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Аймақ 
ахуалы – 
БАҚ 
назарында

Облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет ел ішіндегі 
күрделі мәселелерге орай 
БАҚ өкілдерімен кездесу 
өткізді. Түйінді тақырыптар 
талқыланған жиында Сырдария 
өзеніндегі су тапшылығы 
мен ауыл шаруашылығы 
саласындағы мәселелер, 
құрғақшылыққа қатысты 
қазіргі жағдай баяндалып, 
ұсыныстар айтылды. Кездесуге 
жергілікті БАҚ басшылары, 
республикалық ақпарат 
құралдарының меншікті 
тілшілері, тәуелсіз журналистер, 
облыстық басқарма басшылары 
қатысты.

Жиында Серік Ахмет алды
мен су мәселесіне қатысты бір қатар 
жайтты атап өтіп, атқа рылып жатқан 
шараларға тоқталды.

– Сырдария өзені «Тоқ тағұл» су 
қоймасында жинал ған су көлеміне 
тікелей тәуелді. Мәселен, аталған 
қойма да жылына 15 млрд текше 
метр су жиналуы керек болса, қазір 
бар болғаны 78 млрд текше метрді 
құрап тұр. Сол себепті су тапшылығы 
сезіліп отыр. Тиісінше «Шардара» 
мен «Көксарайдағы» су кө лемі 
кеміді. Сондықтан қазір Сырдария 
өзенінің суын ұлғайту мақсатында 
Үкімет тарапынан халықаралық 
келісім шарттар жасалып жатыр. 
Мәсе лені оңтайлы шешу үшін Қазақ
станнан Қырғызстанға қа жетті электр 
энергиясын беру жоспарлануда. 
Орнына веге тациялық кезеңде егісті 
суаруға қажетті су алынатын болады, 
– деді облыс әкімінің орынбасары.

Мұнан кейін облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының бас
шысы Талғат Дүйсебаев өңірдің егін 
шаруашылығындағы су мәселесі 
бойынша атқарылып жатқан шаралар 
және ауыл шаруашылығы саласын 
субсидияландыруда кездесетін түйт
кілді мәселелер туралы баяндады. 

– Жыл сайын мемлекеттік 
қолдаулар нәтижесінде ауыл шаруа
шылығы дақылдарының егіс көлемі 
ұлғайып келеді. Атап айтқанда, 
биыл облыс бойынша 188,2 мың 
гектарға ауыл шаруашылығы 
дақылдарын орналастыру жос пар
ланса, оның ішінде күріш егісінің 
көлемі өткен жылмен салыстырғанда 
5,1 мың гектарға қысқартылып, 
84,4 мың гектарға егу межеленді. 
Облыс бойынша 187,6 мың гектар 
ауылшаруашылық дақылдары орна
ластырылып, өткен жылмен салыс

тырғанда 3,4 мың гектарға артық 
егілді, – деді ол.

Биыл өңірдегі су тапшылығы 
салдарынан күріш егісінің 
межеленген 84,4 мың гектар 
көлемі 1,5 мың гектарға дейін 
қысқартылып, 82,9 мың гектарға 
орналастырылған. Бұл көрсеткіш 
өткен жылға қарағанда 6,6 мың 
гектарға кем. Ауыл шаруашылығы 
дақылдарын орналастыру барысында 
қысқартылған күріш егісінің орнына 
рентабельділігі және экспорттық 
әлеуеті жоғары дақылдардың көлемін 
арттыра отырып, егіс алқаптарын 
әртараптандыру жұмыстары қолға 
алынған. Нақты айтқанда, көк өніс, 
бақша, майлы және мал азық тық 
дақылдар өткен жылмен салыс
тырғанда 11,1 мың гектарға артық 
орналастырылды.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІЛЕР 
МЕН ПОЛИЦИЯ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

Президент  
Қасым-Жомарт 
Тоқаев  мемлекеттік 
қызметшілер мен полиция 
қызметкерлерін кәсіби 
мерекемен құттықтады.

  
«Еліміздің мем

ле кеттік бас қару 
жү йесінде қыз  мет 
ете тін аза мат тарды 
осы мерекемен құт

тық таймын! Біз кәсіби және 
тиімді мемлекеттік аппарат 
құрып жатырмыз. Бұл маңызды 
міндетті жүзеге асыруға сіздердің 
әрқайсыңыз үлес қосады деп 
сенемін» деп жазды Мемлекет 
басшысы Twitter парақшасында.

***
Сондайақ, Мемлекет бас

шысы полиция қызмет керлерін 
де кәсіби мерекеде құттықтап,  
Twitter парақшасында «Полиция 
қызметкерлерін кәсіби мере
кесімен құттықтаймын! Қоға
мымыз сіздерге жауапты міндет – 
заңдылық пен құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз етуді жүктеп отыр. 
Ішкі істер органдарының әрбір 
қызметкері әділ, ашық және адал 
болуы керек. Қиын да қатерлі 
қызметтеріңізге табыс тілеймін!» 
деп жазды.

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт 
Тоқаев облыстардың 
және республикалық 
маңызы бар қалалардың 
әкімдерімен ауыл 
әкімдерін сайлау 
мәселелері жөнінде кеңес 
өткізді. Жиынға Президент 
Әкімшілігі мен Үкіметтің 
басшылық құрамы да 
қатысты.

Президент алдағы сайлау 
науқанының маңызды екенін 
атап өтті.  

– Осы оқиғаны еліміздің 
тарихындағы айтулы белес 
деп айтуға болады. Негізі, бұл 
– біз үшін стратегиялық мәні 
айрықша міндет. Азаматтарымыз 
тұңғыш рет жергілікті атқарушы 
биліктің басшысын тікелей 
сайлау мүмкіндігіне ие болмақ. 
Біз бұған біртіндеп, жоспарлы 
түрде келдік, – деді Мемлекет 
басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
ауыл әкімдерін тікелей сайлау 
туралы бастаманы былтырғы 
Жолдауында көтергенін еске 
салды. Бір жылға жетержетпес 
уақыт ішінде бұл жұмыс жүзеге 
асырыла бастады.

Мемлекет басшысы Қазақ
стан халқының 40 проценттен 
астамы ауылда тұратынына 
тоқталып, бұл саяси шара, ең 
алдымен, ауыл тұрғындарының 
мүддесі үшін жасалып жатқанын 
жеткізді.

– Алдағы сайлау біз жүзеге 
асырып жатқан саяси рефор
маларға тың серпін береді деп 
сенемін. Сондайақ тұрғындарды 
ел басқару және шешім қабылдау 
үдерісіне тартуға жол ашады, – 
деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы пар
тиялық бәсекені күшейту мәсе
лесіне назар аударды. Партиядан 
үміткер ұсыну мемлекеттің 
институционалдық тұтастығын 
бекемдей түседі және саяси 

үдерістің барынша ашық 
болуына септігін тигізеді.

Осы ретте ҚасымЖомарт 
Тоқаев жергілікті атқарушы 
биліктің жауапкершілігі жоғары 
болуға тиіс екеніне баса мән 
берді.

– Әкімдер – биліктің әрбір 
елді мекендегі тікелей өкілі.  
Жұрт олардың қызметіне қарап 
бүкіл мемлекеттік басқару 
жүйесінің тиімділігін бағалайды. 
Сондықтан тиімді мемлекет 

және әділетті қоғам талаптарына 
сай болу үшін алдағы сайлауды 
дұрыс ұйымдастыру өте 
маңызды, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.

Сонымен қатар Президент 
өңір басшыларына бірқатар 
міндет жүктеді.

Атап айтқанда, Мемлекет 
басшысы еліміздегі санитарлық
эпидемиологиялық ахуалдың 
әлі де күрделі екеніне назар 
аударды. Қазақстанның жасыл 
аймақта тұрғанына қара
мастан, босаңсуға әлі ерте, 
коронавирустың үндістандық 
түрінің біздің елімізде де болуы 
ықтимал.

Осыған байланысты Прези
дент санитарлықэпиде мио
ло   гия лық шектеулердің жиі 
бұ  зылып жатқанын және ха
лық ты вакциналау қарқы нының 
бәсеңсіп қалғанын айтты.

– Әкімдер азаматтарға екпе 
салу науқанынан шеттеп қал
ған сияқты. Әлеуметтік ны
сандардың, бизнес кәсіп орын
дардың және жалпы елдің 
эко  номикасы вакциналаудың 
сәт ті жүргізілуіне тікелей байла
нысты екенін түсіну керек. Қа
зір жаппай вакциналау нау қаны 
әкімдер жұмысының ең маңыз
ды міндеттерінің қата рында 
болуы қажет. Сіздер барын
ша белсенділік танытып, аза
маттарды вакциналау нау қанына 
өздеріңіз жетекшілік етулеріңіз 
керек, – деді Президент.

«ЕЛ ТАРИХЫНДАҒЫ
АЙТУЛЫ БЕЛЕС»

Осыдан біршама уақыт бұ
рын әлем елдері  инфекцияның 
жаңа «үнді»  штамының тара
лып жатқанын айтып, дабыл 
қақ қан болатын. Індеттің бұл 
түрінің  біздің елімізге де келіп 
жеткенін тиісті сала мамандары 
растап отыр.  Мәселен, Нұр
Сұлтан қаласында коро
навируспен сырқаттану дең
гейінің күрт өсуіне байла нысты 
Денсаулық сақтау министр лігі 
ауру жұқтырған науқастардан 
алынған оң зерт ханалық 
үлгілердің ПТР скринингін 
өткізді. Оның нәти жесінде 
«Дельта» штамына («үнді» 
штамы) тән мутацияға күдікті 
жағдай анықталған. Мутацияның  
және оның «Дельта» штамына 
жататынын түпкілікті растау 

ДНҚ үлгілерін толық геномдық 
секвенирлеу аяқ тал ғаннан кейін 
белгілі болады. 

Мамандардың мәлім де
уін  ше, «Дельта» штамы аса 
контагиозды және анықталған 
штамдарға қарағанда жұқпа
лы лығы 60 процентке жоғары. 
Қазіргі штамдар бір адамнан 
орта есеппен 34 адамға тара
латын болса, жаңа штам 56 
адамға бірден жұғады және 7 
күнге созылатын қысқа инку
бациялық кезеңмен сипат
талады. Сонымен қатар індетті 
жұқтырғандар буындар мен 
іштің қатты ауырсынуын 
сезінеді, жүрек айнып лоқсиды. 
Ауру салдарынан адам саңырау 
болып қалуы әбден мүмкін 
және аяқ микротромбозына 

ұшырайды. Коронавирустың 
«үнді» штамы төсекке таңылу 
мен өлімжітімнің жоғары 
ықтималдығына ықпал етуі 
мүмкін. Осы орайда Денсаулық 
сақтау министрлігі әрбір 
қазақстандықты өз денсаулығы 
мен жақындарының өміріне аса 
сақтықпен, жауапкершілікпен 
қарауды сұрайды.  Сондай
ақ, инфекциядан қорғанудың 
жолы вакцина екенін айтып, 
індет жұқтырудың алдын 
алу мақсатында маска кию, 
әлеуметтік арақашықтықты 
сақтау, қол гигиенасы сияқты 
профилактикалық шараларды 
қатаң орындау қажет екенін 
ескертеді. 

Оған облыс әкімі аппара
тының басшысы Ерлан Райғаниев 
қатысып, мемлекеттік қыз
метшілерді мерекемен құт
тықтады. Саланың үздігі атанған 
екі азаматқа «Үздік мемлекеттік 
қызметкер» төсбелгісін және бес 
мемлекеттік қызметшіге облыс 
әкімінің Алғыс хатын табыстады.

– Облыста 3 мыңнан астам 
мемлекеттік қызметші бар. 
Еліміздің тыныштығы мен бейбіт 
өмірі бәрінен қымбат. Билікке 
деген сенім қоғам талаптарына 
сай қызмет ететін мемлекеттік 
қызметшіден басталады. Аймақ
тағы барлық мемлекеттік қыз
метшілердің жұмысына жеміс, 
мақсатқа жетуде жігер, шешім 
қабылдауда парасаттылық пен 
еңбекте табыс тілеймін, – деді 
Ерлан Райғаниев.

Салтанатты шарада ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі Қызылорда облысы 
бойынша департаментінің бас
шысы Рафхат Бисенов үш 

азаматқа алғаш рет «Мем
ле кеттік қызметтің дамуына 
қосқан үлесі үшін» төсбелгісін 
және әр саладағы алты мем ле
кеттік қызметшіге агенттік төр
ағасының грамотасы мен Алғыс 
хатын табыстады. Сонымен 
қатар екі мемлекеттік қызметшіні 
«Қызмет» Мемлекеттік, банк 
мекемелері және қоғамдық 
қызмет көрсету қызметкерлерінің 
салалық кәсіподағы» ҚБ облыс
тық филиалының төрайымы 
Сәуле Тұрсынбаева марапаттады. 
Жас мемлекеттік қызметшілер 
салтанатты түрде ант қабылдады.

Бүгінгі таңда Сыр елінде 
3500ге жуық мемлекеттік 
қызметші еңбек етуде. Оның 
қатарында 500ге жуық жас, 
1500ден астам нәзікжандылар 
бар. «Басты міндет – елге 
қызмет» қағидасын қатаң ұс тан
ғандарға халықтың артар сенімі 
мол. Оларға жүктелер міндет, 
қойылар талап та жоғары болып 
қала бермек.

Кәсіби мерекедегі 
марапат

23 маусым – мемлекеттік қызмет саласында еңбек 
етіп жүрген азаматтардың кәсіби мерекесі. Осыған орай 
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде салтанатты 
шара өтті.

Вакцинадан 
басқа жол жоқ

Еліміздің өңірлеріндегі 
эпидемиологиялық ахуалды 
бағалау матрицасы 
бойынша 23 маусымда 
«қызыл» аймақта бір ғана 
өңір – Нұр-Сұлтан қаласы 
тұр. Ал «сары» аймақта 
Шымкент, Алматы қалалары, 
Атырау, Батыс Қазақстан, 
Қарағанды және Маңғыстау 
облыстары орналасқан. 
«Жасыл» аймақта Ақмола, 
Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, 
Қостанай, Қызылорда, 
Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан және 
Түркістан облыстары. 
Бүгінде елде  2 857 255 адам 
коронавирус вакцинасының 
бірінші компонентін 
салдырса,  екінші компонентті 
салдырғандар саны – 1753969.

Иә, билік өкілдерінің сайланбалы болуы туралы Жолдаудағы ұсыныс жалғасын тауып, 
биылдан бастап ауыл әкімдерінің халық сайлайтын сайлауы басталмақ. 2025 жылдан 
бастап аудан әкімдерін де халық сайлайтыны туралы тиісті заңдарға өзгеріс енгізілгенін 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таныстық.  Сөз жоқ, осыған дейінгі 8 жылдағы ауыл 
әкімдерін сайлау процесіне қарағанда бұл шара ауылды жаңғыртуға бағытталған маңызды 
қадам деп айтуға болады. Себебі бұған дейін әкімді аудан(қала) әкімдері ғана ұсынып, 
оларды мәслихат депутаттары сайлайтын, яғни ауыл әкімі аудан әкіміне,  депутаттарға 
тәуелді еді. Енді ауыл әкімдері жоғары жақтан гөрі төменге көбірек қарайтын, елге 
жалтақтайтын болады.   

Алдағы сайлау ауылдың еңсесін көтере ме?
“

”

Федерацияның жаңа 
президенті және құрамы

Ашықтық қағидаты 
қалыптасты

Такси аулаған
тажалдар
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Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу Қызылорда облысы әкімдігінің  ғимаратында мына мекен-жай 
бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы Бейбарыс сұлтан көшесі №1, 1-қабат, №139 бөлме.    

Анықтама телефоны: 40-11-91(7046).
Қызылорда облысы әкімінің аппараты 

Еркін диалог алаңында сала 
басшыларына БАҚ өкілдерінің 
тікелей сауал қойып, тиімді 
ұсыныстар айтуына мүмкіндік 
туды. Айталық, «Qazaqstan» 
телеранасының меншікті тіл шісі 
Әділбек Жақанов ауылшаруа-
шылығын қолдау бағдар-
ламалары арқылы мал басын 
көбейту үшін субсидия алған 
шаруалар жайын қозғады. Жем-
шөптің қымбаттауына байла-
нысты субсидияның несиесін 
төлеуде қиындыққа тап болған 
шаруалар саны аз емес. Бұл 
орайда басқарма басшысы 
айтылған мәселенің орынды 
екенін, бүгінде жем-шөптің 
бағасын арзандатуға байланысты 
шаралар атқарылып жатқанын 
атап өтті.

Ал, Арал ауданында құр-
ғақ шылық салдарынан мал 
шығынының көбейгені белгілі. 
Журналист Миуа Байна зарова-
ның осы мәселеге байла нысты 
қойған сұрағына басқарма 
басшысы ауданда 490-нан астам 
мал шығын болғанын, сондықтан 
бірінші кезекте жем-шөп 
жеткізуге басымдық берілгенін, 
бүгінде ауданға 1400 тонна шөп, 
40 тонна жем жеткізілгенін, бұл 
жұмыстар әрі қарай да жалғаса 
беретінін айтты. Сондай-ақ, 
қазір «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы ҰҚ» АҚ арқылы 
арзандатылған арпа жемін 
жеткізу шаралары атқарылуда. 
Алдағы уақытта ауданға 490 
тонна арпа жемі жеткізілмек.

Жиында «Ұстаз мәртебесі» 
газетінің бас редакторы 
Нұрлан Көбегенұлы Сырдария 
ауданындағы шаруа лардың 
егін егуі, Жалағаш ауданында 
мал жайылымының тарылуына 
байланысты мәсе лелерді айтып, 
Аралда мал шығынынан бөлек, 
төрт-түлік тің арзан бағада өзге 
аудан, облыстарға сатылып 
жатқанын, халықтың малын 
шашыратып алу қаупі барын, бұл 

орайда қандай шаралар атқа-
рылып жатқанын сұрады.

Басқарма басшысы Сырдария 
ауданында егін алқаптарына 
толықтай дақыл егілгенін, 
шаруалар егін егуге үлгергенін, 
ал мал жайылымына байланысты 
зерттеу жүргізіліп, тиісті шара-
лар атқарылып жатқанын атап 
өтті. Арал ауданындағы құр-
ғақшылық салдарынан туын-
даған жағдайға байланысты 
облыстық жұмылдыру дайын-
дығы басқармасының басшысы 
Медет Усайн қазір аудан 
көлемінде төтенше жағдай 
жариялау бойынша нақты шешім 
қабылданып, тиісті құжаттар 
рәсімделіп жатқанын жеткізді.  

Бүгінде облыста күріш 
егу ісінің көлемін қысқартуға 
байланысты жағдайды әбден 
сараптаған абзал. Осы мәселені 
қозғаған облыстық мәслихат 
депутаты Шәкизада Әбдікәрімов 
әртараптандыру жұмыстарының 
тиімділігі туралы сауал 
қойды. Сондай-ақ, бұрын ата-
бабаларымыз құрғақшылықтың 
боларын алдын ала нақты 
болжағанын, соған орай ерте 
қамданғанын тілге тиек етті. 
Ауа райы аумалы-төкпелі Сыр 
өңірінде метрологиялық болжам 
жасайтын арнайы мекемелер 
бұл жағдайды ертерек ескеріп, 
тиісті басқармалар бірігіп жұмыс 
атқарғанда, тіпті түліктердің ішкі 
миграциясын ұйымдастырғанда 
мұндай күрделі мәселелер 
туындамаған болар еді деген 
ойын жеткізді. 

Ал «Qyzylorda» телеар-
насының бас редакторы Айнұр 
Тұңғышбаева дәл қазіргі 
жағдайды ескере отырып, халық-
тың азық-түлік қауіп сіздігін 
бірінші кезекке қойып, картоп, 
сәбіз секілді өнімдерге субсидия 
беру керегін, ережеге өзгеріс 
енгізу туралы  ұсынысын айтты.

Жиында Қамыстыбас-
Ақшатау көлдер жүйесіндегі су 
деңгейін арттыру бағытындағы 

мәселелер де қозғалды. Облыс-
тық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының басшысы 
Бауыржан Шәменов облыста 
207 көл барын, бүгінде су 
тапшылығына байланысты 17 
көлде су тартылғанын атап 
өтті. Оның ішінде ең өзектісі – 
Қамыстыбас-Ақшатау көлдер 
жүйесі. Расында соңғы үш жылда 
көлдерге су аз түскен.

– Қазақстан Республикасы-
ның Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиевтің облысқа 
сапары кезінде осы мәселені 
көтердік. Қазір Қамыстыбас-
Ақшатау көлдер жүйесін сақтап 
қалу үшін Аманөткел тұсында 
су тоспасын салу туралы 
нақты шешім қабылданды. 
Атап өту керек, осыдан 15 жыл 
бұрын Солтүстік Арал теңізін 
сақтап қалу жобасының ішінде 
Аманөткел тұсынан су тоспасын 
салу қарастырылған болатын. 
Жобаның жүзеге асырылуы 
содан бері созылып келеді. 
Оның ішінде Дүниежүзілік 
банктің ішкі тәртібі бойынша 
Сырдария өзенінің бойындағы 
мемлекеттердің келісімін 
алу керек. Өзбекстан тарапы 
өкінішке орай жыл сайын 
Қазақстанға тиесілі 1,5 млрд 
текше метр суды Арнасай су 
қоймасына жіберу жөнінде 
ұсыныс білдірді. Өз кезегінде 
бұған Қазақстан тарапы келіскен 
жоқ. Соған байланысты кейбір 
компоненттерін республикалық 
бюджеттен бастап кеткен бо-
латынбыз. Оның ішінде Қа-
мыстыбас-Ақшатау көлдер 
жүйесін қалпына келтіру 
жұмыстары САРАТС-2 жобасы-
ның аясында атқарылуы тиіс 
болған. Бірақ сәуір айында бөлек 
алып, облыстық бюджеттен 
құжаттарын әзірлеу жұмыстарын 
бастап жатырмыз, – деді ол. 

Сырдария өзеніндегі су 
тап шылығының алдын алу 
жұмыстары туралы ҚР Экология, 
геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің Су ресурстары 
комитетінің су ресурстарын 
пайдалануды реттеу және қорғау 
жөніндегі Арал-Сырдария бас -
сейндік инспекциясының бас-
шысы Сейілбек Нұрымбетов 
баяндады.

Басқосуда БАҚ өкілдері 
сала басшыларына өткір сауал 
қоюмен қатар, білікті су ма-
мандарын даярлау, дария 
арнасын тазарту және мәдени-
тарихи нысандардың қорғалуына 
қатысты ұсыныстарын ортаға 
салды.

Аймақ ахуалы – 
БАҚ назарында

Мемлекет басшысы сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы алдын алу жұ-
мыстарын күшейтуге шақырды. Был-
тыр әртүрлі деңгейдегі 7 әкім мен 
олардың орынбасарлары, сондай-ақ, 
14 облыстық басқарма басшысы мен 
олардың орынбасарлары қылмыстық 
жауапкершілікке тартылған. Бұдан 
бөлек 2020 жылдың қаңтарынан 2021 
жылдың наурызына дейінгі аралықта 
қарамағындағы қызметкерлерінің жем-
қорлыққа қатысы болғаны үшін 20 саяси 
қызметкерге қатысты шара қолданылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдерге өз 
аймақтарындағы сыбайлас жемқорлықты 
болдырмау үшін жүйелі жұмыстар 

жүргізуді тапсырды. Ал жемқорлыққа 
қарсы күрес қызметі өздеріне жүктелген 
міндетке сергек қарағаны жөн.

– Бұған дейін айтқанымдай, егер 
мемлекеттік қызметші бюджет қаржысын 
жымқыруды немесе пара алып баюды 
көздемей, шешім қабылдау кезінде 
қателікке жол берген болса, онда ол 
қылмыстық жауапкершілікке тартылмауы 
керек. Әйтпесе, мемлекеттік аппараттың 
берекесін кетіреміз. Сыбайлас 
жемқорлыққа саналы түрде барған 
шенеунік қылмыстық жауапкершілікке 
тартылуы тиіс, – деді Президент.

Мемлекет басшысы өткен жылыту 
маусымы барысында болған оқыс 
оқиғалар, өрт және технологиялық апаттар 
мәселесіне баса мән берді. Президент 

төтенше жағдайлардың салдарын жедел 
жою жұмыстарын қамтамасыз ету 
жөнінде түбегейлі шаралар қабылдаудың 
қажеттігіне назар аударды.

Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев 
қоғамдық мүлікті бүлдіру, бұзақылық 
және вандализм сияқты оқиғалардың 
жиілеп кеткеніне тоқталды.

– Жуырда елордада мас адам лифтідегі 
мониторды сындырғаны үшін оған 14 
мың теңге ғана айыппұл салынған. Бұлай 
болмайды. Мұндай іс-әрекет үшін кемінде 
15 тәулікке қамау керек немесе 1 жылға 
түзету жұмыстарына салу жөнінде жаза 
кесу қажет. Мұндай жағдайларға мүлдем 
төзбеу керек. Жеңіл жаза жарамайды. 
Ал іс жүзінде жазаламау салдары құқық 
бұзушылық пен қылмыстың одан әрі 

өршуіне алып келеді. Сондықтан осы 
мәселе бойынша заңнаманы қатаңдату 
керек, – деді Президент.

Мемлекет басшысы биыл дәстүрлі 
форматта өтетін жаңа оқу жылына 
дайындық жұмыстарын қазірден бастап 
қолға алу қажет екенін айтты. Оның 
айтуынша, көптеген білім ордалары 
бір жылдан астам уақыт толыққанды 
жұмыс істемеді. Бұл ретте, Қасым-
Жомарт Тоқаев университеттердің, 
мектептер мен балабақшалардың инфра-
құрылымдарының дайындығын, сонымен 
қатар оқытушылар мен тәрбиешілер 
штатының жасақталу деңгейін тексеруді 
тапсырды.

Президент жиын соңында өңірлердегі 

ахуал үшін әкімдердің өздері жауап 
беретінін еске салып, қоғамдық-саяси 
тұрақтылықты және орнықты дамуды 
қамтамасыз ету олардың тікелей міндеті 
екенін атап өтті.

Іс-шара барысында Алматы 
облысының әкімі Амандық Баталов, 
Түркістан облысының әкімі Өмірзақ 
Шөкеев, Жамбыл облысының әкімі 
Бердібек Сапарбаев, Ақтөбе облысының 
әкімі Оңдасын Оразалин және Ақмола 
облысының әкімі Ермек Маржықпаев 
Мемлекет басшысына ауыл әкімдерінің 
алдағы сайлауына дайындық барысы 
және өңірлерді дамыту жөніндегі 
тапсырмаларының орындалуы туралы 
баяндады.

«ЕЛ ТАРИХЫНДАҒЫ АЙТУЛЫ БЕЛЕС»

Қызылорда облысы әкімі аппаратында жеке тұлғаларды және 
заңды тұлғалардың өкілдерін жеке мәселелері бойынша онлайн-

қабылдаудың 2021 жылдың ІІІ тоқсанына арналған кестесі

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау уақыты

Әбдіқалықова 
Гүлшара Наушақызы

Облыс  әкімі Әр айдың 
4-ші жұмасы

Белгіленген 
уақытта

Сүлейменов Серік Жүсіпұлы
(энергетика,  газбен қамтамасыз ету, тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылық, ауыз су, құрылыс, жол 
мәселелері, Төретам және Ақай елді мекендерін 

дамыту туралы)

Облыс әкімінің  орынбасары, 
Қазақстан Республикасы  

Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі  арнаулы өкілі

Әр айдың 
2-ші 

сәрсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Тілешев Нұрлан Шаймерденұлы
(әлеуметтік-экономикалық даму, бюджеттік 

жоспарлау, салықтар мен төлемдер, индустриялық-
инновациялық салалар бойынша, кәсіпкерлікті 

дамыту мәселелері)

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 
3-ші 

бейсенбісі 

Белгіленген 
уақытта 

Шаменова Балжан Мөрәліқызы 
(білім, денсаулық, санитарлық-эпидемиологиялық 

жағдай, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау, 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптары 

туралы, мүгедектер мәселелері)

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 
3-ші 

сәрсенбісі 

Белгіленген 
уақытта 

Ахмет Серік Әбжәліұлы
(ішкі саясат, қоғамдық саяси ахуал, мемлекеттік 

тіл, мәдениет, дене шынықтыру, спорт және жастар 
саясаты, отбасы және әйелдер мәселелері)

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 
2-ші жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Жаханов Бахыт Дүйсенұлы
(ауыл шаруашылығы, жер және су қатынастары, 
қоршаған ортаны қорғау, табиғат ресурстарын 
пайдалану, азық-түлік қауіпсіздігі, мемлекеттік 

сатып алу мәселелері туралы)

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 
1-ші 

бейсенбісі

Белгіленген 
уақытта 

Федерацияның атқарушы 
директоры Асқар Серековтің 
айтуынша, өткен жылы өңірде 
бұл бағытта бірқатар іс-шаралар 
жос парланған еді. Балалар мен 
жасөспірімдер арасында тур-
нирлер ұйымдастырылды. 
Сондай-ақ, ардагерлер мен қыздар 
арасында көптеген сайыстар өткізу 
көзделген болатын. 

Карантинге дейін белгілі 
футболшы Әбіл Қалым бетовті 
еске түсіруге арналған ар-
дагерлер арасындағы турнир 
өткізілсе, қыздар арасында қазақ-
стандық студенттер лигасы жа-
лауын көтерді. Одан кейінгі 
уақытта карантин талабына 
байла нысты мұндай сайыстарды 
өткізу кейінге шегерілді. Биыл 
өңірде эпидемиологиялық ахуал 
біршама жақсарды. Сондықтан 
республикалық және облыстық 
деңгейдегі турнирлер көпшілік 
көзайымына айналды. 

Ауған соғысында ерлікпен 
қаза тапқан жауынгер Батыржан 
Шалғынбаевты еске түсіруге 
арналған республикалық дәстүрлі 
турнир биыл наурыз айында 
өткізіліп, оған еліміздің әр 
өңірінен 25 команда қатысты. Сол 
айдың ішінде 2009 жылы дүниеге 
келген жасөспірімдер арасында 
Қазақстан футболының аңызына 
айналған Тимур Сегізбаевқа 
арналған облыстық турнир 
ұйымдастырылды.  

Конференцияда облыстық 
футбол федерациясы президенті, 
атқару комитетінің жаңа құрамы 
сайланды. Қатысушылардың дауыс 
беруімен федерация басшылығына 
облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет сайланды. Ал атқару 
комитетінің құрамына осындай 
әдіспен тоғыз адам енгізілді. 
Делегаттар бірауыздан Болат 
Көшербаевтың бірінші вице-
президент, Жақсылық Оспановтың 

вице-президент болып сайлануына 
қолдау білдірді. Асқар Сереков 
атқарушы директор болса, атқару 
комитетіне мүшелікке Серік 
Жаппасбаев, Алтынбек Оспанов, 
Қуандық Миралиев, Еркен 
Жантуғанов, Руслан Тоғызбаев 
және Жаңабек Әлназаров енгізілді.    

– Футболға жанкүйерлер 
тара  пынан қызығушылық өте 
зор. Біз алдағы уақытта фе-
дерация тарапынан өңірде фут-
бол дың дамуына барынша қолдау 
жасайтын боламыз. Қай кезде 
де таланттарға бай Сыр өңірінен 
келешекте шыңдалған шеберлерді 
шығаруға үлес қосамыз деген 
ойдамын. Жергілікті «Қайсар» 
командасының ел біріншілігінде 
жанкүйер көңілінен шығатын 
деңгейде ойын көрсетуіне жағдай 
жасайтын боламыз, – деді Серік 
Ахмет. 

Жиын барысында федерация 
басшысының орынбасары Болат 
Көшербаев пен футбол жанашыры 
Әмірбек Шаймағанбетов өңірде 
аталған спортты дамытуға 
арналған ой-пікірін білдірді. 

«СБ» ақпарат

Федерацияның жаңа 
президенті және құрамы

Кеше «Мұз айдыны» спорт кешенінде облыстық футбол 
федерациясының кезекті есеп беру конференциясы өтті. 
Онда былтыр атқарылған жұмыстар барысы сараланып, 
федерацияның жаңа президенті мен атқару комитетінің жаңа 
құрамы сайланды.
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ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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Шындығына  келгенде, жер гілікті 
басқаруды өз мәнінде ұйымдастыру ауыл 
әкім деріне (мұны ауданға бағынысты қала, 
кенттерде де деп түсінуі керек) бірінші ке-
зекте өте керек мәселе, ал, облыстың, аудан 
әкімдерінің әкімшілік, экономикалық мүм
кіндіктері біршама жо ғары болғандықтан, 
ауыл әкім деріне қарағанда соншама өзекті 
емес.

Жергілікті жерде өзінөзі басқару 
мәселесінде кейінгі 1012 жылдың 
көлемінде бірқатар оңды жұмыстар атқа
рылуда. Алдымен 2001 жылы қабылданған 
жер гілікті мемлекеттік бас қару туралы 
заңының аясы кеңейтіліп, 2009 жылдан 
бас тап өзінөзі басқару мә селесі заңға 
қосылса, 2012 жылы Президент Жар
лығымен жергілікті өзінөзі басқарудың 
2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы қа
был данып, қазіргі таңда 2030 жылға 
дейінгі оны әрі қарай дамытудың жобасы 
дайындалып жатқанынан хабардармыз.  
2013 жылдан бастап жергілікті өзінөзі 
басқару органдарының қаржылық мүм
кіндіктерін арттыру ба ғытында біршама 
жұмыстар жүргізіле бастаса, 2018 жыл-
дан ауыл әкімдерінің дербес 4деңгейлі 
бюджеттері пайда болып, оларға 8 салық
тық және бірқатар салықтық емес түсімдер 
берілді. Ал келесі 2022 жылдан бастап 
жерді пайдалану, сату, жалға беруден 
қазіргі таңда аудан, қала бюджеттеріне 
түсіп келген 4 түрлі жерге байланыс ты 
салықтық түсімдерді де ауылдық бюджет-
терге түсіру қарастырылуда. Дәл осын-
дай жағдай ауыл бюджеттерінің шығыс 
бөліктерінде көрініс тауып, 19 бағыттағы 
шаралар қаржыландырылуда.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев өткен жылғы Жол дауында аймақ
тардағы жер гілікті өзінөзі басқарудың 
қаржылық мүм кін діктерін кү шейту, 
ауыл бюд жеттерінің кірісін арттыру, 
мүліктік құқығын кеңейту,  жергілікті 
мемлекеттік бас қару және өзінөзі басқару 
органдарының ара жігін кезеңкезеңімен 
ажырату, халықтың ауылдағы өз әкімдерін 
сайлауы мемлекеттік басқару деңгейлері 
арасындағы құ зыреттерді бөлу және жер
гілікті өзінөзі басқару ісін айқындау тура-
лы мәселе көтергенін бәріміз де білеміз. 

Иә, билік өкілдерінің сайланбалы бо-
луы туралы Жолдаудағы ұсыныс жалғасын 
тауып, биылдан бастап ауыл әкімдерінің 
халық сайлайтын сайлауы, басталмақ. 2025 
жылдан бас тап аудан әкімдерін де халық 
сайлайтыны туралы тиісті заңдарға өзгеріс 
енгізілгенін бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы таныстық.  Сөз жоқ, осыған дейінгі 
8 жылдағы ауыл әкімдерін сайлау процесіне 
қарағанда бұл шара ауылды жаңғыртуға 
бағытталған маңызды қадам деп айтуға бо-
лады. Себебі бұған дейін әкімді аудан (қала) 
әкімдері ғана ұсынып, оларды мәслихат де-
путаттары сайлайтын, яғни ауыл әкімі ау-
дан әкіміне,  депутаттарға тәуелді еді. Енді 
ауыл әкімдері жоғары жақтан гөрі төменге 
көбірек қарайтын, елге жалтақтайтын бола-
ды.    

Ауылдың әлеуметтікэко номикалық 
жағдайын кө термей, ел экономикасын 
көтеру мүмкін емес екені бар шамызға 
мәлім. Бұл шарада әкімдер жұмысын 
қайта ұйымдастыруы қажет. Бүгінгі таңда 
еліміздегі халықтың  41,5 проценті ауыл
да тұ ра ды десек, олар рес пуб ли камыздың 
ішкі жал пы өнімінің 4 процен тінен сәл
ақ астам бөлігін ғана қамтамасыз етеді. 
Қазір ақпарат құрал дарында «билікті одан 
әрі орталықсыздандыру үшін ма ңызды 
түрткі болатын шара ауыл әкімдерінің 
алдағы сайлауы» деген сөздер айтылуда. 
Шындығында дәл осылай ма? 

Ауыл әкімдері құзырет терінің бірі 
олардың дербес бюджеті енгізілгені сырттай 
қарағанда көптеген мәселелерді шешетін 
секілді болып көрінеді. Қарапайым халыққа, 
ауылдарға зор мүм кіндіктер беріліп, өз мұқ
таждарын мұнан былай өздері қарайтындай 
болып көрін генімен, іс жүзінде ауылға 
түсетін салықтар мен түсімдердің саны 
көп бол ғанмен,  олардың  көлемі  өте 
аз, мардымсыз екенін мамандар бірден
ақ байқады. Мысалы, біздің өңіріміздегі 
барлық 146 (2 ауданға бағынысты қала, 
12 кент және 132 ауыл округі) дер-
бес бюджеттің 2020 жылға арналған 
бюджеттерінің  5,6% ғана өздері жинайтын 
кі ріс термен жабылады (өз кі рістері 820 
млн теңге, бюд жеттің шығыс көлемі 18,2 
млрд теңге). Осы кірістерге талдау жасасақ, 
одан да таң ғаларлық жайттарды кө руге 

болады. Атап айтқанда, жеке тұлғалардың 
мүлік салығынан баржоғы 16,3 млн теңге 
ғана түсіп, әрбір жылжымайтын мүлікке 
(негізінен тұрғын үйлер) орташа 185 теңге 
ғана салық есептелген,  ал  базбір ауыл дық 
округтерінде 3040 теңге маңында. Мы-
салы, Төребай би ауылдық округінде 96 
үйден баржоғы 2000 теңге салық жиналса, 
Қуаңдария, Сарыбұлақ, Жаңадария, Аққыр, 
Иіркөл, Алдашбай ахун, Шәкен, Бел аран, 
Тасарық, Қызылқұм ауылдық округтерінде 
36 мың теңгеден ғана жиналуда. Осын-
дай жағдай жер салығында да байқалады. 
Келесі жылдан бастап ауыл бюджеттеріне 
түсу межеленген жерге байланыс ты 4 түрлі 
салықтық  төлемдер де мардымсыз. 2021 
жылға осылардан облыс бойынша 700 
млн теңгедей ғана түсу межеленсе, дер-
бес ауыл бюджеттерінің өз кірістері 1,5 
млрд теңгедей ғана  сомаға жетіп, олардың 
бюджеттер шығысының 8,4%ін ғана жау-
ып, қалған 91,6%і аудан бюджетінен до-
тация есебінен беріліп, 4деңгейлі дербес 
бюджеттерінің қар жылық мүмкіндіктері 
жо ғары атқарушы органдар ал  дындағы 
тәуелділігі бәзбая ғыша жалғаса бер мекші. 
Со нымен  қатар ауыл  округтері ар қылы 
қар жы ландырылатын бағыт  тар  дың да саны 
көп бол ғанымен, заты мардымсыз, оның 
үстінде биылдан бас тап балабақшаларды 
қар жыландыру облыстық дең  гейге өтіп 
кетті. 

2014 жылы басқару құ зырет терінің 
аражігін ажы ратуға біршама бетбұрыс 
жасалып, жергілікті жер лердің деңгейіне 
бірқатар бағыттар қар  жыландыруға 
берілсе, ке йінгі жылдары осы мәселеде 
кері процесс орын алған секілді. Жоғары 
органдардың сөздері мен ісқимылдарында 
мемлекеттік басқару деңгейлері ара
сындағы құзыреттерді қай та қарап, 
жергілікті өзінөзі басқару органдарының 
ролін арттыру жөнінде үн деулер көп  
айтылғанмен, іс жүзінде кері сінше істелетін 
секілді. Биылдан бастап білім саласының 
барлық мекемелерінің қар жы лан дырылуы 
ауданнан об лысқа ауыстырылса, осы-
дан 45 жыл бұрын денсаулық саласының 
барлығына жуық мекемелері облысты 
қойып министрлік арқылы республикадан 
қар жыландыруға көшті. Осын дай жағдай 
спорт мек тептері, музейлерге де тән, олар 
да аудандық дең гейден облыстық саты 
арқылы қар жыландырылуға көшті. Осын
дай әсіре орталық тан дыру дың жағымсыз 
жайт тарға әкеліп жатқанының нәти  жесін 
денсаулық сақ тау саласындағы жем
қорлықтың күшеюі, жеке балабақшаларды 
қар жы лан дыру дағы іркіліс тер дің кө
беюінен бай қауға болады.

Жергілікті мемлекеттік те, өзінөзі 
басқару орган да рының да халық алдын-
да беделі болуы, олардың мұңмұқтажын 
шешуге белсене араласуы, оған халықты 
жұмылдыра білуі, олардың өз деңгейінде 
қаржылай мүмкіндіктерінің болуына тікелей 
байланысты. Өткен кезеңге көз салсаң, осы-
дан 30 жылдай бұрын, ауылдық кеңестер 
арқылы мектептер, интернаттар, бала
бақшалар, ауылдық аурухана, дәрігерлік 
амбулатория, медпункттер, кітапхана, 
клубтар қаржыландырылып, бюд же тінің 
кіріс бөлігіне жер гілікті салықтардан бас
қа аумақтағы мекеме, шаруа шылықтарда 
жұ мыс атқара тындардың табыс салығы 
түгелімен немесе белгілі үлес беріліп 
өздерінөздері қаржыландаратын еді. Қазір 
осындай бұрын  өзінөзі ақтаған оңды 
тәжірибелерді қолдануға келгенде биліктің 
неге қорқа соқтайтындығы түсініксіз, немесе 
қаржыны жоғары орган дар өз қолдарынан 
шы  ғар ғысы келмей ме? Мә селен, ауыл-
да төленетін жа лақыға есептелетін табыс, 
әлеуметтік салықтарды ауыл бюджетінің 
шығысын қаржыландыруға қалдырса, 
жо ғары билікке тәуелділік те төмен деп, 
жергілікті биліктің мүм кіндіктері артар еді 
ғой.

Халық сайлайтын ауыл әкімдерінің 
қаржылық мүм кіндіктерін арттырма-
са, олар дың бұрынғы әкімдерден қандай 
өзгешелігі болмақ?! Оларға  басқару 
жүйесін рет тейтін мықты тетіктер беру 
көзделмеген ғой. Жалаң ұран, қызыл сөзбен 
ауыл өмірін асқақтата алмаймыз. Қолында 
билігі жоқ, қауқары шамалы, айтса сөзі 
өтпейтін, созса қолы жетпейтіннің кейпін 
тартып отырғандай күйде қала береді 
ғой. Ауыл әкімдерінің құзыреті күшейсе, 
өркендеген ауыл мен күшті мемлекеттің 
кепілі болар еді. Енді осы жерде ауыл
ды өркендетудің кейбір жолдарына назар 

аударғанды дұрыс деп санаймын. Ауылды 
ыдыратпай, қарашаңырақты шайқалтпай 
ұстау жергілікті өзінөзі басқарудың негізгі 
міндеті болуы тиіс және осыны жүзеге 
асыру үшін ауылда жұмыс көздерін ашу, 
олардың еңбегін өз дәрежесінде баға лап ақы 
төлеуді реттеу, елді мекендердің инфра құр
лым дарын қала, аудан орта лықтарындағы 
жағ дайға жа   қын  датумен қатар, ауыл ин  тел
лигенциясын қол дауды күшейту керек.

Осы мақаланың басында келтірілген 

мәліметтерге сай елімізде осыдан 50 жыл 
бұрын ауылдықтардың үлесі 50 пайызды 
құраса және ол кезде бұл санатқа тек «ауыл» 
статусы бар елді мекендердің тұрғындары 
ғана кірсе, кейінгі 10 жылдықтан бері 
ауылдықтар санатына кент, қала типтес по-
селок тұрғындары да қосылғанын ескерсек, 
шын мәніндегі ауылдықтардың үле сі тым 
азайып бара жат қандығы белгілі. Мыса-
лы, біздің облысымызда қазір ауыл дықтар 
үлесі 54,5% деп есептелсе, оның ішінде 
«таза» ауылдықтар 27,2%ті ғана құрауда  
(1999 жылғы санақта – 39,5%). 24 ауыл 
тіпті жойы лып кеткен. Ұлтымыздың алтын 
бесігі, темір қазығы – ауылдарды дамы-
тып азықтүлік қауіпсіздігін күшейту үшін 
қазіргі қолданыстағы заңдардың аясында
ақ облыс, аудан биліктеріне біраз тірліктер 
атқаруға болады деп есептеймін. Қазақстан 
Республикасының 2005 жыл ғы 5 шілдедегі 
№66 «Аг ро   өнер кәсіптік кешенді және ауыл 
дық аймақтарды дамытуды мем лекеттік рет-
теу туралы» заңы бойынша ауыл зиялылары 
болып табылатын ауылдық жерде тұратын 
білім, мәдениет, спорт, денсаулық сақтау, 
әлеуметтік қамту, орман шаруашылығы, ве-
теринария саласы мамандарына жергілікті 
мәслихаттардың шешімімен қалалық 
жағдайда жұмыс атқаратын мамандарға 
қарағанда кемінде 25% жоғарылатылған 
айлық ақы лар мен тарифтік мөл шер лемелер 
белгіленуге рұқ сат етілген. Сонымен бір ге 
жергілікті мәслихаттар бе кіт кен тәртіп пен 
және мөл шерде бюджет қаражаты есебінен 
көр сетілетін ком муналдық қыз меттерге ақы 
төлеу және отын алуға же ңілдік көрсетілу 
де көзделген. Әкімдердің ше шімдері бойын-
ша оларға тұрғын үй алу немесе салу үшін 
әлеуметтік қолдау көрсетілуі тиіс және осы 
категорияға ауылдық округ тердің мемле
кеттік қыз меткерлері де енгізілген.

Ал, іс жүзінде біздің облыс тың барлық 
аудандарында, ауыл дардағы ма мандарға 
айлық жал ақыға тек  25 % ғана қосымша 
төлемақы мен 4 АЕК мөлшерінде неме-
се 11668  ғана отын алуға қаржы қарас
тырылған. Атал ған ма ман дардың ауыл дық 
жерлерде, әсіресе шалғайда орналасқан, 
қызмет атқару шыларды ынталандыру үшін 
және көшіқонды тұрақ тандыру мақсатында 
елді мекен дердің алшақтығына, ин фра 
құрылымдарының даму дең гейіне қарай, 
диффиренциалды түрде үстеме мөлшерін 
бекітсе және ком муналдық шығын да ры
ның бір бөлігін бюджеттен өтесе. Менің 
пайымымша, осындай қосымша әлеуметтік 
же ңіл діктер «на ғыз» ауыл дықтарға, яғни 
аудан орта лығынан 20 ша қырым қа шық
тықтан әрі орналасқан елді мекен ма-
мандарына қазіргі бекітілген 25% орны-
на 3050% қосымша төлем ақы төленіп, 
коммуналдық қызметтерге және отын 
алуға кепілдендірілген жеңілдік бе рілсе. 
Осы мәселені мен «Сыр бойы» газетінде 
өткен жылғы 21 мамырда басылған, 
«Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз» 
атты мақаламда көтерген едім. Енді соны 
тереңдете талдағанда осындай есеппен 
жоғарылатылған жеңілдіктер алатын адам-
дар саны ауылда тұратын 19767 маманның 
шамамен 8270ін құрайды екен және оған 
қосымша бір жылға 1,1 млрд теңге ғана 
керек етілмекші (осы жөніндегі есеп об-
лыс басшыларына жыл басында жазбаша 
жеткізілген). Жылдық бюджеті 300 млрд 
теңгенің маңында болатын біздің об-
лысымыз үшін осыған қосымша қаржы 
табу үлкен проблема емес екенін қаржы 
саласының ардагер маманы есебінде 
айта аламын. Ауылдағы маман дардың 
еңбегі өз дең гейінде  бағаланса, ата қо ныс
тарымызды көр кей тіп, азықтүлік өндіріп, 
жер гілікті өзінөзі басқаруды ны ғайтар едік, 
яғни аталған шара басқа да көптеген қол
даулармен қатар ауылдарды сақтап қалуға, 
ауыл әкімінің ролін арттыруға  өз септігін 
тигізер еді. Ауылға көзқарас өзгермесе, 
елдегі халықтың көші осы екпінмен кете 
беретін болса, онда ауыл әкімін қандай 
жолмен сайласа да одан нәтиже күту қиын. 
Түптің түбінде әкім институтының да, 
өзінөзі басқарудың да ауыл жағдайында 
тағдыры не болмақ? Ауылдарды сақтап 
қалудың жолдарын қарастырып оларға 
тиесілі биліктерін беруге, өз мәселелерін 
өздері шешіп, беделдерін арт ты руға 
бағытталған іс барынша зерделенуі тиіс деп 
ойлаймын.

Қалқазбек ӘЖІБЕКОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Әлем тарихында жергілікті мемлекеттік басқару, өзін-өзі басқару 
негізінен үш міндетті шешуі тиіс деп есептеледі. Олар – халыққа негізгі 
әлеуметтік қызметтерді көрсету, жергілікті ресурстарды дамыту және оны 
аумақ тұрғындары игілігіне пайдалану: осы аталған міндетті орындау үшін 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын жүзеге 
асыру. Бұл мақсатта облыс бас шы лығынан бастап ауыл әкімдеріне дейін 
мемлекеттік басқару функцияларымен қа тар жергілікті өзін-өзі бас қару 
органдарының функция ларын да жүзеге асыру жүктелген.

Алдағы 
сайлау 
ауылдың 
еңсесін 
көтере ме?

Жергілікті өзін-өзі басқару туралы ой

Жиынға «Жаңару» РҚБ 
төраға орынбасары, жоба 
жетекшісі Дәулеткерей Рах-
метуллин модераторлық етті. 
Қоғамдық тыңдауға облыс 
әкімінің орынбасары Серік 
 Ахмет, облыстық мәслихат хат-
шысы Наурызбай Байқадамов, 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл агенттігінің 
облыс бойынша департамент 
басшысының бірінші орын-
басары Ғалия Әлімқұлова, ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің облыс бойынша 
департаменті басшысының 
орынбасары Берікбол Байхо-
жаев, облыстық «Nur Otan» 
партиясы жанындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қоғамдық 
кеңес төрағасы Мақсұт 
Нәлібаев пен «Жаңару» РҚБ 
облыстық филиалының ди-
ректоры Кажденбек Бай-
маханов қатысты. Сондай
ақ, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
ректоры Бейбіткүл Кәрімова, 
облыстық кәсіпкерлер па ла
тасының директоры Ға лымбек 
Жақсылықов, «Aqmeshit 
– Adaldyq alany» жобалық 
кеңсесінің жетекшісі Жан-
дос Тұсмағанбетов пен 
мемлекеттік орган басшыла-
ры, депутаттар, «Nur Otan», 
ҚХП, «Ақ Жол», «Ауыл» 
партияларының өкілдері ортақ 
тақырып аясындағы ойын 
ортаға салды. Жиында облыс 
әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет ашықтық қағидатын 
қалып тастыру ба ғытында 
атқа рыл ған бірқатар жұмысқа 
тоқталды. 

– Мемлекет басшысы бұл 
құбылыспен күресудің өзек
тілігі мен маңызын нақты 
айқындап, жаңа бағыт тар 
белгіледі. Облыс әкімінің 
төрағалығымен ведомс тво
аралық сипатта құрылған 
сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл мәселелері жө
ніндегі комиссия тұрақты 
негізде жұмыс істейді. Қазір 
«Ақмешіт – адалдық алаңы» 
жобасы аясында 144 ауылдық 
округте «Адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесінің жұмысшы 
топтары құрылды. Бұл алаңда 
тиісті лауазымды тұлғалардың 
қатысуымен 15 қоғамдық 
қабылдау ұйымдастырылды. 

Об лыста мемлекеттік қыз
мет  шілердің халыққа ашық
тығы мен қолжетімділігін 
қамтамасыз ету үшін барлық 
аудан, қала орталықтарында 
«Сер вистік ашық әкімдік» 
орта лықтары ашылып, жұ
мысын жалғастыруда. Мем 
лекеттік қызметшілердің 
ха  лыққа ашық тығы мен қол
жетімділігін кү шейту үшін 
«Open space» жобасы да жолға 
қойылды. Облыс бо йынша 304 
мемлекеттік мекеменің бірінші 
басшылары бірінші қабатқа 
ауыстырылып, 60 мекеме осы 
форматқа сәйкестендірілген, – 
деді Серік Ахмет. 

Онлайн басқосуда ай
мақтағы мемлекеттік көр
сетілетін қызметтердің ав
то маттандырылу жайы да 
шет қалмады. Мәлі мет терге 
сүйенсек, қазір 173 мем ле
кеттік қыз меттің 141 қызмет 
түрі автомат тандырылған. 
Жем  қор лық көріністерінің ал 
дын алуға бағытталған ша ра 
лардың нәтижесі құқық бұзу
шылық саны 46 процентке 
төмен дегенін көрсетіп отыр. 
«Ашық диалог» порталын-
да облыс әкімінің блогы да 
жүргізіледі. Бүгінде платфор-
ма арқылы түскен 125 сауалға 
белгіленген тәртіппен тиісті 
жауап берілген.

Қоғамдық тыңдауда об
лыс тық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов жем
қор лыққа қарсы мәде ниетті 
қалыптастыруда ойсананы 
же тілдіру, құқық тық сана-
ны ілгерілету мә се лелеріне 
қатысты пікір біл дірді. Ал, 
өзге спикерлер жемқорлықтың 
алдын алуда азаматтық қоғам 
өкілдерін және «Adaldyq 
alany» жобалық кеңселерін 
жұмылдыра отырып, пікірталас 
және оқыту алаңдарын, қоғам
дық тыңдауларды ұйым
дастырудың маңыз ды лығын 
айтты. Жиын қоры тындысында 
«Жаңару» РҚБ төраға орын-
басары, жоба жетек шісі 
Дәулеткерей Рахметул лин 
Қызыл орда өңірінде бірлескен 
жұмыс тардың жүйелі түрде 
іске асып келе жатқанын 
баян дап, бұл шаралардың аза
маттық қоғамдағы ашық тықты 
кү шейтуге оң септігін тигізе
тінін жеткізді.

Ашықтық қағидаты 
қалыптасты

Нұр-Сұлтан қаласында «Жаңару» сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» 
республикалық қоғамдық бірлестігі мен ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің «Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен 
қоғамдық тыңдау өтті. Онлайн-форматтағы шарада 
«ҮЕҰ-ның, сарапшылар қауымдастығының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 
қатысуын кеңейту» тақырыбы талқыланды.

Нақты айтар болсақ, мау
сым айының 9 жұлдызында 
партияның облыстық фи
лиа лының қоғамдық қа
былдау бөлмесіне «Nurum» 
қайырымдылық қорының же
текшісі Лаура Шынжырбаева 
мен Нұрсұлу Темірбаева келіп, 
өңірде тірекқимыл және 
ақылес бұзылуы диагнозымен 
ауыратын балалардың атаана-
лары атынан мерекелік кон-
церт ұйымдастыруға қолдау 
көрсетуді сұрады. Мәселе пар-
тия тарапынан назарға алы-
нып, оң шешімін тапты.

Жалпы азаматтардан түс
кен өтініштер партия фи
лиалының төрағасы, об-
лыс әкімі орынбасарлары, 
бас  қарма басшылары мен 
мәслихат депутаттарының қа
был дауларында да қаралып, 
мазмұнына қарай оң шешімін 
тауып келеді. Аналардың 
өтініші бойынша Қызылорда 
қалалық мәдениет үйімен ха-
барласып, 22 маусым күні  
А.Тоқмағамбетов атындағы 
қалалық мәдениет үйінде 
концерттік бағдарлама қою 
мүмкіндігі қарастырылды. 
Оны тамашалаған балғындар 
қуанышқа бөленді. Каран
тиндік талаптарға байланы-
сты 90 бала екі топқа бөлініп, 
қамтылды, – дейді қоғамдық 
қабылдау бөлімінің мең
герушісі Нұрлан  Әбді кәрімов.

Бөлім меңгерушісінің ай-
туынша, «Кедергісіз келешек» 
партиялық жобасы аясын-
да облыс көлемінде тұрақты 
түрде әлеуметтік нысандардың 
мүмкіндігі шектеулі азамат-
тар үшін бейімделуіне мони-
торинг жүргізіп келеді. Жыл 
басынан облыста 300ден аса 
әлеуметтік орындарға бақылау 
жүргізілген. Ал, облыстық 
балалар ауруханасының ба
засында «Жомарт» ҚБ қол
дауымен инклюзивті балалар 
ойын алаңы ашылған. Ау-
тизм диагнозы бар балалар 
үшін қаладағы №23 мектеп 
базасында кабинет ашылса, 
көз мүгедектері үшін арнайы 
тротуар салынып, дыбыстық 
бағдаршам орнатылған.

ДЦП диагнозымен ауыра-
тын балаларды қолдау үшін 
арнайы қор құрған «Nurum» 
ҚҚ жетекшісі Лаура Шынжыр-
баева бүлдіршіндердің бір сәт 
қуанышына қолдау білдірген 
партия өкілдеріне атаана-
лар атынан ризашылығын 
білдірді. 

Атап өту керек, аталған 
қорға облыстық мәслихат де-
путаты, «Nur Otan» партиясы 
депутаттық фракциясының 
мүшесі Мағжан Ералиев 
қаржылай қолдау көрсетті.  

«СБ» ақпарат

Өтініш жерде 
қалмады

Жыл басынан «Nur Otan» 
партиясының қоғамдық қабылдау 
бөлмелеріне  азаматтардан 1785 өтініш 
түсіп, оның 842-сі оң шешімін тапқан.  
Олардың қатарында мүмкіндігі 
шектеулі балғындар үшін арнайы 
көңілді кеш ұйымдастырып беруге 

қолдау көрсетуді сұраған ата-аналардың ұсынысы да 
бар. 
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Біржан Көштайұлы (атамыз
дың шын аты Көшмұхамед) 
1937 жылы 5 қаңтарда Те рең
өзек ауданындағы №23 Ақ бойдақ 
ауылдық кеңесіне қа райтын «Үл
гі» колхозында (қазіргі Қалжан 
ахун ауылы) дүниеге келген. 
Екеу міздің тағ дырымыз, өмір 
жолымыз ұқсас. 1942 жылдың 
қараша айында колхозда бригадир 
болып жұмыс істейтін әкесі 
өзі сұранып майданға аттанып, 
1943 жылы Старый Русь қала
сының маңында қаза табады. Ал 
менің әкем Садақ Сыдықов Арал 
станциясының бастығы ретінде 
броны бола тұра өз еркімен 
әскерге алынып, Ста линград 
майданында хабар сыз кеткен. Біз 
– соғыс бала ларымыз, есімізді 
біле еңбекке араласып, оның ащы 
да тұщы дәмін таттық. Қатал 
уақыт, қиын кезең отағасымды 
бала кезінен ширатып қана қойған 
жоқ, оның кеудесіндегі жанам 
деген отты үрлей түсіпті. Сол 
жалынның қызуын күні кешеге 
дейін сезіндік. 

Ауылдағы бастауыш мек
теп тен кейін «Бостандық жо лы» 
колхозындағы жетіжыл дық, ау
дан орталығындағы Кали нин 
атындағы орта мектепті бітіреді. 
Жесір әйел мен жетім баланың 
қайбір жағдайы бол сын, анасы 
жаз бойы сауын шылықта, басқа 
да маусымдық жұмыстарда дала
да жүреді. Өзі ерте көктемнен егін 
егуге, оны күтуге, астық басты
руға қатысады. Тұзы молдау 
салын ған аталаның кермек дәмі 
ол кісінің таңдайынан өмір бойы 
кеткен жоқ.

1955 жылы Қазалы кен
тін дегі малдәрігерлікзоотех
ника лық техникумге оқуға тү
сіп, мал дәрігері мамандығын 
алады. Екеуміз қатар оқыдық, 
оқуды бірге бітірдік. Бірекеңді 
жолдамамен Алматы облысы 
Ақсу ауданындағы Қызылтаң 
қой совхозына жіберіп, сол ша
руашылықта мал дәрігері, аға 
мал дәрігері қызметін ат қарды. 
Мен сауда саласында еңбек еттім. 
Ол кісі бала күнгі дағдысымен 
жұмысқа белсене кірісіп, жаз 
айларында малмен бірге Жоңғар 
Алатауында, күз де Сүттігенде 
жүретін. 1960 жылдың қатты 
қысында мал басын аман сақтауда 
жанкешті жұмысы көрінді.

Осыдан 60 жыл бұрынғы 
кезеңді еске түсіріп ойға ке лемін. 
Адамның алдына қой  ған мақсаты 
айқын болса, қан дай жағдайда 
да алған бетінен қайт паса, білім, 
тәжірибе, ұс та ным, қағида ларды 
қатаң сақ тау арқылы ойын іске 
асы рады. Біздің санамыз неге 
сенсе, соған қол жеткізе аламыз. 
Біре кеңнің бойында ешнәрседен 
қай мықпайтын батылдық, ал
ған шешімінің нақтылығы, өзін 
өзі басқара білу қасиеті бар еді. 
Оған қасиет пен мінезді қосыңыз. 
Межеден тыс жұмыс жасады. 
Жауапкершілік, қо ғам шылдық, 
қанағатшылдық бұл кісіні бұрын 
көрмеген, біл меген елге танытты 
және баға латты.

1963 жылы сәуір айында 
коммунистік партияның қа та
рына алынды. Жаңадан құ рыл
ған Ш.Уәлиханов атындағы сов
хоздың комсомол комитетінің 

хатшысы болып сайланды. 
Бұл 9 бөлімшесі, 100 000ның 
үстінде қойы бар шаруашылық 
еді. Совхозда 500ден аса ком
сомол мүшесі еңбек етті. Сол 
жылы шұбар таулықтардың 
бас  тама сымен орта мектепті 
біті рушілерден 11 шопандар 
бригадасы, одан басқа жүгері 
өсіретін бригада, сүрлем салатын 
механикалық звено жасақталды. 
Сол кезең туралы отағасым: 
«Менің өмі рімдегі қиын да 
қызықты, саяси, шаруашылықты 
үлкен науқан басталды. Партком 
хат шысы аудандық партия 
комитетіне бөлім меңгерушісі 
болып ауысып, қызметін маған 
міндеттеп, екі ауыр жұмысты 
атқарып жүргенімде кәсіподақ 
ұйымының төрағасы істі болып, 
үшінші лауазым да мойныма 
ілінді. Осы үш қызметті 7 ай 
қосып атқардым. Совхоз ди
ректорының шаруашылық жө 
ніндегі орынбасары сыр қат   танып, 
ұзағырақ емделген де, оның да 
міндетін атқа рып жүрдім» деп еске 
ала тын. Өнді рістік басқарма бас
шысы Тұрсын Махметов (ол кезде 
аудандық партия коми теті бас
қарма парткомы болып қалған еді) 
аудандық комсомол ко митетінің 
бірінші хатшы лы ғына ұсынғанда 
одан бас тартты. Бұл кезде 
Алматы зоо ветинститутында 
сырт тай оқитын. Тұрсекеңнің 
қолқа  ла уымен аудандық партия 
коми  тетіне қызметке ауысты. 

1966 жылы анамыздың өті
нішімен елге қайтамыз деп 
шештік. Бірекеңнің қызметтен 
босатуды сұраған арызы ау дандық 
партия комитетінің бюросында 
қаралды, себебін кейін білдім, бұл 
кісіні Қы зылағаш деген совхозға 
ди ректор етіп тағайындағысы 
кел ген екен. Елге көшерде жолға 
көлік, қызметтік «Волгасын» 
берген Тұрсын аға «Алматы 
облысына келу қиын, кету оңай, 
сонау Қызылордадан ке ліп, елге 
сіңісіп кеттің, қайта келем десең, 
құшағымыз ашық» деген еді.

Бірекеңнің шыншылдығы шы
дамдылығына ұласатын, бай қағыш 
адамға одан үлкен мә дениеттілігі 
көрінетін. Ай татын жерінде 
ғана айтатын адамына арнап 
сөйлейтін. Бұ ның ар жағында кісі 
та нитын қасиеті де бар. Қайсы
бірін айтып тауысарсың, бүгін 
болатын істі ертеңге қал дыр мау, 
өзінің қолынан келетін жұмысқа 
басқаны мазаламау, қажет емес 
нәрсеге араласпау біздің бала
лардың әкесіне тән еді.

Ойы, ісі және ниеті бірбі
ріне ұласатын. Саққұлақ би 
айтқандай, қосағымның бас
шысы – ақыл, жетекшісі – талап, 
шолушысы – ой, қорғаушысы – 
мінез еді. «Дүниеде теңіз терең 
емес, адамның жаны терең» деген 
екен Мағжан Жұмабаев. Қайран, 
Бірекең, теңізден де терең адам 
еді ғой.

Жалағашқа келген соң ау
дандық партия комитетінде нұс
қаушы болып қызмет атқарып 
жүр генде Алматы Жоғары партия 
мектебіне оқуға түсті. Оны бітіріп 
келгеннен кейін аз уақыт бұрынғы 
қызметін атқарды да, артынша 
Коммунизм сов хозы партия 
комитетінің хат шысы болып 

сайланды. Ал маты облысындағы 
қызметі, партия мектебінде оқуы 
және Коммунизм совхозындағы 
сая си басшылығы Бірекеңнің 
өмір мектебі болды. Небір жақсы
жайсаңдармен қызметтес, дас
тархандас болды, өмірді көрді, 
өзін де танытты.

1975 жылдың наурыз айында 
Коммунизм совхозы екіге бөлініп, 
бұрынғы Ақсу бөлімшесі дербес 
шаруа шы лыққа айналды. Бірекең 
Ақ  суда парторг болып қал
ды. Сол кездері директор егін 
ша  руашылығына, ал пар тия 
ұйымының хатшысы идео логия
тәрбие жұмыста  рымен қатар мал 
шаруашы лығына жа уап беретін. 
Әсіресе сүт өндіруге ерекше 
мән берілетін. Бірекеңнің бір 
ерекшелігі өзі не тапсырылған істі 
жантәнімен орындап қана қоймай, 
шаруашылықтың ақсап жатқан 
салаларына араласатын. Ақсу дың 
нығаюына көп еңбек сі ңірді. Адам 
тіршілікте көп нәр сені өзгертеді, 
ойшыл адам парасатқа жүгінеді 
десек, ота ғасымның тәрбиелігі 
мен та биғилығы тең түсетін. Ол 
төрт нәрсені ұнатпайтын: өнбес 
ой ға берілу, үзілдікесілді болу, 
қыңырлық және жеке басының 
қамын ойлау.

1978 жылдың басында ау
дандық партия комитетіне қыз
метке ауысты. Бірақ бұл жерде 
тағы да көп болған жоқ. Шілде 
айында Жаңадария совхозының 
директоры етіп тағайындады. 
Бұл Бірекеңнің азамат ретінде 
де, басшы ретінде де әбден 
толысқан, тірліктің, шаруаның 
қырсырына қаныққан кезі еді. 
Әсілі бір адамдар өмір бойы қиын 
жерде жүреді, маңдай терін төге 
еңбек етеді. «Түйенің арқалағаны 
– алтын, жегені – жантақ» 
деген осыған келеді. Сол кезде 
Жаңадария совхозы 500 мың сом 
зиянда отырған екен. Бара іске 
кірісті. Шаруашылықты жолға 
қойды. Іске қырсыз малшыларды 
бас қа жұмысқа ауыстырды, ма
мандардан жауапкершілікті қа
таң талап етті. Жоспарлы жұ
мыстардан басқа да көп іс 
тындырды. 52 шақырым бо латын 
«Аққолқа – Мортық» электр 
желісін тартқызды, «Жа ңадария 
– Ақарық» тас жолын салдырды, 
Шіркейлідегі «Ақтам» тоспасынан 
Мүлкәлән әулиеге дейін 23 
шақырым канал қаздырды. Осы 
істің бәрін бір өзі атқарған жоқ, 
об лысқа, республикаға шығып 
қаржы көзін тапты және ол 
оңай тимеді. Осы жылдары ұй
қысыздық ауруына ұшырады.

Кейін аудандағы малдәрі
герлік аптеканың меңгерушісі, 
аудандық ауыл шаруашылық 
басқармасы бастығының орын
басары, Сәтбай серіктестігінің 
төрағасы, аудандық зейнетақы 
қорының басшысы қызметтерін 
атқарды. Аудандық ауыл ша руа
шылығы басқармасында жүр
генде Ресейден 2000 қашар, Арал 
ауданына 13000 тоқты, Жез
қазғаннан 25000 Еділбай тұқымды 
қой әкелді. Бұл бір қиын да өтпелі 
кезең еді. Ар тынан қудалау 
болмайтынын біле тұра содан бір 
де бір бас малды пайдаланған жоқ.

Ақиқат біреу, бірақ оған жету 
жолдары әртүрлі, оның үстіне 

кеңестік кезеңде айт қанына 
көндіретін ауыздық, айдауына 
жүргізетін тізгін бол ды. Таңдай 
тақылдататын тәттіні де, өзекті 
өртейтін ащыны да көрдік. Қандай 
жағ дайда да отағасым өзгермеді, 
қоғамдық мақсатты, көптің мүд
десін жеке басынан жоғары қойды.

Бірекеңнің сұлу сөзі сал
мақты болатын. Қазақтың ада ми 
құндылықтарын бойына сіңірген 
ол көпшіліктің қа мын ойлайтын, 
ел ертеңі үшін өзін жауапты 
сезінетін. Бұған жетелеген аса 
жоғары интел лектуалды дең
гейіау деп ой лаймын, саясатты, 
қоғамдықмәдени үрдіс терді жақ
сы тү сінетін, бұл жанжақ тылық 
және ақылой ауқым дылығы 
болу керек, бүгінгі күннен бола
шақтың бедерін көретін. Еңбек 
демалысына шыққаннан кейін 
кент ардагерлер кеңесін басқарды, 
бұл жерде қандай іс тындырғанын 
көпшілік жақсы біледі.

Кейде біз өткенді аңсай мыз, 
себебі ол – қайта орал майтын 
жастық шағымыз. Ол кезде теңдік 
болды, билік басын да ғылардың өзі 
қарапайым тұр ды, қажеттіліктің 
де өз әдебі болды. Біз барды 
қанағат еттік, балаларымыз тегін 
білім алды, медициналық қызмет 
те тегін болды. Рас, айлық көп 
емес еді, бірақ құнды болатын.

Бірекеңді сол кездегі аудан 
басшысы Қонысбек Қазан таев 
қатты бағалады, одан бері дегі 
хатшы, әкімдер де ақылкеңесін 
сұрап отырды. Өмірбек Шәменов 
туған інісіндей еді. Н.Талқанбаев 
пен С.Сермағамбетовті атап 
айтқым келеді, ал Қайрат Сәр
сенбаевтың орны тіпті ерекше. 
Бұл адами сыйластық еді. Әр 
адамның бағасы оның ойниетімен 
анықталады, Бі ре кең нің ойында 
қашанда обал, сауап, борыш 
тұратын. Мә селе сөзде емес, істе, 
әңгіме жұмысты әдемі бастауында 
емес, табысты аяқтауында.

Шүкіршілік, ұлқызда ры мыз, 
немерелеріміз өсті, шөбе ренің 
де қызығын көруде мін. Осының 
бәрінің баста уында отағасымның 
үлкен адам гер шілік қасиеті тұрды. 
Адамға деген құрмет, туғантуыс, 
досжаранмен сыйластық, ба ла
ларына деген махаб батынан сер
гек сезімталдығын көретін едім. 
Не нәрсені де алғаусыз пайым
дайтын. 

Мұхаммед пайғамбар: «Кім
де кім ниетін имандылық қа, 
тазалыққа, тілін шындыққа, міне
зін туралыққа, өзін тыныш тыққа, 
құлағын тыңдаушыға, көзін өне
гелі бақылаушыға ай налдыра ал
ған болса, ол ба қытты» деген екен.

Біз бақытты өмір сүрдік. 
Бірекең өзөзімен келісімді тір
лік етті, не нәрсені дұрыс деп 
санаса, солай әрекет жасады. 
Жоғарыдағының сөзін міндетті 
санамады, өзінің ішкі түйсігіне 
ғана тәуелді болды. Әуестікпен 
әдейіленбеді, біреулерге елік
темеді, бойындағы қымбат қа
сиетін көрсете де бермеді. 
Сабырлы, табиғи еркін қалпы нан 
ешқашан шықпады. Халық та өзін 
қалтқысыз сыйлады. Көпшілікке 
алғыс сезімін біл діре отырып, 
жақсының жаққан отының 
өшпейтінін айтқым келеді.

Нәзігүл СЫДЫҚОВА

БОЛМЫСЫ 
БӨЛЕК 
БІРЖАН

Жаратылыстың ең биігі, саналы тіршілік иесі – адамның ғұмырында 
белгіленген мөлшер де, қатып қалған заңдылық та жоқ. Өмірдің ұзақтығы 
біздің қолымызда емес, бірақ оның мәнді де мағыналы болуы адамның өзіне 
байланысты. Күні кеше ғана салауатты да сырбаз, жайдары да парасатты 
қалпында халықтың ағасы да, жағасы да болып жүрген отағасым Біржан 
Көштайұлының өмірден озғанына жылға жақындап қалыпты. Жиырмасыншы 
жүзжылдық пен осы ғасырдың басы қым-қуыт оқиғаларға толы болды, сол 
өзгерістердің басында жүрген болмыс-бітімі ерекше тұлғалардың бірі біздің 
Бірекең еді.

Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы «Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік 
қыз метшілерінің әдептілік нор
маларын және мінезқұлық 
қағидаларын одан әрі же тілдіру 
жөніндегі шаралары туралы» 
№153 Жарлығымен Әдеп 
жөніндегі уәкіл туралы ереже 
бекітілген.

Әдеп жөніндегі уәкіл – 
қызметтік әдеп нормала рының 
сақталуын және мем лекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл туралы заңнама 
мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп ко дек сін (бұдан әрі – Әдеп 
кодексі) бұзушылықтардың 
про филак тикасын қамтамасыз 
ету қыз метін жүзеге асыратын, 
сондайақ өз функциялары 
шегінде мемлекеттік қызмет
шілер мен азаматтарға кон
сультация беретін мемле кет тік 
қызметші.

Әдеп жөніндегі уәкіл өз 
қызметінде “Қазақстан Рес
публикасының мемлекеттік 
қызметі туралы” 2015 жыл
ғы 23 қарашадағы, “Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы” 2015 жыл ғы 
18 қарашадағы Қа зақстан Рес
публикасының заң дарын, Әдеп 
кодексін, осы Ере жені, сондай
ақ Қа зақстан Рес публикасының 
өзге де заң  на малық актілерін 
бас шы лыққа алады.

Әдеп жөніндегі уәкіл өз 
құзыреті шегінде мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

1) мемлекеттік қызметші
лерге Қазақстан Республика
сының мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл саласындағы 
заң намасының және Әдеп 
ко дексінің талаптарын сақ
тау мәселелері бойынша кон 
сультациялық көмек көр сетеді;

2) мемлекеттік қызметші
лердің заңдарда белгіленген 
шектеулер мен тыйымдарды 
сақтауына ықпал етеді;

3) өзі жұмыс істейтін 
мемлекеттік орган басшылы
ғының тапсырмасы бойынша 
мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп нормаларын 
бұзу фактілері бойынша жеке 
және заңды тұлғалардың өті
ніштерін қарайды;

4) ұжымда жалпы қабыл
данған моральдықәдептілік 
нормаларына сәйкес келе тін 
өзара қатынастар мәде ниетін 
қалыптастыруға жәрдем де се ді;

5) мемлекеттік қызметші
лердің құқықтары мен заң
ды мүдделері бұзылған жағ
дайларда, оларды қорғауға және 
қалпына келтіруге ба ғытталған 
шараларды қа был дайды;

6) мемлекеттік қызметші
лердің қызметтік әдеп нор
маларын сақтауын мони
торингтеуді және бақылауды 
жүзеге асырады;

7) мемлекеттік органдар
дың құрылымдық бөлім ше лері 
басшыларының қыз меттік әдеп 
нормаларын бұзу деректері 
бойынша тиісті шараларды 
қабылдамау жағ дайлары 
туралы мемлекеттік органның 
басшылығына ха барлайды;

8) мемлекеттік қызмет
шілер Қазақстан Республика
сының мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл саласындағы заң
намасын және Әдеп кодексін 
бұзған жағдайларда, құқық 
бұзушылықтарды жасауға 
ық пал ететін себептер мен 
шарттарды талдайды және 
мемлекеттік органның бас шы
лығына оларды жою ту ралы 
ұсынымдар енгізеді;

9) Қазақстан Республи
касының мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлық қа қар 
сы ісқимыл саласын да ғы 
заңнамасын және Әдеп кодексін 
бұзу профи лак  тикасы және оған 
жол бермеу, сон  дайақ мемле
кеттік қыз меттің оң бейнесін 
қалып тастыру мақса тында аза
маттық қоғам институтта рымен 
және мемлекеттік органдармен 
өзара ісқимыл жасайды;

10) Қазақстан Республи
касының мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл саласындағы 
заңнамасын және Әдеп ко дексін 
сақтау мәселелері бо йынша 
мемлекеттік қыз мет шілермен 
түсіндіру жұ мыс тарын тұрақты 
негізде жүргізеді;

11) заңнамада белгіленген 
тәртіппен тиісті лауазымды 
адамдарға қызметтік әдеп 
нормаларын бұзуға жол берген 
мемлекеттік қызметшілердің 
жауапкершілігін қарау туралы 
ұсыныммен жүгінеді;

12) қызметтік әдеп нор
маларын бұзудың профи
лактикасы мақсатында өзге де 
қызметті ұйымдастырады.

Хамит ТАРБАҚОВ,
облыс әкімі аппаратының

Әдеп жөніндегі уәкілі

«Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің Әдеп 
жөніндегі уәкілі

Тарбақов Хамит Мұратұлы 
– «Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемле кеттік 
мекемесінің Әдеп жөніндегі уәкілі

Мекен жайы: 120003, Қызыл орда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан кө шесі, 
құрылыс 1, 6 қабат, №608 кабинет. 
Телефондары: жұмыс  401191 (7065), 
мобилдік   87019144110

Әдеп жөніндегі уәкіл – қызметтік 
әдеп нормаларының сақталуын жә
не мемлекеттік қызмет, сыбай лас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы 
заңнама мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексін (бұдан әрі – Әдеп кодексі) бұзушылықтардың 
профилактикасын қамтамасыз ету қызметін жүзеге асыратын, 
сондайақ өз функциялары шегінде мемлекеттік қызметшілер 
мен азаматтарға консультация беретін мемлекеттік қызметші.

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
р/с ТАӘ Қызметі Қабылдау 

күндері
Қабылдау 

уақыты
1 Тарбақов

Хамит
Мұратұлы

«Қызылорда облысы 
әкімінің аппараты» 

коммуналдық 
мемлекеттік 

мекемесінің Әдеп 
жөніндегі уәкілі

 сәрсенбі 09.0017.00

Онлайн қабылдау: әр аптаның сәрсенбі күні

Әдеп жөніндегі уәкілдің функциясы

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының 20 маусымдағы мәліметі 
бойынша SARSCoV2 «Дельта» 
штамы әлемнің 174 елінде анықталған.  
Эпидахуалдың күрделенуіне жол 
бермес үшін әлем мемлекеттері кеселге 
қарсы вакциналау жұмыстарын 
қарқынды түрде жүргізуде. 

Мәселен, Жапонияда азаматтарды 
жұмыс және оқу орындарында  
COVID19ға қарсы егу шаралары 
басталды. Елде университеттер мен 
жұмыс орындарында вакциналауға 
арналған 3,4 мыңнан астам алаң 
тіркелген. Мемлекеттің министрлер 
кабинетінің Бас хатшысы Кацунобу 
Катоның айтуына қарағанда, 
мұндай стратегия Жапония халқын 
вирусқа қарсы вакиналау қарқынын 
арттырады.  Ал қытайлық дәрігерлер 
індетке қарсы вакциналау науқаны 
басталғалы бері ел тұрғындарына бір 
миллиардтан астам екпе салған. Бұл 
туралы ҚХР мемлекеттік гигиена 
және денсаулық сақтау жөніндегі 
комитеті хабарлаған.  Бұл елде індетке 
қарсы екпені міндетті түрде алуы 

тиіс халықты вакциналау былтыр 15 
желтоқсанда басталған болатын.

Швеция коронавирусқа қарсы 
вакцина алмаған адамдардың елге 
кіруіне тыйым салатын талап мерзімін 
ұзартты. Бұл талап тек вакциналау 
сертификатын, ПТР зерттеудің теріс 
нәтижесі және антиденелердің болуы 
туралы куәлік ұсынған адамдарға 
қойылмайды. 

Ал Үндістанда бір күнде 8,4 млн 
адамға екпе салынып, рекордтық 
көрсеткіш тіркелді. Әлемдегі ең 
ірі вакцина өндірушілердің бірі – 
Үндістанда егу кампаниясы бұған 
дейін  баяу жүрді. Сондықтан ел 
билігі тұрғындардың ересек бөлігін 
тегін вакциналау туралы жаңа 
саясат енгізуге шешім қабылдады. 
Оған сәйкес, федералды үкімет 
елде өндірілетін вакциналардың 75 
процентін сатып алып, штаттарға 
бөлетін болды. Жаңа стратегия іске 
асырылған бірінші күні елде вакцина 
алған азаматтардың рекордтық саны 
тіркелген. «Бүгінгі вакциналаудың 
рекордтық саны қуантып отыр. 
Вакцина – біздің COVID19бен 
күрестегі ең мықты қаруымыз» – деп 

жазды Үндістанның премьерминистрі 
Нарендра Моди.  Соның өзінде қазіргі 
кезде Үндістан халқының 5тен сәл 
ғана жоғары проценті вакцина алған, 
көптеген штаттарда  тапшылық 
сақталуда.  

Көршілес Өзбекстан мемлекеті 
вакцина алуға басымдық берілетін 
тұрғындардың тізімін кеңейтті, 
яғни, олардың қатарына 50 жастан 
асқан өзбекстандықтар кіреді. Бұл 
шешімді елдегі коронавирусқа 
қарсы ісқимыл жөніндегі арнайы 
комиссия қабылдады. Ведомствоның 
мәліметінше, бірінші кезеңде 
індетке қарсы жаппай вакциналау 
65 жастан асқан адамдар, медицина 
қызметкерлері, мектеп мұғалімдері 
және созылмалы аурулары бар адамдар 
арасында жүргізілді. 31 мамырдан 
бастап аталған тізім студенттермен 
(шетелде білім алушылар), БАҚ 
өкілдерімен толықтырылды. 
Науқан басталғалы бері бұл елде  19 
миллионнан астам доза алынған. 

АҚШта 30 жастан асқан 
тұрғындардың 70 %і вакцина алған. 

– Бүгін мен сіздерге керемет жа
ңа лықтар жазып отырмын. Біз Пре

зиденттің 30 және одан жоғары жас
тағы барлық америкалықтарға вакцина 
егу бойынша жоспарын орындадық. 
Бәрі дұрыс: 30дан асқан АҚШ ересек
терінің 70%і дәрідәрмектің кем де
генде бір дозасын қабылдады, – деді 
АҚШтың пандемияға қарсы ісқимыл 
бойынша үйлестірушісі Джеф фри 
Зинтс брифингте. 

Науқастарды бақылау және 
алдын алу орталығының мәліметінде 
дүйсенбідегі жағдай бойынша АҚШ
та 150 миллионнан астам адам коро
навирусқа қарсы толықтай вакци
наланған, ал 177 миллионан астамы 
бір компонентін қабылдаған. 

Шет мемлекеттер арасында тұр
ғындарды жаппай вакиналануға қол 
жеткізіп, соның нәтижесінде елдегі 
шектеулерді алып, қалыпты өмірге 
оралғандар да, шектеу шараларын 
же ңілдеткендер де бар. Мәселен, 
Грузияда кешеден бастап таза ауада 
бетперде кимей жүруге рұқсат берілді. 

Бұл ел тұмшаланып жүруді былтыр 
наурызда міндеттеген болатын. Бі
рақ жазда шектеу жеңілдетіліп, кейін 
эпидахуалдың ушығуына байла
ныс ты тәртіп қайта күшейген еді. 

Енді вакциналау басталғалы бері 
індеттің беті қайта бастады. Елде күн 
сайын тіркелетін науқас саны 300ге 
жетпейді. Осы орайда ел билігі көшеде 
бет перде кию міндеттелмейтінін 
мәлімдеді. 

«Бүгіннен бастап таза ауада маска 
тағу міндеттелмейді. Қоғамдық кө
лік пен жабық бөлмелерде бұл шек
теу әлі күшінде қалады. 1 шілдеде 
коменданттық сағат алынып таста
лады. Ал екі аптадан кейін Грузияға 
бір миллион вакцина жеткізіліп, елде 
белсенді кезең басталады» – деді 
Грузия премьерминистрі Ираклий 
Гарибашвили. 

Байқағанымыздай, қауіпті кесел
ден құтылудың бірденбір жолы 
вак цина болып отыр. Әсіресе, 
адам өміріне қатері жоғары жаңа 
«үнді» штамының алдын алуда 
екпе салдырудан басқа жол жоқ 
екенін әлем мемлекеттері мойындап, 
жұмыс қарқынын күшейтуде.  Олай 
болса, бізге де ойланатын кез 
келді. Жайбарақаттықтан опық жеп 
қалмайық!

ВАКЦИНАДАН БАСҚА ЖОЛ ЖОҚ

1-бет
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Екеуміз екі ауылдың то
пы рағында аунап өстік. Мен 
Аралға Сырдың құяр сағасын
да Жаңақұрылыс колхозында 
туып, ол Арал теңізінің арғы 
бе тіндегі Ақбасты ауылының 
Шөмішкөл деген жерінде дү
ниеге келіпті. Бозбала шағы
мызда Сексеуіл станциясында 
қауышып, дос болдық. Се
бебі ағаларымыз сол жерге 
қо ныстанып, қызмет істеді, 
атааналарымыз туыс, дос 
болып араласты. Екеуміз жер 
де қазып, кірпіш құйып, үй 
сал дық. Алпыс жылдан астам 
уақытқа созылған достығымыз 
осылай басталды.

«Бізге енді той қайда, ас 
болмаса» дегендей, бірге жүр 
ген, жақсы күндерді өткіз ген 
достар сиреп қалды. Сон
дай аяулы достардың бірі, 
орны ерекше Наурызбай Қо
жахметов еді. Оның да ме
йірімді жүрегі тоқтағалы жыл 
болыптыау. Қайран Наурыз, 
сені өлдіге қалай қиямыз? 
Достар арасында, біздің үй
дің төрінде се нің орның бос 
тұр. Әрдайым қуанғанда, қи
налғанда қасы мызда сүйеу 
болатын айнымас дос еді. 
Бірбірімізді іштей ұғы сып 
тұрушы едік.

1963 жылы мектеп бітір
ген соң Наурызбай Алматы 
қаласындағы Халық шаруа
шылығы институтына, мен 
Ташкент қаласындағы Халық 
шаруашылығы институтына 
оқуға түстік. Сол кездегі әскер 
қатарына алынатын жастардың 
жетіспеушілігіне байланысты 
екеуміз де үш жылдық боры
шымызды өтеп келген соң 
оқуымызды жалғастырдық.

1970 жылы Нәкеңмен бес 
жігіт Алматыдан, мен Таш
кенттен, жолдамамен Қызыл
орда қаласына келіп, маманды
ғымыз бойынша қызметке 
кі  рісіп кеттік. Наурызбай еңбек 
жолын сол жылы облыстық 
сауда басқармасында бастап, 
1972 жылы қалалық №8 сауда 
мекемесінде директор, 1974 
жылы облыстық мемлекеттік 
«КазХозТорг» мекемесінің 
ди  ректоры және басқа да об
лыстық сауда мекемелерінде 
ұзақ жыл басшылық қызмет 
атқарды. Қазақстан тәуелсіз 
мемлекет болған соң, 1995
1997 жылдары «Южнефтегаз» 
АҚ коммерция бөлімін, 1997
2005 жылдары «Харрикеин 
Құмкөл мұнай» АҚда, «Петро

Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚда қамтамасыз ету бөлімін 
басқарды. 20002012 жылдары 
«ҚазГерМұнай» БКға қарасты 
Нұралы кентіндегі қалашық 
әкімі болып қызмет атқарды. 
2012 жылдан құрметті зейнет
керлікке шықты.

Наурызбай қай қызметте 
жүрсе де бір сөзді, адал, әділ, 
халықтың, ағайынның қамын 
ойлаушы, қатарлас азаматтарға 
құрметті де сыйлы, ақжарқын, 
әрдайым жүзінен күлкі, жүре
гінен мейірім кетпеген азамат 
болды.

Сауда саласындағы аға ла
ры Өтежан Жақсыбаев, Ай
мырза Омаров секілді еңбек 
ардагерлерінен үлгі алды, келе
келе олармен үзеңгілес болды. 
Нәкеңнің басқа саладағы 
сый  ласатын ағалары Темур 
Құ  дабаев, Омар Әзқожаев, 
Камал Шөкенов еді. Достары 
да көп, Қуантқан Жұмағұлов, 
Нұр лан Шынтақов, Ақылбек 
Әріпбаев, Төртқара Әбдіре
ме тов, Дайрабай Искаков, Тө
лен Сералиев. Соны мен қатар, 
отбасымызбен жақсы арала
сатын әрі жерлестер едік. 

Нәкең отырыста сөз сөйле
генде тіл байлығы теңіздей 
тереңдігін көрсететін. Жары 
Ақзияш екеуі Мұхтар Шаха н
овтың «Жас отау» әнін әуе лете 
шырқап, көңілімізді бір көтеріп 
тастайтын. Өз тегі қожа болған 
соң, отырыста шулап кетсек 
«Әй, қазақтар» деп жігерлі 
де әдемі дауысымен игеріп 
алатын.

Жұбайы Ақзияштың қай 
уақытта да мол дастарханы 
жаю лы, қонақжай еді. Екеуі бір 
ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірді. 
Балалары жоғары білімді, ма
мандығына сәйкес қыз меттері 
бар азаматтар. Нәкең немере 
өсіріп, шөбере сүйген азамат. 

Облыстың экономикасы 
мен әлеуметтік жағдайын кө
теруге зор үлес қосып, Қы
зылорда қаласының көркейіп 
көгалдануына жарты ғасыр 
атсалысқан жан былтыр 27 
маусымда 76 жасында кенеттен 
қайтыс болды. Наурызбай до
сымның жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, жаны жән
натта болсын деп тілеймін.

Баку ӨТЕГЕНҰЛЫ,
еңбек ардагері,

Қызылорда қаласының 
құрметті азаматы

Алпыс жылдан астам 
дос болған жанашыр жан 
Наурызбай Қожахметов туралы 
жазу қиын болатынын дәл осы 
жолы анық аңғардым. Әуелде 
бәрі алақанымда тұр ғой, 
бір отырсам лезде-ақ көсіліп 
жазып тастаймын деп ойлағам. 
Қалам ұстағаным сол еді, 
бірден кібіртіктей бастадым. 
«Ана мінезін айтсам қалай, 
мына бір деректі кірістіріп 
жіберсем қайтеді, ой мына бір 
жақсылығын қосайын» деген 
ойлар әр жерден анталап шыға 
келді де, қарадай берекем 
қашты. Бәрін қамтығым-
ақ келді. Алайда бұлармен 
мақаланың дәмін кіргізе 
алармысың?! Өйстіп біраз 
уақыт оздырдым.

ЖАРҚЫЛДАП 
ӨТКЕН 
ЖАҚСЫМ-АЙ

Қатысушылар – жеке кәсіпкерлік 
субъектілері (шағын, орта және ірі бизнес)

Сыйақы мөлшерлемесі – жылына 
15%  

Субсидия көлемі – номинал сый ақы 
мөлшерлемесінің 9%ы

Жұмсау мақсаты – инвестиция мен 
айналым қаражатын толықтыру.

Жаңартылатын негізде айналым 
капиталын толықтыруға рұқсат етіледі.

Борышкердің қолына тиетін сома 
шегі – шектеу жоқ*

Несиені мерзімі: инвестицияға – 10 
жыл, субсидия мерзімін әрі қарай созу 
мүмкіндігінсіз АҚТ – 3 жыл, суб сидия 
мерзімін әрі қарай созу мүм кіндігінсіз

Несиені қайта қаржыландыру 
қарастырылмаған

Кепілдік мерзімі – несие мерзі мінен 
аспайды

Кепілдік көлемі: 3 млрд теңгеге 
дейінгі несиеге кепілдік 50%ға дейін;

3 млрд теңгеден астам және 5 млрд 
теңгеге дейінгі несиелерге берілетін 
кепілдік 20%ға дейін.

Ел де басқарған, елдің сөз 
сөйлер ағасы да бола білген, 
елдің ортасында өзіндік орны 
да болған, азаматтығын да, 
ағалығын да, қайырымды іс
терін де ел мойындайтын, бү
гінгі әңгімемізге арқау болып 
отырған марқұм «Құрмет» ор
денінің иегері, ауданның құр
метті азаматы Аманкелді Мү
баракұлы Абдуллаев болатын.

Амангелдінің  өзі соғыстың 
аяғын алып, 1946 жылдың 12 
қыркүйегінде дүниеге келіпті. 
Әкесі Мүбарак Абдуллаұлы  
колхозшы болған, ҰОСға қа
тысқан, келген соң кеңшарда 
шопан болып еңбек етіп, өзі 
жақсы ат мініп, серілерше өмір 
сүріп, ұлқыз өсіріп, олардың 
қызығын көріп, беріректе 
(1978 жылы) қайтыс болған. 
Ал анасы Шырайкүл жарамды, 
абысынажынға беделді ене, 
әже атанып, немере, шөбере
шөпшек сүйіп, 93 жас жасап 
Аманкелді мен Патиманың 
қо лында, кейіндеу дүниеден 
өтті.

«Ата көрген оқ жонар» 
де мекші, Әбекең 1962 жылы 
мектеп бітірген соң «Бірлік» 
кеңшарында көкесінің қасын
да екі жылдай көмекші шо
пан болып істегенін, бала 
көңілімен тауда жүріп та
лай ды қиялдағанын айтып, 
Дарба  заның етегін, Құланшы 
өзе нінің, Томанның сазын 
сағына тынын, Патиманың 
ата қоныс – Тоқ тамысқа келін 
болып түскенін айтып, қай 
жылы бізді – екі отбасын алып 
барып, тауын, өзенсуын, жай
лауын, тіккен қараша үйле рі
нің орнына дейін көрсеткені 
бар. 

Осылайша өмір жолын 
атакәсіп – шопан болып бас
таған Әбекең 1964 жылы оқу 
іздеп ОҚОдағы Қап лан бек 
техникумына түсіп, зоотех
ник мамандығын алып, содан 
соң біздің Патима қарын да
сы мызға үйленіп, 4 ұлды, 2 
қызды болады.

19681971 жылдары әскер
де қызмет еткен. Өзі есейің
кіреп барған, жарамды жігіт, 
командирімен жақсы болып 
күндерінжылдарын сәтті  өт
кіз генін айтайын.

1970 жылдары Сырдың 
ар ғы бетінде Түгіскен күріш 
массиві игеріле бастап, жаңа
дан Келінтөбе, Түгіс кен, За
дария, XXIII партсъезд, Өзгент 
күріш совхоз дары ұйым да
сып, оларға тау беткейіндегі 
шаруашылық тардан (Манап, 
Қосүйеңкі, Талап, Кеңес) тұр

ғындар және жоғарыдан аға
йындар көшіп келіп, жаңа 
ең бек жолы басталған еді. 
Міне, Аманкелді осы Тү гіс
кен кеңшарында әуелі кү
ріш  ші, кассир, жұмыс шы
лар ко митетінің төрағасы 
(ра  бочком), одан аудан дық 
партия ко митетінің се німі
нен шығып, әуелі «Түгіс кен» 
сосын «Талап» кең шарла ры
ның партком хатшысы қыз
меттерінде істеген.

Әрі қарай Аманкелді он 
жылдай «Өзгент» кеңша рын
да бас зоотехник (цех мең
герушісі), директор, одан екі 
жыл аудандағы ең ірі «Бір
лік» мал совхозында ди ректор 
болып абыройлы қыз мет 
атқарып, өтпелі кезең болса 
да республикада жоғары көр
сеткішке қол жеткізіп, об
лыстық және республи калық 
марапаттарға ие болды. Сол 
жылдары облыс басшысы 
С.Шаухамановтың шопандар 
тойында Әбекеңе: «Сенің тө
беңде бақ, абырой бұлты қа
лықтап тұр» дейтіні бар едіау. 
Сәкең кейін осы жылдардағы 
қиын кездерді еске алғанда: 
«Сол жолы жеңімпаз (чем
пион) болған Аманкелдіге 
беретін дұрыс жүлде де таба 
алмай, әскери бөлімшеден 
бір автомат карабинді зорға 
сұрап алып, аталған жиында 
тапсырып едік» деп айтқаны 
есіме түседі. 

Ал, Тәуелсіздік алған ал
ғашқы жылдарда, республи ка
лық маңызы бар «Жаңа қорған» 
шипажайына рес  пуб лика, об
лыс, аудан бас шы лары (сол 
кездегі облыс әкімі – Б.Са
парбаев) тарапынан қолға алу 
ұсынылып, Әбекең нар тә уе
келге барып, өзінің бар жеке 
қаржысын салып, ши пажайды 
аман алып қалды. Шын ды
ғында, А.Абдуллаевты сол 
кез де теңдессіз ерлік жа сады 
деу ге болады.

Әбекең шипажайдың жұ
мысын 23 жылдың ішіндеақ 
аяғынан тік қойып, күндіз
түні тынымсыз жұмыс ұйым
дастырды. Оның үстіне шипа
жай кеңейтіліп, жаңадан 
«Тоқ тамыс», «Ақшуақ», 
«Көк тем» сияқты жеке кор
пус тар са лынып, ауласы, ай
на ласы кө гертілген. Қазір 
рес   пуб ликадағы адам ең көп 
де малатын әрі жыл бойы жұ
мыс істейтін демалыс орнына 
айналды.

Шипажайдың бас дирек
торы болып 17 жыл бойы ба
рын салып қызмет жасаған 

іскер азамат Амангелді Аб
дул лаев абыройы биік, елха
лықтың алғысына бөленген, 
қайырымдылығы мол, өнегелі 
ұрпақ өсірген ардақты тұлға 
болып, ел есінде қала бермек.  
Республикаға танымал, бүкіл 
облыстың, Аралдан бастап 
Жа ңақорғанға дейін ел аға ла
рымен, абыздарымен, ақса
қалдарымен етене араласқан 
көреген, кемеңгер тұлға, Жа
ңақорған ауданының құрметті 
азаматы, «Құрмет» орденінің 
иегері Әбекең қайырымды 
жандарға берілетін рухани
имандылық атақ – «Сыр елінің 
Аятолласы» да атанған еді. 
Оны кезінде қоғам қайраткері 
Е.Уәйіс арнайы әкеліп тап сыр
ған болатын.

Аудан орталығындағы мен 
директор болып істеген (2001
2011 жж) №3 мектепинтернат 
кезінде (1963 ж) малшы ба ла
лары үшін салынған. Шын
дығында, 1995 жылдарға де
йін мұнда малшы  балалары 
оқыды. Елде барлығы жеке
шеленуге кеткенде, мектеп
интернат әуелі дарынды ба
лалар оқитын, кейін де 2005 
жылдардан бастап көпбалалы, 
аз қамтылған отбасы және 
жетім, жартылай жетім балалар 
оқитын интернатқа айналды. 
Өтпелі кезең, тоқырауоңтай
ландыру саясаты келді. Қаржы 
жетіспейді, күрделі не жай 
жөндеу жоқ, материалдық 
база ескірді, тоза бастады.

Мұны айтып отырғаным 
Әбекең жаны ашып, бізге 
сол жылдары көп қол ұшын 
бер генін мектепин тернат 
ұжы мы ұмытқан жоқ. Шипа
жайдың  есептен шыққан қан
шама ағаш керуеттері мен 
матрастарын, оқушылар за
тын сақтайтын тумбаларын, 
асхана столдарын, т.б. біраз 
мүліктерін интернатқа тегін 
пайдалануға берсе, оқу ғима
ратының екі қабатының ко
ри дорларына екі рет өз қар
жысына жаңа төсеніш  төсеп 
бер гені бар.

Ал кейінгі жылдары Әбе
кең өз қаржысына осы интер
наттың аз қамтылған отбасы 
балаларынан 10 оқушыны 
жаз ғы, қысқы киімдермен 
қам  та  масыз етіп келді. Сол  
оқу шы лардың бірі (Арынова 
Нұргүл) мектеп бітіріп, Әбе
кеңнің өзі барып Алматы дағы 
Ұлттық аграрлық уни вер
ситетке оқуға түсіріп қайт
ты. Оқу ақысы, жылдағы сти
пендиясы бар, бәрін төлеп 
тұрады. Мұндай қамқорлық

қайрымдылықтарға, Әбекең
нің адами қасиеттеріне қалай 
риза болмайсың?!

Қаржысын ел игілігіне 
пайдаланатын істерге жұмсау 
Әбекеңнің ерекше ұстаны
мы ның бірі еді. Соның бірі, 
ерекше архитектурамен са
лынған 75 орындық сәулетті 
«Жұбаныш» балабақшасы 
бүл  діршіндерге құшағын ай
қара ашты.

Әбекеңнің орталық «Ал
ты ата» мешітін күрделі жөн
деуден өткізуге демеуші 
бол  ғанын білеміз. Мықты 
аза   маттардан демеуші тауып, 
ме шіттің жанынан 200 орын
дық имандылық асханасын 
салдырып, ол қазір ел игілігіне 
жұмыс істеп тұр. Ағайынға 
басшылық жасап, бабалары 
Көкен батырға ескерткіш тұр
ғызуға, айналасын абаттан
дырып, көрікті орынға ай
нал дыруға жанжақтағы 
аға  йын дарды жинап, үлкен ас 
беруге белсенділікпен атса
лысқаны үлкен азаматтық 
болды.  Оған қоса, ғалым Хазі
рет әлі Тұрсын жазған «Көкен 
батыр» тарихи роман кітабы 
көпке таратылды.  Жұрт Әбе
кеңнің, Түгіскен ауылында 
тұратын ақсақалға көрікті 
үй салып бергенін де үлкен 
адам гершілік деп есептейді. 
Жалпы Әбекең өзінің елге, 
жекелеген жандарға жасаған 
қайырымды істерін көп жа
лаулатпайақ күнделікті, үй
реншікті әдетіндей жайлап 
іске асыра беретін. Мысалы,  
шипажай ұжымынан зейнетке 
шыққан С.Бекенов, Б.Әмитов 
секілді  қос ардагерге арнайы 
жиын жасап, бірбір автокөлік 
сыйлап, құрметпен шығарып 
салды. Өзінің көп жыл жүр
гізушісіне де «берген уәдем 
бар еді» деп, осы соңғы жылы 
жаңа жеңіл автокөлік сый ла
ғанының куәсі болдық.

Міне, осындай атпал аза
мат, абыз ақсақал, адал дос 
Аманкелді Мүбаракұлының 
өмірден  өткеніне де бір жыл 
болыпты. Жақсының жолы, 
өнегелі ісі жарқырап жатады. 
Туған елдің мұндай парасатты 
тұлғалары ел жадында жаң
ғыра беретініне еш күмән жоқ.

Зинабдин 
ШЕРМҰХАММЕДҰЛЫ,

ардагер ұстаз, 
Жаңақорған ауданының 

Құрметті азаматы,
 облыстың Құрметті 

ардагері

Бақ қонған, 
абыройы 
асқақ 
азамат еді
Қазақта «Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек» деген 

қанатты сөз бар. Осы бір терең мәнді түйінді сөзді қазағым 
жігіттің жігітіне, азаматтың азаматына айтқан ғой. 
Халық – таразы, сыншы, «халық айтса, қалп айтпайды» 
деген тәмсіл содан шықса керек. Мұндай жандар көп 
болмаса да, әр елде бар болғанын неге айтпасқа?!  Біздің 
Жаңақорғанымызда да бұрындары неше бір жақсылар 
мен жайсаңдар өткен болса, сол жақсылардың ізін-жолын 
жалғастырушы арда азаматтан айырылғанымызға  да 
бір жыл болыпты.

Қызылорда облысының әкім
дігі мен мәслихаты, «Nur Otan» 
партиясының облыстық фи лиалы, 
облыстық Қоғамдық кеңес және 
облыстық Ардагерлер кеңесі Қа 
зақстанның еңбек сіңірген қай раткері 
Әбдіхалықова Елена Мәжитқызына 
ағасы

Ғани Мәжитұлының
қайтыс болуына байланысты отбасы 
мен туғантуыстарының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және 

Қазақстан Журналистер одағының 
облыстық филиалы Қа  зақстанның 
еңбек сіңірген қай раткері Әбді
халықова Елена Мәжитқызына ағасы

Ғани Мәжитұлының
қайтыс болуына байланысты отбасы 
мен туғантуыстарының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық кеңес берудиагности

калық орталы ғының ұжымы орта лық 

дәрігері Әбілдашева Әлия Шазат
қызына әкесі

Шазат Әбілдашұлының
қайтыс болуына байланысты қайғы
сына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор

сиз» акцио нерлік қоғамының әкім
шілігі мен кәсіподақ ко митеті осы 
акционерлік қоғамның ақпараттық 
тех нологиялар бөлімінің маманы 
Нұрқожаев Ғабитке қызы

Жанира Нұрқожаеваның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл қосын 
білдіреді.

***
«Қазгермұнай» БК» ЖШС 

басшы лығы мен ұжымы Ұлы Отан 
соғысының ардагері 

Әбдірауық Сатыбалдиевтың
қайтыс болуына байланысты мар құм 
ның отбасы мен туғантуыс қандарына 
қайғы ларына ортақ тасып, көңіл ай
тады.

Хабарландыру
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ Қызылорда облысының кәсіпкерлік 

субъектілерін тауық еті, сүзбе 59%, сары май 72,5%, айран 2,5%, ас 
тұзы  тауарының бағасын тұрақтандыру үшін займ алуға шақырады. 
Займ бойынша ақпаратты www.spkbaikonur.kz сайтынан алуға 
болады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира 

Кыстаубаевна (лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2020 жылдың 29 
мамырында қайтыс болған азамат Ибраев Муратбек Жанатаевичтің 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, 
мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі 2 В, тел.: 8 702 777 27 22.

Хабарлама
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57бабының 
талаптарына сәйкес (2112). «Қызылқия кенішіндегі 
мобильді қондырғыға кірме автожол» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу 
кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  70-00-52 

 телефон ы арқылы байланысуға болады.



Болатбектің жөн сіл
теуімен күріш атыздарын 
жағалап асығыс жетсе, 
қаңтарылып екі көлік тұр. 
Көзіне бірден шалынғаны 
– «УАЗ»дың ішін де 
кісенделіп отырған соқ
талдайсоқталдай екі жігіт. 
Сайда өскен қа мысқа 
тұмсық тіреп тоқтаған 
«Жигулидің» жанында 
сұлқ түсіп біреу жатыр. 
Оң жақ бүйірінде пышақ 
ізі байқалады, қансырап 
қалған. Әлсіз ыңырсиды. 
Басын көтере алар емес. 
Жанары сөніп барады. 
Осы кез «Жедел жәрдем» 
де жетіп үлгеріп, оны 
Тереңөзекке ала жөнелді. 
Кісендеулі екеуге назар 
аударғаны содан кейін. 
Біреуі – мұрны сол жағына 
қарай жапырылған тапал 

қара. Екіншісі – сүйекті, 
ірі жігіт.

– Ал, жігіттер, бұл не 
жағдай? – деп сыр тартты.

– Мына бір таксист, 
– деді балдақты әуелі 
жақсылап тұздықтап 
алып, – зверь екен, 
қаланың жігіті, өзімді 
пышақтап өлтіре жаздады. 

– Қайдан мініп 
едіңдер? 

– ЦКЗдан... Бес жүз 
теңгеге келіскенбіз. 
Қарөзекке дейін. Жолда 
айтады, мен жақын деп 
қалсам, алыс екен, тағы 
бес жүз қос деп... мен 
инвалидпін, басқа ақша 
жоқ, біз келістік қой де
сем түсінбейді. Сосын 
ерегісіп қалдық. Бір кезде 
ол пышақты мына жер
ге ұрып жіберді, – деп, 
сол жақ санын иегімен 
нұсқады. – Алысып 
жатып, қолын былай 
қайырып қалып ем, пышақ 
өзінің ішіне кіріп кетті.

Оның сөзіне сенетін 
Әмір емес, ол ондай 
мифтің талайын естіген. 
Оның жадында баяғы 
«Исақаев ісі» жаңғырып 
тұр. Баяғы дейтіндей 
де емес, 2002 жылғы 
желтоқсанның 8інде 
болған оқиға. Ербол 
Исақаев атты таксишінің 
ізімқайым жоғалған 
оқиғасы. Бір жарым жыл
дан енді асып барады. Осы 
іспен жеке өзі айналысты. 
Бір жыл текке әуре болды. 

– Мыналар аса қа
уіпті қылмыскерлер! – 
деді Әмір Болатбекке бұ
рылып. – Жүрегім сезіп 
тұр. Кідірме! Қазір жеткіз! 

Он тоғыз жасын
да ізімқайым жоғалған 
қызылордалық таксиші 
Ербол Исақаевтың бей
несі көз алдынан кет
пей қойса болар ма? 
Ұрланған машинаға ұқсас 
көлікті біреу Жалағаштың 
Бұқарбай батыр ауы
лы жағынан көріптіміс. 
Соған бола Тереңөзек пен 
Жалағаштың атызжап
тарына дейін тінтіген. Ма
шина жөндеу шебер хана
ларының астын үстіне 
шығарған. Түк таппаған. 
«Исақаевты өлтірген осы 
екеуі, – деген ойға табан 
тіреді Тереңөзекке қайтып 
келе жатып. – Ерболдың 
алдында тағы екі таксиші 
жоғалған. Сосын Ербол... 
Ерболдан кейін тағы 
біреуі... Мынау содан 
кейінгісі... Жоғалатын да 

кілең «Жигули». Сөз жоқ 
осылардың ісі!»   

***
Такси аялдамасына 

таяу кеп, жақын тұрған 
дүңгіршекті қалқалай 
қарады. «Жаңа базар 
маңы құжқұж қайнап жа
татын еді, ескі базар олай 
емес сияқты ғой» деп ой
лап қойды. Күн дүйсенбі 
екені еске түсті. Жаңа 
базар дүйсенбіде жабық 
болатынын ескермепті. 
Дұрысы сенбі, жексенбі 
еді. Дегенмен такси бар
шылық, халықтың қарасы 
да аз емес. Мұндайда 
халықтың ығыжығы 
болғаны жақсы. Халық 
ығыжығы болса, жұртқа 
елене қоймайсың.

«Әліміз келетін арық
тау, әлсіздеу бі ре уін 

таңда» деп қатаң тап
сырған Кәттебай. Ол 
тапсырмайақ, өзі де 
біледі, бірінші рет емес. 
Жұқалтаң таксишіге көзі 
түсті. Кезек күтіп тұр. 
«Қолайымызға келеді
ақ. – Бірақ ол ойынан тез 
айныды. – Таксиі иномар
ка екен. Иномарка қажет 
емес, Кәттебайға «семер
ка» керек». 

Шілденің күні жанып 
тұр. Бағана, сағат үштерде 
пойыздан түскенде күннің 
күюі жаман еді, сағат бес 
боп қалды, әлі сол, пәті 
қайтатын түрі көрінбейді. 
Әсіресе әспәлті балқыған 
тас қаланың қапырығы 
жаман. Қаланы жақтыр
майды. Қалаға келген 
сайын жүрегі атқақтап 
бітеді. Оңай ма? Ой
лағысы келмейді. Бұның 
алдындағылар еске 
түссе... аузына арақ тиме
ген сау кезінде, онда да 
оңаша қалғанда... көңіліне 
үрей ұялайды. Сондайда 
Кәттебай мықты сүйеу. 
Ол былқсылқ босай 
бастаған өзін талай рет 
тік тұрғызған. Оның ал
дында босаңси алмай
ды. Кәттебай – батыр. 
Кәттебай – мәрт. Өзінің 
ауырып, басы сынып 
тұрғанын біле қояды, ем
домы әрқашан дайын. 
Кеше де сөйтті. Аузы 
ашылмаған бір шишаны 
алдына қоя салмады ма... 

Тұраққа кеп тоқтаған 
ақ «семерка» ойын бөліп 
жіберді. Өзі жапжаңа ма 
қалай? Дыбыссыз келе 
қалды ғой. Моторы тәуір 
сияқты. Таксишінің де 
қалжасы шағын екен. 

– Тубәлніске апарасың 
ба? – деді таксишінің жа
нына жақын келіп. 

– Қаншаға?
– Мың берем. Жолдан 

бір ағайды іле кету керек.
– Давай. – Таксиші 

келісе кетті. Бес жүз 
теңгеге баратын жерге 
мың беріп тұрса қалай 
келіспейді? Келіседі ғой.

– Ағайдың аяғы ақсақ, 
– деді такси жүріп кет
кен соң. – Тізеден ке
скен. Ағаш аяқ. Шаршап 
жүре алмай, анау жерде 
отыр. Онысы рас екен. 
Қараторы балдақты кісі 
жол шетіндегі арықтың 
жиегіне жайғасыпты. 
Арықта су жоқ, шаңы 
шығып, қурап жатыр.

«Шымбай» шағын ау
данын кесіп өтіп, қирап 

қалған Целлюлоза кар
тон зауытының жаны
мен қаладан аулақ тұрған 
өкпе ауруы ауруханасына 
ілездеақ келіп жетті. 

– Мырзабек, сен ба
рып, біліп кел. Бар болса, 
қалайық. Жоқ болса, мына 
інішекпен кері қайтайық, 
– деді балдақты кісі 
шопырға қарап қойып. – 
Саған да қайтуға клиент 
керек шығар. Атың кім 
еді, бауырым!

– Берік.
– Туу, мына аяқтың 

шыдатпай баратқанын 
қараш, – Кәттебай өзінің 
атын айтпай, бүгіп қалды. 
Мырзабек кідірмей, тез 
оралды.

– Сұранып үйіне кет
кен екен. Не істейміз?

– Кеше демалыс бол

ған соң сұранған шығар. 
Не істесек екен? – деп, аз
кем дағдарды балдақты. 
– Мүмкін үйіне соғып 
кетерміз. Мә, інішек, мың 
теңгеңді беріп қояйын. 
Үстіне тағы мың бер
сем... апарасың ба үйіне. 
Қарөзек қой... мына 
тұрған жер.

Такси жүріп кеткен 
соң артта, шопырдың ту 
сыртына тізе бүккен Мыр
забек қолындағы пакет
ке салған затын тексеріп 
қойды. «Кәттебай қашан 
белгі берер екен, – деп 
мазасыздана ойлады со
сын. – Не болса да, дайын 
болу керек! Бірінші рет 
емес. Сонда да...» Так
си ұстар алдында тастап 
алған жүз грамның уыты 
тарай бастады ма, саусағы 
қалтырағаны несі? 

«Семерканың» мото
ры сағат сияқты сыртыл
дап, жер табанын қуырып 
келеді. Міне, темір жол 
өткелі. Одан асып түскен 
соң суы лайланып ағып 
жатқан жарма. Осы 
араға келгенде Кәттебай 
ыңылдап айтқан әуенін 
доғара салып, маңайына 
жалтақжалтақ қа рады да:

– Інішек, тоқташы! 
Шаптырып алайық, – деді.

Таксиші тежегішті ба
сты. Мырзабек осы кезде 
дайындап отырған есуі 
қатты капрон жіпті оның 
мойнана салып жіберіп, 
өзіне қарай серпіп тар
тып қалды. Мұндайды 
күтпеген шопыр жігіттің 
үні құмығып, тыпырлауға 
ғана шамасы жетті. Екі 
көзі төңкеріле аларып, тілі 
аузына сыймай, сыртқа 
шығып кеткен. Жанында 
отырған балдақты адам, 
оның қармана берген 
қолын бір қолымен бөгеп, 
екінші қолымен төмендегі 
тұтқаны тартып қалды. 
Орындықтың арқалығы 
сылқ етіп, артқа құлады. 

– Ұр, тез!
Мырзабек пакеттен 

пыша ғын алмақ болғанда 
жібі босаңсып кетті ме, 
анау бұның сілтей бер
ген пышағын қағып 
жібергені. Кәттебайдың 
«Ойбай!» деп өкірген 
дауысы естілді. Пышақ 
оның санана қадалыпты. 
Бұл шалқалап жатқан 
жігіттің мойнындағы 
жіп ті шірей тартты. Пы
шақты қара саннан суы
рып аған Кәттебайдың 
жүзі қабарып кеткен. 

Так сишінің бүйір тұсына 
бойлата ұрды. Оның 
әуелі шошынған дыбысы 
шықты да, бір ыңыранып, 
үні тез өшті. Жиыры
лыпжазылып қиналып 
жатыр. Бұлар оны артқы 
орындыққа сүйреп тас
тады. Пышақ тиген жер 
шылқыған қан. 

– Айда машинаны, – 
деп бұйырды Кәттебай 
өрттен шыққандай ыш
қынып.

Мырзабек сөзге кел
меді, ентігіп келіп рөлге 
отырды. Машина орны
нан шалт қозғалып, кері 
бұрылды. Болары, болды. 
Екеуі де тістеніп алған. 
Үн қатпайды. Машина
ны аямай пырылдатып 
келеді.

Шопыр жігіттің көзі 

аларып, жан тапсыра ал
май аласұрып жатыр. 
Басы былқсылқ. «Өлтір
меші... ағатай...» Тілі 
күрмеліп, әрең сөйлейді.

Оң жақ бетте даң
ғылмен қатар жарыс қан 
шойын жол. Екі аралық 
жыңғыл, сексеуіл селдіреп 
өскен жүдеу тоғай.

– Трассадан түсетін 
жол бар ма? – деді арт
та жаралы шопырды ба
сып отырған Кәттебай 
қырылдай ақырып. – Әне! 
Бұрыл осы арадан!

Жолдың кедірбұды
рына қарамай оңға ой
ысты. Жиыр ма шақты 
метр жер жүріп барып, 
тырбиған әйдік сексеуіл 
түбіне тоқтай бергені сол 
екен, Кәттебайдың жан 
дауысы шықты.

– Мент! Тез! Қаштық! 
Бас!

Трассаға қайта шық
қанда байқады, оң жақ 
бетте полицияның таблет
ка «УАЗ»ы соқтыртып 
келе жатыр. Газды та
пап басып, «Жигулиді» 
аңыратты дейсің. Айнаға 
жалтақжалтақ қараған 
көзіне қан толып кет
кен. Қыпқызыл. Бір 
қолымен жаралы жігітті 
жаншып, екінші қолымен 
отырғыштың арқалығына 
асылып артта отырған 
Кәттебай бір кезде:

– Оңға! Оңға! Жың
ғыл дың артына, – деді 
алқынып. 

Айтқанын істеп көлікті 
оңға қарай шорт бұрды. 
Кәттебайдың «УАЗ»ды 
өткізіп жібермек ойы ба
рын ұқты. «Мына өлім
тікті жыңғылдың арасына 
лақтырып кету керек қой» 
деп те ойлады. Кәттебай 
өзі де сөйтпек сияқты, 
таксишінің желкесінен 
бүріп ұстап, есікті ашпақ 
боп жатыр. Екпіндеп 
келіп тоқтаған «УАЗ»ды 
көргенде, бұй рық күтпей, 
 оталып тұрған «Жигулиді» 
жыл дам қозғап, енді 
Терең өзекке қарай тарт
ты. Тағы да қарасын үзіп 
үлгерді. Біраздан соң 
солға бұрылып, қамысты 
жолға салып еді, ол жол 
күріштікке ұласқаны. Қа
тарласып жатқан атыздар 
арасымен ызғығаннан 
ызғып отырып, шетіне 
бірақ шығыпты. Одан 
әрі жалпақ сай екен, 
қапелімде тоқтала алмай 
қойып кетті. Соңдарына 

түскен «УАЗ» қуып жетіп, 
құйрық тістесіпті.

– Қап! 
Кәттебайдың өкінішке 

толы ызалы дауысы 
естілді.

***
Бұл 2004 жылғы шіл

денің 5і болатын. 
Полиция подпол ков

нигі Әмір Шаймағам бетов 
бас таған топ қолға түскен 
қос қылмыскерді қас қарая 
Тереңөзек қыстағындағы 
ішкі істер бөліміне алып 
келді. Олар Жосалы 
кентінің тұрғындары екені 
мәлім болды. 

Кәттебай Ожабаев 
1962 жылы туған. Білімі 
орта. Жолаушы тасымалы
мен айналысады. Үш ба
ласы бар. Үшінші топтағы 
мүгедек. 1986 жылы оң 
аяғын тізеден төмен кесіп, 
ағаш аяқ салған. Бұрын 
сотты болмаған. 

Мырзабек Бешбаев 
1965 жылы туған. Білімі 
орта. Жұмыссыз. Алты 
баласы бар. Ажырасқан. 
Бұрын сотты болмаған. 

Таксиші Берік 
Тұңғыш байұлы Құлдасов 
1966 жылы туған 
Қызылорда қаласының 
тұрғыны. Екі баласы бар. 
Ол сол күні ауруханаға 
жетіп үлгермей «Же
дел жәрдем» ішінде көз 
жұмды.

*** 
Қызылорда қалалық 

ішкі істер басқармасының 
Ақсай бөліміне қарасты 
қылмысты іздестіру 
бөлімінің аға жедел 
уәкілі, полиция майо
ры Серік Есмаханов осы 
оқиғаны естіген бой
да Тереңөзекке жетуге 
асықты. Былтыр жазда, 
онда да дәл бүгінгідей 
шілденің бесінде ізсіз
түзсіз жоғалған таксиші 
жігіт өз ауданынан бола
тын. Одан қалған жалғыз 
белгі – «оның шие түсті 
«семеркасы» Тереңөзек 
бағытына кетіп бара жат
ты» деген жалғыз ауыз 
хабар ғана. Сол белгінің 
ізімен тексермеген жері 
жоқ. Қанша уақыт әуре
сарсаңға түсті десейші... 

Тереңөзекке кел
се, ақ «Жигулиді» әкеп 
қойыпты. Оны тергеуші, 
полиция майо ры 
Сағымбек Маликов пен 
тергеуші, полиция капи
таны Ғабит Сақтағанов 
тексеріп жатыр. Ізшілдік 
әдетпен бұл да салонға ба
сын сұқты. Аяқ қоярлық 
ұйыған қаннан көрінбейді. 
Орындықтың тө менгі 
жағындағы қап таманың 
астынан пышақ табылды. 

Нұрлыбек 
САМАТҰЛЫ, 

жазушы, 
Әмірбек 

ШАЙМАҒАМБЕТОВ, 
полиция полковнигі 

(Басы өткен санда.
Жалғасы бар)
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Аяулы да асыл анамыз 
Тәжиева Манат Әбіл қасым қы
зынан айрылып, орны  толмас 
қайғы дан өзегіміз өртеніп отыр
ғанымызға да жылдың жүзі бо
лыпты.

Анамыз Манат Әбіл қа
сымқызы 76 жасында өткен 
жылдың 19 шілдесінде кел
местің кемесіне мініп кете барды. 
Біздерге тә лімді тәрбиесін берген 
аяулы жанның жұмсақ үні мен 
мейірімге толы жүзі көз алды
мыздан кетпек емес. Жаратылы
сында еш кімге қиянат жасамаған, 
адалдығы мен адамгершілігі мол, 
жанжағына шуағын шашып 
жүретін анамыз сол кіршіксіз 
қалпында аға йынның алғысына 
бөлене білді. Анамыздың 
бейнесі, адами қасиеті, біздерге 
деген мейірімділігі санамызда 
сақтаулы. Өмірден озғанына жыл 
өтсе де анаға деген перзенттік 
сағынышымыз басылар емес. 
Жүрегі таза, адал да әділ, үнемі 
ізденіс үстінде 45 жыл тынбай 
еңбек етіп, шәкірттерді білім 
нәрімен сусындатқан абзал жан 
ұстаздардың ұстазы болды.

Әкеміз Есқараев Дүй
сенғали Әлібайұлы 1941 жылдың 
19 маусымында дүниеге кел
ген. Бүгінде тірі болғанда 80 
жасқа толатын еді. Кімге бол
са да әкенің орны бөлек екені 
белгілі. Ағайынбауырларының, 
заман дас әріптестерінің ыстық 
ықыласына, алғысына бө леніп, 

өзіне емес өзгеге бол сын деп 
жүретін жомарт жүректі, дархан 
көңілді жан еді. Облыстық бай
ланыс автобазасында басшылық 
қызметтер атқарып, тынымсыз 
адал еңбек етті.  Қызылорда қала
лық мәсли хатына 2 рет депутат 
болып сайланып, әлеу меттік са
ланы көтеруге қалт қысыз үлесін 
қосты. Өзіне қарас ты округтердің 
ауызсу, аяқ сумен қамтылуына, 
бай ланыс орнатуға атсалы сып 
көп еңбек сіңірді. Елге сыйлы 
азамат ретінде көзкөргендердің 
жүрек те рінде жар қын бейнесімен 
есте қалды.  

Алла тағалам от басы мызға 
үлкен сынақ беріп, 2019 жылдың 1 
шілдесінде баламыз Тасмағанбет 
Ғали жан Ғалымжанұлы 17 жасқа 
толмастан мәңгілік мекеніне 
кете барды. Бірінің артынан бірі 
кеткені отбасымызға ауыр қайғы 

болды. Десек те, анамыздың 
орны ерекше еді, ал, бала – ба
уыр етің. Ауыр қайғыны бастан 
өткізіп, алға үлкен үмітпен қарап 
отырғанымызда өмірден ерте 
озған бауырларымыз Мақсат пен 
Шынар есімізге түсіп жүрегіміз 
тебіреніп отыр.  Мақсаттың 
фәниден озғанына 50 жыл 
болса, 13 жасында келместің 
кемесіне мінген Шынарға да 
40 жыл болыпты. Ендігі жерде 
атаанамыздың, бауырларымыз 
бен ботамыздың арты қайырлы 
болғай. 27 маусым күні сағат 
11.00де М.Байділдаев көшесі 
№38 үйде құран оқытылады. 
Оқылған құран аяттары 
қабірлерін нұрландырып, фир
даус жәннатын нәсіп етсін деп 
тілейміз. 

Еске алушы: ұл-қызы және 
немерелері

Жадымыздан өшпес асыл бейнелер

деректі әңгіме

ТАКСИ  
АУЛАҒАН  
ТАЖАЛДАР ФУТБОЛ: ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ-2020

Техникалық мүмкіндікке байланысты Е және F топ
тарында үздік шыққан құрамалар жайында әзірге нақты 
ештеңе айта алмаймыз. Ал қалған төрт топта бірінші және 
екінші орынға табан тіреген үздіктер жайында әңгімелей 
кеткеніміз артық болмас. 

А тобында Италияға тең келерлік ешкім болған жоқ. 
Барлық кездесуінде қарсылас тарын қапы қалдырып, ұпай
дан шашау шығарған жоқ. Нәти же сінде тоғыз ұпаймен 
көш басына орналасты. Бұл топтағы екінші орын төрт ұпай 
жинаған Уэльстің еншісіне бұйырды. 

Бельгия құрамасы да В тобында ешбір іркілген жоқ. 
Қарсыластарын қоғадай жапырып, өз тобында бірінші 
орын алды. Алғашқы екі кездесуінде жеңіліп қалған Да
ния үшінші турда Ресейді 4:1 есебімен тасталқан етіп, 
плейофф сатысына шықты. Бұл топтағы Финляндия мен 
Ресейдің еншісінде де үш ұпайдан бар. Десе де доп айырма
сы бойынша даниялықтар оларды артқа салып кетті.

Әлемдегі үздіктер қатарында саналатын Нидерланды 
да топтық кезеңде қиналмастан 1/8 финалға жолдамаға қол 
жеткізді. С тобындағы екінші орынға Австрия мен Украи
на үміткер еді. Дегенмен соңғы турда басты қарсыласына 
1:3 есебімен есе жіберген украиндар үшінші орынды місе 
тұтты. 

Кеше, 23 маусымда түнге қарай D және F тобында соңғы 
тур ойындары өткізілді. Бұл топтардың жеңімпаздары 
жөнінде алдағы уақытта хабарлайтын боламыз. 

Ал 1/8 финал ойындары 2629 маусым күндері өткізіледі.
Әзірге сұрмергендер көшінде үш голдан соққан 

төрт футболшы көзге түсіп отыр. Олардың қатарынан 
бельгиялық Ромело Лукаку, нидерландылық Жоржиньо 
Вейналдум, португалиялық Криштиану Роналду, че хия
лық Патрик Шик бар.

Ойындар дүбірлі дода тарихында тұңғыш рет 
Еуропаның 10 мемлекетінде орналасқан 11 стадионда 
өтуде. Бұл Еуропа чем пио на тының 60 жылдық мерейтой
ына орай ұйымдас тырылған бәсекенің топтық кезеңінде 24 
құрама сынға түсуде.

Футболдан Еуропа чем пио наты 11 маусымда бастал
ды. Ол 11 шілдеде мәресіне жетеді.

«СБ» ақпарат

Үздіктер плей-офф 
сатысына шықты

Футболдан Еуропа чемпионаты бел орта-
сынан ауды. Кеше, 23 маусымда түнде топтық 
кезең мәресіне жетіп, плей-офф сатысына 
шыққан құрамалар толықтай белгілі болды. 

Ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай, Қазақ
стан Республикасы ішкі 
істер органдарының ақ
параттықимидждік жұ
мы сын іске асырудың 
20202021 жыл дарға ар 
налған медиажос па
ры шеңберінде Ішкі іс
тер министрлігі ал ғаш 
рет детек тивтік шы ғар
малардың «Серт» рес пуб
ликалық бай  қауын ұйым

дастырған еді. Байқаудың 
мақсаты –  полицейлердің 
күрделі де қауіпті қыз
метіне қоғам назарын ау
дару. Қа ты су шылардың 
еңбек те рін де полицейдің 
шынайы бей несі айқын 
көрініс тап қан. Конкурсқа 
бұрын жария лан баған 30
дан астам шығарма келіп 
түсті.

Осы байқауда әріп
те сіміз, Жаңақорған ау
даны әкімінің кеңесшісі, 
жазушы Қаныбек Әбдуов 
«Ұры» повесі үшін 
«Қарымды қаламгер» но
минациясын жеңіп алды. 
Кеше Қазақстан поли
циясы күні мерекесінде 
НұрСұлтан қаласындағы 
«Қазмедиа» орталығында 
же ңімпаздарды мара
паттау шарасы өтті. 
Әріп  тесімізді марапаты
мен құттықтап, шығар
машылық өрлеу ті лейміз.

Қаныбек Әбдуов  – 
«Қарымды қаламгер»


