысы

4S02150103 – Халық аспаптар ор
кестрінің әртісі (дирижер), балалар  
музыка мектебінің оқытушысы

4S02150104 – Эстрадалық аспаптар 
оркест рінің әртісі (дирижер), балалар 
музыка мекте бінің оқытушысы

2. 02150300  Вокалдық өнер
4S02150301 – Академиялық  ән 

салу әртісі,балалар  музыка мектебінің 
оқы тушысы

4S02150302 – Дәстүрлі ән салу 
әртісі, балалар музыка мектебінің 
оқы тушысы

4S02150303 – Эстрадалық ән салу 
әртісі, балалар музыка мектебінің 
оқы тушысы

4S02150304 – Хор әртісі
3. 02150400  Хорды дирижерлау
4S02150401 – Хормейстер, оқыту

шы
4. 02150700  – Хореографиялық 

өнері
4S02150702 – Би ансамбілінің 

әртісі
Құжаттар 20 маусымнан 20 

шіл деге дейін электронды түрде 
SmartNation.kz сайт арқылы 
қабыл  данады. (анықтама тел: 
87473397222, 87273397222)

Шығармашылық емтихандар 
21-28 шілде аралығында өтеді.

Қажетті құжаттар:
1. Өтініш
2. 3х4 сурет (4 дана)
3. Медициналық анықтама 086У 

(088У бар болса)
4. Аттестат

Байланыс телефоны: 
27-21-45, 8 701 327 3779. 

Мекен-жайы: 
Қызылорда қала сы, 

Желтоқсан көшесі, ғимарат 10 А.

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және 
ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің 

Қызылорда облысының Білім саласындағы сапаны 
қамтамасыз ету департаментінен 2021 жылдың 13 

мамырында №KZ16LAA00030565 лицензиясы берілген)

Хабарландыру
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ Қызылорда облысының кәсіпкерлік 

субъектілерін картоп тауарының бағасын тұрақтандыру үшін 
займ алуға шақырады. Займ бойынша ақпаратты www.spk
baikonur.kz сайтынан алуға болады.

Cәлима Базарбайқызы 1946 
жылдың желтоқсан айында 
Жалағаш ауданына қарасты 
Ақсу ауылында дүниеге келген. 
Әкесі Базарбай Ибрагимов 
Ұлы Отан соғысынан қос ая
ғынан жарақат алып, туған то
пырағына арбамен оралады. Ал 
анасы Тұраш апа от басы, ошақ 
қасындағы шаңырақ шуа ғы еді.

– Әкем Жалағаш ауда
нының су шаруашылығы ме ке
месінде қызмет атқарып жүр ген 
жерінен соғысқа аттанды. 1943 
жылы Таганрог қаласы үшін 
болған шайқаста ауыр жарақат 
алып, елге арбамен оралды. 
Азаматына деген адал дықтан 
айнымаған анам өмірге ағам 
Төлендіні, мені, інім Алтынбек 
пен сіңілім Мә динаны әкелді. 
Әкем ақын жанды кісі еді. Туған 
жеріне, балалары – бізге, асыл 
жары – анамызға арнап жазған 
өлең дері әлі сақтаулы. Төте 
жазумен жазылған дүниелері 
де бар. Сол кездегі Жалағаш 
ау дандық су шаруашылығы 
меке месіндегі азаматтардың да 
ер лігін айтпасам болмас. Әкем
ді жұмысқа қайта шақы рып, 
кеңседегі барлық табал дырық
тарды кесіп алып тас таған, – 
деген еді Сәлима көзі тірісінде.

«Әке көрген оқ жонар, ана 
көрген тон пішер» дегендей, 
осындай аяулы атаанадан тә
лімтәрбие алған Сәлима мі незі 
жағынан әкесіне айны маған. 
Өтірікке жаны қас, шын дықты 
бетке айтатын. Бала кезден 
кез келген отырыстың сәнін 
келтіріп, домбырамен күй тө гіп, 
асқақтата ән салған.

Туған ауылынан орта білім 
алған Сәлима 1966 жылы Қы
зылордадағы Н.В.Го голь 
атын дағы педагог икалық инс
ти тут тың шетел тілі факуль
тетіне оқуға қабылданды. Бі
лім алумен ғана шектелмей, 
қоғамдық жұмыстарға да бел
сене қатысты. Бала кезден 
өнерге деген құмарлықтан бо
лар, асқақтата ән салып, мың 

бұрала би билеп, көпшілік 
назарына іліге бастайды. Көп 
ұзамай  институт студент тері
нен жасақталған «Сыр сұлуы» 
әнби ансамблінің белсенді 
мүшесі болды. Өнерпаздар Сыр 
өңірі өнерінің шоқтығы биік 
екенін әлем елдеріне паш етті. 
Ансамбль Мәскеу, шет елдерге 
барып қайтты. 

1970 жылы Сәлима Ба
зар байқызы Қызылорда қала
сындағы №198 орта мектепте 
еңбек жолын бастады. Жас 
маманның тынымсыз ізденісі 
мен талабын көрген қалалық 
білім беру бөлімі оны №10, 
№173 орта мектептерге ұс таз
дық етуге жіберді. Ал 1980 
жылы №9 балалар бақ  ша сы ның 
меңгерушісі қыз ме тіне таға
йындады. Сөз орайы кел генде 
айту керек, бұл бала бақшаның 
материалдықтех  никалық ба
засы сын көтер  мейтін. Сәли
маның іскер лігі арқа сында 
ба лабақша қаладағы ең бек
пен түзеу колония сына шеф
тік қамқорлыққа өткізілді. 
Ойын алаңқайы, қоршау қа
бырғалары, жыл сайынғы 
жөндеу жұмыстарын түгелдей 
сол мекеме өз мойнына алды. 
Біреулерге болмашы болып 
көрінгенімен, сол кезде бұл екі 
мекеме екі түрлі министрлікке 
қарайтын. Екі тараптың бас
шылығын кездестіріп, ортақ 
келісімге келтіру қалалық бі
лім беру бөлімінің  қолынан 
келмеген екен. Осы мәселені 
шешкен Сәлиманың іскерлігіне 
сол кезде қалалық білім беру 
бөлімінің басшылығы таң
ғалыпты. Бұл шынымен де қиюы 
келісуі қиын іс еді.

 Басшылық қызметте жүріп 
отбасымнан, өз балаларымның 
тәрбиесінен алыстап кеттім бе 
деген оймен Сәлима 1988 жылы 
өз өтінішімен үйіне жақын №140 
мектепке мамандығы бо йынша 
ауысады. Бұл жерде де оның 
іскерлік қабілеті қа жет болды. 
Елде нарықтық қа тынастар 

басталып, жоғары басшылықтан 
әр мекеме өз күнін өзі көруі 
тиіс деген тап сырмалар түседі. 
Ер азаматтары көп мекемелер 
қосалқы шаруа шылықтар ашып, 
мал ұстап, көкөніс егуді қолға 
алды. Өмір бойы ұстаздықпен 
айна лысқан мұғалімдердің 
осын дай кәсіппен айналысуға 
ебі болмайтыны жасырын емес, 
оның үстіне сабақ кестесі, 
бала тәрбиесі ешқашан кезек 
күттірмейді. Ұжым бас қос қан 
жиналыста Сәлиманың бас
тамасымен  мектеп ішінде тігін 
цехы ашылды. Цехты ашу, 
керекті материалдық базаны 
құру, дайын өнімді шығарып 
сату Сәлима бастаған бірнеше 
мұғалімге жүктеледі. Сол кез
дегі мектеп директоры Әділхан 
Білманов: «Сәлима болма
ған  да жағдайымыз тіпті қиын 
екен ғой. Оның арқасында мек
тебіміздің абыройы артты» де
гені анама берілген жоғары 
баға еді» дейді қызы, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
верситетінің оқытушысы, эко  
номика ғылымдарының кан  
дидаты Майра Шаймағам бетова. 
– Анамның республи калық ай
мақтық деңгейде алған «Құр
мет грамоталары» мен «Алғыс 
хаттары» да толып жатыр.

«Отан – от басынан баста
лады» дегендей, Сәлима есімі 
Сыр еліне танымал Шай ма 
ғанбет Көшенов есімді азамат
пен шаңырақ көтереді. Ғұмыр 
бойы бір ғана сала – «Каз
гипрозем» институ тының Қы
зылорда іздестіру экспе диция
сында қызмет істеген оның 
Жеранаға қатысты қалдырған 
қолтаңбасы қомақты. Инженер
топырақтанушы болып еңбек 
жолын бастап, директордың 
орынбасары қызметіне дейінгі 

еңбек жолымен жүрген. Бір 
ғана дерек, Шаймағанбеттің 
1974 жылы Мәскеу қаласында 
топырақтанушылардың Х ха
лықаралық конгресіне қаты сып, 
әлемнің бар аймағынан келген 
ғалымдармен тәжірибе алмасып, 
осыдан алған істәжірибесін 
Сыр топырағына сіңіргенін осы 
салада еңбек ет кендер жыр ғып 
айтумен жүр.

Кімнің де болсын қоғамда
ғы орны оның бітімболмысы
мен, қадырқасиетімен, еңбе
гінің құнымен бағаланады. Біз 
әңгіме етіп отырған Сәлима 
Базарбайқызының адам гер
ші лігі мен ақылпарасаты, ба
уырмалдығы, қарапайым ды лы 
ғы – өз алдына бөлек әңгіме.

– Қызымыз Айнұр Қанат 
Шай мағанбетұлымен  бас қо
сып, шаңырақ көтергенде қуан
дық. Өйткені, бұл – өнегелі, 
шуақты шаңырақ. Құдақұда
ғайымыздың жарасымына көп
шілік қызығатын. Отбасында 
күнде думан, дастарханынан қо
нақ арылған емес. Қашан көрсең, 
досжаран, ағайынның бірі 
келіп, бірі кетіп жатады. Шүкір, 
екеуінің осы қасиеті бауыр еті  
– балаларына беріл ген, – дейді 
Болатбек Пұсыр манов.

– Анам Сәлима мінезі жағы
нан әкесінен айнымаған, ер 
мінезді болатын. Оның түр
келбеті мен жан дүние сінің үн
дескенін даусынан, адам дармен 
жарқын аралас қа нынан көруге 
болатын еді. Анамыз таптаза 
болып жүре тін, жүрген жерін де 
таза ұстайтын, содан да тек қана 
таза жандармен дос болатын. 
Ол қуана да білетін, қайғыра да 
білетін, – дейді Майра.

***
Аяулы апамыз өзінің ке

меліне келген шағында өмірден 
озды. Әлі бізге ғана емес, ел
халқына берері мол еді. Десе де, 
Алланың жазмышына еш кімнің 
таласы жоқ. 

Иә, өмір деген осы. Кел местің 
кемесіне мініп, мәң гілік сапарға 
кеткен жан қайтып келмейді. 
Сәлима Базарбай қызының 
бітімболмысын оның рухын 
сыйлайтын досжа рандары мен 
ағайынтуыс, құдажекжат, 
бауырлары есі нен ешқашан 
шығармайды. Өйткені, артында 
өнегелі іс, өшпес із қалдырған 
жанды өлді деуге болмайды. 
Ізіне ізгілік қалдырған асыл ана 
мың жасайды.

Еркін ӘБІЛ,
жазушы-журналист

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович 

(лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2009 жылдың 15 мамырында қайтыс 
болған азамат Жартыбасов Ордабектің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қ., Көшербаев көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 
067 92 37.

Әкесі Рыстығұлды Арал, 
Қазалыдағы ағайынтуыс құр
мет теп «Бапа» деп атайтын. 
Осындай тектіден тәрбие 
ал ған жан жағымпаздыққа 
жа ны қас, қарапайым, шын
шыл да еңбекқор болып ер 
жет ті. 1965 жылы Ташкент 
қа ла сындағы теміржол инже
нерлерін дайындайтын инс
титутты бітіріп шықты. 1967 
жылдан бастап Қазалы локо
мотив депосында машинист 
көмекшісі, шебер, диспетчер 
болып жұмыс істеді. 1971
1977 жылдары Қазалы аудан
дық партия комитетінің бөлім 
нұсқаушысы, локомотив депо
сының партия комитеті хат
шысы қызметтерін атқарды.

1986 жылға дейін аудан
дық атқару комитеті төр аға 
сының орынбасары, Жаңа қа
залы поселкелік кеңесі атқару 
комитеті төрағасы, локомотив 
депосының бастығы, Қазалы 
қалалық атқару комитетінің 
төрағасы қызметтерін ат қар
ды. 19862001 жылдары ау
дан дық жол жөндеу басқар
масының бастығы, «Қазалы 
жолдары» ЖШС директоры 
болды.

Айтқан сөзін екі етпей 
орын дайтын, уәдеге берік 
бол мысымен танылған Бота
бай Рыстығұлұлымен бірлесіп 
жұмыс істеуді, қызметтес бо 
луды әріптестері мәртебе са
нады. Салада еңбек жолын 
енді бастаған жастарға ба
ғытбағдар берді. 2001 жыл
дан 2010 жылы зейнетке 
шыққанға дейін «Қазавтожол» 
РМК облыстық филиалының 
Қазалы аудандық бөлімінің 
бастығы болды.

Ағамыз жол құрылысында 
жүріп, тек Қазалы ауданына 
ғана емес, аймаққа, жалпы 
ел ге еңбегі сіңді. Шәкірт тәр
биелеп, үнемі ағалық ақылын 
айтып жүретін. Ол кісінің 
жүріп өткен өнегелі жолы еш
қашан ұмытылмайды.

«Жігітке жеті өнер де аз» 
дейді халқымыз. Ботабай Рыс
тығұлұлы қолы бос уақытта 
саятшылықпен айналысты. 
Домбыра, мандалин аспапта
рында ойнайтын, әуелетіп ән 
де шырқайтын. Отырған жері 
ойынсауыққа толы жанның 
ең керемет қыры әңгімешілдігі 
еді. Көнекөз қариялардан ес
тігендері, әкесінің басынан 
өткен оқиғалар, ашаршылық, 
соғыс жылдары, одан кейінгі 
қиынқыстау кезеңдер туралы 
әңгімелері де ел аузында. Бұ
рынғының адамдарының 
ауыз біршілігі, адалдығы, бір
бірі не деген қамқорлығын 
жас тарға үлгі етуден жалық
пайтын.

– Әкеміздің еңбек жолы, 
өмір белестері білетін жұрт
тың көз алдында. Ең бас ты
сы, оның барлық істе өзі не 
жүктелген міндетті атқа руда 
абырой биігінен көрі нуге құл
шынып, дербес жауапкер ші
лі гін жоғары сезінуі дер едік. 
Ол күшжігерін, санаға сі

ңірген білімін, өзі қала ған ма
мандықтың қырсырын терең 
игеруге жұмсады. Жастайынан 
табанды лығымен танылды, 
өжеттігінен өзгермеді. Қиын 
сәттерде тапқырлық танытып 
жүрген жас маманды аудан 
басшылары да назардан тыс 
қалдырмады, – деп еске алады 
әке тұлғасын жол саласында 
жемісті еңбек етіп жүрген ұлы 
Нұркен Ботабайұлы.

Ғибратты ғұмыр кешкен 
аяулы жанның еңбегі елеу
сіз қалған жоқ. Ботабай 
Рыс  тығұлұлы бірнеше рет 
ау дандық, ауылдық, қала
лық кеңестерге депутат бо
лып сайланды. 1970 жылы 
«Ең бек даңқы», 1975 жылы 
«Үздік еңбегі үшін» медаль
дарымен, «Қазақ КСРна 60 
жыл» арнайы белгісімен, «Қа
зақстан Республикасының 
10 жылдығы» мерекелік ме
далімен, 2004 жылы «ҚР 
Құрметті жолшы» белгісімен 
марапатталды. 2012 жылы Қа
залы ауданының «Құрметті 
азаматы» атанды.

Жол саласының майтал
ма ны салада қандай қызмет 
атқарса да, ауданның саяси
әлеуметтік, қоғамдық жұмыс
тарынан шет қалған емес. 1992 
жылы Жанқожа Нұрмұха
мед ұлының кесенесін салу, 
халық батырына арналған 
өзге де ісшаралардың жоғары 
деңгейде өтуіне халықпен 
бірге атсалысты. Сыр сүлейі 
Қарасақал Ерімбет, Мүсірәлі 
әулие, Әйтеке би секілді 
тарихи тұлғалар тағылымын 
насихаттау ісінде үлкен бас
тамаларды қолға алды.

Мәңгілік өмір жоқ. Әуле
тіне қорған, үлгілі әке бол ған 
Ботабай ағамыз жары Орын
күл анамыз екеуі алты бала 
тәрбиелеп өсіріп, 17 немере, 
2 шөбересін көріп кетті. Бү
гінде ұрпақтары ардақты аға
ның өзі, көзі десек те болады. 
Жауапты қызметтерді абы
рой мен атқаруда. Әке абыро
йын асқақтатып, қай талап та, 
қай тарапта жүрсе де, биіктен 
көрінуде.

Мәңгілік өлмеудің жалғыз 
жолы халыққа қызмет ету 
екенін дәлелдеген қайраткер 
тұлғаның ғибратты ғұмыры 
ұрпаққа үлгі бола бермек.

Малика ТҰРҒАНТАЙ

Сөз арқауы – ардақты азамат, жол саласының 
ардагері Ботабай Рыстығұлұлы. Оның өмір жолы, ел 
игілігіне атқарған қызметі, жақсылық пен ізгілікке, 
адамгершілік пен адалдыққа, әділдік пен тазалыққа 
толы тұлғалық ұстанымдары – тек өзінің ғана абырой, 
беделі емес, әсіресе өскелең жас ұрпаққа өнеге.

Жақсының 
жан шуағы

Кезінде үш жүздің 
басын қосқан Абылай 
хан «Білектің заманы 
өтіп, білімнің заманы 
келді. Дайынбысың, 
әлеумет?!» деген екен. 
Одан кейін дана Абай 
да «Сен де бір кірпіш 
дү ниеге, кетігін тап 
та, бар қалан» деген 
асыл сөз қалдырды. 
Біз, жастар, қазір осы 
бабалар аманатын 
ақтауда аянып 
қалмайтынымызды 
көрсе ту деміз. Білі-
мімізді арттырып, жан-
жақ тылықты серік 
етіп, алдыңғы шептен 
көріну – біз көздеген 
мақсат.

Ал, оған қол жеткізуде 
ең бірінші ұстаздар қауы
мы ның еңбегі, содан соң 
әр қайсымыздың жеке әле мі
міздегі үміт сәулесі кө мек ке 
келеді. Бүгінде біз же тіс
тікке жетіп, өмір өрнегі үлгі 
болар ағаапаларға қа рап 
бой түзеп келеміз, сол аза
маттар секілді үздіктердің 
қа тарынан табылу жолын да 
барымызды салудамыз. Мен 
де ертегідегідей ханшайым 
болуды емес, қоғамда өз 
ор ны бар тұлға болуды ар 
ман даймын. Алдымда шы
найы мақсат бар. Оқуда 
озат пын, қоғамдық өмірде 
бел сендімін, әдебиет деген 
әдемі әлемге жақынмын. 
Түр лі байқау, са йыс деген
нен қалыс қалған емеспін. 
Мұн дағы ойым – алғыс ар
қалау емес, титтей де бол са 
тәжірибе жинау, біл меге нім
ді үйрену. 

Жақында осындай бір са
йыста шыңдалдым. Мемле
кет және қоғам қайраткері, 
белгілі ақын Сансызбай 
Құт тыбайұлының өмірі мен 
шығар машылығына ар  нал
ған «Шабыт өре ні» атты 
республикалық жас ақын 
дар мүшәйрасына қатысып, 
«Ұлттық сезім» номина
ция сының иегері атан дым. 
3 кезең бойынша өткізілген 
са йыста 356 үміткер бақ 
сы нады. Со ның арасынан 
суырылып шығу оңайға 
түс пегені рас. Ақтық сын ға 
Алматы қаласына бардық, 
оған 1420 жас аралы ғын

дағы 25 үміткер келіп қатыс
ты. Менің есімімді хабарла
ғанда, қатты қобалжыдым. 
Жаңа орта бойымда бір сәт 
сенімсіздік билетті. Алай
да, ұстазым, сынып же тек
шім әрі қазақ тілі мен әде
биеті пән мұ ғалімі Сә лима 
Үсенованың «Сенің қо
лың нан келеді!» деген де
меуі маған қанат байлады, І 
орынды иеленуім, жүлдегер 
қатарынан табылуым да 
соның нәтижесі деп білемін. 
Сайыс қорытындысында ма
ған 150000 тең ге қаржылай 
сыйлық және ақын Сан
сыз бай Құттыбайұлының 
шы  ғармалары тарту етілді. 
Сонымен қа тар ақынның 
туған інісі смартфон сый
лады. Бұл жемістің тәтті дә
мін татқан ерекше күн ре тін
де есімде қалары анық. 

Бұған дейін де  тәуелсіз
діктің 30 жылды ғына, ағар 
тушыпедагог Ыбы рай 
Ал   тын са ринның180, қа
зақ ба  луа  ны Қажымұқан 
Мұңайт  пасовтың 150 жыл
ды  ғына орай өткізілген Қа
зақстан тарихы пәнінен 
қа лалық олим пиадаға қаты
сып, жүл делі I орын алдым. 
Рес пуб ликалық ұлт тық 
олим пиа да сайты матема
тика пә  нінен қа шық тан ұй
ым дас тырған олим пиа да да 
же  ңім паз атандым. Мұнда 
Ба қыт Насырова, Света 
Әли  акбар қызы секілді же
тек ші лерімнің үлесі зор. 
«Қа   зақстан ұстаз дары» 
қоға  мы мен ұйымдасты р 

ған қазақ тілі пәні бо йын
ша қашықтан өткен рес
пуб ликалық олимпиа дада 
да жо ғары көрсеткішке қол 
жет  кіздім. Жұлдыздай жарқ 
ет кен журналист  Сахитжан 
Бермағанбетовті еске алуға 
арналған «Сырдың саңлақ 
Сахит жаны»  байқауында 
ар нау өлең жазып, ІІ орынға 
ие болдым. Жас ақындар 
мү  шәйраларында, шығарма 
жазу са йыс тарында да жүл
делер еншілеп келемін. 

Бұл ретте ұстаздарым
ның, жақын дарымның қол
дауы маған ерекше дем 
бе реді. Расымен, «Адам тәр
биелеу – ұлы міндет» десек, 
ол міндетті атқарып жүрген 
де ұстаз қауымы. Бұрындары 
алыстан ат ары тып келген 
баланы бірінші ұстазына 
сәлем беруге жі беруінің де 
басты себебі осында болар. 
Мұны біз кешегі карантин 
тұсында, вирус әбігерге сал
ған уа қытта жақсы түсін
дік. Орай лы сәтті пайда
ланып, білім сала сының 
қырсыры мол, қиын да 
жа уапты, шығармашылық 
ең бек екендігін мойындай
тынымызды айтқым келеді 
және барлық өнегесімен та
ғылым болып келе жатқан 
ұстаздар қауымына  алғыс 
білдіремін.

Жансая ҚУАНДЫҚ,
 Ғ.Мұратбаев 

атындағы №171 
мектептің 9-сынып 

оқушысы
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арман-мұратыңды аңсап, ағындап жүргенде талай 
адамдармен жолың түйіседі. Қаламгер болған соң талай 
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күліп жүрген Базарбайқызы Сәлиманың бұл өмірден 
өткеніне жыл  толыпты.
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– Шымкенттен ұшпаймыз, 
Қызылордадан ұшамыз! – 
дейді Глухов жоспарын күрт 
өзгертіп.

– Сендер қатты қателе
сесіңдер, Қызылорда – кіш
кентай қала. Оның әуежайы 
тар. Транспорттық ұшақтар 
ұша алмайды, – деді полков
ник үзілдікесілді қарсы бо
лып.

– Онда Байқоңырға тарт. 
– Байқоңырды білесің бе, 

сен, Глухов?! – деп қат тырақ 
сөйледі Михаил Юну сович 
бұл жолы. – Бай қоңыр – деген 
космодром! Космосқа корабль 
ұшатын жер. Сондықтан 
тұтастай әске риленген. Оның 
үстіне Байқоңыр Ресейдің 
билігінде. Онда барсақ, 
Москвадан көзді ашып
жұмғанша «Аль фа» ұшып 
келеді. «Альфа» сенімен біз 
сияқты сөй леспейді. Залож
никтер де керек емес оларға. 
Тасталқаныңды шығарады. 
Атып үлгермейсің. Білесің бе, 
сен, оны?! 

Осылай деген соң ғана, 
«Икарус» кері бұрылды.

Жолда Шымкент облыс тық 
ІІБ бастығы, генерал Темірхан 
Дуабекұлы Дуа беков рация
мен «әуе жайдың дарбаза
сынан кірген бойда, бірден 
қатты жүріп кетіңдер» деп 
нұсқау бере бастады. Ол қай 
дарбаза екенін біле алмаған 
Бапан Әубәкіровтің «иә, иә, 
түсіндім, қақпадан кірген 
бойда қатты жүріп кетеміз» 
демеске амалы қалмады. 
Бағана Қызылордада қалған 
орынбасары подполковник 
Сейілхан Аяпбергенұлы Бай
жановқа хабарласқанда ол 
капитан Әмірбек Бердібекұлы 
Шаймағанбетов екеуі МАИ
дың кезекші бөлімінде отыр 
екен. Оларға Шымкенттің 
автоинспекция бастығымен 
байланысуын, сөйтіп олардың 
қалаға кірер жерде МАИдың 
машинасымен күтіп алуын 
тапсырған. Демек, Шымкент 
қаласының шекарасына дейін 
шыдау керек. 

***
Шымкент облыстық ҰҚК 

басқармасының басты ғы, 
ге нерал Есенгелді Муста
фетовке қарулы қылмыс
керлер кепілге алған «Ика
рустың» Шымкентке қарай 
келе жатқаны хабарланған
тұғын. «Егер транспорттық 
самолет дайындалмаса, за 
лож никтерді біртіндеп ата 
бастаймыз. Біз өлім жаза
сына кесілген адам дармыз, 
бізге бәрібір!» деген қос 
қылмыскердің «сә лем 
демесін» де қоса жет кіз ген. 
Осыдан соң Муста фетов те 
қалайда «Набат» операция
сына тәуе кел ету керек деген 
қорытын дыға келеді. Автобус 
пердесінің қалай бекітілгенін 
білу осы кезде қажет болған. 

– Егер перделер за
уыт бекіткен күйінде тұрса, 
онда штыкпен тесе алмай
сың. Сонда қалай шабуыл 
жасамақсыңдар? – деп әс
кери ұшқыштар полкінің 
коман дирі көңілге күмән 
салып қойды. Мұны естіген 
республикалық ҰҚК бас
тығының орынбасары Ле
онид Сергеевич Дагаевтың 
«Мұн дай жағдайда «Набат» 
арнаулы операциясына кірісу 
асығыстық» деген пікірі 
Есенгелді Мустафетовті то
сылдырып тастады.

Расында бұндай опе
ра цияғы бұйрық беру – 
барлық жауапкершілікті 
өз мойныңа алумен тең. 
Басыңмен жауап беру деген 
сөз. Қылмыскерлердің негізгі 
талабын орындап, оларды 
ұшақпен ұшырып жіберуі – 
әлсіздігіңді мойындағаның. 
Онда сен генерал емессің. 
Генерал формасын киген 
біреусің. Генерал екеніңді 
дәлелдеудің жалғыз жолы – 
террористердің жолын кесу. 
Қолға түсіру. Атып тастау. 
Әрі оны кепіл адамдар мен 
сарбаздарды сақтай отырып 
орындау. Басқа жол жоқ. 

Иә, басқа жол бар, бірақ ол – 
абыройсыз жол. Өмір бойы 
бетіңе шіркеу салар жол. Ол 
– қанішерлерді кепіл адамдар 
түгел опат болған соң ғана 
қолға түсіру. Оның, әрине, 
мағынасы аз.

Шабуыл барысында кепіл
дегілер мен сарбаздардың 
кейбірі шығын боп жеткен 
жеңіс те толыққанды жеңіс 
емес, ол да тексерусіз қал
майды. Осыған дейін Кавказ
да,  Кеңес Одағының басқа 
да жерлерінде болған осыған 
ұқсас бесалты оқиғадан жақ
сы хабардар. Олардың бәрі 
діттеген мақсатқа шығынмен 
ғана қол жеткізді. Сол үшін 
бұйрық берген лауазым
ды тұлғалар қызметі мен 
шенінен, тіпті осыған дейін 

алған мара паттарынан айы
рылды. Тіпті біреуінің зейнет 
демалысына шығуына бірер 
ай ғана уақыт қалған екен. 
Кей жағдайда қызметтік тек
серу, қылмыстық қудалау да 
болуы мүмкін. Өзі де офицер 
ретінде жас емес, келер жыл 
көктемде елуге толады. Алай
да шеннен де, қызметтен де 
абырой артық, ол бәрінен биік 
тұрады. Генералдық пагон
сыз да өмір сүруге болатын 
шығар. «Өлімнен ұят күшті» 
деген баяғының шалдарынан 
қалған сөз бар. 

Есенгелді бұл ойларын 
Леонид Сергеевичке ежіктеп 
айтып жатпады. 

– Сонда, сіз, менің ше
ші міме қарсысыз ба? – деп 
сұрақты төтесінен қойды. 

– Жоқ, қарсы емеспін 
– деді Догаев. – Залож ник
термен бірге отырған бан
диттерге оқ атуға бәрібір про
курордың санкциясы керек.

– Ал, сіз, санкция бересіз 
бе? – деп Есенгелді сол ара
да отырған Бас прокурордың 
орын басары Александр Эма 
н уи лович Буксманға бұ
рылды. 

– Ол үшін Бас прокурорға 
рапорт жаз!

– Осы жеті қараңғы түнде 
ме?

– Заңдылық солай. Оны 
менен несіне сұрайсың? – деп 
қашқақтады ол. – Айтпақшы, 
өзіңнің облыстық прокурорың 
жаныңда ғой.

Мәселенің мәнісін онсыз 
да түсініп отырған облыс про
куроры Владимир Шве дюк 

сөзге келтірген жоқ:
– Бұлар онсыз да өлім жа

засына кесілген бандиттер! 
Сондықтан оларға қаратып 
оқ атуға бола ма, болмай ма 
деген сөз, сөз емес. Қол қою 
ешқайда қашпайды, ертең 
қойып берем. Сондықтан бере 
бер бұйрығыңды! – деп бірақ 
кесті. 

Әскери дабыл сонан соң 
ғана қағылды.

Әуежайға жылдамдатып 
дәл сондай «Икарус» авто
бусын әкелдіріп, жаттығуға 
кірісуіне бұйрық берді. 
Мето дикасы алдын ала тал
қыланып, алдын ала жа сақ
талған ол жаттығуды Ал
матыдан  Шиелі  арқылы 
ұшып келген Аманғали 
Баталовтың сарбаздары сол 

жерде бірнеше рет пы сық
тады. Шабуылды қай жерде 
бастайды? Қалай бастайды? 
Қашан бастайды? Кім қай 
жерде тұрады? Кімнің қи
мылы қалай болмақ? Бәрін
бәрін, ұсақтүйегіне дейін 
қалдырмай түптүгел қай
талап жасап көрді. 

Автобустың терезе шыны
лары баспен бір пергеннен 
қалмай күйреп түсу үшін 
сарбаздардың шлеміне қо
сымша темір байланды. 

Мергенді жақын тұрған 
ғимарат үстіне орналастыр
ды. «А» тобының сарбазы 
Сергей Яшенко ұшақтың 
бор тин женері болып киі
ніп, ұшқыштар қатарына 
барып тұрды. Кім біледі, 
қылмыс керлерді ұшақ қа 
отырғызатындай да жағдай 
боп қала ма? О да мүмкін 
ғой. Ал ұшақтың өзі авто
буспен келгенде көзге анық 
көрініп тұратындай ашық 
жерге қойылды. Бірақ Глу
хов талап еткендей «Ил76» 
емес, «Ан24» болатын. Бір 
жақсы жері ол екі ұшақ, «Ан
24»тің көлемі сәл кішілеу 
демесең, бірбіріне ұқсайды. 
Жалғыз айырмашылық «Ил
76»да төрт мотор, «Ан24»
те екі матор. Алайда сценарий 
бойынша, жолдан шаршап 
әрі жүйкесі құрып келген 
қылмыскерлер оны аңғарып 
үлгере алмайды деп есептел
ген.

***
Басқа жол жоқ!
Осы сөз «А» арнаулы 

жасағының сарбаздарын бас

қарып келген Аманғали Бата
ловты тәуекелге жетеледі. 

Францияда автобусты ба
сып алған терроршыны мер
ген атып түсірген болатын. 
Онда да ол ашық терезеден 
анық көрініп қалған. Мерген 
сол кезде қалпағын қайырып 
үлгерген. Әрі ол көлікте 
жалғыз терроршы еді. Мынау 
сияқты екеу емес. Ал мерген 
бір мезгілде екеуін бірдей 
құрта алмайды. Сондықтан... 
тек шабуыл.

Таңертең сағат тоғыз ша
масында автобус әуежайға 
келіп кірді. Сырт көзге күдік 
тудырарлықтай дәнеңе жоқ. 
Сол баяғы бейғам  Шым
кент. Дала жапжарық. Қызыл 
«Икарустың» алдында жол 
бастап келе жатқан МАИ
дың көк жолақты көлігі ұшу 
алаңының қақпасына енген 
бойда, ұшаққа қарай зымы
рай жөнелді. Оның соңында 
автобус. Қазір солға бұрылуы 
тиіс. Жолдың сол жақ бетінде 
елеусіз ғана, халық «таблет
ка» атандырып жіберген 
қыз ғылт сары «УАЗ» тұр. 
Соны жанап өте бергенде... 
кенет автобустың оң жақ 
бетінен естілген тарсыл
гүрсіл жарылыс жердүниені 
сілкінтіп жіберді. Жарқжұрқ 
етіп маңайға от шашырады. 
Қара түтін бұрқбұрқ көкке 
жайылды. Сол сәт алдыңғы 
жақтан ызғып келе қалған, 
қар күрейтін ауыр «ЗиЛ» ав
тобусты сүзіп кеп қалсын. 
Оның рөлінде автоматты 
мылтықпен қаруланған «А» 
арнаулы жасағының сарба
зы отырғанын ешкім білген 

жоқ. Осы замат «УАЗ»дың 
тасасынан әлекедей жаланған 
сарбаздар ыршып шығып, 
автобусқа лап қойды. Тарс 
етіп соғысқан дыбыспен 
қатар, сау етіп терезе шыны
сы күйрей төгілді. Күйреп 
түскен терезеден сарбаздар 
ішке сүңгіпсүңгіп кетісті. 
Тарстұрс оқ атылды. Усов 
сол сәтте сеспей қатты. 
Глуховқа да оқ тиді. Сонан 
соң, бір сәт тымтырыс бола 
қалды. Тапсырма өтемөте 
тез, көзді ашыпжұмғанша 
орындалғаны сонша, сол 
маңда, талға қонақтап 
отырған қара қарға қанатын 
қағып үлгермеді.

***
Соңғы сәтке дейін күдік 

пен үмітке кезек ерік бер
ген Глухов Шымкентке 
кіріп, әуежайға қол созым 
жер қалғанда оқшау тұрған 
ұшақты көзі шалып қалған
тұғын. Қуанып үлгермеді, 
гүрсгүрс еткен құлақ 
тұндырар оқыс дауыстан есі 
шығып кетті. Не болғанын 
түсінсе бұйырмасын. Осы 
жаңа ғана ұшқындап қоя 
берген үмітінің бытшыт 
боп күйрегені ме? Шопырға 
кезеніп тұрған пистолеттің 
шүріппесін еріксіз басып 
қалғаны сол, тарс еткен да
уыспен бірге өзі де жалп 
етіп, құлап түсті. Одан әрі 
не болғанын аңдай алма
ды, алапат бір дүлей күш 
үйіріп соққаны сондай, жер
ге жапсырып тастапты. Көзі 
қарауытып бара жатты.  

***
Жарылыс болған беттен 

біреу автобусты айдап келген 
Александр Шехонинді демеп, 
сыртқа алып шықты. Оны 
полковник Бапан Әубәкіров 
пен капитан Абдолла Нұрға
лиев дайын тұрған «Жедел 
жәрдем» көлігіне мінгізіп 
жіберді. Оқ оның шекесін жа
лап өткен екен. Қан білініп 
тұр.

Соның артынша үш сар
баз әлдекімді әспәлт бетімен 
дырылдата сүйреймүйрей 
жүгіре шығып, үстіне қона 
кетісті. Арттағы машинадан 
түсе сала жедел жеткен Ми
хаил Дәуенов оның Глухов 
екенін бірден таныды. Кәпір 
неме көзі алайып, қырылдап 
өлгелі жатыр. Қанжарын 
қолынан тастамапты. Сау
сақ тары қарысып қалған. 
«Кешеден бергі азарың ба... 
атаңа нәлет!» Дәуенов оны 
маңдайдан тарс еткізіп атып 
салмақ боп пистолетін суы
рып алғаны сол екен, біреу 
сабырға шақырып, былай 
қарай жетелей берді. Қараса, 
Шиелі аудандық ішкі істер 
бөлімінің бастығы, подпол
ковник Қуанышбек (Ахан) 
Жаңабергенов. Михаил сон
да ғана қатты қалжырағанын 
сезінді. Тілі аузына сыймай 
шөлдеп бара жатты. 

*** 
ӘҢГІМЕГЕ 
ҚОСЫМША:
 
Глухов автобусты ай

дап келе жатқан Александр 
Шехо ниннің желкесіне пис
толет тақап тұрған. «ЗиЛ»
мен соғысқан кезде атып 

үлгергенімен, қолы тай
ып кетіп, оқ оның шеке 
терісін ғана сыдырып өтеді. 
Оқиға басылған соң МАИ 
қызметкері, капитан Аб
долла Нұрғалиев «Жедел 
жәрдем» әкеткен Шехонинді 
Шымкенттің бір аурухана
сынан тауып алып, кері 
қайтады. Қызылордаға келген 
соң, «Александр Шехонин – 
Самара қаласының тұрғыны. 
Ол Қызылорда облысын
да автобусты кепілге алған 
қылмыскерден жолаушылар
ды амансау алып қалған ба
тыр» деп жазып, МАИдың 
мөрін басып, қолына арнайы 
хат ұстатады. Капитан жа
зып берген осы хатпен ол 
Қазақстан жолдарында бір 
жыл бойы кедергісіз жүріп
тұрады. 

Кейін оның осы ерлігі 
үшін жұмыс орнына алғыс 
хат жолданған, бағалы 
сыйлық – бейнемагнито
фон сыйға тартылған және 
Қазақ стан Республикасы 
Пре  зидентінің Құрмет гра
мотасымен, «Ұлттық қауіп
сіздікті қамтамасыз ету
дегі ерлігі үшін» медалімен 
марапатталған. 

Глухов ауыр жараланып, 
артынша өледі.

Екінші қылмыскер – 
автобустың арт жағында 
тұрған Сергей Усов шекесіне 
оқ тиіп, сеспей қатқан. 

Автобустағы кепіл адамдар 
да, шабуылдаған сарбаздар да 
дін аман. Жараланбаған. 80 
жастағы жолаушы ақсақалдың 
ғана сол өкшесін оқ жалап 
өткен. 

Дүние жүзі бойынша тұң
ғыш рет ешқандай шығын сыз 
атқарылған осы операция ту
ралы шетел баспасөзі таңғала 
жазып, теле арна лардан 
көрсеткен. 

Қазақстанның Ұлттық қа
уіпсіздік комитетінің акаде
миясы мен Ресейдің федерал
дық қауіпсіздік қызметі 
ака демиясы қазақстандық 
«Набат» операциясының мето
дикасын оқу құралы ретінде 
әлі күнге дейін оқып келеді.

«Набат»  операциясы 
 ша  б уы лына 13 сарбаз қатыс
қан. 

Шабуылға қатысқан сар
баздарды (А.Баталов, А.Аб
лақов, В.Василенко, В.Во
лосников, А.Головкин, 
С.Жұ ма беков, В.Калиновский, 
И.Ко чергин. В.Кузнецов, 
А.Ме детов, С.Семенов, 
И.Со ловьев, В.Хохлов) 
сол кездегі Қазақстан Пре
зиденті Нұрсұлтан Назар баев 
қабылдап, Құрмет грамо
тасымен марапат таған. Қазақ
стан тәуелсіздігін енді алған 
кезде бұдан басқа марапат түрі 
болмаған. Кейін олар «Ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудегі ерлігі үшін» медалімен 
марапатталған.

Осы операцияның сәтті 
өтуіне Қызылорда облыстық 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
мен оның арнаулы «А» жаса
ғынан басқа, Қызылорда 
облыс тық ішкі істер басқар
масының, оның ішінде МАИ 
қызметкерлерінің еңбегі ора
сан зор болды. 

(Соңы.
Басы өткен сандарда)

«НАБАТ» 
ОПЕРАЦИЯСЫ

Деректі әңгіме
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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.

АВТОРЛАРҒА АНЫҚТАМА


