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БІЗ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ КӘСІП ПЕН НӘСІП

Пәленше күйеуінен кететінін 
айтты, түгенше қайынатасына 
қырындапты, түгенше төртінші 
сәбиін босанды деген сияқты 
өсек-аяң мен лепірме бос 
сөздерге семірген құлақтардың 
күнәсын кім арылтады? Оның 
үстіне «бұл қоғамның болашағы 
жоқ», «балаларымыз бұзылып 
кеткен», «ішіп-жегеніміздің бәрі 
– у», «қытайға жаппай құл бола-
мыз» дейтін зар-запыран, шер-
шеменнен де шаршайсың. Жал-
пы, сөздің адамға әсері жөнінде 
әркімнің білгені жөн. Жаман 
сөз адамның санасына салмақ 
түсіріп, жүйке талшықтарын 

тітіркендіреді, турасын айтқанда 
аурудың көзін ашады. Қазақ 
«жақсы сөз – жарым ырыс» 
деп неге айтқан?! Үлкендердің 
әлгін дей сөздерін естіген бала-
лары мыздың психикасы бұзы-
лып, арзан, оңай өмір сүруге 
әуестенеді. Оны адам құндылығы 
қызықтырмайтын болады. 
Құдайшылығын айтайықшы, 
тәуел  сіз діктің төл перзенттері 
(тәуелсіздіктің құр дас тары емес. 
Д.А.), қа зақтың бүгінгі жаста-
ры қандай ақылды, білім ді, 
кішіпейіл болып қалыптасты. 
Алысқа бармай-ақ, қазіргі қуаң-
шылыққа байланысты қолына 

орақ алып, шөп орып, мұқ-
таж аймақтарға көмектесіп 
жатқан балаларымызды мысал 
етейік. Олардың бауырмалдық, 
қайырымдылық қасиеттерді ая-
лап ұстай білгеніне, тәрбиеміздің 
тек кетпегеніне разы болайық. 
«Ауызбен орақ орғанның белі ау-
ырмайды» дегендей, әлеуметтік 
желіде соларды да сынап-
мінеп, «шөппен бірге ұпай жи-
нап жатсыңдар ма?» деп пікір 
жазғандарды да көрдім. Ал, 
«балаларымыз бұзылып кеткен» 
дейтіндер көзін жақсыға салсын. 
«Ел ішінде бір тентек» дегендей, 
тәрбие тіні босаңсығандардың 
ықылым заманда да болғаны 
анық. Негізі, білікті педагогтар 
«тәртібі нашар балалардан да 
тәрбиелі азамат шығады» деп 
дәлелдеген.

ЖАМАН СӨЗ КҮЙІНДІРЕР, 
ЖАҚСЫ СӨЗ СҮЙІНДІРЕР

Қыс бойы арықтап, әбден кетеуі 
кеткен малдың көктемде, жуанның 
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілген көкөзек 
шағына жеткенде жатқан орнынан тұра 
алмай немесе сүйемелдеп, көтермелеп 
әрең тұрғызатын халге түсуін халқымыз 
«көтерем» дейді. Мұндай «көкбақа» 
аталатын малдың жілігінде май болмай-
ды, су татиды. Қазақтың «мына малың 
союға жарай ма, жiлiгi тати ма?» деп 
жататыны осыған қаратылып айтылған.

Ежелден мал шаруашылығын кәсіп 
еткен халқымыз төрт түліктің дерт-
дербезін тани білген, емдеуге шебер 

болған. Қазіргідей дәрі-дәрмек те жоқ, 
ветеринария дамымаған заманда малды 
емдеп-сауықтырып, ауруынан айықтыра 
алатын қабілеті болған.

«Көтерем ат құйыршығын да ауыр-
сынар» деген сөз бар. Әлсіреп, арық тап 
аяғын баса алмай қалған малды қайта-
дан тұрғызу қиын. Бұрынғылар семіз 
жы ланды өлтіріп, жұтқызады екен. Ба-
сын кеседі де қалған денесін жарты қа-
рыстан бөліп-бөліп жылқының ау зын 
ашып тұрып, оқтаумен біртіндеп ите-
ріп жұтқызып жібереді. Жыланның 
әр бөлігін жұтқызған кезде су құйып, 

кеңір  дегіне айдап отырады. Аузына қара 
шай құйып, ұн ішкізу сияқты әдістермен 
де емдейді.

Көтерем ұзақ уақыт ашығу, авита-
миноздан пайда болады. Ауырған мал 
организмінде май азайып, еті қатаяды, 
терісінің түсі өзгереді, салмағының 
40-50%-ін жоғалтады. Малдың жатып-
тұруы қиындайды, кейде мүлдем тұрмай 
жатып қалады. Жақсықылыш кентінің 
тұрғыны, ветеринар маман Оразғали 
Сарымсақов малды ашықтырмай, сапа-
лы жем-шөп беріп, аурудан алдын ала 
сақтау қажетін айтады.

– Дер кезінде емдесе, баптап күтсе 
ауырған мал айығып кетеді. Витаминдер 
салған дұрыс. Бірақ салатын дәрумен 
түрлері де аз, әрі оларда мал ағзасына 
қажетті компоненттердің барлығы бола 
бермейді, тиімділігі төмен. Жақсы-
қылыш кенті аумағында жағдай әзірге 
жаман емес. Кешегі қатты ыстық шөпті 
күйдіріп жіберді. Сондықтан шаруа-
ларда жағдай енді нашарлай ма деген 
алаңдаушылық бар. Мал далаға жайы-
лып келген соң да жемдеп, шөп салып 
отырмыз. Өйткені далада мал тояттай-
тын нәрсе жоқ, – дейді ол.

Оған қоса, мал жатып қалмауы ке-
рек. Соған жеткізбей күтім жасаған 
дұрыс. Жатып қалған малды аяғына тұр-
ғызу тіпті қиынға түседі. Оның бір ғана 
жолы – екі мезгіл жемдеп, құнарлы шөп 
беру. Қазір қуаңшылық зардабын тар-
тып отырған жұрт малына қолда барын 
салады. Көпшілігі кебек жем мен пі шен 
беріп жатыр. Бірақ оның жұғымы аз. 
Сондықтан көтерем малды оңалту қиын-
ға соғуда. Жем-шөп алуға қаражат та та  -
была бермейді. Маманның айтуынша, 
мүм кіндігінше екі мезгіл жемдеп, жо-
ңыш қа сияқты құнарлы шөп беру керек.

– Соның өзінде келеге келе бер-
мейді. Негізі мал қажетті дәру менді 
көк теменің кезінде, жазғытұрым алады. 
Қазір жілік майы таусылып, өзін-өзі жеп 
қойған малға барлық қажетті пайдалы 
дәрумендердің орнын толтыратын азық 
табу қиын болып отыр. Бұрынғылар мал 
сүйегін етінен ажырап, езіліп кеткенше 
қайнатып береді екен. Бірақ қарапайым 
шаруа бір малды оңалту үшін тағы бірін 
соя алмайды ғой. Оның орнына торта, 
тыран сияқты арзан балық-шабақты 
солай пісіріп, қайнатып берсе болады. 

Сондай-ақ, кебек жемді қайнатып, ұн 
қосып ашыту керек. Ашытқы қо рын жа-
сап, күнде үстемелеп отырып, екі мезгіл 
быламық қылып берген дұрыс. Сонда 
жемнің жұғымы жеңіл болады. Артында 
құнарлы шөбі болса, осындай айрықша 
күтіммен малды 10-15 күнде-ақ оңалтып 
алуға мүмкіндік бар, – дейді Оразғали 
Сарымсақов.

Көтерем малды қатарға қосудың 
тағы бір жолы – бір кесе ұн, екі кесе 
арпа, бір кесе күнбағыс майын қосып 
илеп, біріктіріп, суды құйып отырып, 
асқа занға дұрыс жіберу. Артынан жем-
шөбін молынан берсе, көтерем жылқы 
мен сиырды осылай да тұрғызып алуға 
болады.

Қазіргі Арал аймағында орын алып 
отырған мал өлімінің бір ғана себебі – 
көтерем болуы. Оған қоса, мал азығын 
дайындау мәселесі де күн тәртібінде тұр. 
Ендігі амал қалған малдың амандығын 
сақтау десек, қолындағы қарасын 
құтқаруға ұмтылған жұртқа керек бо-
лар деген осы кеңестерді мамандардан 
сұрап білген едік.

Көтерем мал қалай оңалмақ?

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Елдегі қуаңшылық жігерді жаншып тұр. Қабырғасы қаусаған малдың 
суретін әлеуметтік желіден көріп, жанымыз ауырғанын несіне жасырайық? 
«Жұт – жеті ағайынды» дегендей, Сырдария суының азаюымен бірге, 
жауын-шашынның аз түсуінен Арал аймағында көк шықпады. Қыста өзін 
өзі жеп шыққан мал көкке жайыла алмай, күйсіздіктен көтерем болып 
жатыр. Мәселенің бір шешімі – су жеткізу. Бұл ретте бұлақтардың көзін 
ашып, ұңғымалар белгіленіп, каналдардың арнасын тазалау бойынша 
шаралар қолға алынып-ақ жатыр. Дегенмен, шаруаларды мазалайтын 
тағы бір сұрақ – көтерем малды оңалту.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қадірлі облыс 
тұрғындары! 
Құрметті мұсылман 
қауым! 

Сіздерді қасиетті Құрбан 
айт мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Осы күнді барша мұсылман 
қауымы асыға күтіп, ізгілікті 
амалдар жасауға тырысады. 
Өйткені, бұл мерекеде тек 
құрбандық шалумен шектел-
мей, ағайын-туысқа, мұқтаж 
жандарға, жалғызілікті қариялар 
мен ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларға қол ұшын 
беріп, қайырымдылық пен қам-
қорлық жасау әрбір азаматтың 
парызы болмақ.

Құрбан айт мерекесі – діні 
мен ұлтына бөлмей, барша от-
андастарымызды ынтымақ 
пен бірлікке, мейірімділікке, 
қайырымды болуға шақыратын 
ұлық мереке. 

Қадірлі әлеумет, соңғы екі 
жылда еліміз әлемдік пандемия 
індетімен күресіп, зардабын тар-
тып келеді. Коронавирус инфек-
циясы түрленіп, жаңа штамдар 
пайда болуда. 

Бұдан сақтану үшін  сани-
тарлық тәртіпке бағынып, сақ-
тықты күшейтіп, сабыр сақтап, 
індеттің таралуына жол бермеу 
аса маңызды. Осы ретте, биылғы 
қасиетті айт күндеріндегі барлық 
шараларды мүмкіндігінше отба-
сы шеңберінде өткізулеріңізді 
сұраймын. 

Қасиетті күндердегі ізгі 
амалдарыңыз бен игі ниеттеріңіз 
қабыл болсын! 

Құрбан айт  әрбір отбасына 
амандық, елімізге  бірлік пен 
ынтымақ әкелсін!

Құрбан айт құтты болсын!

Облыс әкімі 
Гүлшара 

ӘБДІҚАЛЫҚОВА

Рухия 
рухымыз 
бен көк 
туымызды 
көтерді 

Белоруссияның Витебск 
қаласындағы атақты «Славян базары» 
фестивалінің 17-18 шілде күндері өткен 
биылғы байқауы оның 30 жылдық 
мерейтойымен қабат келді. Оған  
18-31 жас аралығындағы 14 елдің 
өнерпаздары қатысты.

Әркім өз жүйрігін үкілеп қосқан әлем 
назарындағы ән додасында «Алтын лира» 
статуэткасы мен 20 мың долларлық Гран-
Приді Рухия Байдүкенова жеңіп алды. Сахнаға 
еліміздің көк туын алып шыққан қазақтың 
дарынды өнерпазына бас бәйгені қазылар 
алқасының төрағасы Анатолий Ярмоленко та-
быстады.

Витебскіден оралған жеңімпаз жерлесіміз 
Рухияны ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
сенімді жеңісімен құттықтап: «Әлемнің 
көптеген елінің кіл мықты таланттары қатысқан 
осынау айтулы байқауда көрсеткен өнеріңіз 
– сіздің кәсіби даралығыңыздың, табиғи 
дарыныңыз бен артистік шеберлігіңіздің 
дәлелі», – деп ризашылық танытты.

22 жастағы Рухия Байдүкенова – 
Талдықорған қаласының тумасы.   Қазір бой-
жеткен Қазақ Ұлттық өнер университетінде 
«Эстрадалық вокал» мамандығы бойынша 
білім алып жатыр.

Осы ән мерекесіне «Арт парад-2019» 
конкурсының бас жүлдегері атанған 
қызылордалық Дінмұхаммед Төлеубай облыс 
әкімінің қолдауымен қонақ ретінде қатысты.

Ұлы Даланың дарынды жастары биік 
шыңдарды бағындыра берсін деп тілейміз. 
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Су – өмір нәрі. Сырдарияның ағысы 
бәсеңдегелі жұрт алаңдаулы. Дастархан үстінде 
де түрлі-түрлі пікірлер айтылады. Осындайда 
өзіме таныс Әбутәлі Ерекеев інім:

– Аға, қыр беттегі скважина суына балық 
өсіріп жатқан бір азаматты білемін, – деп қалды. 

Әрине, талапкерлер бар. Бірақ жер астынан 
қайнап шыққан бұлақ суына... Әй, қайдам?!

– Сіз сенбей отырсыз-ау, онда сол 
кәсіпкермен кездестірейін, – деп қалта телефо-
нымен әлдекіммен сөйлесті. Жарты сағат өткен 
шамада отыз жасты орталаған, етжеңді, орта 
бойлы, жүрісі екпінді, аты-жөнін Шалғынбай 
Орынбайұлы Алматбаевпын деп таныстырған 
жігіт келіп сәлемдесті.

– Қарашаңырақ «Ерімбетжағада». Әкем 
қырық жыл шопан болған. Қазір ол орын-
да Аралбай інім отыр. Өзім 15 жылдан бері 
осы қаладамын. Аз-кем байланыс құралдарын 
жөндейтін кәсібім бар. Кіші теңіз толғалы балық 
түрі көбейгенін, балықшы қауымның еңбегін 
көрдім. Осындайда ой келді. Туған жерімдегі 
бұлақ суына 40-50 бас сазан балығын салсам 
кайтеді? Ақыры су құятын бөшкеге сонша 
өскінді апарып, су айдынына жібердім...

– Әй, балам, талабың дұрыс екен. Десе де, 
мың рет естігеннен, бір рет көзбен көрген артық, 
– деп едім ол:

– Көке, жүріңіз онда, көлік дайын, – дегені.

БҰЛАҚ СУЫНА 
БАЛЫҚ ӨСІРГЕН

ПРЕЗИДЕНТ

– Ең бастысы – аса ауыр 
науқастардың көбеюін болдырмау, 
адам өмірін сақтау. Сондықтан, 
оның бір ғана жолы бар. Бұл – 
жаппай вакцинация, екпе салу. 
Қалыптасқан ахуалдың өте күрделі 
екенін ашық айту керек. Панде-
мия өңір басшылары үшін нағыз 
сынақ болды. Бұл сынақты кем 
дегенде әкімдердің жартысы, ең 
жақсы дегенде, «үшке» тапсыра-
ды. Осындай жағдайда Үкіметтің 
үйлестірушілік рөлі бірнеше есе 
арта түседі. Бұл жерде сырттан 
тон пішіп отыратындардың пікірі 
маңызды емес. Үкімет пен тиісті 
ведомстволардың үйлестірушілік 
рөлін күшейту қажет, – деді Пре-
зидент.

Мемлекет басшысы вакци-
налау деңгейі төмен өңірлерге 
методикалық көмек көрсету үшін 
шұғыл түрде көшпелі брига-
да жасақтауды тапсырды. Оның 
пікірінше, екпе салдырғысы 
келмейтін адамдармен жұмыс ба-
рысында саралау әдісін қолданған 
жөн.

– Бұл топ біркелкі емес. Екпе 
салдырудан бас тарту себептері 
әртүрлі. Мұндай адамдардың 
ішінде ойланып жүргендері көп. 
Барлық әдіс-тәсілді пайдалану, 
соның ішінде, әлеуметтік желілер 
арқылы олардың көзін жеткізу 
керек. Батыстың кейбір дамыған 
елдері көз жеткізу әдісінен мәж-
бүрлеу шараларына көшіп жатыр. 
Ірі еңбек ұжымдарының қызметіне 
байланысты ерекше жағдайлар 
болмаса, біз ондай қадамға бар-
маймыз. Сондықтан өз дегенінен 
қайтпайтын аз ғана антиваксерлер-
ге бола, отбасыларын өз еңбегімен 
асырап отырған азаматтарымыздың 
денсаулығын қатерге тіге алмай-
мыз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Денсаулық сақтау министр-
лігіне Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігімен бірлесіп, тәуелсіз 
әлеуметтік сауалнама жүргізуге 
тапсырма берілді.  Антиваксерлер 
деген кімдер екенін анық әрі нақты 
түсіну керек және олардың толық 

әлеуметтік бейнесін ашу қажет.
– Негізінен вирус жұқтыру 

деректері сауда ойын-сауық 
орталықтарында, кафелер мен рес-
торандарда болатынын ескеру ке-
рек. Мұндай жағдайда сақтану ша-
ралары, соның ішінде вакцинация 
маңызды орын алады, – деді Мем-
лекет басшысы.

Президент өңірлердегі вакци-
налардың тапшылығына қатысты 
мәселені көтерді. Атап айтқанда, 
Алматыда екпенің бірінші доза-
сы бойынша вакциналаудың бір-
ақ күнгі көлемі (6,8 мың доза) 
қалған. Осы ретте бірқатар өңірде 
екпе егудің орташа қарқыны бой-
ынша есептегенде қалған вакцина 
Алматыдағыдан ондаған есе көп. 
Денсаулық сақтау министрлігіне 
өңірлермен бірлесіп, вакцинация 
қарқынына дұрыс болжам жасауға, 

сондай-ақ, жарамдылық мерзімін 
ескере отырып, вакцинаны қайта 
жіберу жүйесін жолға қоюға тап-
сырма берілді.

– Иммунитет қалыптастыру 
үдерісін тежеп отырған тағы бір 
өзекті мәселе – вакцинацияның 
жалған паспорттары. Мұндай 
теріс құбылыстардың алдын 
алып, олардың таралуына жол 
бермеу маңызды. 16 шілдедегі 
мәлімет бойынша 65 қылмыстық 
іс қозғалған. Яғни, жұмыс бастал-
ды. Енді оны белсенді жалғастыру 
керек. Бұл – өте ауыр қылмыс. 
Бұл – ұлттық қауіпсіздікке нұқсан 
келтіретін іс-әрекет. Вакцинация 
паспортының қолдан жасалуына 
жол берген тұлғаларға қатысты 
қатаң жаза қолдануды тапсыра-
мын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Кеңес барысында вакцина 

өндірісі саласындағы көшбасшы 
елдерден әкелінетін екпелердің 
түрлерін кеңейту мәселесі де 
қарастырылды. Қасым-Жомарт 
Тоқаев ресейлік жаңа «Спутник 
лайт» вакцинасын жеткізу және 
оны отандық фармацевтикалық 
алаңдарда шығару мәселесін 
пысықтауды тапсырды.

– Отандық QazVac вакцина-
сын қыркүйек айында шығару 
жоспарланып отырғанын еске-
ре отырып, оның Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымында 
тіркелуін тездету қажет. Бұл – 
Денсаулық сақтау министрлігі 
мен Сыртқы істер министрлігінің 
жұмысы. QazVac вакцинасын 
екіжақты уағдаластықтар аясын-
да үшінші елдердің нарығына 
шығару жұмыстарын ұйымдастыру 
маңызды. Үкіметке аталған 

мәселені ерекше бақылауға алуды 
және бір ай ішіндегі атқарылған 
жұмыстардың нәтижесін баяндау-
ды тапсырамын, – деді Президент.

Мемлекет басшысы вакцина-
ция мәселесінде отандық бизнестің 
бірегей ұстанымы аса маңызды деп 
санайды. Ұжымдық иммунитетке 
қол жеткізбей, бизнеске қойылған 
санитарлық шектеулерді алып тас-
тау мүмкін емес. Бұл бизнес пен 
тұтынушылар үшін көп жағдайда 
Ashyq цифрлық шешімнің 
арқасында мүмкін болып отыр.

– Соңғы кездері індет 
жұқтырғандардың және олармен 
байланыста болған адамдардың, 
яғни қоғамдық орындарға барған 
«қызыл» мен «сары» түс мәртебесі 
бар тұлғалардың саны арта түсті. 
Осы ретте арнайы бағдарлама 
оларды анықтағанда, ниеті бұзық 
адамдар басқа демалыс орында-
рын іздеуге ұмтылады. Мұндай 
жауапсыз тұлғалар айыппұлдардан 
мүлде қорықпайды, тіпті оларға 
ешкім айыппұл салмайтын 
сияқты. Әйтпесе, ЖСН-ді және 
иммундық мәртебені тіркеу жүйесі 
бар ғой. Азаматтар осындай 
жауапсыздықтары үшін жазала-
нуы тиіс. Карантиндік шектеулерді 
сақтау талаптарын қатаңдатуды 
тапсырамын, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.   

Президент былтырғы жазда 
болған жағдайдың қайталануына 
жол беруге болмайтынын айт-
ты. Ол үшін денсаулық сақтау 
жүйесінің бір қалыпты жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету қажет.  

– Ауруханалардағы төсек-
орындарды індетпен ауырғандар 
үшін қайта дайындау ісіне байла-
нысты жоспарлы операцияларды 
жасауға алтын уақытымыз кетіп 
жатыр. Нәтижесінде патологияның 
меңдеуі салдарынан қайтыс 
болған  науқастардың саны арту-
да. Бұл емдеу ісінің табысты болу 
мүмкіндігін барынша төмендетіп, 
емге көп қаржының жұмсалуына 
әкеп соқтырады, – деді Мемлекет 
басшысы.

Ертең бүкіл мұсылман қауымы 
үшін қасиетті Құрбан айт мерекесі 
басталады. Осыған орай Қасым-
Жомарт Тоқаев елде күрделі ахуал 
қалыптасып отырғанын атап өтіп, 
жұрттың құрбандық шалатын жер-
лерде жаппай жиналуын болдыр-
мау керек екенін айтты.   

– Жағдайды одан бетер 
ушықтырып алуымыз мүмкін. 
Үкімет пен әкімдер осы мәселені 
ерекше бақылауда ұстауға тиіс.  
Құрбан айтта инфекциялық қауіп-
сіздікті барынша қамтамасыз ету 
қажет, – деді Президент. 

Мемлекет басшысы бүгінгі кө-
терілген мәселенің бәрі Үкіметтің 
ерекше бақылауында болуы тиіс 
екеніне тоқталды. Сонымен қатар 
Қазақстан азаматтарының өз 
денсаулықтарын, жақындары мен 
отбасыларын сақтауы қажеттігіне 
назар аударды.  

– Коронавирус біз үшін ең 
қымбат жандарды алып кетіп жа-
тыр. Індетке қарсы күресте аға 
буын өкілдері зардап шегуде. Де-
генмен, балалардың да ауырып 
жатқаны мазалайды. Ата-аналары-
нан вирус жұқтырған бір жастағы 
сәбилердің қатты ауыратынын 
елестетудің өзі ауыр. Жақында ғана 
бұл мүмкін еместей көрінген, бірақ 
қазіргі кезде мыңдаған сәби осы 
қауіпті індетті жұқтырған. Өзіңді 
және жақындарыңды осы қатерден 
сақтаудың жалғыз жолы – вакцина-
ция, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар кеңес барысын-
да Премьер-Министрдің орынба-
сары Ералы Тоғжанов, Денсаулық 
сақтау министрі Алексей Цой, Нұр-
Сұлтан қаласының әкімі Алтай 
Көлгінов, Алматы қаласының әкімі 
Бақытжан Сағынтаев, Қарағанды 
облысының әкімі Жеңіс Қасымбек, 
Жамбыл облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаев, Алматы облысының 
әкімі Амандық Баталов, Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Даниал 
Ахметов, Қызылорда облысының 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова, 
Қостанай облысының әкімі Архи-
мед Мұхамбетов сөз сөйледі.

«ТАЛАПТАРДЫ ҚАТАҢДАТУДЫ ТАПСЫРАМЫН»

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
еліміздегі эпидемиологиялық 
ахуал жөнінде кеңес өткізді.

Президент өз сөзінде 
соңғы кезде індет жұқтырған 
адамдардың саны күрт артып 
кеткенін атап өтті.

Күн сайын 5 мыңнан 
астам науқас тіркелуде. Бір 
апта бұрын Үкімет ахуалды 
бақылауда ұстап отырмыз 
деп мәлімдеген болатын. 
Бірақ эпидемиологиялық 
жағдай нашарлап кетті. Ауыр 
жағдайдағы науқастардың 
саны күн сайын көбейіп 
барады.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Осы бүгінде жауыр сөз бен қысыр әңгіменің күні туып 
тұр. Әсіресе әлеуметтік желілерде.
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

САПАР ТАҒАЙЫНДАУ

Серіктестік директоры Нұржан 
Пірмантаевтың айтуынша, күріш 
1900, бидай 100, мақсары 200, 
жүгері 10, ескі жоңышқа 1000, 
жаңа жоңышқа 600 және бақша 
дақылдары 20 гектар жерге егілген.

Шаруашылықта 106 техника 
бар. Егіннен бөлек, «Тұрмағамбет» 
ЖШС макарон өнімдерін өндіру 
және сүт өңдеу бағытында жұмыс 
істейді. Бүгінде  ауылдың 240 

тұрғынын жұмыспен қамтып отыр.
Жалпы Қармақшы ауданы бо

йынша егіс көлемі 25801 гектарды 
құрайды. Әртараптандыруға сәйкес 
күріш 13591, майлы дақылдар 
1126, жаздық бидай 1407, арпа 
220, жүгері 80, күнбағыс 10, мал 
азықтық дақылдар 7785, картоп, 
көкөніс, бақша дақылдары 1574 
гектар жерге орналастырылды.

Сонымен қатар қуаңшылықтан 

зардап шеккен Арал өңірінің 
шаруаларына аудан жастары 
қайырымдылық көмек ұйым
дастыруда. Атап айтқанда, ІІІ Ин
тернационал ауылдық округін дегі 
«Достық Жер» шаруашылығы 200 
және «Тұрмағамбет» ЖШС 300 
пресс шөп жіберді. 

Аймақ басшысы су тапшы
лығына байланысты оны үнемдеп, 
кестеге сәйкес пайдалануды тап
сырды. Сондайақ, егінді уақытылы 
орып, ысырапшылдыққа жол бер
меу қажет екенін атап өтті. Науқан 
кезінде санитарлық талаптар қатаң 
сақталуы қажеттігін ескертті.

Облыс әкімінің өкімімен 
және Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің 
Әкімшілігі мен Қармақшы 
аудандық мәслихатының 
келісімдерімен Қармақшы 
ауданының әкімі лауа
зымына Нұртай Қайрат 
Ырзақұлұлы тағайындалды.

Нұртай Қайрат 1982 жылы 
Қармақшы ауданы Жосалы 
кентінде туған. Қ.Сәтбаев атындағы 
Қазақ Ұлттық техни калық 
университетін инженермеханик, 
Д.Қонаев атындағы университетті 
заңгер мамандықтары бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 2004 жылы 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің жетекші маманы бо
лып бастап, 20052006 жылдары 
Энергетика және минералды ре
сурстар министрлігінде жауапты 
қызмет атқарған. 20062014 жыл
дары Қазақстан Республикасы 
Президенті Кеңсесінің аға, бас 
сарапшысы, консультанты, сек
тор меңгерушісі, 20142015 жыл

дары Президент Әкімшілігінің 
мемлекеттік инспекторы, 2015
2018 жылдары Шымкент қаласы 
әкімінің орынбасары.

2018 жылдан бастап 2019 
жылдың желтоқсан айына дейін 
Шымкент қаласы әкімінің бірінші 
орынбасары қызметтерін атқарған.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова жаңа басшыны та
ныстырып, аудан әкіміне сәттілік 
тіледі.

Облыс әкімінің 
өкімімен және Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Әкімшілігі мен Шиелі 
аудандық мәслихатының 
келісімдерімен Шиелі 
ауданының әкімі 
лауазымына Мақұлбеков 
Нариман Әскербекұлы 
тағайындалды.

Мақұлбеков Нариман 1968 
жылы Қызылорда қаласында ту
ған. Әл Фараби атындағы Қазақ 
мем лекеттік ұлттық университетін 
құқықтану мамандығы бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 1986 жылы 
Қызылорда қаласындағы автобаза
да слесарь ретінде бастаған.

19871994 жылдары Қарулы 
күштер қатарында әскери боры
шын өтеп, жоғары оқу орнында 
студент болған. 

19942017 жылдары құқық қор
ғау органдарында, соның ішінде 
Қызылорда қалалық проку ратура
сының тергеуші стажерынан об
лыс прокурорының орынбасары, 

Бас прокуратураның департамент 
бастығына дейінгі қызмет сатысы
нан өткен. 20182020 жеке сектор
да «Jfc colos» ЖШС директорының 
кеңесшісі лауазымын атқарған.

2020 жылдан бастап осы кезге 
дейін Қызылорда облысы әкімі ап
параты басшысының орынбасары 
қызметін атқарып келді.

Аймақ басшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова ауданның жаңа 
әкімін таныс тырып, қызметіне 
сәттілік тіледі.

ҚАРМАҚШЫ 
АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

ШИЕЛІ 
АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

ЕГІНЖАЙДАҒЫ ЕСЕЛІ ЕҢБЕК

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Қармақшы ауданы 
Дауылкөл ауылдық округіне қарасты «Тұрмағамбет» ЖШСның 
күріш алқабына барды.

Рас, жақын күндері нөсер 
жауды. Алайда білетіндер бұл 
жауынның пайдасы шамалы 
деседі. Ал қыс болса, иек астын
да. Мал азығына қажетті жемшөп 
қорын жасақтау ең өзекті мәселеге 
айналды. Сонда не істемек керек?

Осы тақырып Қазалы ауда
нының әкімі Мұхтар Оразбаев
тың төрағалығымен  мал азы
ғын қымбаттатпау және өнім дер 
бағасын тұрақтандыру тақыры
бында өткен штаб отырысын
да кеңінен талқыланды. Оты
рыс қа қатысқан егін және мал 
шаруа  шылығымен айналысатын 
кәсіпкерлер, қала, кент және ауыл
дық округ әкімдері өз пікір лерін 
ортаға салды. 

– Биылғы жыл шаруалар үшін 
қиын болып тұр. Қыста қардың 
аз түсуі, көктемде жауынша
шын болмауынан Сырдария 
өзеніндегі су төмен. Салдарынан 
еліміздің бірқатар аймақтарында, 
оның ішінде біздің өңірімізде 
де қуаңшылық орын алып отыр. 
Бұл негізгі кәсібі егін және мал 
шаруашылығы болып саналатын 
аудан шаруаларына қиыншылық 

тудыруда, – деді Мұхтар Әуесұлы. 
Жуырда ҚР Парламент Мә

жілісінің депутаттарымен кездес
кен аудан тұрғындары жеке шаруа
шылықтардың субсидия алудағы 
қиыншылықтары, Сыр дария 
өзеніндегі судың жетіс пеу шілігі, 
мемлекеттік қолдау шаралары ту
ралы мәселе көтерген болатын.

– Алдын ала жүргізілген есеп
ке сәйкес мал қыстату науқанына 
аудан бойынша 140 мың тонна 
шөп, 30 мың тонна жем қажет. 
Қажет шөптің 65%ін, ал жемнің 
20%ін өзіміз қамтамасыз ете ала
мыз. Жемшөптің жетіспейтін 
бөлігін өзге аудандар және 
солтүстік өңірлерден тасымалдау 
жұмыстарын ұйымдастыруымыз 
қажет, – деді аудан әкімі.

Аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы Нұрлан Аман
бай бірқатар келелі ұсыныстарын 
бөлісті. Аудан әкімі бөлім басшы
сына жеке шаруашылықтардан 
қажет жемшөптің мөлшері 
жөнінде мәліметтерді күнделікті 
алып отыруды тапсырды. 
Сондайақ, жеке кәсіпкерлермен 
меморандумға отырып, еліміздің 

солтүстік өңірінен делдалсыз опе
раторлар арқылы тікелей жем тасы
малдау мүмкіндіктерін қарастыру 
қажеттігін атап айтты.

Штаб отырысында аудандық 
ветеринариялық станция дирек
торының міндетін атқарушы 
Темірлан Мұратов мал басының 
сақталуы жөнінде баяндама жаса
ды. Басқосуда Алимуса Қожағұл, 
Алғашбай Байкөбеков бастаған 
кәсіпкерлер жемшөп дайындауға 
қатысты өздерін толғандырған 
мәселелерін айтты.

Аудан әкімінің орынбасары 
Күнтілес Назымбеков шабындық 
болмауына байланысты мал 
азығын дайындауға мүмкіндігі 
жоқ Қазалы қаласы, Әйтеке би 
кенті және Майлыбас, Шәкен, 
Құмжиек, Басықара, Сарыкөл 
ауылдық округтеріне аудандағы 
өзге елді мекендерден шөп оруға 
мүмкіндік жасау, қажет болған 
жағдайда мал шаруашылығымен 
айналысатын кәсіпкерлер мен 
шаруалардың жайылымдылық 
жерін оты бар Қызылқұмға ауыс
тыру және тағы да басқа ұсыныс
пікірлерін жеткізді. Аудан әкімі 
егін шаруашылығымен айналы
сатын шаруа қожалықтарының 
басшыларына өздерінен ауысқан 
шөпті тұрғындарға тегін орып 
алуға мүмкіндік жасау туралы 
ұсыныс айтты.

«РзаАгро» ЖШС директоры 
Нұрлан Имандосов, «Жалаңтөс 
батыр» ЖШС директоры Абзал 
Сәрсенов халыққа көмек қолын 
созуға дайын екендіктерін жеткізді. 

– Қазір  жемшөпті үйімізге 
әкеліп береді деп қарап отыруға 
болмайды. Қуаңшылық тек біздің 
өңірімізде орын алып отырған жоқ. 
Сондықтан әркім осы бастан әрекет 
жасауы керек. Біз шаруашылық 
басшыларымен егістік басындағы 
шөпті орып алуға, күріш орағынан 
кейін қалатын сабанды жинауға 
келісіп отырмыз. Енді әр ауылдан 
бригадалар дайындап, осы шөпті 
ору керек. Өзіне қажеттісін алып, 
ауысқанын ауылдағы ағайындарға 
сатса да болады. Бұл бір жағынан 
уақытша кәсіп деп айтсақ артық 
емес. Бірақ бағасы халыққа 
қолжетімді болуы қажет.

Бұдан бөлек қуаңшылыққа бай
ланысты өз тарапымыздан қолдан 
келген жұмыстарды атқарып 
жатырмыз. Ауданға келген 
Мәжіліс депутаттары мен Ауыл 
шаруашылығы министрлігі өкіліне 
жағдайды көрсеттік. Олар бұл жай
ды Үкіметке жеткізіп, шаруаларды 
қолдау шараларын қарастырады, – 
деді аудан әкімі. 

Штаб отырысы өзара ынты
мақтастық туралы меморандумға 
қол қоюмен аяқталды. Осы ме
морандум арқылы аудандағы 
«Сыр маржаны», «РзаАгро»,  
«Жалаңтөс батыр», «АгроӨркен», 
«Алшын» серіктестіктері және 
«Мерей», «Ақмаржан» шар
уа қожалықтары ауданда мал 
азығының тапшылығына, жем
шөп бағасының негізсіз өсуіне жол 
бермейтін болады.

Қазалы ауданы.

УАҚЫТТЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНҒАН ҰТАДЫ

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Қыста қар аз жауып, тоң болмады.  Көктен тамшы 
тамбауы маң даланы сүреңсіз күйге түсірген. Қайда қарасаңыз 
да, сапсары болып күнге  күйген жалаңаш төбеқырқаны 
көресіз. Жоғарыдағы себептерге Сырдария өзеніндегі судың 
тапшылығын қосыңыз. Осының бәрі мал бағып, бақша еккен 
қарапайым тұрғындарды алаңдатуда.

– Ауруға шалдыққандардың жас ша
масы әртүрлі, жаңа туған нәрестеден бас
тап қариялар да бар,  соның ішінде   20 жас
тан 69 жас аралығындағы  азаматтар жиі 
жұқтыруда. Облыста тіркелген 5928 ошақтың  
847нің инкубациялық мерзімі аяқталмаған, 
әлі де бақылауда. 847 ошақтың ішінде 113і 
ұйымдасқан ұжымда анықталып,   112  науқас 
тіркелді.  Барлық ошақта індетке қарсы 
профилактикалық шаралар ұйымдастырылды. 
Ошақтардағы қарымқатынастағылар 14 күнге 
медициналық бақылауға алынды, – деді ол. 

Шілде айының 118і  аралығында  тұрғындар 

арасында коронавирус инфекциясының 1208  
жағдайы тіркеліп, алдыңғы айлардың осы 
мерзімімен салыстырғанда 55,5 есеге өскен 
(маусым айының  118і аралығында 232 жағдай 
тіркелсе, жалпы маусым айында 541 жағдай 
орын алған). Шілде айының өткен аптасында 
күнделікті  60тан  140 жағдайға дейін тіркелуде. 
Әсіресе, 18 шілдеде облыс бойынша биылға ең 
көп науқас тіркелген күн болды (140 жағдай). 

– Кейінгі айларда   балалардың ауруға 
шалдығуы  жиілеп келеді. Талдау қорытындысы  
бойынша биылғы  6 айда 18 жасқа дейінгі ба
лалар арасында 765 ауру  тіркелсе,  оның 211і 

тек шілде айының 18 күнінде нақтыланып отыр. 
Бізді, яғни, мамандарды 14 жасқа дейінгі бала
лар, оның ішінде бір жасқа толмаған нәрестелер 
арасында аурудың тіркелуі және олардың 
клиникалық белгілермен ауруханаға түсуі 
алаңдатып отыр, – деді Әлия Мүтәліпқызы.  

Орын алып отырған күрделі эпидахуалға 
байланысты ол тұрғындарды сақтық шара
ларын қатаң сақтауға, ұжымдық иммунитет 
қалыптастыруға атсалысуға шақырды.

«СБ» ақпарат

Ахуал алаңдатарлық
ЕКПЕ АЛ!

Елімізде өткен тәулікте 5317 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталып, 
ауырғаны белгілі болды. Соның ішінде аймақта 127 жағдай анықталды. Жалпы, облыс 
көлемінде  кешеге дейін коронавирус инфекциясының 8356  жағдайы тіркелді.  

Оның ішінде 55 процентінде (8356 жағдай) клиникалық белгілері болса, 45 
процентінде  клиникалық белгілер жоқ (3773). Барлық тіркелген жағдайлардың 
61,6 %  (5150) Қызылорда қаласының үлесінде. Аудандар бойынша Аралда  381 
жағдай, Қазалыда 393, Қармақшыда 390,  Жалағашта 240, Сырдарияда 474,  Шиеліде  
594, Жаңақорғанда 734. Барлық тіркелген  инфекцияның 2 проценті сырттан 
тасымалданған, 58  проценті скринингтік тексеру нәтижесінде және 40 проценті – 
қарымқатынас арқылы жұқтырғандар.  Ауруға шалдыққан  7082  науқастың 86,3 
проценті немесе 7209ы  емделіп шыққан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
департаменті басшысының орынбасары Әлия Әбдіқайымова айтты.

Облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқар масы
ның басшысы Бердияр Пірімбетов 
пен «Отбасы банкі» Қызылорда 
филиалының директоры Әділжан 
Сәулебаев кредиттік тұрғын 
үйді салу және пайдалануға беру 
бағытында ат қарылған жұмыс
тарды баяндады.

Осы жылы 644,7 мың шар
шы метр тұрғын үй пайдалануға 
беру жоспарлануда. Облыс бо
йынша «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 2158 пә
терді құрайтын 105 тұрғын үй 
құрылысы жүргізіліп, жыл аяғына 
дейін 1608 пәтерді құрайтын 94 
тұрғын үй пайдалануға берілмек. 

Қызылорда қаласы бойын
ша СПМК70 тұрғын ауданында 
940 пәтерлік 19 үйдің құрылысын 
жүргізу межеленген. Оның 
ішінде, былтыр 640 пәтерлік 13 
кредиттік тұрғын үйдің құрылысы 
басталған болатын. Биыл осы 
үйлер пайдалануға берілу үшін 
газ желілерін жүргізу аяқталуы 
қажет. Арал ауданында 40 пәтерлік 
10 үйдің, Қазалы ауданында 40 
пәтерлік 10 үйдің, Жалағаш ау
данында 10 пәтерлік 10 үйдің, 
Шиелі ауданында 25 пәтерлік 25 
үйдің құрылысы аяқталған. Аудан 
әкімдіктері мен «Отбасы банкі» 
арасында меморандум жасалған. 
Алдағы уақытта кредиттік үйлер 
пайдалануға беріледі.

Аймақ басшысы қалалық бюд
жет есебінен СПМК70 тұр ғын 
ауданындағы 13 кредиттік көп
қабатты тұрғын үйді газ желісімен 
қамтамасыз етіп, 1 қарашаға дейін 
құрылысын аяқтауды және «Отба
сы банкі» Қызылорда филиа лымен 
бірлесіп, салынған кредиттік үй
лер дегі пәтерлерді өткізу бағы
тын да жұмыстарды жедел детуді, 
өт кі зілмеген пәтер  санын анық тап, 
апатты үйлер тұр ғын    дарына қайта 
бағыттауды тап    сырды. Сонымен 
қатар, Арал, Қазалы, Жалағаш, 
Шиелі ауданы әкім     діктеріне 1 
қазанға дейін са лын  ған несиелік 
үйлерді өткізуді жүктеді.

Күн тәртібіндегі екінші және 
үшінші мәселе бойынша атқа
рыл ған жұмыстарды Бердияр 
Пірімбетов тізбектеді. Биыл бар
лығы 945 пәтерді құрайтын 54 
жалға берілетін үй құрылысына 
бюджет есебінен қаржы бөлінген. 
Қызылорда  қаласындағы Сыр
дария өзенінің сол жағалауында 
590 пәтерлік 12 көпқабатты тұр
ғын үй, Шиелі ауданында 72 
пәтерлік 4 үй, Сырдария ауданын
да 33 бірқабатты тұрғын үй биыл 
пайдалануға берілмек. 2021 жыл
дың қорытындысымен өңір де 
жалға берілетін 695 пәтерді құ
райтын 49 тұрғын үй пайдалануға 
беріледі. Оның ішінде, 232 пәтер 
ха лықтың әлеуметтік жағынан 
осал топ  тарына, 463 пәтер аз қам
тыл ған көпбалалы отбасыларға 
бөлінетін болады.

Сонымен қатар, 2021 жылы аз 
қамтылған көпбалалы отбасылар 
үшін 342 жалға берілетін пәтер 
сатып алу мақсатында Ұлттық 
қордан қаржы бөлінді. Қызылорда 
қаласында 192, Арал ауданын
да 35, Қазалы ауданында 35, 
Қармақшы ауданында 10, Жалағаш 
ауданында 20, Сырдария ауданын
да 10, Шиелі ауданында 20, Жаңа 
қорған ауданында 20 пәтер сатып 
алынады. Бұл үйлердің құ ры     лысы 
жүргізілуде. Айта кету керек, Бай
қоңыр қаласында жалға бері   летін 
250 пәтерлік 5 үйдің құры лысы ба
сталады деп жоспарлануда.

Облыс әкімі Г.Әбдіқалықова 
Қызылорда қаласының әкімі 
Ғанибек Қазантаевқа жылумен 
жаб дық тау дың сыртқы желілерінің 
құры лысын 15 қыркүйекке дейін 
то лық аяқтап, пайдалануға беру
ді, қысқа мерзімде барлық тұр
ғын үйлерді абаттандыру мәсе
лесін шешіп, қазан айынан бас тап 
кезекте тұрған азаматтарды қо
ныстандыруды жүктеді. Сырда
рия ауданына қарасты елді мекен
дердегі 33 жалға берілетін тұрғын 
үй құрылысын аяқтап, аз қам
тылған көпбалалы отбасыларды 
кезекке сәйкес қоныстандыруды 

1 қыркүйекке дейін қамтамасыз 
етуді, Шиелі кентіндегі 72 пәтерлік 
4 жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысын аяқтап, желтоқсан 
айы на дейін қоныстандыруды тап
сырды. Сонымен қатар, Байқоңыр 
қаласындағы 250 пәтерлік 5 үйдің 
құрылысын бақылауға алып, аз 
қамтылған көпбалалы отбасы
лар үшін пәтер сатып алудың 
ағымдағы жылғы жоспарын орын
дау қажет екенін айтты. Тағы бір 
тапсырма, бір ай мерзімде орын
далмауы мүмкін жағдайлар пы
сық талып, қаражатты аудан дарға 
қайта бағыттау жөнінде нақты 
ұсыныстар енгізу туралы болды.

Жиында облыс әкімі тарапы
нан Сырдария өзенінің сол жаға
лауындағы 50 пәтерлік үйдің 
құры лысын аяқтау және апатты 
үйлер тұрғындарына пәтерлерді 
кезекке сәйкес 1 қыркүйекке 
дейін бөлуді қамтамасыз ету және 
несие лік тұрғын үйлердегі са тыл
маған пәтерлер санын анықтап, 
апатты үйлер тұр ғындарына қайта 
бағыттау тапсырылды. Сондайақ, 
Арал ауданындағы апат ты үйлерде 
тұратын 14 отбасын үймен қамту 
бойынша ұсыныс енгізу қажет 
екені айтылды. Еске салайық, жаңа 
тұрғын үй саясатына сәйкес 2022 
жылдан бастап жалға бері летін 
тұрғын үй құрылысына қаражат 
бөлінбейді.

Төртінші мәселе – құрылыс 
мате риал  дарының қымбаттауына 
қатысты облыстық құрылыс, сәу
лет және қала құрылысы басқар
масының басшысы мәлімдеме жа
сады. Соңғы алты айда құрылыс 
материалдары мен жанаржағармай 
бағасының күн сайын қарқынды 
өсуі байқалады. Жүргізілген тал
даулар нәтижесінде құрылыс 
материалдарының бағасы сметалық 
бағадан едәуір асып түсетіні анық
талды, яғни, материалдардың 
баға сы қолданыстағы сметалық 
баға лармен салыстырғанда орта 
есеппен 96% өскен.

Облыс әкімі 10 проценттен 
астам қымбаттаған барлық салы
нып жатқан құрылыс нысандарына 
тал дау жүргізу, сметалық құнды 
ұл ғайтуды талап ететін нысандар 
бо йынша қаржылық аудит жүргізу 
үшін барлық қажетті құжаттарды 
әзірлеуді ұйымдастыру бойынша 
тапсырма беріп, олардың орын
далуын бақылауды орынбасары 
Серік Сүлейменовке жүктеді.

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен тұрғын үй құрылысы мәселелері жөнінде жиын 
өтті. Онда биыл кредиттік тұрғын үйді салу және пайдалануға 
беру, жалға берілетін тұрғын үйлерді салу және сатып алу, 
баспанасы апаттық деп танылған азаматтарды тұрғын үймен 
қамтамасыз ету және құрылыс материалдарының қымбаттауы 
мәселелері бойынша төрт сұрақ талқыланды.
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Кейде әлемжелідегі салмағы 
түсіп, қадірі қашқан әңгіменің ай-
наласынан бір ауыз адамгершілік-
тің сөзін естігенде ертектегі қырық 
есікті сарайға кіріп кетіп, қайсы-
сын ашсаң да бәлеге жолығып, ба-
сыңмен қайғы болып жүргеніңде 
алдыңнан бақыттың есігі ашыла 
кеткендей болады. Сондай жақ-
сы сөз, өсиет өрнектерін жазатын 
«Facebook»-тің тұрақты авторлары 
бар. Негізі әлеуметтік желі – ха-
лық айнасы. Оны пайдаланатын 
әр адамның  ойында «менің ал-
дымда халық отыр» деген құрмет, 
санасында ар-ұят тұруы тиіс. Ал, 
оны әркім өзінің жеке күнделігін-
дей көріп, әсіре мақтанып, әдепсіз 
сөйлеуге моральдық құқы жоқ. 
Әлеуметтік желінің осы жауап-
кершілігін терең түсініп, әлгінде 
айтқанымдай жақсы сөз, өрнекті 
өсиеттердің насихатшысы болып 
жүрген жандар да баршылық. Со-
лардың бірі – Сыр еліне аты мәлім 
азамат, кезінде ел басқарған аға-
мыз, кәсіпкер-меценат Әріп Қож-
банов.

Мен осы жазбама «Әлеуметтік 
желі және Әріп ағам» деп тақырып 
қойсам да жарасар еді. Себебі, ол 
кісінің жеке парақшасын күн са-
йын ақтарамын. Әр қарағанымда 
бір жақсы жаңалыққа, ел атына 
айтылған жанашырлық сөзге, үлгі 

болар әңгімеге жолығамын. Сол 
парақшаны ашқанда алдымнан 
жан балқытар әсем ән мен көркем 
күйдің үні еседі, гүлге қонған құс, 
көктен төгілген ай сәулесі секілді 
суреттер көз қуантады. Адамды 
бей-жай қалдырмайтын бейне-
жазбаларды көремін. Соның бірін 
мысал қылайын: Әріп аға мына 
бір бейнежазбаны «С позитивом 
по жизни» парақшасынан көшіріп 
басыпты. Мұнда сот алдында 
айып тартып отырған Коэл ла де-
ген қарт кісі мен судьяның сөзі 
берілген. Судья оған: «Сіз мектеп 
аймағында көлігіңіздің жылдам-
дығын белгіленген шектен асырып 
жібергеніңіз үшін айыптысыз», 
– дейді. «Менің жасым тоқсан 
алтыда, негізі көлікті жәй жүргі-
земін. Сол жолы мүгедек баламды 
қан тапсыруға алып бара жатыр 
едім», – дейді қарт. Судья осынша 
жасқа келсе де, баласын көлікпен 
тасып жүрген әкеге риза бола-
ды. «Балаңыз неше жаста?» – деп 
сұрайды. «Балам алпыс үште» деп 
жауап береді қарт. «Сіз Америка-
да жақсы адамдардың тұратын-
дығының көрінісісіз, – деп судья 
тағы да ризашылық білдіреді. – 
Осында менің балам отыр, ертең 
мен сіздің жасыңызға барғанда ол 
маған көлігіңмен алып жүр деп 
айтатын болды. Осы жағынан сіз 
жаман үлгі көрсетіп отырсыз», 

– деп әзілдейді сосын. Бұл сөз-
ге сотқа қатысып отырғандар да 
күледі. «Өзіңізге де, балаңызға да 
саулық тілеймін. Сіздің айыбыңыз 
алынып тасталды, кінәлі емесіз», 
– дейді судья қорытындысында. 
Осы бейнежазба қанша адамның 
жүрегін елжіретіп, қанша жас 
мемлекеттік қызметшіге ой салды 
екен?! Расында, бұл көріністен біз 
кейде адамдық қасиеттердің адам-
ның өз қолымен жазған заңдардан 
жоғары тұратынын түсінеміз.

Әріп ағаның парақшасына 
2020 жылдың 20 қазан күні түскен 
мына бір жазба да қызық әрі жан 
тебірентерлік. Бұл әңгімені Әре-
кең жазушы Әбдіжәміл Нұрпей-
ісовтің белгілі қоғам қайраткері 

Исатай Әбдікәрімовпен екеуара 
сұхбатынан үзіп келтірген.

Бір жылдары біздің облысы-
мыз тарап кете жаздапты. Өткен 
ғасырдың елуінші жылдарының 
аяғында Қазақстан ОК-нің 1-хат-
шысы Н.Беляев Қызылордаға ке-
леді. Жиналыс жасап, облыстың 
болашағы жоқ екенін, оны  тара-
тып, Ақтөбе мен Шымкентке бөліп 
беру керектігін айтады. Жоғары 
айтты, төменгінікі мақұлдау ғана, 
басқа айла жоқ. Осылай жұрттың 
бәрі бастарын салбыратып отыр-
ғанда бір кісі қол көтеріп, мінбер 
жаққа қарай өрлей береді. Ол сон-
да былай депті: «Табарыш Беляев, 
так нелза. Лекведерват Кызылорда 
– ликведерват история Казахстан. 
Вот партбилет, вот мой башка. 
Рубай башка, но Кызылорда не 
трогай, ти тогда будеш второй Го-
лошокін. Обком, райком разгоняй. 
Божалуста, меня тоже снимай. 
Турма сажай. Облыс астабляй». 
Әңгіменің осы жерін жазушы бы-
лай деп суреттепті: «Апыр-ай, – 
деді Исатай, – сөз тапқанға қолқа 
жоқ. Сөйтіп, Тереңөзек ауданы-
ның бірінші хатшысы Нұрқасым 
Бердіқұлов енді болмағанда облы-
сымыздың бұтын бұт, қолын қол 
ғып быт-шытын шығарып, тара-
тып жіберуге қарағанда өзінің әл-
гіндей жаман орысшасымен жаны-
мызды сақтап, аман алып қалды».

Осы жазбасын Әрекеңнің өзі: 
«Ел намысын, ұлт намысын ой-
лап, ешкімге есе жібермеген жау-
жүрек, қайсар ардақтыларымыз-
дың ұлағатын бүгінгі және келер 
ұрпаққа үлгі-өнеге етіп ұсыну 
баршамыздың парызымыз», – деп 
түйіндейді. «Ала сөйлеп, ұлыққа 
жаққанша, адал сөйлеп, жұртқа 
жақ» дегендей, әрі тарих, әрі ұлт-
жандылықты суреттеген бұл жаз-
бадан да рухтанып, өткен дәуірдің 
бір ақиқатына қанығасың.

Ағамыздың парақшасындағы 
мына бір жазба да еріксіз назар 
аудартады.

Тереңөзек ауданының (бұ-
рынғы атауы) «Қызылдихан» кол-
хозын 25 жыл басқарған Оспан 
Мәлібаев ағамыздың халықты 
нәтижелі басқаруының құпиясы – 
адам түгілі темірді де балқытатын 
жіліктің майындай жылы сөзінің 
құдіреті екен. Ол кісі тапсырма 
бергенде: «Қарағым-ау, екеуміздің 
денеміздің бөлектігі болмаса, жа-
нымыз бір ғой», – дейді екен. Бес 
саусақ бірдей емес, ұжымшардағы 
ең тиянақсыз, тындырымсыздау 
адамға тапсырманы өзі арнайы 
беріп: «Осы жұмысты мен саған 
ғана сеніп тапсырып отырмын», 
– деп жұмсайды екен, жарықтық. 
Осының бәрі адам жұмсаудың, 
қарым-қатынас жасаудың акаде-
миялық сабағы емес пе? Осы сөз-
дердің адамға кез келген заңнан, 
қаулыдан, қарардан, жарлық, бұй-
рықтан артық әсер етері сөзсіз 
(ағамызға қатысты әңгіме С.Шау-
хамановтың естелік кітабынан 
алынды. Ә.Қ.).

Осыны жаза келе Әрекең: 
«Ортамызда бір балаң басшының 
жағымсыз қылығына куә болып, 
өз тарапымнан оған ойымды біл-
дірдім. Кейде азғантай мансапқа 
ие болып, билікке көтеріле қалсақ, 
табанымыздың жерде тұрғанын 
ұмытып кететініміз рас. Басқа-
ларға ойтүрткі болсын деген ни-
етпен назарға ұсынып отырмын», 
– депті.

Мен бүгін әлеуметтік желінің 
тұрақты авторы Әріп аға жазбала-
рына көңіл бөле отырып, халыққа 
күйіндіретін емес, сүйіндіретін 
сөз айта білейікші дегім келеді. 
«Адам көңілден азады, тілінен 
жазады» демеуші ме еді, аталары-
мыз. Сөзімізді түзейік, жұрттың 
көңілін бұзбайық. 

Жаман сөз күйіндірер, 
жақсы сөз сүйіндірер

Ол қырқында қамал алған жігіт 
 ағасына, елуінде нағыз ердің жасына 
лайық болды, енді міне 60-қа толып, 
ел ағасы мәртебесіне жетіп отыр. Бұл 
міндетін де абыроймен атқаратынында 
күмән жоқ.

Оразбақовтар – дәрігерлер мен пе-
дагогтардан тұратын зиялылар әулеті. 
Таным үдерісінде белгілілік, солай бола 
тұра толық танылып болмағандық дей-
тін ұғым бар. Осы бір құбылыстың кей-
бір жайттары Айтжанға да тән көрінеді 
маған. Айталық, оның 1978 жылы қала-
дағы №212 мектепті бітіргеннен кейін 
үш жыл ағаш ұстасы болып істегенін 
әріптес жастар тұрмақ мен де білмейді 
екенмін. Өмірдеректік тағы бір құнды 
мәлімет – 1983 жылы Н.Гоголь атын-
дағы Қызылорда педагогикалық инс-
титутының «Тарих және француз  тілі» 
мамандығына оқуға түсіп, 1 курсқа бірге 
түскен курстастарына оқытушы болға-
нының өзі сирек кездесетін жайт деме-
ске амал жоқ.

Осы бір деректі кейінгі жастарға айт-
саң, күмәнмен қарайтындар көп. Сон-
дықтан мүмкіндікті пайдаланып, тарқа-
тып айтайын: Айтжан – әскери міндетін 
атқарып келген студент, қатарының үл-
кені. Курстастарының арасында армияға 
бармағандар көп болды да, оқу тобының 
үш-төрт жігіті бірінші, екінші курстар-
дан кейін армияға алынып кете барады. 
Екі аралықта ол әл Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетіне ауысып, 
1989 жылы бітіреді. Өз институтының 
төл кафедрасына оқытушы болып келсе, 
жігіттер әскерден оралып, оқуын қай-
та жалғастырып жатыр екен. Бұрынғы 
курс тастары осылайша студенттеріне 
айналады.  

Айтжан – 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасының куәгері. Кеңес армиясын-
да қарапайым сарбаздардың КОКП мү-
шелігіне өтуі жеңіл (керісінше, офицер-
лер құрамы оған құлықсыз және қажеті 
аз). Сол мүмкіндікті пайдаланып, КОКП 
мүшелігіне өтіп келген. Болашақ мансап 
үшін бұл өте қажет. Сол кездегі дәстүр 
бойынша факультет партия жиналысын-
да әрбір коммунисттің Желтоқсан оқиға-
сына қатысты жауапкершілігі мәселесі 
дербес қаралады. «Ұлттық университет 
студенттерінің көтеріліс болған алаңға 
бармауына ықпал жасай алмағандығы 
үшін» партия мүшесі ретінде ол да 
кінәлі болып, партиялық есеп кітапша-
сына жазылған қатаң сөгіс алады. 
Дәстүр бойынша сөгіс алған коммунист 
бір-екі жыл көлемінде ерен еңбек етіп 
және жеке лайықты есеп беріп, сөгісті 
алдырып тастауы керек. 

Іздегенге – сұраған. Көп ұзамай уни-
верситетте Чернобыль атом электр стан-
циясы жарылысының зардаптарын жо-
юға ерікті жасақтар ұйымдастырылып, 
Айтжан соған жазылады. Қазіргі жастар 
үшін мұны түсіну өте қиын, бірақ партия 
мүшесі ретінде бұл заңдылық еді.

Қазақ Ұлттық университетінде Бек 
Сүлейменов, Манаш Қозыбаев, Мәмбет 
Қойгелдиев, Талас Омарбеков сияқ ты 
атақты ғалымдардан дәріс алды. Дип-
лом жұмысының жетекшісі белгілі 
қоғам қайраткері, марқұм Кәрішал Аса-
нов болды. Тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Нұрболат Масановтың 
кеңесімен кандидаттық диссертациясы-
ның тақырыбы таңдалып тиянақталды. 
Содан Айтжан Оразбақов 1991-1995 
жылдар аралығында Қазақ Ұлттық 
университетінде аспирантурада оқып, 
1997 жылы тарих ғылымдары бойынша 
«ХХ ғасырдың 80-жылдарының екін-
ші жартысы мен тоқсаныншы жылда-
рының бірінші жартысындағы Арал 
төңірегіндегі экологиялық дағдарыс 
аймағындағы әлеуметтік-экономикалық 
үдерістер тарихы (Қызылорда облысы 
материалдары негізінде)» тақырыбын-
да кандидаттық диссертациясын қорғап 
шықты. 1999-2015 жылдар аралығында 
«Тарих және құқық», «Тарих және қазақ 
филологиясы» факультеттерінің деканы, 
«Дінтану» зерттеу орталығының дирек-
торы, «Қорқыттану және өлке тарихы» 
ғылыми-зерттеу институты директоры-
ның орынбасары қызметтерін абырой-
мен атқарды. 

Әріптестері үшін маңыздысы – оның 
декандық қызметі. Барлық нәрсе «қыз-
мет менікі, айттым біттімен» шешіл-
мейді. Студенттермен өзара сенімді 
қатынас орнату, кейде студенттер мен 
оқытушылар арасында туындап отыра-
тын кикіл жіңдерді дер кезінде шешіп 
отыру – әдептілікті талап ететін жайт. 
Өрісі тарлығынан профессор-оқытушы-
лар құрамы мен студенттер, одан қалды 
ата-аналармен тіл табыса алмай күлкі 
болған талай декандарды көргенбіз. Он 
жылдан астам уақыт декандық қыз-
метінде оның лауазымын пайдаланып 
қарамағындағыларға дауыс көтергенін 
көрмеппін. Барлығы емеурінмен орын-
далып жатады. Бұл – әрине қарамағын-
дағылардың деканына деген құрметі, 
адами сыйластығы.

Сан салалы декан қызметінің 
құрамдасын  кафедра меңгерушілері, 
оқытушылар құрамы мен жұмысы 
құрайды. Өйткені шығармашылық пен 
ғылымға қабілеті бар магистранттар-
ды кафедраға жұмысқа қалдыру, әдіс-

темелік, ғылыми бағыт-бағдар беру, 
жинақтап айтқанда кадр мәселесі Қы-
зылорда жағдайында ғана емес, ел 
көлемінде ең күрделі мәселеге айналып 
кетті. Мәселе қазіргі отандық ғылымда 
ғылымға қызмет етуді емес, оны күн-
көрістік кәсіпке айналдырғандардың 
үстемдік құрып кеткенімен түсіндіріл-
се керек. Тарих кафедрасын талантты 
ғалым, қазір Л.Гумилев атындағы Еу-
разия Ұлттық университетінің доценті 
Күлпаш Ілиясова басқарған жылдары 
жағымсыз тенденцияны жеңуде орасан 
зор жұмыстар атқарылды. Осы жылда-
ры мемлекеттік емтихан төрағасы болып 
келген елімізге белгілі М.Қойгелдиев, 
Қ.Атабаев сынды ғалымдар кафедра-
дағы шығармашылық әлеуетімізді өте 
жоғары бағалағаны есімде. Шынында 
да, осы жылдары кафедрада әжептәуір 
танылып қалған А.Еспенбет ова, Б.Еңсе-
пов, У.Ибраев, С.Тоқболат, т.б. жас та-
рихшылар тәрбиеленді. Айт жан Жұма-
байұлы кафедраға меңгерушілік еткен 
2020-2021 оқу жылында қандай ауқым-
ды жұмыстар атқарылды десеңізші! Тәу-
елсіз аккредитациялау мен рейтингтеу 
агенттігі шешімі бойынша кафедра ма-
мандығының бакалаврлары 3-орынды, 
магистратура 2-орынды иеленді.

Айтжан ҚР Президентінің Алғыс 
хатымен, облыс әкімінің Алғыс хатымен 
бірнеше рет марапатталған. Білікті 
 ұйымдастырушы ретінде таныла білген 
әріптес ініміздің биік беделі кафедра, 
институтпен шектелмейді. Ол универси-
тет оқытушылары мен қызметкерлерінің 
қолдауымен 2018 жылы кәсіподақ ұйы-
мының төрағасы болып сайланды. 2019 
жылы университетте өткізілетін оқы-
тушы-профессорлар құрамының білім 
беру қызметіндегі рейтингін анықтау 
ережесіне сәйкес университеттің «Үздік 
оқытушысы» атанды. Қазір Президент 
бастамасымен жүзеге асырылып жатқан 
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау жөніндегі өңірлік комиссияның 
мүшесі ретінде нақты жұмыстар жүр-
гізуде. 

Сөз соңында үзеңгілес әріптес 
інімнің үлгілі отбасы екенін, жоғары 
санатты тарих пәнінің мұғалімі Зейнеш 
Омарқызы Атеева екеуінің екі ұл тәрби-
елеп, немерелі болып отырғанын айту 
абзал. Халқымыз алпыс жасқа ел ағасы 
мәртебесін берген екен. Мырзатай Жол-
дасбеков бірде жол-жөнекей «Заман өз-
герді, онымен бірге адамның өмір жасы 
да ұзарды, құдайға шүкір, осы сексен 
жасты абыз жас деп атасақ қайтеді?» деп 
ұсыныс тастаған еді. Олай болса, Айт-
жан ініміздің абыз жасқа жетуінің және 
оның жаңа жетістіктерінің куәсі бола-
йық дегім келеді. 

Дастан СӘТБАЙ, 
тарих ғылымдарының докторы

Алпыс деген 
бір асу

Қаншама жыл жаныңа жақын, үзеңгілес 
жүрген әрі жасы кіші әріптесіңнің кемел 60 

жасқа толуы көңілге ой салмай қоймайды екен. 
Мазмұнды өмір сүруге ұмтылған адам бала-

сына әрбір өткен күнге есеп беріп отыру тән. Табиғи 
жасына сәйкес мінез желісін бойға сіңіру мен ұстануды кез 

келген адамның пешенесіне жазбаған. Пешенесіне жазылғанда-
ры – өзінің өмірлік жүгін лайықты арқалап келе жатқандар. Мен білетін 
әріптестердің ішінде отбасылық, тұрмыстық және азаматтық жүгін 
лайықты көтеріп келе жатқандардың бірі тарих ғылымдарының канди-
даты, Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің доценті Айтжан 
Оразбақов деп ойлаймын. 

Жеңіл машинадан жол 
таңдамайтын УАЗ-ға ауыс-
тық. Фотоаппаратын мой-
нына іліп, жолай  журналист 
Алтынбек Бисенов қосылды. 
«Аралтұз» кентіне кіреберіс-
тен  солға бұрылып, даланың 
айдау жолына түстік. 40-50 
шақырымдай бел-белес артта 
қалғанда құм арасынан үйрек 
ұшып, қаз қонған көл айдыны 
көрінді. Шағала суға  шүйіліп 
келіп, бір жәндікті іліп әкетті.

– Әй, анау нені әкетті?
– Ол құрбақа ғой, – деді 

Шалғынбай машинадан жер-
ге түсіп. – Құрбақа – уылды-
рықтың жауы. Көрдің бе, ба-
лықтың уылдырығын таязға 
келіп шашатынын біліп, қап-
тап кеткенін. Ал құрбақаның 
жауы – шағала!

– Тағы қандай құстар қо-
нады?

– Көп, жүдә көп. Бірқазан, 
қаз-үйрек, бұлдырық, қасқал-
дақ, көкқұтан, шіл...

Пыр-р етіп, торалақаз 
ұшты. Сол орынға Алтынбек 
барып бір уыс жұмыртқа әкел-
ді. Көлді айналып жеті-сегіз 
аққу ұшты. Бірақ қонбады. 
Өйткені, моторлы қайығын 
заулатып, көл қорықшысы 
Аралбай келе жатқан-ды.

– Аралбай, – дедім оған, – 
көлде қамыс-құрақ, қоғажай 
тым сирек екен. Қалыңшылық 
болса, құстың бәрі ұя салар 
еді. Біздің де, сіздің де эколо-
гиялық аймақтың кіндігінде 
өмір сүріп жатқанымыздан 
хабардар боларсың?

– Хабардармын, көке! 
Сәл-пәл уақыт беріңіз. Қа-
мыс-құрақ та, қоғажай да 
болады. Көлді айналдыра 
тал-терек егіп, жасыл белдеу 
жасаймыз. Тек бұлағымыз 
сарқырап ағып тұрғай, – деді 
күлімдеп.

Көлдің ұзыны бір шақы-
рымнан астам, ал ені 500-600 
метрдей-ау деп шамаладым. 
Көл жағасында  осы қыс-
тақтың төрт түлік малы  су 
ішіп, сабаттап, құмына аунай-
ды десті.

Көлді айналып шықтым. 
Батыс жақтағы едәуір көлемді 
ақсорға ағатын, ұзыны жүз 
метрдей су жолын қаладан 
техника әкеліп бөгепті. Сон-
дай-ақ, жағалауды биіктетіп, 
қашы соғу да (дамб) ойларын-
да бар екен. Сонда бұлақ суы 
жан-жаққа босқа ақпайды, көл 
табаны тереңдей түседі.

– Көлдің тереңдігі қанша?
– Бұл бірінші көліміз, – 

деді Шалғынбай, – тереңдігі  
1,8 метр. Екінші көліміз де 
бар. Екеуінің арасын арық қа-
зып қос тық. Себебі, скважина 
бірінші көлдің басында. Екін-
ші көлдің тереңдігі – 1,5 метр.

– Онда да балық бар ма?

– Бар. Балықты 2018 жыл-
дың шілде айында әкеліп сал-
дым.

– Балық уылдырығын ма-
мырдың орта кезінде шашады 
емес пе?

– Құрап-сұрап, балық жи-
наймын дегенше уақытты өт-
кізіп алғанымды білдім. Оның 
есесіне кейінгі үш жылда 
уылдырығын шашқанына інім 
де, өзім де куә болдық.

– Сонымен үш қыстан 
есен-сау өтті десеңші! Қыста 
көлдің суы қататыны белгілі. 
Су таяз болса, балық қалимаға 
ұшырайды, яғни ауа жетпейді.

– Ә-ә, ол үшін де қам жа-
саймыз, – деді Аралбай әң-
гімеге араласып, скважина-
ның 30-40  метрдей  айналасы 
қатпайды және су қыста жылы 
болып ағады. Өзге аймағы қа-
тады. Мұздың қалыңдығы 40-
50 сантиметрге дейін барады. 
Әр тұстан ойық оямыз да, сол 
ойыққа қамыстан  буған шом-
ды 30-35 сантиметрге дейін 
төмен жіберіп  мұзға қатыра-
мыз. Сол шомның арасынан 
ауа кіреді. Міне, төрт жылдан 
бері бірде-бір балық қалимаға 
ұшыраған емес.

– Ал балыққа тамақ қай-
да?! Жем әкеліп төгесіңдер 
ме?

– Жоқ-ә, – деді Шалғын-
бай. Тамақ та, жем де көлдің 
астында. Табиғи өскен шалаң 
жатыр. Сол шалаңда құрттың 
шаян аралас неше түрі бар. 
Тамағы сол. Сазанның кейде 
қара батпаққа еніп кеткенін 
байқаймын. Сірә, ұйық пен 
сазда да нәр алар бірдеңе бар-
ау. Әзірге ихтиологтармен 
сөйлесе алған жоқпын. Түбі 
ондай білікті мамандармен де 
байланысамыз-ау!

Кешегі Ұлы Отан соғы-
сынан жолдаған Дабыл Са-
хиұлы деген балықшы әрі 
ақынның «Жібердім елге 
жазып 70 сұрақ» деген өлеңі 
бар-ды. Соның бастапқы шу-
мағында: 

«Көкарал» сағымданып 
көріне ме?

Қарауға елдегілер 
еріне ме?

«Көлдайдың» аяғына 
ұйық теуіп

Дәу сазан баяғыдай 
семіре ме? – 

дейді.
«Көлдайы» – үлкен 

дария дан бастау алатын аша 
(канал). Ұзыны 7-8 шақы-
рымдай. Осы «Көлдайдың» 
аяғына әкелеріміз кермеше 
салатын. Сонда салмағы 19-
17 келі шығатын сары сазан-
дарды көргенмін. Бұл қалай 
десем, бұл ашаның аяғына 
жиналған ұйықты жалап, со-
рып семірген балықтар деген 
жауап алатынмын. Демек, 
ұйық пен батпақтың да құра-
лақан болмағаны.  Балықтың  
ұлтаны  сазды, ұйықты, кедір-
бұдыр лы,  жыра-жықпылды  
жерлерді және желдің ығын 
паналайтыны бесенеден бел-
гілі ғой.

***
Аяңдап скважинаның жа-

нына келдім. Скважина біреу 
емес, үшеу екен. Екеуінен су 
жайлап ағады. Ал үшіншісі 
суды бар пәрменімен тастап 
тұр. Ауыл үлкендері Аманжол 
Шалабаев пен Ертөстік Көбе-
генов те келіп қалған екен.

– Мына Шалғынбай бала-
мыз, – деді Аманжол, – осы 
іске кірісерде тұрғындарды 
жинап, мән-жайды түсін-
дірді, рұқсат сұрады. Көлге 
ие болар,  ерікті патриоттың 
табылғанына қуандық. Бата-
мызды бердік. Бұл көл ерте-
де пайда болған. «Аралкөл» 
деп аталған. Құрақ қамысты, 
ну шатқалды болған. Ішінде 
қоян, түлкі, тағы-тағылары  
жортқан. Халық малын су-
арған. Құрақ шөбіне малын 
жайған әрі қыс айында ықпана 
да болған. Кейін кеуіп қалған. 
Жер астынан су атқылағалы 
бері адамзатқа қайта қызмет 
етуде. Суы кермектеу, десе 

де мал ішуге жарап жатыр. 
Келін-кепшіктің бұлақ басын-
да кір жуғандарын да көремін. 
Оған сода пайдаланады. Ол 
суын ішетін малға да, балыққа 
да зиян. Қалада кір  жуатын 
цехтар бар. Кілем-көрпеңе 
дейін жуып береді. Оған пай-
даланатын су ақылы. Бізде су 
тегін. Шағын цех ашып, биз-
неске айналдырса, кәні!

–  Мына скважиналар қа-
шан қазылған?

– Менің әкем, – деді 
Ертөстік Көбегенұлы, – осы 
арада еңбек еткен. Төраға да 
болған.

Скважинаның алғашқы 
екеуінен 1961-1962 жылдары 
су атқылағанын айтқан-ды. 
2015 жылдан суы баяулады. 
Ал үшіншісі 2017 жылы қа-
зылды. Су 252 метр тереңдік-
тен шықты. Алты метрлік тру-
баны бір-біріне жалғағанын 
көрдім. Механизатор ретінде 
басы-қасында жүрдім.

– Демек, алғашқылары 60 
жылдай су тастаса, соңғысы 
да осынша уақыт қызмет етсе, 
еңбектенуге тұрады ғой, – деп  
едім, жиналғандар қол соғып 
жіберді.

– Келіп қалған  екенсіз-
дер, – деді Ертөстік қайта 
сөз алып, – бізде тоғыз жыл-
дық мектеп бар.  Мектебіміз 
жаңа. Бірақ интернет жүйесі-
не қосылмаған. Оқушылар 
соған зәру. Тағы бір айтайын 
дегенім «Тоқабай» ауылына 
«Сарыбұлақтың» суы келді 
дегенді құлақ шалады. Енді 
одан әрі «Қарақұм» мекеніне 
тартылатын шығар. «Ерімбет-
жаға» да сол округке қарайды. 
Су құбыры «Ерімбетжаға» 
арқылы «Қарақұмға» тартыл-
са да еш ұтылмайды. Екеуінің 
ара қашықтығында пәлендей 
айыр ма жоқ. Халық өтініші 
– осы. Билік басындағыларға 
жеткізсеңдер екен.

***
Қайтар жолда айдын-

ды көлге және көз салдым. 
Құстар да қонып жатыр. Ба-
лық кешкі ойынға шығыпты. 
Үш қыстан есен-сау өткен 
балық жерсінетін шығар. 
Оның анық-қанығын маман-
дар айтар. Аудан көле мінде 
қанша бұлақ барын сұрап 
жер бөліміне, судың сына-
масын (анализін) білу үшін 
тиісті мекемелерге телефон 
соғуға да болар еді. Бірақ те-
лефондамадым. «Шалғынбай 
Орынбайұлының бастамасы-
на өздері-ақ үн қосар, халық 
алдына шығар», деген ойда 
болдым.

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,

зейнеткер, 
Арал ауданы

Бұлақ суына балық өсірген

1-бет

Жуырда аталған өн-
діріс орнының кеңсесінде 
экология лық талаптарды  сақ-
таудағы зауыт басшылығы-
ның жаңа қадамдары туралы 
қоғамдық тыңдау өтті. Оған 
Шиелі кенті, Керделі және 
Тұран ауылдық округтері-
нен ардагерлер шақырылды. 
Бұл жиынға БАҚ өкілдері де 
қатыс ты. 

 Жиынды аудан әкімінің 
орынбасары А.Жандарбеков 
ашып, қоғамдық тыңдаудың 
мән-жайын таныстырды. Ал 
цемент зауытының директоры 
У.Чженьхуан өндіріс орнында 
атқарылып жатқан жұмыстар 
туралы қысқаша хабарлама 
жасады. Директордың ай-
туынша, зауыт биыл 900 мың 
тонна өнім өндіруді жоспар-
лап, осы бағытта тиянақты 
жұмыстар жүргізіп келеді. 
Тоқсандық жоспар орында-
лып, жалпы меже биігінен 
көрінуге мүмкіндік жеткілік-
ті. Зауытта 266 адам жұмыс 
істесе, оның 222-і – жергілік-
ті тұрғын. Өндіріске қажетті 
басқа да қосалқы мекемелер 
жұмысшыларын қосқанда бұл 
шаруамен жалпы бес жүзден 
астам адам шұғылданады, 
яғни, осыншама жан цемент 
өндіру барысында бейнет 
етіп, нәпақа табады деген сөз. 
Сондай-ақ, зауыт жергілікті 
салық базасын 300 млн тең-
гемен толықтырса, теміржол 

тасымал қызметі үшін 700 
млн теңге төлеген. Ал жұмыс-
шы-қызметкерлердің орташа 
жалақысының көлемі – 230 
мың  теңге.     

Бүкіләлемдік пандемия 
кезінде карантин талаптарын 
сақтау мақсатында жұмысшы-
ларды өндіріс орнының жа-
тақханасына орналастырып, 
тегін тасымал ұйымдасты-
рылған. Сондай-ақ, 3 мезгіл 
ыстық тамақпен қамтылады. 
Тағы бір айтарлығы – жұмыс-
шылардың айлығы биыл 20 
процентке өскен. 

Зауыт әкімшілігі қайы-
рымдылық шараларын да 
ұйым дас тырып тұрады. Мәсе-
лен, өндіріс орны жанындағы 
Тұран ауылдық округіндегі 
тұрмысы төмен отбасыларын 
көмірмен қамтып, тұрғын-
дар өтінішіне сай ыза су тар-
татын қашыртқы каналын 
қазған. Шиелі кентіндегі аз 
қамтылған отбасы оқушыла-
рына 150 дана планшет сый-
лап, әлеуметтік қолдау бағы-
тында жұмыс тар атқарған. 

Жиынның негізгі мақса-
ты экологиялық талаптарды 
орындау екенін жоғарыда айт-
тық. Қоғамдық тыңдауда биыл 
зауыттың ішкі аумағынан 
екі жабық қойма (ангар) 
салу жоспары тұрғаны ай-
тылды. Бұл орынға зауыттан 
шыққан қалдық-қоқыстар сақ-
талып, олардың айналасына 

су себіліп, лас ауаның айна-
лаға таралмауы қадағалана-
ды. Қалдық заттар мерзімді 
уақытында арнайы белгілен-
ген полигонға тасылмақ. Жа-
бық қоймалардың тиімділігі 
жөнінде Алматы қаласынан 
арнайы келген мамандар, осы 
жобаның авторлары Б.Рустам-
ов пен Г.Мүсекенова егжей-
тег жейлі түсіндірді. 

Қоғамдық тыңдауға қа-
тысушылар өнім өндіру ба-
рысындағы таза ауаның бұ-
зылуы, айналаның ластануына 
алаңдаулы. Мәселен,  таудан 
тас таситын ауыр жүк көлік-
терінің шаң-тозаңынан жол-
дағы елді мекендердің зардап 
шегіп отырғанына қынжылыс 
білдірді. Сондай-ақ, жергілік-
ті жерде өндірілетін цемент 
бағасының қымбаттығы да сөз 
етілді. Осындағы тұрғындарға 
цементті арзан бағада беру 
мүмкіндігін қарас тыру туралы 
ұсыныстар ортаға салынды. 

Бұл орайда цемент зауыты 
оңтайлы жұмыс ұйымдасты-
ра білуі тиіс. Экологиялық 
ластануды бәсеңсіту мақса-
тында өндіріс орындары мен 
аудан орталығы, айналадағы 
жақын елді мекен аралығы-
на Елбасы бастамашы болып 
қолға алынған саялы ағаштар-
ды молынан егіп, «жасыл 
белдеу» орналастыру туралы 
ұсыныстар айтылды. Егіл-
ген ағаш көшеттерінің бой 
алып кетуі үшін тек ағын суға 
тәуелді болмай, арнайы құ-
дықтар қазудың қажеттігі  де 
ортаға салынды. Қоғамдық 
тыңдау барысы қос тараптың 
түсіністігін қалыптастыру ни-
етінде өрбіді. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ

Шиелі ауданы орталығына өндіріс орындарының 
жақын болуы салдарынан қоршаған ортаның ласта-
нуы туралы түрлі әңгіме ел арасында айтылатыны 
жасырын емес. Әсіресе, кенттің түстігіне орын тепкен 
«Гежуба-Шиелі» цемент зауытынан шаң мен лас ауа 
таралатыны жөнінде сөз бар.  Ал өндіріс басшылығы 
қауіпсіздік шараларының үздіксіз жүргізілетіні туралы 
айтумен келеді. 

Қоршаған ортаның 
қалпы бұзылмасын

МЕРЕЙ
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

– Махаббат, виолончель болмаған-
да таңдауыңыз бас қа қай аспап қа 
түсер еді? 

– Отбасым өнер саласына жақын. 
Менің де шығармашылықта шыңда-
луым соның әсері. Виолончельді өз 
аспабым деп білемін. Бала кезден қы-
зығушылығым осыған ауды. Клас-
сикалық музыкада есту қабілеті мен 
ырғаққа көп мән беріледі. Әсіресе, 
виолончельші мен скрипкашылардың 
есту қабілетіне мұқият назар аударыла-
ды. Өйткені бұл аспаптарда перне жоқ. 
Нотаны тек құлақпен тауып аламыз. 
Менде бұл қасиет болды, тез үйреніп 
алдым. Сондай-ақ, виолончель – му-
зыканың кез келген саласына сіңісті  
аспап. Онымен жеке солист болуға да, 
оркестр мен ансамбльде ойнауға да 
болады. Менің жаңа қырымды ашып, 
өнер әлемінде өзгеше өрнек салуыма 
мүмкіндік берген – виолончель. Таңда-
уым да тек осы аспап. 

– Сізге шабыт сыйлайтын не нәр-
се? Музыка әлемінде үлгі тұтар ұс-
таздарыңыз кімдер?

– Виолончель ішкі сезіміңізді сөзсіз 
жайып салады. Ақын Марина Цветаева 
«Виолончель –  жаныңның жарты бөл-
шегі, оның нәзік үні адамға күш береді» 
деп бекер айтпаған. Бірақ, қазір клас-
сикадан гөрі ырғақты әуендерді құп 
көретіндер көп. Мән-мағынасы жоқ, 
даңғырлаған музыкадан гөрі классика-

лық композициялар әлдеқайда артық. 
Классиканың құнын білетін және оны 
жоғары бағалайтын жандар шабытты 
еселей түседі. Қазанғап атындағы Қы-
зылорда музыкалық колледжінде білім 
алған кезімде ұстаздарымыз да осылай 
дейтін. Оның мағынасын қазір терең 
түсініп жатырмыз. Есімін ел білетін, 
өмірін музыкамен сабақтастырған дара 
талант иесі Кеулімжай Ботабаев, Мәде-
ниет саласының үздігі Гүлдәрі Ізбанова 
секілді ұстаздарымыздың мектебінен 
өттік. Шалқар шабыт иелерінің өнер-
сүйер қауымға, өнер әлеміне қадам 
басқан жастарға берері мол. Бізді алға 
жетелеген күш – музыка құдіреті және  
ұстаздарымыздың қолдауы.

– Әдетте виолончельшілер өзіндік 
тарихы бар аспаптарда ойнайды. Бұ-
дан бөлек, бұл аспаптың бағасы біз 
ойлағаннан да жоғары екен...

– Бүгінде әлем бойынша Стради-
вари жасаған виолончельдердің баға-
сы қымбат. 3 миллион долларға дейін 
бағаланғандары бар. Олардың тарихын 
жиі парақтап отырамын. Мәселен, 
ХVII ғасырда Страдиваридің сү йікті 
шәкірті Карло Бергонци жасаған ас-
папты алайық. Революцияға дейін Гри-
горий Пятигорский ойнаған, содан соң 
танымал кеңес музыканты Станислав 
Кнушевицкий. Мұндай виолончельді 
сатып алу мүмкін емес, олар мемле-
кеттік коллекцияға жатады. Ал, бізде 

қазақтан шыққан вио лончельші, Қа-
зақстанның халық артисі Жамбыл Бас-
паевтың есімі өнерсүйер қауымға кеңі-
нен танымал, ойнаған аспабы да көптің 
қызығушылығын тудырады. Жалпы, 
жақсысының бағасы соған сай және 
осындай тарихи аспапта ойнап көру 
әрбір шығармашыл жанға арман. Мен 
алғаш аспабымды Сыр өңіріндегі күй-
шілік мектептің қалыптасуына зор үлес 
қосқан Тасболат Ысқақовтан алдым. 
Қызы Құралай кезінде виолончельде 
ойнаған, алайда басқа саланы таңдауы-
на байланысты маған берді. Қазір осы 
виолончельде өнер көрсетіп жүрмін, 
мен үшін ол кәсіби композитордың 
көзіндей.

 – Классиканы насихаттаудың 
жолы көп. Мәселен, үлкен қалалар-
дың көшелерінде, орталық алаңда-
рында, тіпті халық серуендейтін 
жағалау ларда музыканттар кештің 
көркін қыздырып жатады. Ал, біздің 
өңірде мұндай үрдіс жоқтың қасы. 
Себебі неде?

– Классикада шектеу жоқ. Оны ең-
бектеген баладан еңкейген қарияға де-
йін тыңдай береді. Бірақ, қазір сіз ай-
тып отырған насихатты күшейту керек. 
Үлкен қалаларда сұраныс жоғары, сон-
дықтан кешкілік көпшілік классикамен 
сусындап, жан рахатына бөленеді. Ал, 
бізде олай емес. Оны мойындауымыз 
керек. Біріншіден, сұранысты арттыру 
маңызды. Мен әдетте шәкірттерімнен 
«Қазір не тыңдап жүрсің?» деп сұрай-
мын. Ол кино музыкасы болсын, джаз, 
рок болсын, оларға нотасын жазып 
беріп, соны үйретуге тырысамын. 
Жастар, мектеп оқушылары музыканы 
қиын сабақ ретінде емес, жан қалауы 
ретінде қабылдауы керек. Өйткені, олар 
– біздің болашақ тыңдармандарымыз. 
Біз музыканы үйрету арқылы оқушы-

ларға сол әсем әлемге деген талғам 
қалыптастырамыз. Көп жағдайда клас-
сикалық музыканы ешкім түсінбей-
ді, концерттерге ешкім бармайды деп 
жатады. Егер аудиторияны тәрбиеле-
месе, оған жоғарыда айтқан сұраныс 
болмайды. Өнер адамы ретінде әр орта 
мектепте жақсы музыка үйірмелерінің 
болғанын қалар едім. Себебі, оқушылар 
ертең музыкант болмаса да, оны түсі-
неді. Болашақта тыңдарман бола ала-
ды. Бұдан бөлек, виолончельді қабына 
салып, арқалап жүргенімізде «Домбыра 
ма, әлде гитара ма?» деп сұрайтындар 
бар. Бізге виолончельді білетін, оның 
үнін сүйетін үлкен аудитория қалып-
тастыру үшін танымал поп-музыка, 
халық әндерін аспапқа салу да артық 
етпейді. 

– Классикалық музыканы түсіну 
үшін қарапайым тыңдарманға неден 
бастау керек?

– Біздің концерттерге келетін 
тыңдарман көп. Жай ғана тамашаласақ 
болды деген ниеттегі адамдар аз. Ал, 
оның қатарын арттыру алдағы күннің 
еншісінде. Аудиторияның классикалық 
музыканы тыңдап үйренуі одан ләззат 
ала білуіне байланысты. Шығарманың 
тарихымен таныс болуы да қажет. Мы-
салы, Лондонда тек музыкаға емес, 
өзіңді презентациялауға күш салына-
ды. Сахнада көрерменмен байланыс 
жасау, қалай жүріп-тұру бәрі маңызды.

– Шетелде қазақ музыкасын 
орындадыңыздар, ол жақтағы ауди-
торияның әсері қандай болды?

– Осыдан бірер жыл бұрын ұжыммен 
Балқан түбегіндегі Босния, Герцего-
вина, Сербия, Венгрия мемлекеттерін-
де түркітілдес елдердің қатысуымен 
өткен камералық оркестрлер фести-
валінде өнер көрсеттік. Әлемге әйгілі 
шығармалармен бірге Құрманғазы, 
Дәулеткерейдің күйлерін орындадық. 
Жиылған жұртшылық концертте бір 
сәт оркестрдің мың құбылған иірімді, 
қарқынға толы әуенінен шабыт алды, 
нәзік те мөлдір лирикаға елти кетті. 
Ауқымы кең фестивальдан мол тәжіри-
бемен оралғанымыз рас. Ең бастысы, 
шетелде классиканың, қазақ музыка-
сының жоғары бағаланатынын біліп, 
марқайып қалдық.

– Музыка әлемінде қол жеткіз-
сем деген қандай арман-мақсатыңыз 
бар? 

– Хамза Әділ, Жасұлан Сағындық 
секілді болашағынан көп үміт күт-
тіретін, өнерде шыңдалып жүрген 
шәкірттерім бар. Алдағы уақытта солар 
биіктен көрініп, қазақтың атын шығар-
са, қазақ музыкасын әлемге танытса 
деймін. Талғамы биік тыңдаушылар-
дың қатарын арттыруға күш салу да 
жоспарымда.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен 
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ

«Виолончельді білетін 
аудитория аз»

Концерттердің бірінде виолончельмен сахнаға шыққан өнерпазға 
таңыр қай қарағандарды байқағанымыз бар. Олар бір-біріне «бұл неғылған 
аспап?» деген сұрақ қойып жатты. Шынында, бұрын-соңды виолончельді 
көзбен көріп, қолмен ұстамаған, әуенін тыңдап көрмеген жан түрлі ойда 
қалады. Бүгін біз Балқан түбегіндегі Босния, Герцеговина, Сербия, Венгрия 
мемлекеттерінде өнерін паш еткен талант, облыстық филармонияның ка-
мералық оркестр артисі Махаббат Нұрғалиевамен осы виолончель аспабы-
ның қыр-сыры мен классиканың қоғамға әсері жайында әңгіме өрбітіп, сан 
түрлі сауалға жауап алған едік.

Қала тұрғыны Ержан 
Исмайылов – кинолог-маман. 
Зейнет жасына жеткенімен, 
осы салада әлі еңбек етіп жүр. 
Білікті қызметкерді әріптестері 
мақтан етеді. Сондықтан бо-
лар тәжірибесі мол маманның 
жастарға үйретері жетерлік. 
Төрт аяқтының тілін тауып, 
онымен жұмыс жасау да қы-
зық. Әсіресе, төтенше жағдай 
кезінде адам қолынан келмей-
тін қарекетті иттердің көме-
гімен жүзеге асырып жатқанын 
көріп те,  естіп те жүрміз. 

Ол 7-сыныпта оқып жүріп-
ақ иттің тілін түсініп, күтіп-
баптау ды үйренген. Алғаш 
жинаған ақшасына күшік  са-
тып алыпты. Тұқымы – неміс 
овчаркасы.  Жиырма күндік 
күшікті  айтқанына көндіріп, 
қасынан тастамады. Оған дос-
тары да қызығатын. Бірде жас 
жігітке әскерден шақыру қаға-
зы келеді. Азаматтық борышын 
өтеу ді парыз санағанымен итін 
қимай біраз ойланған. Ақы-
ры ол әскерге итімен бірге ат-
танды. Мәскеудің кинологтар 
дайындайтын әскери мектебін-
де екі жыл қызмет етті. Бұл 
кеңестік кезеңдегі кинологтар-
ды да йындайтын жалғыз мек-
теп еді. Сонда жаттығып, әске-
ри қызметке үйренді. Ержан 
әскерден оралған соң қызметін 
жалғас тырды. 

– Бала кезімде көгілдір 
экраннан ит туралы фильмдер 
көретін едім. Олардың алғыр-
лығына  қызықтым. Түрлі қыл-
мысты ашатын, егесіне адал 
жануар біздің арманымызға 
айналды. Күшігімді соған қа-
рап баулыдым,  бұл оңай емес. 
Бастысы, байланыс үзілмеуі 
керек. Сонда адал дос, сенімді 
серік болады, – дейді ол. 

Ержан осы салада 30 жылға 
жуық жұмыс істеді. Сол ара-
лықта 15-тен астам итті үй-
ретті. Жылына 9-10 төтенше 
оқиғаға қатысады. Иісшіл ит-
тердің көмегімен талай адам-
ның өмірін құтқарып қалды. 
Қазір білікті маман неміс 
тұқымды «Спартак» және 
бельгия лық «Яраны» бабында 
ұстап отыр. 

– Апат айтып келмейді. 
Кейде адам аяғы баспайтын ну 
орман, тау-тас кезіп кететін кез-
дер болады. Ондайда қасымыз-
ға міндетті түрде иттерді қоса 
алып шығамыз. Малшылар, ту-
ристер жоғалады. Адамдар ауа 
райының қолайсыздығынан 
бағытынан жаңылып қалып 
жатады. Сонымен бірге суға 
кету кезінде де олардың көме-
гіне жүгінеміз. Біздің иттер – 
жауынгер. Жалпы, қылмысты 
ашуға, есірткіні табуға және 
төтенше жағдай кезінде пайда-
ланылады.

Иттің қасиетін бабалары-
мыз ертеден білген. Күтіп-бап-
тауына да ерекше мән берген. 
Сондықтан бұл бізге таңсық 
емес, – дейді кинолог. 

Ержан күнделікті 3-4 саға-
тын иттеріне жұмсайды. Жат-
тығуын қайталатып, қадаға-
лайды. Кинолог маманның өзі 
де шебер болуы керек. Сон-
дықтан ол біліктілігін арттыру 
үшін дайындық, оқу-жаттығу 
курстарынан қалмайды. Өзге 
өңірлерге тәжірибе алмасу 
үшін арнайы барады. Қазір 
ол қызмет атқаратын жедел 
құтқару жасағында 3 кино-
лог-маман бар. Әзірге  5 итті 
баптауда. 

– Біз баланы айналасын 
 танып білу үшін балабақша-
дан бастап үйретеміз. Деңге-
йіне қарап бағалаймыз. Мек-
тептен білімді болып шығу 
үшін барлық жағдай жасай-
мыз. Ал, жоғары оқу орнын 
жақсы бітірген студент білікті 
маман болатыны белгілі. Итті 
де күшік кезінен бастап осы 
салаға бе йімдейміз. Қарапа-
йым элементтерден бастап, 
өсе келе күрделі жаттығулар-
ды жасайды.  Деңгейін беріл-
ген тапсырманың орындалуы-
на қарап білеміз. Сондықтан 
күнделікті жаттығу жұмысы 
жалғасып отырады, – дейді 
Е.Исмайылов.

Қызметтік иттерді қалай 
баптау қажет екенін кинолог 
маман ерікті жастарға да үй-
ретуге дайын. Кейінгі кездері 
еріктілермен бірлесіп жұмыс 
атқаруда. Маманның жеткен 
жетістігі де аз емес. Талай рет 
марапат төрінен көрініп,  ме-
рейі үстем болып келеді. 

Мақаланы жазып отырып, 
бала күніміздегі  «Мойнақ» де-
ген ит ойға оралды. Өзі ақыл-
ды еді. Әкем аңға, малға алып 
шығатын. Арнайы жаттығулар 
жасатып, қасынан қалдырмай-
тын. Қой кезекке ала кететін. 
Себебі, мал қайырады. Айтқа-
ныңды түсініп, бұйрығыңды 
орындайтын. Аңға шыққан 
сайын ептілігіне, айлалығына 
дән риза болатын. Сондықтан 
күтімін ерекше жасайтын. Ке-
йін жоғалып кетті. Әкем «жақ-
сы ит өлігін көрсетпейді» деді. 

Ауылда қариялар иттің 
жақсысын ұстайтын. Сосын 
олардың іс-әрекетін, бірінің 
білмеген  әдісін екіншісі ай-
тып отыратын. Жұрт есігінің 
алдындағы тазысымен мақта-
натын. Қазір өкінішке қарай, 
осы үрдіс үзіліп қалғандай. 
Сондықтан көшеде қаңғыбас 
иттер көбейген. Оларды аулау-
ға бюджеттен қаржы бөлініп, 
арнайы мамандар атып жүр.

Қызметіне 
адал кинолог 

Тіршілікте түрлі мамандық иелері бар. Біз естіп-көр-
мегендер қаншама? Кинологтар туралы да көпшілік біле 
бермейді. «Ол қандай мамандық? Нендей қызмет атқара-
ды?» деген сұрақтар туындап жатады.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Осы жылдың 17-18 шіл-
десінде Белоруссияның Ви-
тебск қаласында 30-рет ме-
рейтойлық «Славян базары» 
халықаралық фестивалі өтті. 
Музыкалық конкурсқа Сыр 
елінің перзенті, бриллиант 
дауысты әнші Дінмұхаммед 
Төлеубай қонақ ретінде шақы-
рылды. Ол аймақ басшысының 
қолдауымен «Славян базары-
на» барып, өнер көрсетті. 

Дінмұхаммед Төлеубай – 
Қазақ станның еңбек сіңірген 
артисі, «Құрмет» орденінің ие-
гері, марқұм Қаракөз Ақдәуле-
тованың шәкірті. 

Сыр топырағынан шыққан 
Димаштай жас өнер иесіне 
шығармашылық табыс тілей-
міз. Халықаралық ән байқау-
ларында бағың жанып, өнерің 

өрге жүзсін! Талай ән додала-
рында оза шап! Қазақтың атын 
танытар, әлемді мойындатар 
талант иесі болуыңа тілектес-
тігімізді білдіреміз.

Сыр елінің әншісі 
«Славян базарында»


