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• 2005 жылы Шымкент 
археологтары Оңтүстік Қазақ
станның Ордабасы ауданында 
көне жазба ескерткіштерінің бөл
шектерін тапты. Ғалымдардың 
пайымдауынша, бұл жәдігерлер 
біздің дәуіріміздегі ІVI ға сыр
лардан жетіп отыр. 

• 2012 жылы Мемлекет 
бас шысының шешімдері мен 
маңызды оқиғалар туралы жедел 
ақпараттандыру мақсатында 
AkordaPress сайтында Қазақстан 
Президенті баспасөз қызметінің 
твиттераккаунты (twitter.com/
AkordaPress) ашылды, онда 
Президенттің қатысуымен өтетін 
шаралардың аңдатпасы жария
ланады. 

• 2013 жылы ұлттық та рих
ты зерделеу жөніндегі ведом
ствоаралық жұмыс тобы  ның ІІІ 
отырысы кезінде Қазақ станның 
көне дәуірінен бүгінге дейінгі 
ұлттық тарихына арналған жаңа 
анықтамалықақпараттық білім 
беретін «Қазақстан тарихы» 
ehistory.kz вебпорталы таныс
тырылды. 

• 2015 жылы ҚР Ұлттық 
архи вінде қазақ мемлекет және 
қоғам қайраткері, ойшыл, ғалым 
Мұстафа Шоқайдың 125 жыл ды
ғына арналған «Мұстафа Шоқай: 
Алаш арысы» архивтік құ жаттар 
көрмесінің ашылуы өтті. 

 

• 1997 жылы «Фармацевтика 
және медицина өнеркәсібін да
мыту мемлекеттік бағдар ла
масы» бекітілді. 

• 2002 жылы ЮНЕСКО 
шеңберінде атап өтілетін ежелгі 
Ұлы Жібек жолы бойындағы 
мәдениет пен ғылым өркендеген 
көне Тараздың 2000 жылдығына 
арналған мерекелік шаралар 
басталды. 

• 2003 жылы Қазақстан Рес
пуб ликасы Президенті Абай 
атын дағы Алматы мемлекеттік 
уни верситетіне ұлттық мәртебе 
беру туралы Жарлыққа қол қой
ды. Бүгінгі таңда университеттің 
10 факультетінде 63 мамандық 
бойынша кадрлар даярланып, 
14 мыңнан астам студент, 650 
аспирант, докторанттар және 
ғылыми ізденушілер дәріс алады. 

• 2014 жылы «Қайрат» 
клубының жастар академиясына 
аты аңызға айналған қазақ 
футбол шысы, КСРО спорт 
шебері, Қазақ ССР және Қазақ
станның еңбек сіңірген бапкері 
Темір Сегізбаевтың есімі берілді. 
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Әлемді жайлаған коронавирус  індетінен қаншама 
адам көз жұмып, қаншамасы айығып шығып жатыр. 
«Ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады» деген 
көнекөздер сөзі нақ осы кеселге  айтылғандай. Өйткені 
бұл аурудан айыққанмен, аяқтан тік тұрып, оңалып кету 
оңай емес. Оны басымыздан өткен соң түсіндік. Мұны 

ескерген Денсаулық сақтау министрлігі де тиісті шаралар 
қабылдап,  аурудан айығып шыққан науқастарды әрі 
қарай оңалтуға көңіл бөлді.  Сонымен коронавирус 
инфекциясы мен пневмониядан кейін оңалту қызметтерін 
қалай алуға болады? Облыста оңалту шарасы қалай 
жүргізілуде?

ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту 
агенттігі облыс бойынша департаментінің 
«Компания Гежуба Шиелі Цемент» 
ЖШСның қатысумен «Цементті өн
діру және өткізу нарығындағы мәсе ле
лері»» тақырыбында өткен Open Space 
кеңсе отырысында департамент бас
шысы Е.Орынбаев осындай ой айт
ты. Департамент басшысы тауарлы 
бетон өндіруші зауыттар құрылыс ком
панияларымен тікелей цемент жеткізу 
келісімшартын жасау, көпшілік тұты
натын 50 келілік қаптағы ЦЕМ ll/АШ 
32,5 Н (ПЦ400 Д20) цементтің бағасын 
мүмкіндігінше төмендету бойынша өз 
ұсынысын жеткізді.

«Компания Гежуба Шиелі Цемент» 
ЖШС бас басқару шы сының сату жөніндегі 
орынбасары Сун Вэнбинь бағаның өсу 
себеп терін айтты. Цементтің өзіндік 
құнына шикізат материалдары бағасының 
өсуі әсер етуде. Атап айтқанда, көмір, 
гипс, темір кені, полипропилен және тағы 

басқа материалдар, сонымен қатар, электр 
энер гиясы, теміржол тасымалы (кірме 
жолдарды ұсыну, вагондарды беру және 
жинау) тарифтерінің маусымдық өсуінен 
болып отыр.

Отырыс соңында Е.Орынбаевтың 
ұсыныстары ес керіліп, алдағы уақытта 
халықтың негізгі тұтынатын 50 ке
лілік қаптағы ЦЕМ ll/АШ 32,5 Н 
(ПЦ400 Д20) бағасы түсетіні айтылды. 
Сондайақ, облыстың әлеуметтікэко
номикалық дамуына жәр дем десу, дил
лердің қатысуынсыз цемент сатып алуға 
бетон зауыттарының, құрылыс ком
панияларының шығындарын азайту 
мақсатында шешім қабылданды. Өңір
дің бетон зауыттарымен, құрылыс 
компанияларымен тікелей келісімшарттар 
жасасу процесін жеделдету мақсатында 
жұмыстар жүргізетіні жөнінде хабарлады.

«СБ» ақпарат

Цемент бағасы 
арзандайды

Облыс бойынша цемент бағасы өткен және биылғы жыл басымен 
салыстырғанда өсіп отыр. Бұл тауарлы бетон, құрылыс компаниялары салып 
жатқан үйлердің де бағаларына әсер етуде. 
Бағаның өсуі тұрғындарға да оңай соқпай тұр.

Сиқырлы сусын сергіте ме?
«Gorilla», «Flаsh», «Dizzy», «Red bull». Бұл – сауданың көркін 

қыздыратын сусындар. Себебі, көшеге шықсаңыз, кез келгеннің 
қолынан кезіктіретін энергетикке жас та, жасамыс та әуес екенін 
байқайсыз. Әсіресе оған студенттер құмар. Оқумен қосымша жұмысты 
қатар алып жүрген жастардың көбі емтихан жақындағанда түн ұйқысын 
төрт бөліп, қызу дайындыққа кіріседі. Ал, ертесіне мең-зең күйде 
жүреді. Сиқырлы сусынның көмекке келетін тұсы осы. Жер жаратын 
жарнамасынғыдай ол «шаршағанды басып, ұйқыны қашырады». 
Мәліметтерге сүйенсек, бүгінде оны әлемнің 170-тен астам мемлекеті 
тұтынады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құрамында зиянды 
қоспалардың барын мәлімдегеніне қарамастан...

COVID: Оңалтудың орны бөлек

Білімімен де, 
бірлігімен де үлгі

 t.me/syrboyi_kz

Тәуелсіздік  сабақтары
немесе біз нарыққа 
қалай көштік?

100 жаңа оқулық  
әрқайсысы 
10 мың данамен басылды

Стратегиялық жоспарлау және рефор
малар агенттігінің төрағасы Қайрат 
Келімбетов Ұлттық жобалар бойынша атқа
рылған жұмыстар туралы баяндама жасады.

Ұлттық жобалар жөніндегі баяндаманы 

мұқият тыңдаған Мемлекет басшысы 
кеңестің өткен отырысында ұлттық 
жобалардың тізімі мақұлданғанын және 
оларды қаржы жағынан қамтамасыз ету, 
қорытынды нәтижелерінің шынайылығы, 

тиімсіздікке жол бермеу тұрғысынан пысық
тауға тапсырма берілгенін еске салды.  

– Бұл бағытта жұмыс жүргізілгенін 
көріп отырмыз. Қаржыландыру мәселесіне 
қатысты сұрақ бар. Презентацияға сәйкес, 
жекелеген ісшараларды жүзеге асыру 
шығынының бір бөлігін көтеру, яғни 3,3 
триллион теңге қаржы бөлу жергілікті 
бюджетке жүктеліпті. Бұл аз қаражат 
емес. Жергілікті бюджет бұған дайын 
ба? Ұлттық жобаларды жүзеге асыруға 
қатысты бюджетаралық қатынастардың 

нақты механизмдерін анықтап алу керек. 
Жергілікті жерлерде ұлттық жобаларға 
бөлетін қаржысын бақылау қажет. Үкімет 
аталған мәселені мұқият пысықтауы керек, 
– деді Президент.

ҚасымЖомарт Тоқаев жеке инвес
тицияларға қатысты мәселені де қозғады. 
Оның айтуынша, ұлттық жобаларды қаржы
ландыруға қажетті 49 триллион теңгенің 
33 триллионы немесе жалпы соманың 67 
пайызы бюджеттен тыс қаражатқа тиесілі.

«ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС ҚОҒАМНЫҢ БИЛІККЕ 
СЕНІМІНІҢ ӨЗЕГІНЕ АЙНАЛАДЫ»

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Реформалар 
жөніндегі жоғары кеңестің кезекті отырысы өтті.  Күн тәртібінде төрт 
мәселе қарастырылды. Олар: ұлттық жобалар, тиімді тауар өткізу жүйесін 
қалыптастыру, экспортты ілгерілету жөніндегі жүйелі шаралар және аумақтық 
даму жоспарының жобасы.

Сыр елі – сонау Қорқыт бабадан 
басталатын өлең-жыр, өнегенің 
алтын тін арқау жібін үзбей бүгінге 
жеткізген аймақ. Қызылордадай 
қазақтың руханият орталығында 
Сыр сүлейлерінің қалдырған 
қазынасы мол. Кеше ұлттық мұра 
– жыраулық өнерді насихаттау 
мақсатында облыс әкімдігінің 
қолдауымен ел тәуелсіздігінің 30 
жылдығы, Сыр сүлейі Кете Жүсіп 
Ешниязұлының 150 жылдығына 
арналған «Жырлансын, Тәуелсіздік 
жыр бұлағы» атты республикалық 
жыршы-жыраулар байқауы өтті.

Жыр додасында облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова тәуелсіздіктің арқасында 
талай жыл көмбеде жатқан салтдәстүр, төл 
өнеріміз қайтарылғанын,  «Мәдени мұра» 

бағдарламасы қабылданып, халық қазынасы 
қалпына келгенін ерекше атап өтті. 

– Қай кезеңде, қай елде болмасын, 
мәде ниет пен өнер – халықтың рухани  
болмы сының айнасы, бағдарлы болаша
ғының бастауы. Мәдениеттің өсуі – ел дің 

өсуі. Тәуелсіздігіне тәубе еткен халқы
мыздың рухани бай дүниесінің өлшемі мен 
өресі де осы мәдениет шоқтығында жатыр. 

Ежелгі түркі мәдениетінің бастау 
бұлағы болған, даланың дана  философы, 
абыз  Қорқыт атаның  есімімен  тығыз 

байланысты  Сыр елі талай ғасыр ширегінде 
өркениет өлкесі болғаны баршаға мәлім. 
Жібек жолы жүріп өткен, Жанкент, Сығанақ, 
Жент, Шірік Рабат секілді астаналар қоныс 
тепкен, қазақ елінің алғашқы астанасы 
болған қасиетті жер тарихи құндылыққа 
тұнып тұр.    

«Сыр елі – жыр елі» атанған қасиетті 
өлкеміз  – тума таланттардың бесігі болған, 
дауылпаз Сыр сүлейлері шыққан өңір. 
Абыз Қорқыттан бастау алатын жыраулық 
дәстүрдің мектебін қалыптастырған 
Шораяқтың Омары, Балқы Базар, Қара
сақал Ерімбет, Кете Жүсіп, Дүр Оңғар, 
Тұрмағамбет, Нартай, Нұртуғандай дүл
дүлдер дүниеге келген жер. Өнер зерттеушісі 
Мардан Байділдаевтің тынымсыз еңбегінің 
арқасында Сыр бойында мақамсаздық 
ерекшеліктеріне қарай төрт жыраулық 
мектеп қалыптасты. Олар – Жиенбай, 
Сәрсенбай, Нұртуған, Нартай жыр 
мектептері, – деді аймақ басшысы. 

Ұлттық өнердің қашанда шоқтығы биік. 
Сырдың жыршыжыраулары әр жылдары 
Жапония, Америка, Франция, Голландия, 
Қытай, Моңғолия елдерінде және Италия 
мемлекетінің Флоренция қаласында өткен 
фольклорлық фестивальдар мен алқалы 
симпозиумдарда жыр төгіп, дәстүрлі өнерді 
әлемдік деңгейде насихаттады. 

Жырдан жауһар төккен күн
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Саясат

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

«Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы арқы
лы жарық көрген «Жаңа гума
нитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы аясын
да жақында 100 оқулықтың 
әрқайсысы 10 мың данамен 
шығарылып, барлық оқу орнына, 
соның ішінде жекеменшік 
университеттерге таратылды. 
«Ұлт тық аударма бюросы» қолға 
алған бастама – салаға деген 
айрықша қолдаудың жемісі. 
Ұлттық комиссияның кеңейтілген 
мәжілісінде Мемлекеттік хатшы, 
ҚР Президенті жанындағы 
Қоғамдық сананы жаңғырту бағ
дарламасын іске асыру жөнін
дегі ұлттық комиссияның төр
ағасы Қырымбек Көшербаев көп 
жағдайда әлі де таптық, фор
мациялық, идеологиялық сипатта 
баяндалып келген философия, 
тарих, әлеуметтану, саясаттану, 
заң мен құқықтану, журналистика, 
мәдениет және өнертану, тіл білімі 
секілді ғылымдар жаңа мазмұнға 
ие болғанын алға тартты. Сондай
ақ, жаңашыл жобаның арқасында 

қазақ тілінде әлі дами қоймаған 
бірқатар сала айқындалғанын 
назарға салды. Оның ішінде 
микро және макро эконо мика, 
менеджмент пен маркетинг, 
қаржылық сауаттылық, ағылшын 
заңы, сандық және сапалық 
зерттеу әдістері, театр және 
кинотану, сценаристика секілді 
тұтас жаңа бағыттар қамтылған.

– 100 оқулықтың бір ғана 
мақсаты бар, ол – жастардың 
елге тірек, қоғамға тұтқа болатын 
мықты тұлғаға, білікті маманға 
айналуына жағдай жасау. Бүгінде 
қазақ және орыс тілдерінде 
200 онлайн курс дайындалып, 

5 мыңнан аса видеолекция 
жазылған. Оған еліміздің алдыңғы 
қатарлы ұстаздары атсалысты. 
Осы оқу материалдары келешекте 
Қазақстан ашық университетінің 
негізін қалайды. Озық оқу 
орындарының бағдарламасына 
кірген ғылыми әдебиет, акаде
миялық бестселлерлер қазақ тіліне 
аударылып отыр. Олар бұған дейін 

әлемнің ондаған тіліне аударылып, 
миллиондаған тиражбен тараған 
болатын. Біздің оқытушылар мен 
студенттердің оған қол жеткізуі 
– үлкен олжа, – деді Мемлекеттік 
хатшы.

«Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қорының директоры 
Рауан Кенжеханұлы Қазақстанның 
Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың баста
масымен қолға алынған жоба 
шеңберінде әйгілі авторлардың, 
оның ішінде Бертран Рассел, 
Энтони Кенни секілді британдық 
ғалымдар, классикалық араб 
ойшылдары, Жапон, Қытай және 

Үндістан философтарының еңбегі 
аударылғанын айтты. Оған 4 жыл 
уақыт кеткен. Бұл ретте белгілі 
ғалымаудармашы Молдияр 
Ергебеков: «Бұл – ғылымның, 
тілдің, ұлттың дамуына әсер 
ететін ұлы жоба. Біз оқыған 
шақта қолға тимеген құндылық. 
«Ұлттық аударма бюросы» «Қазақ 
әдебиетінің антологиясын», 
Абай шығармаларын бірнеше 
тілге аударып, дүниенің түкпір
түк піріндегі мәдени, ғылыми
зерттеу орталықтарына, кітапха
наларға жеткізді. Кітаптағы 
термин жүйеленіп, бірнеше сөз
дік жарияланды. Ағылшынша
қазақша, қазақшаағылшынша 
Оксфорд сөздігі жарық көргелі 
отыр. Жоба бойынша аударылған 
оқулықтар мен ғылыми әдебиетті 
оқу бағдарламаларына енгізу жос
парланды. Қуантатыны, маңызды 
жоба алдағы уақытта да жалғасын 
таппақ» деген пікір білдірді. 

Айта кетейік, 100 оқулықтың 
электронды нұсқасы Қазақстанның 
ашық кітапханасы деп аталатын 
«openu.kz» және «100kitap.
kz» cайттарында қолжетімді. 
Оқимын деген студентке, осы 
оқулықтың негізінде оқытуды 
ұйымдастырамын деген оқыту
шыға барлық жағдай жасалған. 
Бастысы, гуманитарлық ғылыми 
орта, оқытушылар мен студенттер 
бұл бастама олардың ертеңін, 
болашағын айқындайтынын 
түйсінеді.

Жыл басынан бері тапсырыс 
берушілер 2944 конкурстың 
2808ін немесе 95%н жария
лады. Нәтижесімен 1363 сатып 
алу бойынша 5 млрд теңге 
үнемделген. Қалған 1445 кон
курстың және жыл соңына дейін 
өткізу жоспарланған 136 сатып 
алудың өткізілуі бақылауда.

Жарияланған сатып алу
лардың 945ін – басқарма 
ұйым дастырып, өткен жыл
мен салыстырғанда 40%ға 
көбейіп отыр. Ал, қала және 
ауданның бірыңғай ұйым дас
тырушылары 1573 мем лекеттік 
сатып алу конкурсын жариялап, 
бұл көрсеткіш 36%ға артқан. 
Тапсырыс берушілер 290 
дербес конкурс ұйымдастырып, 
былтырға қарағанда 50 бірлікке 
азайған, барлық өткізілген сатып 
алулардың 90%ын бірыңғай 

ұйымдастырушылардың жүргізуі 
оларға деген сенім артқанын 
көрсетіп отыр.

Аймақ басшысы мемлекеттік 
сатып алу конкурстарының заң 
аясында өтуін қатаң бақылауда 
ұстап, бөлінген қаржының 
уақытылы игерілуін тапсырды.

Мемлекеттік сатып 
алу мәселелері 
қаралды

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
мемлекеттік сатып алу мәселелеріне қатысты кездесу өтті. 
Жиында облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасының 
басшысы Ғалым Едігеев атқарылған жұмыстарды баяндады.

100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ  
әрқайсысы 10 мың данамен басылды

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Бүгінде 20 мыңнан аса жас «Болашақ» бағдарламасы 
арқылы шетелден білімін жетілдіріп келді. Мұндай барыс-келіс 
білікті маман даярлау ісіне айтарлықтай септескені анық. 
Ал, енді өз елімізде оқитын жарты миллион қазақстандық 
студентке әлемнің маңдайалды Кембридж, Оксфорд, Гарвард 
университеттеріндегі үздік оқулықтармен шыңдалып, одан әрі 
дамуға мүмкіндік туды.

«ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС 
ҚОҒАМНЫҢ БИЛІККЕ 
СЕНІМІНІҢ ӨЗЕГІНЕ 
АЙНАЛАДЫ»

– Бұл қаржылар егжей
тегжейлі пысықталып, нақты 
жобаларға бағытталған және 
қар жыландыру көздері анық
талған деп ойлаймын. Жеке 
инвесторлармен арадағы шала 
жүргізілген жұмыстардың ке
сірінен ұлттық жобалардың жүзеге 
асырылмай қалуына жол бермеу 
қажет. Жеке инвестицияларды 
тиімді тарту мәселесі бюджет 
қаржысын ақылға қонымды 
пайдалану сияқты маңызды 
екенін естеріңізге саламын, – деді 
Мемлекет басшысы.   

ҚасымЖомарт Тоқаев бүгінгі 
талқылаулар мен Президент 
Әкімшілігінің ескертпелерін ес
кере отырып, жалпы ұсынылған 
ұлттық жобаларды мақұлдауды 
ұсынды. Үкіметке бекіту туралы 
тиісті қаулыны екі апта ішінде 
қабылдауға тапсырма берілді.

– Үкімет пен Агенттік сарап
тама қоғамдастығы мен халық 
арасында тиімді түсіндіру жұ
мыстарын жүргізгені жөн. 
Айтылуы мүмкін сындарға нақты 
әрі жедел жауап беру қажет. 
Үндемей қалуға болмайды. 
Конструктивті диалог жүргізу 
керек. Ұлттық жобалар бекітіл
геннен кейін бірден жүзеге 
асыруға кірісіңіздер. Үкіметтің 
жобалық офисінің мүмкіндіктерін 
пайдалану маңызды. Ол шұғыл 
мониторинг жасауды және 
әрбір ұлттық жобаның жүзеге 
асырылғаны жөнінде берілетін 
есепті қамтамасыз етуге тиіс. 
Ұлттық жобалардың жүзеге асы
рылуына қарай олардың орындалу 
барысын қарастырып, қажетті 
шешімдер қабылдаймын, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Кеңесте тиімді тауар өткізу 
жүйесіне қатысты мәселе де 
қарастырылды. Бұл бағыт бойын
ша Сауда және интеграция ми
нистрі Бақыт Сұлтанов баян дама 
жасады.

Мемлекет басшысы биыл
ғы жыл өндіріс, өнімдерді сақтау 
және өткізу саласында қор
даланған проблемалар бар екенін 
көрсеткенін айтты. Инфляция, 
әсіресе азықтүлік бағасының 
құбылуы бекітілген межеден 
әлдеқашан шығып кеткен.

– Шұғыл шаралар, баға
ға қойылған бақылау нарық
тық экономиканың іргелі қағи
даттарын алмастыра алмайтыны 
белгілі. Жүйелі шаралар керек. 
Сондықтан ұлттық тауар өткізу 
жүйесін қалыптастыру аталған 
жұмыстың маңызды құ раушы 
бөлігі болып табылады. Көтерме
тарату орталықтары және 
олардың стандарттау, тауар
дың тұрақты жеткізілуін қамта
масыз ету жөніндегі жұмыс
тары өндірушілердің, соның 
ішінде шағын бизнес өкілдері 
кооперациясының маңызды эле
менттерінің бірі болуға тиіс. Бұл 
ауылда тұрып, жеке қосалқы 
шаруа шылықпен айналысатын 
адамдар үшін аса маңызды. 
Бүгінде мұндай кәсіп иелерін 
эконо микалық айналымға тарту 
жұмыстары мардымсыз жүр
гізілуде. Сонымен қатар олар өз 
өнімдерін егін басынан сатуға 
мәжбүр болып отыр. Көтерме
тарату орталықтарының тағы 

бір міндеті – «егіс басынан 
сөреге» дейінгі жолдағы қажетсіз 
делдалдарды жою. Халық үшін 
азықтүліктің қолжетімді бағада 
болуын іс жүзінде ретке келтіру 
қажет, – деді Президент.  

Күн тәртібіндегі үшінші 
мәселе – экспортты ілгерілету 
жөніндегі жүйелі шаралар туралы 
Бақыт Сұлтанов баяндама жасады.

Баяндаманы тыңдаған Қасым
Жомарт Тоқаев шикізат экс
портын ұлғайту Үкіметтің күн 
тәртібіндегі өте маңызды мәселе 
екенін атап өтті. Оның пікірінше, 
экспортқа қатысты кедергілерді 
жою, экспорттың географиясы 
мен номенклатурасын кеңейту, 
ұлттық экономикалық мүдделерді 
қорғау үшін бүкіл Үкіметтің 
күшжігерін жұмылдыру керек. 
Сонымен қатар Сыртқы істер 
министрлігі мен оның шетелдегі 
мекемелері экспортты ілгерілету, 
нарықтарға жол ашу және кедер
гілерді жою жөніндегі жұмыс
тарға белсенді атсалысуы қажет.

– Қазақстаннан Қытайға жүк 
әкелуге қойылған шектеулерге 
қатысты  қордаланған мәселе 
ұзақ уақыттан бері шешілмей 
келеді. Транзиттік жүктер өтеді, 
ал біздің жүктеріміз шекарада 
қалып қояды. Қазақстандық 
тауарлар тиелген мыңдаған вагон 
бекеттерде тұр. Бизнес тікелей 
Президенттен көмек сұрайды. 
Мұндай жағдайларда Үкімет 
жедел әрекет етіп, серіктестермен 
арадағы барлық мәселені реттеуі 
тиіс, – деді Мемлекет басшысы.

Аумақтық даму жоспарының 
жобасы туралы Әсет Ерғалиев 
есеп берді.

Ұлттық экономика ми
нистрінің баяндамасын тың
даған ҚасымЖомарт Тоқаев 
пысықталуы керек мәселелерді 
көрсетіп берді. Оның айтуынша, 
Жоспарда бүкіл еліміздегі тиімді 
аумақтық ұйымдастырудың не
гізгі қағидаттары мен тәсілдері 
ғана емес, әрбір өңірді дамытудың 
негізгі өлшемдері қамтылуға тиіс.  

– Біздің географиялық, демо
графиялық, экономикалық ерек
шеліктерімізді ескере отырып, 
Аумақтық даму жоспары мем
лекеттік жоспарлаудың маңызды 
құжаты болып табылады. 
Жергілікті жерлерде осы жұмысты 
дұрыс, жүйелі және жоспарлы 
ұйымдастыру қоғамның билікке, 
билік тарапынан қабылданатын 
шаралар мен реформаларға 
деген сенімнің өзегіне айналады. 
Сондықтан Жоспар мемлекеттік 
органның басқа мемлекеттік 
органдарға жазған жай құжаты 
ғана болмауы керек. Жоспар 
еліміздің әрбір азаматы үшін 
түсінікті болып, дұрыс қабыл
дануы қажет. Сондайақ аталған 
құжат бизнес пен инвесторлардың 
бағдарына айналуы керек. 
Олар біздің аймақтарды қалай 
дамытып жатқанымызды, қандай 
салаларға басымдық берілетінін 
анық түсінуі қажет, – деді Қасым
Жомарт Тоқаев.

Сондайақ  жиында «Ата
мекен» ҰКП төралқа төр а
ғасы Тимур Құлыбаев пен 
Президенттің экономикалық даму 
жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі, 
Реформалар жөніндегі кеңес 
төрағасының орынбасары Сэр 
Сума Чакрабарти сөз сөйледі.

Өнер саңлағының мол 
мұрасын бү гінгі ұрпаққа ама
наттау мақсатында өт кен 
байқауда қатысушылар Жүсіп 
Ешнияз ұлының бұрынсоң ды 
көп орын далмай жүр ген айтыс
тары, термелері және «Шәһ зада», 
«Сұрмерген», «Мекер қатын» 
дас тан дарымен қатар ел тәуел
сіздігінің 30 жыл дығына арналған 
арнау жырлар орындады.

Айта кету керек, Жүсіп 
Ешниязұлы Қармақшы ауданының 
Тұрмағамбет ауылында дүниеге 
келген. Жас тайынан әкесі Еш
нияздан тәлім алған ол халық 
арасында жыр шылығымен, ақын
дығымен танылды, ел билігіне 
араласып, болыстық қызмет те 
атқарды. 

Ақын шығармалары ауыз 
әдебиеті нұсқаларын зерт
теуші лердің назарына ілінеді. 
Алғаш рет В.Васильев, Ә.Диваев 
жинақтаса, М.Әуезов, А.Тоқма
ғамбетов, М.Байділ даев өз пі
кірін айтып, әдебиет жан ашыр

лары Ә.Қайнарбаев, А.Нүр кенов, 
Ү.Аяпов және басқа да зерт
теушілер жыршы шығар ма ла
рының нұсқаларын Ұлттық Ғылым 
академиясы қорына тапсырған.

Салтанатты жиында облыс 
әкімі Кете Жүсіп Ешниязұлының 
шығармалары ұрпақтанұрпаққа 
жалғасып, төл өнеріміз төрден 
түспей келе жатқанын баса айтты.

– Кете Жүсіп мұраларын 
Тұрмағамбет, Қаңлы Жүсіп, 
Жиен бай, Тұрымбет сияқты 
ақыншайырлар жоғары бағаласа, 
жыр жампоздары Қуандық 
Бүрлібаев, Көшеней Рүстембеков, 
Сар дарбек Қожағұлов, Алмас 
Алматов, Жұмабек Аққұлов 
бүгінгі ұрпаққа жеткізді. Орта 
буын жыршылық өнер өкілдері 
Эльмира Жаңабергенова, Ұлжан 
Байбосынова алысжақын шет 
елдерде ұлы өнерімізді насихаттап 
жүр, – деді аймақ басшысы.

Ұлт өнері ұлықталған байқауға 
Маңғыстау облысынан Амангелді 
Сәңкібаев, Ақтөбеден Демеубай 
Жолымбетов, Алматыдан Тоғжан 

Бақытова, Кереку жерінен Бөкен 
Жігер, сондайақ Сыр елінің жыр 
жүйріктері, жалпы саны 13 өнер 
иесі қатысты.

Жыр додасына жырау, Қа зақ
станның еңбек сіңірген қайраткері, 
Құрманғазы атын дағы қазақ 
ұлттық консер ва ториясы және 
Қазақ ұлттық өнер университетінің 
профес соры Алмас Алматов, 
жырау, Қазақстанның еңбек 
сіңір ген қайраткері, өнер тану 
ғылым дары ның канди даты, Қазақ 
Ұлт тық Өнер универ ситетінің 
про фессоры Эльмира Жаңа
бер генова, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының кандидаты, 
Құр манғазы атындағы Қазақ 
Ұлттық консерваториясының аға 
оқытушысы Ұлжан Байбосынова 
және қоғам қайраткері, өнер 
жанашыры Рзақұл Нұртаев, 
жыршыжырау, «Мәдениет сала
сының үздігі» төсбелгісінің иегері 
Майра Сәрсенбаева қазылық етті.

Ұлттық өнер асқақтаған 
салтанатты шарада облыс әкімі

нің орынбасары Серік Ахмет 
жыраулық дәстүр қазақтың рухын 
көтеретін, рухани кемелдігін 
көрсететін бекзат өнер екенін атап 
өтті. Бабалар дәстүрін жалғап, ел 
мұрасын әлемге танытып жүрген 
жырау Алмас Алматов пен оның 
талантты шәкірттерінің халық 
қазынасын дәріптеп келе жатқан 
еңбегі тағы бір биіктен көрінгенін 
ерекше айтты. 

Қазылар алқасының шеші
мімен бас жүлде Арал ауданының 
тумасы, атақты жыршыжырау 
Айбек Тәңірбергеновке табыс
талды. Бас жүлде иегерін облыс 
әкімінің орынбасары марапаттады.

Байқаудың жүлделі І орны 
қызылордалық Серік Жақ
сығұловқа берілсе, ІІ орынды 
ақтөбелік Демеубай Жолымбетов 
жеңіп алды. Ал, үшінші орынмен 
Павлодар қаласынан келген Бөкен 
Жігер, қызылордалық Жәнібек 
Жақсан, аралдық Бексұлтан 
Орынбасар марапатталды.

Қатысушылар Әділхан Қуаң
баев, Амангелді Сәңкібаев, 
Мұха  медәлі Бекпейісов, Тоғжан 
Бақытова, Болат Баймұратов, 
Әлішер Мырзағалиев, Малика 
Алдам жарова ынталандыру 
сыйлығын иеленді. 

Жауһар өнер дәріптелген 
сайыстан соң жыршыжы
рау лар Алмас Алматов, Эль
мира Жаңабергенова, Ұлжан 
Бай   босынова, Майра Сәрсен
бае ва және Айбек Тәңірбер
генов   тің қатысуымен баспасөз 
кон ференциясы ұйым дас ты рыл
ды. Брифингте Алмас Алматов 
рес публикалық байқау дың жоғары 
деңгейде ұйымдас тырылғанын, 
осы жолы Кете Жүсіп Ешнияз
ұлының терметолғаулары  кеңі
нен на си хатталғанын атап өтті. 
Осы кезге дейін концерттік жүйеде 
шы ғармалар 45 минут көлемінде 
орындалса, бұл жолы жырауларға 
кеңінен жырлауына мүмкіндік 
беріл генін, жас таланттардың 
баба  лар жолын жалғап келе 
жатқанын жеткізді.

Жырдан жауһар төккен күн

Экология мәселесіне жеткілікті деңгейде 
мән беру Президент Жолдауында нақты 
айтылған. Бұл ретте аймақ басшысы қала, аудан 
әкімдеріне 2030 жылға қарай республикалық 
«Жасыл экономика» тұжырымдамасына сәйкес 
қалдықтарды өңдеу үлесі 40%, қоқыс шығару 
қызметімен қамтамасыз ету 100%, эколо гия
лық және санитарлық талапқа сай келетін поли
гондар санын 95%ға жеткізу керектігін айтты.

– Қазіргі таңда облыста қалдықтарды өңдеу 
19%, қоқыс шығару қызметімен қамтамасыз 
ету 71%, экологиялық және санитарлық 
талапқа сай келетін полигондар көлемі 5% ғана 
құрап отыр. Әрине, бұл – төмен көрсеткіш. 
Жұмыстарды ұйымдастыру – қала және аудан 
әкімдерінің тікелей міндеттері. Жұмысты 
жүйелі атқаруларыңыз қажет, – деді аймақ  
басшысы. 

Отырыста облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 
басшысы Бауыржан Шәменов тұрмыстық 
қалдықтарды сұрыптайтын полигондардың 
жағдайы бойынша ахуалды таразылап берді. 
Бауыржан Серікұлы «Жасыл экономикаға» 
көшу тұжырымдамасына сәйкес облысымызда 
қалдықтарды басқару жүйесі 3 негізгі нысаналы 
индикатор бойынша іске асатынын айтты. 

Бүгінде облыс аумағында түрлі 
қалдықтарды тасымалдау, жинақтау, қайта 
өңдеу және жою саласында 41 кәсіпкерлік 
субъектісі жұмыс істейді. Ал Қызылорда 
қаласындағы «Ибрайхан и К ЛТД» ЖШС жаяу 
жүргіншілер жолына арналған төсеніштер 

жасап шығаруда. Бұған қоса, «Smart Rub
ber» (Смарт Раббер) ЖШС автокөліктердің 
жарамсыз дөңгелектерінен резеңке ұнтақтары 
мен тамшылатып суаруға арналған түтіктер  
өндіруде. Облыс орталығында «Қызылорда 
Қағазы», «ДаЖаЕр» ЖШС, «Август», 
«Аймырзаев», «Аян» жеке кәсіпкерлік субъек
тілері макалатура, картон, пластмасса, пластик 
қалдықтарын сұрыптап, жинақтауды жүзеге 
асыруда. 

– Облыста 145 полигон болса, оның 7уі 
немесе 4,82% экологиялық талаптарға сәйкес 
келеді. Республикада орташа көрсеткіш 17,6% 
құрайды. Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған 
аудандарында экологиялық талаптарға сәйкес 
келетін полигон жоқ. 20152018 жылдар 
аралығында полигон алаңдары үшін 145 елді 
мекенде барлығы 402 гектар жер учаскелері 
белгіленді. Соңғы 3 жылда 1,4 млрд теңгеге 
жаңадан 2 полигон құрылысы жүргізілсе, 
650 млн теңгесі жеке инвестордың қаржысы 
есебінен жүзеге асты, – деді Б.Шәменов. 

Экологиялық бағыттағы жұмыстың 
тиімділігін арттыруда стихиялық қоқыс 
орындарын анықтап, жедел әрекет ету үшін 
жергілікті тұрғындарға арналған «WhatsApp» 
мессенджеріндегі «Экопатруль Қызылорда» 
жобасы тиімді нәтижесін беруде. Мәселен, 
жыл басынан (9 айда) 67 хабарлама түсіп, 
стихиялық қоқыс орындары анықталып, 
оларды жою бойынша жергілікті әкімдіктер 
жедел шара қабылдаған. 

Отырыста құрылыс қалдықтарын заңсыз 

тасымалдайтындарды анықтау, оларды 
жауапкершілікке тарту мәселелері қаралды. 
Бұл ретте облыстық полиция департаменті 
басшысының бірінші орынбасары Шамшидин 
Амитов жыл басынан бері заңсыз құрылыс 
қалдықтарын тасымалдаудың 1834 дерегі 
анықталғанын айтты. 

Аймақ басшысы қала мен аудан әкімдеріне 
мұндай заңсыз әрекеттерге жол бермеу 
қажеттігін еске салды. Сондайақ, қала әкіміне 
Белкөл кентіндегі полигонда қалдықтардың 
өртенуі, одан шығатын жағымсыз иіске 
тұрғындардың жиі шағымданатынын атап өтіп,  
мәселені шешуді тапсырды. 

Жиында Гүлшара Әбдіқалықова қоқыс 
қалдықтарын жинайтын полигондардың 
жағдайына жекежеке тоқталып, аудан әкім
деріне нақты тапсырмалар жүктеді. Бес 
жылдық кешенді ісшаралар жоспарын әзірлеп, 
«Жасыл экономикаға» көшу тұжырым
дамасының индикаторларына қол жеткізуді, 
экологиялық және санитариялық талаптарға 
сәйкес келмейтін тұрмыстық қатты қалдықтар 
полигондарын қалпына келтіру қажеттігін 
қаперге салды. Сондайақ, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі және Жаңақорған аудандарының 
әкімдеріне белгіленген тәртіппен полигонның 
және сұрыптау кешенінің жобасметалық 
құжат  тамаларын әзірлеуді міндеттеді. Оты
рыста айтылған тапсырмалардың орын далуын 
үйлестіруді орынбасары Бақыт Жахановқа 
жүктеді.

Айта кетейік, облыс әкімі апта басында 
Қызылорда қаласындағы бірқатар нысандардың 
жұмысын саралап, Белкөл кентіндегі 
тұрмыстық қатты қалдықтарды жинайтын 
кешен қызметін көріп, қала тазалығын сақтау 
мәселесін ерекше тапсырған болатын.

Кешенді жоспар әзірленеді
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова өңірдегі тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару 

саласындағы өзекті мәселелер бойынша арнайы жиын өткізді. Отырысқа облыс әкімінің 
орынбасары Бақыт Жаханов, Қызылорда қаласының әкімі Ғанибек Қазантаев пен 
басқарма басшылары және онлайн режимде аудан әкімдері қатысты.



ЕГІН – 2021

БРИФИНГ

ДЕПУТАТ МІНБЕРІ

Sb 3www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №147-148 (20221-20222) 25 қыркүйек, сенбі  2021 жыл

Аймақ

Sb
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы» 

Үздік аула таңдалды
Қызылорда. Қала әкімінің орынбасары 

Бектас Нұридинов аулаларды абаттандыру, 
көгалдандыру ісі бойынша ұйымдастырылған 
байқаудың  жеңім паздарын құттықтады. 

Қаланы  жасыл желекке айналдыру бағытындағы 
жұмыстарға  жанашыр және белсенді азаматтар үлес 
қосып келеді. Оларды ынталандыру мақсатында  
қала әкімдігі «Қала күні» мерекесіне орайластырып 
әлеуметтік желілердегі парақшасында 16 тамыз бен 
10 қыркүйек аралығында «Үздік аула-2021» байқауын 
ұйымдастырды. Байқауға қатысуға 8 аула өтінім 
білдіріп, нәтижесі бойынша «Шұғыла» шағын ауданы 
№15 үй 28 пәтер тұрғындары Анатолий  Голиков пен 
Людмила Голикованың ауласы басым дауысқа ие 
болып, жеңімпаз атанды. Жеңімпаздарға қала әкімінің 
арнайы дипломы табысталды. 

Веложорықшы
жолға шықты

Арал. Кеше аралдық ардагер Серік 
Өтебалиев веложорыққа аттанды. Зейнеткер 
бұл сапарын азаттықтың ақ таңы атқанына 
және Семей ядролық сынақ полигоны 
жабылуының 30 жылдығына арнап отыр. 

500 шақырымды 4-5 күн аралығында жүріп өтуді 
мақсат етіп отырған ардагер жол бойындағы Қазалы, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарына аялдап, 
Семей полигонынан зардап шеккен ардагерлерге 
арналған ескерткіштерге тағзым етеді. 

Қарт спортшының Тәуелсіздікке тарту жасау 
ниетіне аудан әкімі Серік Сермағамбетов, ардагер-

журналист Шәкірат Дәрмағамбетов бастаған 
аралдықтар қолдау білдіріп, веложорықшыға сәттілік 
тілеп,  салтанатты түрде шығарып салды. 

Атап өтейік, бұған дейін ел Тәуелсіздігі мен Семей 
ядролық сынақ полигонының жабылғанына 25 жыл 
толуына орай Серік Сәдуақасұлы Арал-Қызылорда 
бағытындағы  500 шақырым қашықтықты жаяу 
бағындырған болатын.

Заманның тұтқасы  – 
жастар!

Қазалы. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 
ауданның белсенді жастарымен  кездесті.

Аудан әкімі, ең алдымен, «Серпін» жастары 
ұйымдастырған гүлдер жәрмеңкесімен танысып, 
«Robo» әлемін шыңдап жүрген жастардың 
робототехника көрмесіне және халықаралық 
дәрежедегі спорт шеберлерінің жеткен жетістіктеріне 
қанықты. 

Кездесуде сондай-ақ, жастар еркін сұхбат құрып,  
ой-пікірлерін білдірді.

«Бозторғайда» 
бағы жанды

 Қармақшы. Алматы қаласында өткен 
балалар шығармашылығына арналған 
халықаралық “Бозторғай” конкурсында 
ауданнан қатысқан өнерпаздар жеңіспен 
оралды.

Алыс-жақын шет мемлекеттерден келген 100-
ден аса өнерпаз түрлі жанр бойынша  өнер көрсетті. 

Конкурс нәтижесінде аспапта ойнау жанры бойынша 
ІІІ Интернационал ауылының домбырашылар триосы 
Гран-при жүлдесіне ие болды. Хореография жанры 
бойынша Ақтөбе ауылының «Серпін» би тобы 
ІІІ орынды иеленді. Вокал жанры бойынша Сезім 
Ғалымқызы Алғыс хатпен марапатталды.

Аудан әкімінің 
орынбасары 
тағайындалды

Жалағаш. Аудан әкімі Асылбек 
Шәменовтің төрағалығымен актив отырысы 
өтіп,  аудан әкімінің өкімімен Шамұратов 
Пакуатдин Сыражадинұлы аудан әкімінің 
орынбасары болып тағайындалды.

Ол еңбек жолын «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-да 
геодезист болып бастаған. Тасбөгет кентінің әкімі, 
қалалық құрылыс бөлімінің басшысы қызметін 
атқарған.

Кент тұрғындарымен 
кездесті

Сырдария. Аудан әкімі Мұрат Ергешбаев 
тиісті сала басшыларымен бірге Тереңөзек 
кентінің А.Алиакбаров көшесіндегі 
көпқабатты үйлер және Абай көшесі 
тұрғындарымен кездесіп, ұсыныс-пікірлеріне 
ден қойды.

Тұрғындардың өтініш-тілектерін мұқият 
тыңдаған аудан әкімі ұсыныс-тілектерінің назардан 
тыс қалмайтынын жеткізді. Көтерілген мәселелер 

бойынша кент әкімі мен жауапты мекеме басшыларына 
тиісті тапсырмалар берді.

Қозғалыс
ардагерлеріне құрмет

Шиелі. Аудан әкімі Нариман Мақұлбеков 
«Невада-Семей» қозғалысына қатысқан 
ардагерлерді қабылдап, Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы аясында «Семей ядролық сынақ 
полигонының жабылғанына 30 жыл» 
мерекелік төсбелгісін табыстады. 

Мерекелік жиын барысында  қозғалысқа қатысушы 
ардагер М.Тоқтыбаев сөз алып, пікірін ортаға салды, 
ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. 

Заңдылығы түсіндірілді
Жаңақорған.  Аудан әкімінің орынбасары 

Д.Тұрсынбаевтың төрағалығымен 
Байкенже ауылдық округіндегі шаруа 
қожалықтары төрағалары және кәсіпкерлер 
қатысқан жиналыс өтіп, шаруашылық 
құрылымдарында жұмыс істейтін 
азаматтарды заңдастыру бағыты түсіндірілді.

Аудан әкімінің орынбасары жиынға қатысу-
шыларға еліміздегі біршама шаруа қожалықтары 
мен кәсіпкерлер қарамағындағы жұмысшылармен 
келісім-шарт жасаспағандықтан еңбекақысын қолма-
қол төлеп отырғанын, бұл дегеніміз көлеңкелі жұмыс 
екенін айтты. 

Дайындаған 
Айнұр БАТТАЛОВА

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев  Қазақстан хал қына 
кезекті Жолдауында «Екінші дең-
гейдегі банктер шағын жобаларға, 
әсіресе ауылға арнап ақша сал майды. 
Сондықтан, микроқаржы ұйым-
дарының әлеуетін іске қосу керек. Олар 
жергілікті жерде жұмыс істейді. Өзінің 
тұтынушыларын, олардың бизнесі мен 
мүмкіндіктерін жақсы біледі. Ұлттық 
банк пен Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі бұл мәселе бойынша 
шешімдер топтамасын әзірлеуі қажет» 
деді. Бұдан бөлек, ауыл шаруашылы-
ғын субсидиялау саясатын өнеркәсіп 
саласындағы мемлекеттік саясатпен 
ұштастыруды, Үкімет пен «Бәйтерек» 
холдингіне осы мәселе бойынша 
ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.  Жалпы 
ауыл шаруашылығы саласының басты 
міндеті – елімізді негізгі азық-түлік 
өнімімен толық қамтамасыз ету. 

Расында, бұл – еліміздің эконо-
микасы үшін маңызды мәселе. Кез 
келген мемлекет үшін өз-өзін азық-
түлікпен қамтамасыз ете отырып 
артылған өнімді экспорттау тиімді. 
Ауыл шаруашылығын дамытудың 
маңызын мұнай бағасының күрт 
төмендеуі және қазіргі кездегі әлемдік 
пандемия жағдайы дәлелдеді. Себебі, 

шикізат өндірісіне, яғни, мұнайға 
тәуелді экономикамыз бағаның 
түсуімен әлсіреп, карантин жағдайында 
ең бірінші кезекте халыққа азық-түлік 
қажет екенін түсіндік. 

1990-1991 жылдары шаруашылық 
жүргізу және егіндік жер толығымен 
дерлік мемлекет меншігінде болды. 
Бұл жағдай нарықтық эконо мика-
ның дамуына қайшы еді. Осы 
орайда ұжымшар және кеңшардағы 

мемлекеттік жер меншігін жеке-
шелен діру, ауыл шаруашылығы жерін 
шаруа қожалықтарына, үй шаруа-
шылықтарына, кооперативтерге өткізу 
басталды. Сол уақыттан бері біраз 
жұмыс атқарылды, алайда әлі де болса 
мәселе көп.

Мәселен, еліміздің ауыл шаруа-
шылығы саласында өндірілген өнімнің 
40 пайызы ғана қайта өңделеді, қалған 
бөлігі шикізат күйінде кетіп жатыр. Бұл 
орайда ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өңдеу зауыттарын көбейтуіміз қажет. 
Себебі, қайта өңделген өнім бағасы 
жағынан өндірушіге тиімді әрі ірі 
нарықтарға шығуға жол ашады. 

Келесі мәселе – ауыл шаруа шы-
лығындағы субсидия. Мемлекет тара-
пынан көрсетіліп жатқан көмектің 
көлемі орасан зор. Алайда, осы көмек-
ке қол жеткізу қарапайым шаруаға 
бюро кратиялық кедергілердің кесірі-
нен қиындық тудырады. Атап айта-
тын болсақ, бір жылы берілген субси-
дия келесі жылы берілмей жатады. 
Ендеше, мемлекеттік субсидия бағ-
дар ламаларын кемінде 5 жылдық мер-
зімге бекіту қажет. Мемлекет тара-
пынан бөлінген арзан несиелер және 
субсидияны үлестіретін банк тер дің 
саны көп және олардың шаруа ларға 

қоя тын шарттары әртүрлі. Бұл жағдай 
қол жетімділікті төмендетіп, шаруа-
ларды шатастырады. Осыған орай орта -
лық  тандырылған, агросекторға арнал -
ған қаржы институтын құру қажет.

Облыстың ауыл шаруашылығының 
даму әлеуетіне тоқталатын болсақ, 
өнімді қайта өңдеу саласын дамытуға 
мүмкіндік зор. Мәселен, өңірімізде 
мал басы жеткілікті, бірақ, тері өңдеу 
орталықтары жоқ. Егер тері өңдеу 
орталықтары болса, шаруаларға 
шикі затты біршама жоғары бағада 
өткізуге және өңделген теріні ұтымды 
экспорттауға жол ашылар еді. Өңдеуге 
керекті шикізат көлемі жеткілікті, 
бірақ сол шикізатты нарықтық бәсе-
келестікке сай өңдеп шығару мәселесі 
өзекті болып отыр.

Қазір экономиканы әртарап-
тандыру өте маңызды. Осы орайда 
еліміздің аграрлық мемлекетке айналу 
әлеуеті үлкен. Алдағы уақытта нақты 
шешімдер мен нәтижеге бағытталған 
жұмыстар атқарылатын болса, біз 
мақсатымызға жетеміз. 

Баян ДҮЙСЕНБЕК,
 «Ару Ана» сүт өңдеу 

кәсіпорнының директоры,
 облыстық мәслихат депутаты

Агросала қайта өңдеумен 
өркендейді

Биыл Қазалы ауданында 17090 жерге ауыл 
шаруашылығы дақылдары орналасқанын, соның 
ішінде негізгі дақыл – күріш 6587 гектарға 
егілгенін бұған дейін де жазғанбыз. Қуаңшылық 
пен Сырдария өзеніндегі су тапшылығы 
салдарынан межеленген егіс көлемінің 595 
гектары кем егілгені белгілі. 

Дән себу науқаны қарсаңында өзге тұқым-
дар мен қоса жоғары репродукциялы күріш тұ-
қы мы сатып алынып, қажет тұқымның 52,2%-ы 
жаңартылды. Сатып алынған тыңайтқыш, гер-
бицидпен күріштегі арамшөп өңделіп, 4800 
гектары үстеп қоректендірілген. Сонымен қатар, 
сүрлемдік жүгеріге 2 мәрте культивация жасалды. 

Егін орағына  284 дана ауыл шаруашылығы 
техникасы қатысып жатыр. Қажетті қосалқы 
бөлшектер,  қою май мен жағар май қоры 
жеткілікті. Күзгі егін жинау және дала жұмыс-
тарын жүргізуге мемлекет тарапынан кепілді 
бағамен 1070 тонна дизель отыны бөлінген. 
«НефтьТрансКызылорда» ЖШС оператор болып 
анықталып, дизель отынының әр литрі 177 теңге 
болып белгіленген. Күріш ора ғын дағы жатка 
мен комбайнның 22 данасы – шетелдік жоғары  
өнімді, сапалы, заманауи техникалар. 

Аудан бойынша күріштің суын байлау, 
ору және бастыру кестелері бекітіліп, күріш 
алқаптарының суы тамыз айының басында 
байланды.  Нақты кезеңде 2558 гектар күріш (38,8 
пайызы) ораққа түсіп, 1912 гектары бастырылып,  
орта өнім гектарына 40,7 центнерден айналуда. 
Науқан 10 қазанда толық аяқталады деп күтілуде. 

Қазалы ауданы

Молшылық 
негізі 
қалануда

Өңірлік коммуникациялар қыз-
ме тінде өткен брифингте облыс-
тық жер қатынастары басқар-
масының басшысы Медет Усаин 
қуаншылыққа байланысты атқа ры-
лып жатқан жұмыстарды баяндады.

– Ел Президенті белгілеген 
бағыттағы мақсаттарға жету 
үшін қала және аудан әкімдері 
уәкілетті органдармен бірлесе 
отырып, бірнеше бағытта шаралар 
жүргізілуде. Атап айтсақ, орталық 
уәкілетті органдар «Жеке қосалқы 
шаруашылық туралы» Заң 
жобасын әзірледі. Сондай-ақ, елді 
мекендер маңындағы жайылымдар 
мен шабындықтардың сапалық 
жағдайы сарапталып, оларды 
суландыру және қалпына келтіру 
ұйым дастырылмақ. Бұл ретте, әр 
ауылдағы жайылымдарды жақ-
сартудың жолдары қарастырылды. 

Кейінгі жылдары су тап-
шылығына байланысты жара м  сыз 
шабындықтарды суландыру мүм-
кіндіктері қарастырылуда. Осы 
орайда, пайдаланылмай отырған 
жайылымдарды анықтау мен ол 
учаскелерді мемлекет меншігіне 
қайтарып алу жұмыстары жалғасын 
табады, – деді ол.

Мемлекет басшысы Жол-
дауда жер саласындағы ашықтық 
пен жер-кадастрлық ақпараттарға 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 
керектігін айтқан еді. Жүктелген 
міндет бойынша жер қоры және 

жылжымайтын мүлік нысандары 
туралы деректердің бірыңғай 
ұлттық базасын құру тапсырылды.

– Нақты кезеңде Президент тап-
сырмасына сәйкес, жер қатынастары 
саласын цифрландыру мәселесі 
бойынша Үкімет арнайы заң 
жобасын әзірлеуде. Бүгінде Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
арнайы «Qoldau.kz» сайтында әр 
шаруашылықтың жер көлемі мен 
мал басы саны туралы ақпараттар 
қоры жинақталған. Онда жайылым 
алқаптарын пайдаланбай отырған 
шаруашылық атауы мен жайылым 
жүктемесінің сақталуы туралы 
ақпараттар жергілікті әкімдік 
пен уәкілетті органға ұсынылуда. 
Ұсынылған учаске саны – 1848. Әрі 
қарай, шаруашылықтарға ескер-
тулер беріліп, нәтиже болмаған 
жағдайда учаскесі қайта рылып 
алынады. Бұған қоса, пайда-
ланбаған учаскеге салық нормасын 
10 еселенген көлемде төлеу мін-
деттеледі, – деді басқарма басшысы.

Облыста өңірлік геоақпараттық 
жүйесін құру бағытында 2021-
2022 жыл дарға арналған іргелес 
елді мекендер мен ауылдық 
округтердің жер учаскелеріне 
түгендеу жұмыстары жалғасуда. 
Айта кетейік, түгендеу барысында 
бірқатар мәселелер қамтылатын 
болады.

«СБ» ақпарат

Бірыңғай 
ұлттық база 
құрылады

Мемлекет басшысының биылғы Жолдауында Жер кодексі 
бойынша шетелдік тұлғаларға ауыл шаруашылығы жері берілмейтіні 
айтылды. Сондай-ақ, тұрғындардың қосалқы шаруашылығындағы 
мал басын жайылыммен қамтамасыз ету және жем-шөп дайындауға 
керекті жер көлемін ұлғайтуға басымдық беруді тапсырды.

Облыста жыл басынан бері 
тоғыз мыңнан аса адам ең төменгі 
жалақы мөлшері бойынша қоғамдық 
жұмыспен қамтылғанын ескерсек, 
бұл үлкен қолдау болмақ. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары Жанар 
Дәулетбаева Жолдаудан туындайтын 
міндеттерді және алда атқарылар 
жұмыстарды баяндады.

– Ел Президенті биылғы 
Жолдауында көші-қон процестерінің 
еңбек нарығын күшейтуге әсерін 
атап өткен болатын. Осыған 
байланысты көші-қон саясатының 
жаңа тұжырымдамасын әзірлеу 
тапсырылды. «Еңбек» бағдарламасына 
қатысушыларға және олардың отбасы 
мүшелеріне 75 АЕК мөлшерінде 
материалдық көмек беріледі. Бұл 
көмек қоныс аударған азаматтарға 
тұрғылықты жерге келгеннен кейін 
ғана беріледі. Жаңа бес жылдық 
кезеңге арналған жобада оңтүстіктен 
солтүстік өңірлерге ішкі ынтымақты 
арттыру үшін қолайлы жағдаймен 
қамтамасыз ету басты міндет болып 
саналады, – деді ол.

Сонымен қатар, ол «Еңбек» 
бағдарламасы аясындағы атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы баян етті. 
Нақты кезеңде көші-қон жұмыстары 
еңбек нарығына үлкен әсер етуде. 
Жалпы, 2017 жылдан бері 730 отбасы 

солтүстік өңірлерге қоныс аударған. 
Ал биылғы жылы теріскейге 57 отбасы 
көшіп барды.  

Алдағы жылдың 1 қаңтарынан 
бастап «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында азаматтарға 
60 мың теңге көлемінде жалақы 
берілетін болады. Брифингте биыл-
дан бастап іске қосылған жаңа 
жобалар туралы да айтылды. Бұл 
– «Ұрпақтар сабақтастығы» және 
«Алғашқы жұмыс орны» деп ата-
латын жобалар. «Ұрпақтар са бақ-

тастығы» бағдарламасы 18 айға 
ұйымдастырылса, екінші жоба еш-
қандай еңбек өтілі жоқ жас мамандарға 
арналған. Ол екі жыл ға жоспарланған. 
Жалпы, ха лықты жұмыспен қамту 
бойынша статистикалық деректерге 
сүйенсек, осы жылы аймақтағы жұмыс 
күшінің саны 344,1 мың адамды 
құрады. Жұмыспен қамту деңгейі – 61 
пайыз. 

Сондай-ақ өңірде 22 475 жаңа 
жұмыс орны ашылған. Оның 60 
пайызы – тұрақты жұмыс орындары. 
Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған жол картасы 
шеңберінде 1400-ге жуық жұмыс 
орнын ашуға мүмкіндік беретін 6 
жоба мақұлданды.

Жобаларды жүзеге асыру 
барысында 90 пайыз жұмысшы күші 
жергілікті жерден алынып, орташа 
есеппен 85 мың теңгеден жалақы 
төленді.

«СБ» ақпарат

Өсім 
өмір сапасын 
арттырады

Мемлекет басшысы халыққа арнаған Жолдауында әлеуметтік-
еңбек саласы бойынша бірқатар атқарылуы тиіс тапсырмаларды 
атап өтті. Басымдық берген бағыттардың бірі − ең төменгі жалақы 
мөлшерін 42 500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін арттыру.

Егін алқаптарындағы қарбалас қимыл 
сәт санап қыза түсуде. Күн қабағының 
ашық-жарқын сәтін ұтымды пайдалануды 
көздеген диқан қауым уақытпен санаспай 
еңбек етіп жатыр.
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Біз жас едік. Романтизмге бе
рілген жастарды Кеңес одағын
да ғы қайта құру идеялары жі
гер  лендірді. Өткен ғасырдың 
80жыл дардың ортасында осындай 
дүр белең болды. Бүгінгі тілмен 
айтқанда, кеңестік жүйенің жаңа
дан сайланған Бас хатшысы, ке
йін президенті болған Михаил 
Горбачев кісі санасына кірмейтін 
саяси реформаларды өмірге енгізді. 
Таптаурын болған идеология, іл
гері басқан қадамы кері кеткен 
экономика үшін шын мәнінде бұл 
реформа қажет еді. Өкінішке қарай, 
сол реформаның жолы болмады. 
Ақыры 1991 жылы Кеңес Одағы 
тарих сахнасынан сырғып кете 
берді. 

Жан беру оңай ма, жүйе ні 
сақтап қалу жөніндегі талпы ныс
тар аз болған жоқ. Елді де мокра
тияландыру тәсілімен жаңар
та мын деген реформа тұйыққа 
ті рел ді. Неліктен? Біздің пайым
да уымызша, жылдар бойы қалып
тасқан идеология мен оған ба
ғынышты болған экономика бірінің 
басқан қадамын кері тартты. Осы 
мақаланы жазу барысында менің 
қолыма Н.Назарбаевтың 1989 жыл
дың 30 мамырында Мәскеуде Ке
ңес Одағының халықтар съезінде 
депутат, сол кезде Қазақ КСР 
Министрлер кеңесінің төрағасы 
ре тінде сөйлеген сөзі түскен еді. 
Бұл сол кездегі оқиғалардың бары
сынан хабардар етеді. 

Назарбаев Кеңес Одағында 
бел гілі реформалардан кейін эко
номиканың тұйыққа тірелгенін, 
дүкен сөрелерінің тауарлардан бос 
қалғанын, қайта құру идеяларының 
құр сөзге айналғанын сынайды. 
Қазақстан Министрлер кеңесінің 
төрағасы осы орайда статистикалық 
мәліметтердегі экономиканың өсі
мі туралы деректердің нақты жағ
даймен үйлеспейтінін, жағдайдың 
күн санап күрделі сипат алып бара 
жатқанын айтқан еді. Ол сондайақ 
экономикадағы тауар тапшылығын 
сынға ала отырып, оның өсімі 
үшін қажетті алғышарттар қалып
таспағанын, еңбек өнімділігі деген 
ұғымдардың мүлдем теріс сипат 
туғызып, нарықта миллиондаған, 
миллардтаған рубльдің тауар лар
мен қамтамасыз етілмеген ақшасы 
пай да болғанын мәлімдеді. Иә, 
Кеңес Одағы құлар алдындағы 
на рықтағы ушыққан жағдай тап 
осын дай еді. 

Реформалар неліктен тұйыққа 

тірелді? Шынын айтуымыз керек, 
жылдар бойы әлеуметтік әділет
тілікке сүйенген жоспарлы эко
номика жағдайында өмір сүр дік. 
Аталған жүйеде тауар ба ғасын 
нарық белгілемейді, оны мем
лекеттік жоспарлау комитеті та
ғайындайды. Бағаны бұзу – қылмыс. 
Қылмыс жасағандар, әлбетте, жа
заланады. Жай сөзбен айтқанда, 
халықта жақсы өмірге, сапалы 
тауар өндіруге деген қызығушылық 
жоқ. Барлығы жұмысқа барып, 
азғантай ғана кепілді жалақысын 
алып, сауықсайранмен өмір сүр
генге қанағаттанды. Алайда, эко
номика ынталандырылмаған жерде 
көлеңкелі бизнестің өрістейтіні, 
сөрелерде тапшы тауарларды жа
сырын жолдармен қамтамасыз ету 
заңдылыққа айналатыны белгілі 
еді. Кеңес Одағы құлағанға дейінгі 
соңғы 20 жыл ішінде экономикада 
осынау келеңсіз құбылыстар үй
реншікті дағдыға айналды. Жүйеде 
ұзақ жыл қалыптасқан мұндай тен
денцияны әпсәтте жою мүмкін 
емес еді. 

Биліктен айырылуға жақын
даған М.Горбачев соңғы сағат
тарға дейін жаңа одақты қалып
тастыру идеясын ұсынып бақты. 
Оған қарсылық білдірген комму
нистердің соңғы тобы ГКЧП бүлігін 
ұйым дастырды. Шіруге айналған 
жүйе өзін сақтап қалу жолында 
жан кештілік таныта алмады. Билік 
қолдан кетті. Жағдайды пайда
лан ған Ресей, Украина, Беларусь 
пре зиденттері Беловеж тоғайында 
Кеңес Одағының тарқағанын мә
лімдеді. 

Қазақстан, басқа да одақтас 
республикалар тәуелсіздігін жа
риялады. Атабабаларымыздың 
сан ғасырлар бойы армандаған ізгі 
мақ  саты осылайша жүзеге асты. 
Бірақ сол жылдардың оқиғалары 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
қаншама ауыр болғанын айқын 
дәлелдеп берді. Империялық көз
қарастан арылмаған Ресейден бо
йымызды аулақ ұстап, өз валю та
мызды ендіру өте құпия жағдайда 
жүргізілді. Шындығын айту керек, 
осынау ұлы қадамның соншалықты 
жасырын түрде жүргізілгенін жақсы 
білеміз. 1993 жылдың 15 қарашасы 
күні облыс әкімінің бірінші 
орынбасары Нәжмадин Мұсабаев 
бастаған Ұлттық қауіпсіздік ко
митетінің қызметкерлерінен, жур
налистерден  құралған шағын топ 
«Сыр бойы» газетінде Үкіметтен 

арнайы келген жасырын пакетті 
ашып, ондағы материалдарды га
зетке жариялаған едік. Төл теңге 
осылайша дүниеге келді. Бұл ба
қытты күн еді.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылда
ры оңайға соқпады. Алдымен 
тауарлар жетіспеді. Ресей рублі 
айына емес, күніне құнсыз дан
ды. Әлі есімде, оның құнсыз дану 
кө лемі жылына 8001000 про
цент ке жетті. Кейін теңге тап 
осы лай құнсызданды. Жалақы ай 
сайын, тоқсан сайын өсті. Әсі
ресе, ауылдағы ағайынға тым 
қиын соқты. Жалпы халықтың 40 
про  центі ауыл тұрғындары екенін 
ескерсек, құлдыраудың еселеп 
көрініс табуы елді мекендерге ба
рынша тән болды. Қоғамдық мал 
жекеменшікке көшті. Осының 

бар лығын қысқа уақытта жүзеге 
асырудың машақаты тым ауыр 
болғанын атап өткім келеді. 

Жалпы тұтыну нарығында жап
пай қымбатшылық орын алды. 
Халықтың тұрмысы барынша 
жү деу тартты. Неліктен осылай 
болды? Нарық көшіне ілесу үшін 
бізге осындай жылдамдық қажет 
пе еді? Бүгінде сол кездердің оқи
ғаларына байланысты осы сипат
тағы сауалдар жиі қойылады? 
Әл бетте, сұрақ қою оңай, оның 
оңтайлы жауабын табудың қиын
дығы және бар.

Өкінішке қарай, сол жыл да
ры  тәуелсіздік алған бүкіл пост
ке ңестік республикаларды ха
лық   аралық валюта қорының 
қыс  пақ қа алғанын  екінің бірі біле 
бер мейді. 1993 жылы облыстық 
қаржы бөлімінің меңгерушісі 
Камал Шөкенов ағамыздың шетел
діктердің қарызға ақша беріп 
жатқанын тамтұмдап  жеткізгенін 
естігенім бар. Табиғатынан артық
ауыз сөзге жоқ кеңестік жүйенің 
үлкен шенеунігі осы жағдайды 
қинала айтқаны есімде қалыпты. 
Қысқасы, бүкіл Батыс жүйесі, оның 
қаржылық құрылымдары осылайша 
қысымға алды. Қарыз жүрген 
жерде өктемдік жүреді. Жоспарлы 
жүйеден нарыққа көшкен елде 
осындайосындай қайшылықтар 
орын алатыны заңдылық болатын. 

Жалпы, Кеңес Одағы құра
мындағы республикалардың бар
лығы да нарыққа ауыр жағдайда 
көшті. Себебі бізде бұрын мұндай 

тәжірибе болған емес. Жетпіс жыл 
бойы идеология жағынан өктемдік 
жүргізген жүйенің таптаурын әдісін 
ондаған жылдардың бедерінде 
жеңу оңай емес еді. Атап айтқанда, 
сталиндік, хрущевтік, брежневтік 
жоспарлы экономиканы нарыққа 
бейімдеу мүлдем қиын еді. Ол тым 
икемсіз болатын. 

Тарихқа жүгінсек, біз өмір 
сүрген жүйеде адамдардың на
рыққа немесе оған жақындау эко
номикалық қатынастарға бейім
де луге деген талпыныс жасаған 
сәт тер көп болды. Айталық, жетпіс 
жылдан астам тарихы бар Кеңес 
Одағының шежіресі оқиғалардың 
саяси өрбуі жағынан шиеленістерге 
толы болғаны соншалық, оларға бір 
сәттік өлшеммен баға беру күрделі. 
Әлбетте, сол саяси оқиғалардың 

бастауында тұрған басшылық элита 
туралы да біржақты баға беру қиын. 
Олардың өмірі, карьерасы көп 
жағдайда тағдырдың маңдайына 
жазған жазуымен өлшеніппішіл
ді деуге болады. Бірқатары қама
лып, ұзақ мерзімге сотталып, 

аты  лып жатса, кейбіреулеріне 
тағ  дыр ұзақ ғұмыр сыйлады. Со
лардың бірі Сталиннің шәкірті, 
кө сем өлгеннен кейін Кеңес 
Одағының Министрлер кеңесін 
басқарған Георгий Маленков еді. 

Ол тарихта ашаршылықтан, реп
рессиядан, ұжымдастырудан 
зар дап шегіп, әбден титықтаған 
кеңес шаруаларына қатысты сәтті 
реформалар жасап, оны өмірге 
енгізген үлкен шенеунік ретінде 
қалды. Соғыстан кейін Кеңес Ода
ғының ауыл шаруашылығы үлкен 
күйзеліске ұшыраған еді. Астық 
жетіспеді. Мемлекет шаруаны бұ
рынғыша қаланы, өнеркәсіптің асы
раушысы деп түсінгенімен, оларға 
қатысты ынталандыру тетіктері 
жа салмады. Барлық астық, мал 
өнімдері түгелімен мемлекетке сы
пырып алынды. Ауылдағы өмірдің 
ауыртпалығы соншалық, 19491953 
жылдары елде жұмысқа қабілетті 
адамдар саны 3,3 млнға кеміді. 
Олар жаппай қалаға көшті. Елдегі 
жағдайдың ауырлығынан 1952 
жылы енгізілген қосымша салық 
қабылданбады.

Георгий Маленков батыл ре
формаларды қолға алды. Бұл 
на  рықтың бастамасы еді. 1953 
жы лы ауылшаруашылық өнім де
рін мемлекеттік сатып алу баға
сы өсті. Нақты айтқанда, астық
ты сатып алу бағасы 7,4 есе, етті 
сатып алу бағасы 5,8 есе көте рілді. 
Колхоздардың өздерінде қала тын 
өнімдер көлемі ұлғайды. Ша руа
ларға ақы төлеу өсті. 19531955 
жылдары ынталандыру шаралары 
жемісін беріп, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіру көлемі анағұр
лым көбейді, халықтың елде 
тұ рақтану үдерісі жеделдеді. 
Ма ман  дардың пікірінше, ауыл ша 
руа шылығындағы тұрақты жағ
дай билікке толығымен Хрущев 
кел генше сақталды. 19541958 
жылдар кеңес деревнясы үшін 
оның тарихындағы ең сәтті жылдар 
болды. Бұл жылдары ауыл шаруа
шы  лығының ішкі жалпы өнімі 35 
процентке өсті. Реформаны ма
мандар Владимир Лениннің НЭП 
саясатының баламасы деп ба ға
лады. Өкінішке қарай, реформа 

ұзаққа бармады. 1965 жылдары 
Кеңес Одағының премьері Николай 
Косыгин реформа жасамақшы 
болды. Бірақ ол қолдау таппады.

Жалпы жоспарлы экономика 
сипаты қызық. Өзіндік құн, рен

табельділік жоғарыдан бекітіледі. 
Мұндағылардың тіршілігі мұңсыз, 
бар болғаны бұйрыққа бағыну ғана. 
Алып Кеңес Одағы өндірісінің бірі
нің шы ғынын екіншісі жабады. 
Бар лығын бірбіріне бағындырып, 
қиюластырып, ажырамастай етіп, 
желімдеп тастаған. Айталық, Қы
зылорданың целлюлоза өнді рі сі 
осындай еді. Жоспарлы шы ғын
мен жұмыс істейтін ірі кә сіп  орын 
кеңестік салтдәс түр бо йынша сыр
найлатып, кер ней летіп дегендей 
өмір сүріп жат ты. Сібір ден вагон
вагон ағаш келеді. Оларды ЦКЗ
ның өңдеу қондыр ғылары есепсіз 
жұтып жа тыр.

Осыдан бірнеше жыл бұрын 
осы зауыттың цех бастығы бол
ған Серікбай Қылышбаевпен жүз
десудің сәті түсті. Ол – нағыз қағаз 
өндірісінің маманы, Ленинградтың 
ағаш өңдеу институтының тү ле
гі еді. Біз білетін Сәкең – со нау 
партия дәуірінің өзінде білік ті
лігімен ЦКЗның негізгі цехын 
басқарып, абырой мен беделді 
адал еңбегімен жинаған азамат. 
Кеңес дәуірінде «ұлтшыл» деген 
атақты да иемденген. Ол кездің 
бұ зыла қоймайтын бір қағи да
сы – қазақ ұлтының өнер кәсіпті 
басқаруға қабілеті жет пейді де
генді алға тартушылар көп бола
тын. Қылышбаевтың міне зінің 
«ша тақтығынан» қызмет бас пал
дағынан өсу орнына алдынан үнемі 
кедергілер шығатын да тұратын. 
Алысыпжұлысып жүріп бедел 
жинау да қайдан оңай соқсын. 
Гофро цех – ЦКЗның басты буыны. 
Сәкең осы цехты 30 жыл басқарды. 
Тұтыну бұйымдарына арналған 
қораптар осында шығарылды. 
ЦКЗға күн сайын ағылып келіп 
жатқан Сібір ағашының тасқыны 
бір толастамайды. Гүрілдеп тұрған 
бір дәуір еді.  Біз Қылышбаевпен 
қайтыс болатынынан едәуір уақыт 
бұрын жүздескен едік. 

– Қызғылықты жайттан ха
бар бергім келеді, – деген еді цех 
бастығы сол жолы менің бір мә
се леге ынтызарлығымды сезіп. – 
Сек  сенінші жылдардың соңында 
Қа зақстанның қағазға деген сұ
ра нысын қанағаттандыру мақ
сатында Сыр күрішінің сабанын 
пай даланып, ЦКЗны қайта құ ру 
туралы әңгіме гугу шыға бас таған 
уақыт еді. Колбин кетіп, бі рінші 
хатшылыққа Нұрсұлтан Әбіш
ұлының сайланған кезі. Аяқ астынан 
қайдан түлен түрткені белгісіз, 
Одақтың Целлюлоза қағаз және 
ағаш өңдеу министрінің бірінші 
орынбасары Чуйко Қызылордаға 
келу ниетін білдірді. Өз басым 
ондаған жыл қызмет істегелі одақ
тық деңгейдегі осындай басшы
лардың ат басын бізге бұрмағанын 
анық білемін. Есесіне Қонаев та, 
Әшімов те талай рет алып өн
дірістің цехтарын аралап, жұ
мыс шы қызметкерлермен емен
жар қын жүздесіп, шаруа жайына 
қанықты. Кейін білдік, бұл сапар 
тегіннентегін болмағанға ұқсайды. 
Алматыдан Нұрекең, Мәскеуден 
министрдің бірінші орынбасары 
Қызылордада жолығып, қағаз 
мәселесін шешуді ұйғарған. 

Басшылықтың бәрі мәскеу
ліктің алдында құрдай жорғалап 
жүр. ЦКЗ қақпасының алдында 
күтпеген жағдай болды. Жалпы, 
топтан жекедара бөлініп шыққан 
Нұрекең (сірә, алдын ала жергілікті 
мамандар туралы дерекке қанық
қан болуы керек) менімен оңа
ша жүздесіп, тәжірибеме, қандай 
оқуды тәмамдап, осында қашан 
келгеніме, отбасыма дейін барлы
ғын сұрап алып, кенеттен: «Шы
ныңды айтшы, осы өнді ріс тен қағаз 
шығаруға бола ма?» де месі бар ма?! 
Аузыма қалай түскенін белмеймін, 
«Бұл бе кершілік» деппін сонда. 
«Сонда мына ларың не деп тұр?» 
деді бірінші хатшы қатқылдау 
үнмен. «Жаны ашымағасын айта 
береді ғой» дедім. Айтуын айтсам 
да, «Бірдеңені бүл діріп алған 
жоқпын ба?» дегендей көңіл
күйім бұзылып сала берді. Солақ 
екен Нұрсұлтан Әбішұлы: «Әкел 
қолыңды, айтқаның болады» де
гендей қолымды қысты. Өрек
піген жүрек дүрсілі сап тыйылды. 
Көңілім орнына түсті...

Одақтық министрдің орынба
сары апақсапақ уақытты пайда
ланып, ЦКЗны жекеше лендіру 
арқылы мемлекет қазынасын пай
даланып, жеке мүддесіне кор руп
циялық  сипаттағы әрекет жасауды 
көздеген. Ал ақшаны Қазақстан 
Совмині бөлу керек. Гәп қайда 
жа тыр? Бұл өкінішке қарай, сол 
уақыттың жиіркенішті көрінісі 
болатын. 

Өмір болмысы таңғажайып. 
Оны түсінуге кейде санасы құрғыр 
қабілетсіз. Қытайлықтар ұнамаған 
адамдарын «Өтпелі шақта туғыр» 
деп қарғайды екен. Әлгі оқиғаның 
өткеніне қазір 30 жылдан астам 
уақыт болды. Қазақстан қиын
қиын асуларды еңсерді. Өнеркәсіп, 
яғни, бизнес бүгінгі нарықтық 
қатынастарға бетбұрыс жасады. 
Нарықтық жобалардың барлығы 
қаншалықты сәтті өтіп жатыр, бұл 
сауалға жауап беру, меніңше, әлі  
күрделі. Бірақ біз басты нәрсені – 
әлемдік өркениетке жақын тұрған, 
ынталандыруға, еңбек етуге қы зы
ғушылық, мүдделілік таны та тын 
нарық қатынастарын құрып жа
тырмыз. 

Басты жетістігіміз – осы. 

√ Назарбаев Кеңес Одағында белгілі реформалардан 
кейін экономиканың тұйыққа тірелгенін, дүкен сөрелерінің 
тауарлардан бос қалғанын, қайта құру идеяларының құр 
сөзге айналғанын сынайды. Қазақстан Министрлер кеңесінің 
төрағасы осы орайда статистикалық мәліметтердегі 
экономиканың өсімі туралы деректердің нақты жағдаймен 
үйлеспейтінін, жағдайдың күн санап күрделі сипат алып 
бара жатқанын айтқан еді. Ол сондай-ақ экономикадағы 
тауар тапшылығын сынға ала отырып, оның өсімі үшін 
қажетті алғышарттар қалыптаспағанын, еңбек өнімділігі 
деген ұғымдардың мүлдем теріс сипат туғызып, нарықта 
миллиондаған, миллардтаған рубльдің тауарлармен 
қамтамасыз етілмеген ақшасы пайда болғанын мәлімдеді. 
Иә, Кеңес Одағы құлар алдындағы нарықтағы ушыққан 
жағдай тап осындай еді. 

√ Қазақстан, басқа да одақтас республикалар 
тәуелсіздігін жариялады. Ата-бабаларымыздың сан ғасырлар 
бойы армандаған ізгі мақсаты осылайша жүзеге асты. Бірақ 
сол жылдардың оқиғалары Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
қаншама ауыр болғанын айқын дәлелдеп берді. Империялық 
көзқарастан арылмаған Ресейден бойымызды аулақ ұстап, 
өз валютамызды ендіру өте құпия жағдайда жүргізілді. 
Шындығын айту керек, осынау ұлы қадамның соншалықты 
жасырын түрде жүргізілгенін жақсы білеміз. 1993 жылдың 
15 қарашасы күні облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Нәжмадин Мұсабаев бастаған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
қызметкерлерінен, журналистерден  құралған шағын топ 
«Сыр бойы» газетінде Үкіметтен арнайы келген жасырын 
пакетті ашып, ондағы материалдарды газетке жариялаған 
едік. Төл теңге осылайша дүниеге келді. Бұл бақытты күн еді.

ТӘУЕЛСІЗДІК САБАҚТАРЫ 
немесе біз нарыққа қалай көштік? 

Енді бір-екі айдан кейін 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық 
мерейтойын атап өтеміз. Біз 
үшін тарихи оқиға, үлкен 
мереке. Тарихқа үңілсек, 
болмыста тұрлаулы ештеңе 
жоқ, жаңа көнереді, көктеп- 
көгерген, әлемді сұсты 
айбарымен бағындырған 
талай империялар кезегі 
келгенде құрдымға кеткен. 
Ежелгі Рим, Византия 
империялары, тағысын- 
тағылар дегендей, бұл тізімді 
созуға бола береді... 

Жастық шағымдағы 
оқиғалар еске түседі. Жетпіс 
жыл бойы әлемді күш-
айбатымен сескендірген 
Кеңес Одағының шаңырағы 
шайқалып, босағасы 
сөгілгенінің куәсі болдық. 
Сәуегейлік айтушылар көп 
еді. Бірақ өз басым сол 
жүйенің әп-сәтте құлайтынын 
болжамағанымды жоққа 
шығарғым келмейді. Асқар 
Сүлейменов сол сәтте: 
«Базбіреулер СССР құлады 
деп қуанса, мен қайтып орала 
ма деп қорқамын» деген 
екен.

Жолдасбек 
АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»
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√ Осыдан бірнеше жыл бұрын осы зауыттың цех 
бастығы болған Серікбай Қылышбаевпен жүздесудің сәті 
түсті. Ол – нағыз қағаз өндірісінің маманы, Ленинградтың 
ағаш өңдеу институтының түлегі еді. Біз білетін Сәкең 
сонау партия дәуірінің өзінде біліктілігімен ЦКЗ-ның негізгі 
цехын басқарып, абырой мен беделді адал еңбегімен 
жинаған азамат. Кеңес дәуірінде «ұлтшыл» деген атақты 
да иемденген. Ол кездің бұзыла қоймайтын бір қағидасы 
– қазақ ұлтының өнеркәсіпті басқаруға қабілеті жетпейді 
дегенді алға тартушылар көп болатын. Қылышбаевтың 
мінезінің «шатақтығынан» қызмет баспалдағынан өсу 
орнына алдынан үнемі кедергілер шығатын да тұратын. 
Алысып-жұлысып жүріп бедел жинау да қайдан оңай соқсын. 
Гофро цех – ЦКЗ-ның басты буыны. Сәкең осы цехты 30 жыл 
басқарды. Тұтыну бұйымдарына арналған қораптар осында 
шығарылды. ЦКЗ-ға күн сайын ағылып келіп жатқан Сібір 
ағашының тасқыны бір толастамайды. Гүрілдеп тұрған бір 
дәуір еді.  Біз Қылышбаевпен қайтыс болатынынан едәуір 
уақыт бұрын жүздескен едік. 
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Қазіргі кезде 
ғалымдардың Арал теңізіне 
қатысты мәселелерге 
қызығушылығы қатты 
байқалады. Арал апатының 
зардабы тақырыбы 
аймақтық деңгейден 
әлдеқашан шығып кеткен. 
Бүгінде Қарақұм мен 
Қызылқұм шөлдерінің 
жалғасына айналатын жаңа 
Аралқұм шөлі пайда болуда. 
Кейбір сарапшылардың 
пікірінше, Арал теңізі қазіргі 
тартылу басталмай тұрып-ақ 
бірнеше рет кепкен және су 
деңгейінің өзгеруін циклдік 
деп атаған жөн.

Археологиялық 
және тарихи 
деректер не дейді?

Біздің заманымызға дейінгі І 
мыңжылдықтың басында Әмудария 
Арал ойпатын толығымен тол тыр
ды. Сырдария да оған бір мез гілде 
ағып жатқандықтан, теңіз өзінің 
максимальді деңгейіне жетті. 
Алайда, кейінгі тарихи ке зең
дерде Әмудария суы батысқа қарай 
бірнеше рет Сарықамыс ойысына 
бағытталып, салдарынан Арал 
теңізі тартылып отырды. Біздің 
заманымыздың І мың жылдығының 
ортасында – IVVI ғасырларда 
теңіз деңгейі айтарлықтай төмен
деген кез де болды. VІІ ғасырдан 
бастап ХІІІ ғасырға дейінгі ара
лықта  Әмудария ағысының бағы
ты қалпына келтіріліп, Арал те
ңізі қайтадан толды. Алайда, 
зерт теушілердің ай туынша, ХІІІ ға
сырдың басында моңғол шапқын
шылығы кезінде өзеннің төменгі 
ағысындағы су ландыру жүйелері 
бұзылып, Әму дарияның ірі сағалық 
салалары қайта бұрылды. Келесі 
осындай өзгеріс шамамен Хорезмді 
Әмір Темір басып алғаннан кейін 
болды. Оның әскерлері каналдар 
мен су бұру жүйелерін толығымен 
бұзды. Ақыры Арал теңізі жағалауы 
кері кетті. Бұл –  шамамен ХІV 
ғасырдың аяғы.

Геологиялық зерттеулер көр
сет кендей, Арал теңізі үнемі то
лып тұрған жоқ. Оның жоғары 
(транс грессиялар) және төмен 
(регрессиялар) кезеңдері болды. 
Көлдің көлемі бірнеше рет және 
соңғы ғасырларда өте күрт өзгерді. 
Бұл ауытқулар Арал аймағының 
өмір салтына және адамдардың 
қоныстануына әсер етті.

Тарихшылар теңіз туралы 
ежел гі қолжазбаларда айтады, ал 
араб тарихшылары мен географ
тары оны X ғасырдан бастап егжей
тегжейлі сипаттап, Кердері, Хорезм 
немесе Жендт көлі деп те атайды. 
Шамамен сол уақытта ол ежелгі 
карталарда пайда бола бастады.

Дереккөздерде күрт өзгеріс
тердің бірнеше дәлелдері келті
рілген:

1221 жыл – Шыңғыс хан ның 
суару жүйелерін бұзуы, Әмуда
рия ның (Өзбой өзені арқылы) 
Каспийге бұрылуы;

1417 жыл – Арал теңізінің 
жоғалуы (ХафизиАбру);

1573 жыл – Әмударияның 
Арал ға қайта бұрылуы (Әбілғазы);

1627 жыл – «Книги большого 
чер тежа» еңбегіндегі Көк теңіз.

2000 жыл – Арал теңізінің ор
та ғасырларда тартылып кетуі нің 
нақты дәлелі – «Кердері1», «Кер
дері2» кесенелері мен «Арал асар» 
қонысының табылуы.

Тамыз айында Қазақнеміс 
уни верситеті мен Германияның 
сырт қы істер министрлігінің «ES
ERA» жобасы аясында Арал теңізі 
айма ғында кешенді зерттеулер 
экспе дициясы ізденіс жұмыстарын 
жүргізді. Геоморфологтар, гидро
логтар тобынан бөлек, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни вер
ситетінің археологтар тобы экспе
ди ция жұмысына қатыстық. Зерт
теу жұмыстарының басы – Арал 
қаласында орналасқан «Барса
кел  мес». Барлау жұмыстарының 
нәтижелерін айтпас бұрын, теңіз 
ұлтанынан табылған археоло гия
лық нысандардың зерттелу тари
хына тоқталсам.  

«Арал 
Атлантидасының» 
ашылуы
«2000 жылы Арал теңізінің кеп

кен табанынан шыққан жәдігерлер 
жергілікті тұрғындарды дүр сіл
кін дірді» деп жазады алғаш зерт

теулерін жүргізген ар хеолог 
Т.Мә  миев. Арал өңірі хал қы эко ло
гиялық күйзелісте отыр ған дықтан 
әрбір құбылысқа алаң даушылық 
білдіріп ғалым дардың зерт теу
лерін талап етеді. Осылайша, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
уни верситетінің ға лымдары мен 
студенттерінен құ ралған Арал 
экс педициясы белгісіз нысанға 
аттанады. 

Экспедицияға академик 
К.Бай пақов, профессор, тарих 
ғы  лымдарының кандидаты 
А.Ай  досов ғылыми жетекшілік 
жа саса, құрамында антрополог 
О.Исмағұлов, археологтар Т.Мә
миев, Е.Смағұлов, архитек торлар 
А.Жүнісқожаев, Ж.Жылысбаев, 
эко логжазушы С.Жұбатырұлы 
бол ды.    

2001 жылы алдыңғы жағалау 
сызығынан 100120 шақырым 
ше  гінген Арал теңізінің құрғақ 
түбінде тас пен күйдірілген кір
піштен салынған монументалды 
ғимарат табылды. Алғашқы ізде
ніс жұмыстары барысында  кесене 
XIIXIV ғасырларға, кейінірек бұл 
мерзім нақты ла нып, XIV ғасырға 
жатқызылды.

Бұл жерде ортағасырлық қо
ныстың, үлкен ғимараттың жа
нындағы қорымның, тастан және 
күйдірілген кірпіштен салынған 
кесененің табылуы, қайтадан тар
тылып жатқан Арал түбіндегі ар
хеологиялық ескерткіштерге ға
лымдар назарын аудартты.

Ортағасырлық жазба дерек
терде Арал «Кердері теңізі» деп 
аталғаны белгілі. Сондықтан, Арал 
теңізінің кепкен табанынан та
былған бұл ескерткішке «Кер дері» 
кесенесі деген атау берілген. 2001 
жылы «Кердері1» кесенесіне қазба 
салынды.

2004 жылы қазан айының 
аяғы мен қарашаның басында 
Ә.Марғұлан атындағы Археология 
институты мен Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті бірлескен архео ло
гиялық экспедициясы кешенді 
зерт теулер жүргізді. Бұл зерттеулер 
ортағасырлық қоныс пен «Кер
дері2» кесенесін қамтыды. Айта 
кету керек, Арал табанында зерт
теулерін жүргізген осы экспе
ди цияларды ұйымдастырған сол 
кезеңдегі университет ректоры 
Қ.Бисенов.

Алғашқы зерттеулер бұл ны 
сандардағы терең ғылыми жұ
мыстарға негіз болып, мемлекеттік 
«Мәдени мұра» бағдарламасы 
ая сында жалғасын тапты. «Кер
дері» кесенелері мен «Арал асар» 
қонысы жайлы көп теген ғылыми 
еңбектер жарық көріп, бүгінде 
ғылыми айналымға еніп кетті. 

Жаңа 
зерттеулердің 
мақсаты
Жоғарыда атап өткендей, 

биылғы барлау жұмыстары осы үш 
нысанды қамтыды. Мақсатымыз 
– қайта шолып, желмен ашылып 
қалған археологиялық жәдігерлерді 
жинастырып, зертханалық талдау, 
зерттеу мақсатында анализдер 
алу. Экспедиция құрамында Қор
қыт ата университетінен осы жол
дардың авторы, «Рухани жаң
ғыру» орталығы мен облыстық 
ескерткіштерді қорғау мекемесінің 

жас мамандары Б.Әлибай мен 
М.Жүсіпназар болды.

Ескерткіштер орналасқан ай
мақтың соңғы жиырма жылдағы 
сипаты мүлде басқа. Кейбір жерді 
өсімдіктер жамылғысы жапса, кей
бірін тұз бен құм басып, ша ғын 
төбешіктер пайда болған, яғни, 
ескерткіштердің алғаш анық

талған кездегі жайкүйі өзгер ген. 
Жалпы теңіз ұлтанында осын
дай жағдай қалыптасқан. «Барса
келмес» құрлығына барар жолда 
өсімдіктермен қатар, қарақұйрық, 
қоян мен борсықтың кездесуі 
тартылған теңіз табанында жаңа 
тіршіліктің қалыптасқанын көр
сетті. Бірақ, бұл жайттар эколо
гиялық жағдайды жақсартты деу
ге келмейді. Таңнан басталған 
тұз ды боран күн батқанша соғып, 

ескерткіш маңына түнеу мүмкін 
болмай, «Барсакелмес» қыратының 
етегіндегі қалың сексеуіл ішіне 
барып, лагерь тіктік.

«Арал асар» қонысында 
анализдер алу мақсатында шағын 
шурф салып, керамика сынықтары 
мен мал сүйектері табылды. 
Қоныстың беткі қабатынан екі күміс 
теңге табылуы экспедициямыздың 
басты олжасы болды. Ондағы 
жазулар мен соғылған жылдары 
қоныстың өмір сүрген мерзімін 
нақтылай түспек.

«Арал асар» 
қала ма, 
қоныс па?
Алғашқы зерттеулер жайлы 

деректерді қарап отырсаңыз, кө
бісінде қалашық деп беріледі. 
Ака демик К.Байпақовтың ғалым 
А.Айдосов жайлы естелігінде 
табылған ежелгі қаланы «Арал асар» 
деп атауды Абылай Ханкерейұлы 
ұсынды деп жазады. Бұл атау Арал 
маңы археологиясында жақсы 
қабылданып, тез сіңісіп кетті.

Менің пайымдауымша, бұл бе
кініссіз ортағасырлық қоныс, яғни, 
ірі ауыл болған. Бірнеше ғасыр өмір 
сүрген қоныста бекіністі дуалдар 
іздері, жалпы жоспары жоқ. Әрине 
500600 жыл бойы 30 метрге жуық 
терең судың астында жатқандықтан 
сақталмауы да мүмкін. Бірақ, саз 
кесектен тұрғызылған үйлердің 
сұлбасы сақталған. Сондықтан қала 
емес, ортағасырлық үлкен қоныс 
деп атаған жөн. 

«Арал асар»
қонысы
Арал ауданы Қаратерең ауылы

нан 62 шақырым жерде орна ласқан 
қоныс құрылысының қам кесектен 

тұрғызылған үйлерін те ңіз суы 
толықтай жуыпшайып кеткен. 
Кезінде қала арқылы өтетін ені 
22,5 м су жүрген каналдың іздері 
сол заманда мұнда ирригациялық 
жүйенің болғанын айғақтайды. 
Шамасы ортағасырлық тұрғындар 
Сырдария өзенінің са ғасынан су 
тартқан болуы мүмкін. 

Қоныстың жалпы ауданы – 
6 гектар. Оның үстіңгі қабаты 
бір кездері қайнаған тіршіліктің 
қарқынды дамығанын көрсетеді. 
Үлкен көлемдегі диірмен тас
тар, керамикалық ыдыстар, темір 
және қола бұйымдар бөлікте рінің 
табылуын құм мен қабыр шық
тардан түзілген шөгінді қабат 
айғақтайды. Мәдени қабатының 
қалыңдығы небәрі 1520 см. Осы 
аймақтағы  тіршілік іздерін көр

сететін қабат көміліп қалған. 
Орталық бөлігі (190х136м) сопақ
ша кел ген, жоғарғы қабаты тегіс 
(ең биік нүктесі 20 смге дейін 
жетеді), солтүстіктен оңтүстікке 
қарай со зылып жатыр. Кішігірім 
бе дер лі төмпешіктер (15 смге 
дейін) бір кездегі құрылыс іздерін 
аңғар тады. Солтүстігі мен батыс 
жағы суы тартылған арналармен 
(ені 56 м, тереңдігі 3040 см) және 
ашық алаңқайлармен шектеседі. 
Қоныстан табылған археологиялық 
заттар негізінде ғалымдар XIV 
XV ғасырларда өмір сүрді деп 
топшылайды. 

Егін егу қоныс тұрғындарының 
негізгі кәсіптерінің бірі болған. 
Көбіне  дәнді дақылдар өсірген 
болса керек. Суда өсетін арамшөп 
тозаңдарын зерттеген палинологтар 
«Арал асар»  тұрғындарының күріш 
өсіруі мүмкін екендігін болжады. 
Көп кездесетін диірмен тастар мен 
бөлмелерден табылған ұн, астық 
сақтауға арналған ірі хұмдар астық 
өсіріліп, ұн өндіретін диірменнің 
көп болғандығын білдіреді.

«Кердері-1» 
кесенесі
Арал теңізінің кепкен таба

нында, ескі арнаның бойында 
орналасқан. Ол «Кердері2» ке
сенесі мен «Арал асар» қонысынан 
солтүстікке қарай қашық орналас

қан дықтан, тауып бару қиын бол
ды. Сол себепті ол жайлы көп 
айтылмайды және тізімге де алын
баған. Бірақ, кесенеде Т.Мәмиев 
қазба жұмыстарын жүргізген.

Жалпы көлемі 50 м², биіктігі 2 
метрдей. Ұзындығы 23 м, ені 8 м. 
Кесенесі екі камералы. Үлкені 6х10 
м, кішісі 5х5 м құрайды. Іргетасы 
үш жағы қашап өңделген жергілікті 
ірі тастардан қаланған. 

Солтүстік бөлмесінде 4х4 м 

көлемінде балхи сәулет әдісімен 
шаршы қыш кірпіштен қаланған 
сағана (көрхана) орналасқан. Ал 
оңтүстік бөлмесі – зиратхана. 
Батысында 1,5х5 м өлшемде алып 
намазханасы, сыртында михрабы 
бар. Бұдан жұма намаз оқитын 
мешіт ретінде де қызмет жасағанын 
байқауға болады.  

«Кердері-2» 
кесенесі
Ғасырлар бойы су астында 

жатқан кесененің қазбаға дейінгі 
биіктігі 1,6 м болатын. Кесене 
орнында қалыптасқан төбешіктің 
батыс жағы жайпақ, ал шығыс 
жағы тіктеу келген. Төбенің жо
ғарғы жағында көлемі 25х25х5 см 
болатын ортағасырлық дәстүрлі 
күйдірілген кірпіштер мен олардың 
сынықтары шашылып жатты.

Археологиялық зерттеу бары
сында кесене қабырғалары әлемнің 
төрт бұрышына бағытталған, тік
бұрыш болғаны анықталады. Жо

ғарғы қабатынан көп мөлшерде 
табылған кесене қабырғаларындағы 
кірпіштер (25х25х5 см) жалпағынан 
қаланған. Едәуір жақсы сақталған 
оңтүстікбатыс қабырғасының 
биік тігі 7 қатар қаланған кірпіш 
дең  гейінде. 

Кесене көлемі 5,5х5,5 м 
болатын шаршы түріндегі 
көрханадан тұрады. Кесененің 
есігі батыс қабырғасының 
бойында болған және ол бір 
кездері өсімдік, геометриялық 
және эпиграфикалық нақышта 
безендірілген. Көк және көгілдір 
түсті сырмен қапталған кірпіштен 
қаланған портал түрінде салынған. 
Кесененің төбесі күмбезделіп 
жабылғаны анық. Күмбезі көрхана 

бөлмесінің төбесін жауып тұрған. 
Осы жерден табылған дөңгелек 
келген декоративтік кірпіштердің 
сынықтары (арка жақтауы) арка 
нишасының архивольті нишаның 
бұрышына тұрғызылған ширек ба
ғанға тіреліп қаланғанын білдіреді. 

Қабірлердің бірінде өзінің 
құй рығын тістеп тұрған мысық 
тұ қымдас жыртқыштың бейнесі 
са лынған сырғалар табылды. Көр
ха наның оңтүстікбатыс бұры
шын да, еденге төселген тақта ас
тынан хұмға салынған металдан 
жасалған орақтар, айырлар шықты. 
Кесене мен қорымды ХІV ғасырға  
жатқызуға болады. Құрылысқа 
жақын маңнан қыш күйдірген үш 
пештің орны табылды. 

«Кердері2»ні археологиялық 
зерттеу оның керемет құрылыс 
екенін көрсетті. Табылған олжа
лардың ішіндегі ең қызықтылары 
– оймыш өрнегі бар сырланған 
терракота тақтасы. Безендіру тақ
таларының сынықтарына жасал
ған салыстыру сараптамасы осын
дай өрнектер стилі мен тәсілі 
ортаазиялық (Хорезм), ал кеңірек 
алар болсақ, XIV ғасырдағы ал
тынордалық ескерткіштерге тән 
екенін көрсетті. Порталдың П 
үлгідегі жақтауындағы негізгі өр
нектелген белдеуі оймыш сыр
ланған терракота мен штамптың 
құрамдастырылған тәсілімен орын
далған. Геометриялық өрнектердің 
күрделі өрілуі оймышпен түзетіл
ген, ал ұсақ тармақтар мен ою 
өрнектері штамппен басылған. 
Көркемдік әсері – көгілдір түстің 
түрлі түске құбылуында.

Арал теңізінің суы тартылған 
табанынан ертедегі тіршілік із
де рінің анықталуы осы өңір тұр
ғындарының жоғары эколо гиялық 
қауіпті жағдайға қа шанда бейім 
болғанын дәлел дейді. Cырланған 
оймыш кірпіштермен, көркем 
қыштармен безендірілген тамаша 
қабір өзінің зері мен сәулеті жа
ғынан ортағасырлық Хо резмнің 
ін жуі саналатын Үрге ніштегі 
Надж меддиниКубра ке сенесін 
еске салады. Ол «Арал асар» 
тұрғындарының бай рухани әлемі 
ғана емес, сонымен қатар, қандай 
жағдай болса да өз туысқан
дарының дәстүрін  сақтау  мен 
құрметтеудің куәсі саналады. 

Бір замандарда гүлденген қа
лалар мен сәулет ескерткіштері 
табиғаттың тылсым күштерінің 
салдарынан су астында қалып, 
осы заманда Арал суы тартылған 
кезде теңіздің табанынан табылып 
жатқан жағдайда, қазақтың қандай 

жерін алсаң да, киелі географиялық 
орта екендігін көрсетеді. Солардың 
қатарындағы жәдігерлердің біре
гейі – «Арал асар» қонысы мен 
«Кердері» кесенелері. Оларды 
зерт  теу жүздеген жылдар бойы су 
астында жатқан бабалар мұрасынан 
хабар алуға мүмкіндік береді.

Әзілхан ТӘЖЕКЕЕВ, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университеті 
«Археология және 

этнография» ғылыми 
орталығының жетекшісі, 

тарих ғылымдарының 
кандидаты

ТЕҢІЗ 
ТАБАНЫНДАҒЫ 
ТІРШІЛІК ІЗДЕРІ 

Академик К.М. Байпақов басқарған экспедиция. 
Арал, Қаратерең ауылы, қазан 2004 жыл. 
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Он сегіз жасында от кешіп, 
отыз бес жыл ел тыныштығын кү
зеткен Маханбет әкенің ғасырлық 
ғұмыры талай тар жол, тайғақ 
кешуден өтіп, қайсарлық пен 
адал дықтың ақ туын кірлетпеген 
қадірімен қымбат.

1925 жылы Жалағаш ауданы 
Еңбек ауылдық кеңесіне қарасты 
«Ынтымақ» колхозында дүниеге 
келген Маханбет жетіжылдық 
мектепті бітірісімен әскер қата
рына алынып, 1943 жылы Чита 
облысы Забайкал әскери окру
гінің 36армиясының 9 полкі 
құрамында соғысқа кірген. 

Бұл неміс басқыншыларының 
жеті кессең кесірткедей әлі қа
латын жыланша қарсыласып 
жат қан бір кезеңі болатын. Сон
дықтан, жаумен бетпебет келген 
Бержанов аз уақытта небір қыр
ғынды бастан өткерді. Соғыс 
деген сөзге сипаттап сыйғызатын 
нәрсе емес. Зәреңді зәр түбіне 
жіберіп ысылдаған снаряд ұшып 
келе жатады, солдаттар ба сын 
қолымен қорғалап жерге жата 
қалысады. Бұл өзі екі ала қа нымен 
бетін жауып, «мен жоқ пын» 
деген баланың қылығы се кілді 
еді. Тілінен от жалақ таған темір 
қалта қолыңмен қор ғанғаныңды 
қайтсін. Бұрқ ете қалады, сәлден 
соң көзін ашқан адам жанында 
денесі жоқ қол, аяқтардың ағаш 
секілді шашылып жатқанын кө
реді.

Осы сұмдықтың куәсі болған 
әкелеріміздің жаны беріш, тәні 
құрыш шығар. Ал, ауылда әйелдер 
қайғы арқалаған қара қағаздарды 
жоқтауға айналдырып, аспанды 
күңірентті.

Құдайау, көрдім тағы 
жазғаныңды,

Ағыздың жасымды емес, 
көз қанымды.

Құраны, құдайы жоқ 
сұм неміске,

Құрбан ғып неге бердің 
боздағымды...

Айтыпайтпай не керек, 
қан ша арыстың асыл сүйегі 
алыс жер лерде қалды. «Қырық 
жыл қыр ғын болса да ажалды 
өледі», аждаһа арпалысынан 
аман шыққан  Бержанов мұнан 
әрі Қиыр Шығысқа аттанады. 
Жоғары Бас қолбасшының 1945 
жылдың 23 тамыздағы бұй ры
ғымен жапондықтармен со ғыста 
көрсеткен әскери қызметі үшін 
мақтау алады.

Сөйтіп, екі соғыстың есігін 
жапқан Маханбет 1946 жылы 
Чита облысының 79разъе зін
дегі артил лериялық бата льонда 
писарьконтинармус, радиоте ле
графист, Даурия стансасында ор
наласқан 275байланыс батальо
нында штаб тың аға писары болып 
әс кери қызмет атқарады.

Осылайша, омырауында «ІІ 
дәрежелі Отан соғысы» ордені, 
«Жапонияны жеңгені үшін», 
«Әскери ерлігі үшін» медальдары 
жарқыраған жеңіс жауынгері 
елге оралады. Соғыстан кейінгі 
жадау тұрмыс, жартыланған 
тірлікті тіктеу үшін ел ішіндегі 
тәртіп сақшылығы да аса қажет 
болатын. Сондықтан жергілікті 
өкімет басшылығы соғыстан соң 
айбынды, ақиқатқа берік, ісіне 
бекем азаматтарды милиция қыз
метіне тартты. Сондай сыннан 
өткен жас жігіт Маханбет Бер
жанов Қазақ ССР әскери комис
сариатының жолдамасымен 
Жа   лағаш аудандық ішкі істер 
бө ліміне қатардағы милиционер 
болып жұмысқа орналасты.

Сол күннен Маханбеттің бей
біт өмірде де әскери тәртіппен 
атқарылатын қызметі басталады. 

19481975 жылдар аралы
ғында Жалағаш, Қармақшы, 
Арал, Тереңөзек аудандық ішкі 
істер бөлімдерінде жедел уәкіл, 
аға уәкіл, бөлім бастығының 
орынбасары болып қызмет етеді.
КСРО Ішкі істер министрлігінің 

жоғары мектебін сырттай оқып 
бітіреді.

19751983 жылдар  аралы
ғында Қармақшы аудандық ішкі  
істер бөлімінің бастығы болып 
бекітіледі. Мемлекеттің тоғыз 
қабат, тор көзді сауыты – заңды 
қадірлеген азамат күндізтүні 
тынымсыз жұмыс атқара жүріп, 
қарапайым халықтың да мүддесін 
еш уақытта ұмытпайтын. «Заң 
– адам пайдасына жазылады, 
адам – заң үшін тумайды» деген 
қағиданы да ұстанып, қателіктен 
қылмыс іздемей, жерлестерін 
халқадірінше тәртіпке үндеп, 
талай тентекті жазасызақ жолға 
салған кездері болды. «Жақсылық 
ағаш басында, жамандық аяқ 
астында», жұрт ішінде ұрыс
керіс, зілсіз жанжал кездесіп 
қалады. Мұндайда, Бержановтың 
кеңсесіне кірген бұзық есіктен 
тәртіпті болып шығады. 

Ал, қылпыған қылмыстың 
со ңына шырақ алып түсіп, шын
дықты ашу – милиция бастығы 
Маханбеттің өзі ісіне адал бе
рілгендігін паш етті.

Тереңөзек аудандық ішкі 
істер бөлімін басқарып тұрғанда 
сонау Саратовтан тергеушіні пы
шақтап, із суытып кеткен қаш
қын Маханбет Бержанов ұйым
дастырған операциямен «Абыла» 
разьездінен ұстал ды. Сонда ау
дандық мили ция бастығы қа
тардағы қызметкерлермен бір ге 
жаяулап жүрді. Үстелінде оты
рып, сағат сайын есеп сұраған 
жоқ. Мұндай істің нәтиже бермеуі 
мүмкін бе? Адал жанның аз сөзге 
сыймайтын мұндай оқиғалары 
көп.

Маханбет Бержанов қай жер
де қызмет етсе де, сол жердің 
төл баласындай болды. Адамды 
жат санау, туыстыққа тартып 
ту ралықтан аттау оның жан та
биғатында жоқ мінез еді. Міне, 
осы адамилығымен де көпке 
сыйлы болды, ортасында құр
метке бөленді.

Соңғы қызметі Қармақшы 
аудандық ішкі істер бөлімін 
9 жыл 6 ай басқарып, зейнет 
демалысына шықты. Шаршадым, 
шалдықтым демей, өзін ылғи 
сергек ұстап, ақыл сұраған ке
йінгі құқық қызметкерлеріне 
тәжірибесін үйретуден жалық
пады. Бүгінгі күні «Біз Бер
жановтың мектебіненбіз» дейтін 
кісілерді әр жерден кездестіруге 
болады. Маханбет әкей ағайын
ның бірлігіне, туыстың тату
лығына ұйтқы болды. Халықтың 
құрметіне бөленді.  

Оның Сырдария ауданының 
құрметті азаматы атағын алуы 
да – осындай азаматтық деңгей, 
адами өлшемнің айғағы.

Зайыбы Сәменова Тынымкүл 
апа екеуі алты қыз, бір ұл 
тәрбиелеп өсіріп, олардан ұрпақ 
көрді, шөбере сүйді. Алпыс алты 
жыл ерін қадірлеген отанасы  Ты
нымкүл ана 2014 жылы дүниеден 
өтті.

Тірмізік тірліктің салмағын 
арқаға артса да, белі бүгілмеген 
Маханбет Бержанов ұзақ жасау
дың, ұжданды өмір сүрудің үл
гісін көрсетті. «Ішімдікті жек 
көріп, темекі, насыбай секілді 
жат әдеттен аулақ болатын. 
Қарт болып қолына таяқ ұстаған 
жоқ. Өте қарапайым, кішіпейіл, 
мақ танып сөйлеуді, өзім деуді 
ұнат пайтын. Тоқсаннан асқан 
шағында да газет журналдарды 
оқып, ел жаңалықтарына қуанып 
отыратын. Бөлмесіндегі үстелінде 
үнемі «Егемен Қазақстан», «Сыр 
бойы» газеттері жататын», – дейді 
Маханбет әкенің замандастары.

Бүгінде әке жолын қуған 
ұлы Қайрат құқық саласында 
абыройлы қызмет атқарып келеді. 
Ал, алты қыз алты шаңырақтың 
отын шалқытып отыр.

Тоқсан бес жасқа толып, елдің 
тыныштығын, балаларының ба
қытын тілеген Маханбет әке 2020 
жылы бақилық сапарға аттанды.

Ұлы Отан соғысы және еңбек 
ардагері, ішкі істер саласының 
сайыпқыраны, полиция полковнигі, 
Сырдария ауданының құрметті 
азаматы Маханбет Бержановтың 
өміржолы – құқық 
саласына ғана емес, 
барша Сыр елінің 
кейінгі жастарына өнеге 
боларлық баян.

ЕРЛІК ДАҢҚЫ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

ТЫНЫШТЫҚ 
ТҰҒЫРЫНДАҒЫ 
ТҰЛҒА

1990 жылдың 1 қаңтарынан 
Арал аудандық дербес радио ха
барын тарату редакциясы құ
ры лып, өз жұмысын бастаған 
бо латын. Сәл шегініс жасасақ, 
1989 жылы Сырдария аудандық 
«Сырдария» газеті редакциясы 
жа нындағы радио хабарын 
ұйым  дастыру бөлімінде жұмыс 
істеп жүрген кезімде облыс тық 
телерадио комитетіне шақыры
лып, соңғы хабарлар редакция
сына аға редактор қызметіне 
таға йындалғанмын. Қазақ бөлі
мінде университетте бірге оқы
ған журналист Айғанша Ысқа
қова бар. Менің алдымда бұл 
қызметті белгілі ақын Жанұзақ 
Қожабергенов ұзақ жыл атқарып, 
басқа жұмысқа ауысыпты.

Елден бұрын ерте келеміз де, 
телефонмен барлық аудандардың 
газет редакцияларына хабарласып, 
жа ңалықтарын жинап аламыз. 
Осы лай жұмыс жүріп жатқан. 
Сол жылдың желтоқсан айында 
об лыстың үш ауданында – Те
реңөзек, Қазалы, Аралда дербес 
аудандық радио хабарын тарату 
редакциялары ашылатын болды.

Аралға баруға бірден келі
сімімді бердім. Келу бойына 
өзім мен бірге істейтін қызметкер
лерімді жинақтадым. Редакцияның 
штат бірлігі кесте бойынша 3 адам. 
Бірақ мен оны жұмыс ыңғайына 
қарай төрт адамға жасақтадым, 
яғни, жауапты редактор мен, ре
дактор Толыбай Абылаев, дик
тор Гүлфайруз Басықарақызы, 
оператор Тілеген Әбекенов болып  
аудандық радиода жұмыс істедік.

Біз келгеннен кейін «Толқын» 
газеті жанындағы радио хаба
рын ұйымдастыру бөлімі жабы
лып, бар жауапкершілікті өз 
қо лымызға алдық. Аудандық ре
дакция жанындағы радио хаба
рын ұйымдастыру бөлімінде ұзақ 
жылдар бойы журналист Аман
келді Өткелбаев жұмыс істеген. Бұл 
штат қысқарған соң, ол аудандық 
өлкетану музейіне ғылыми қыз
меткер болып ауысты. Бізге дейін 
радио студиясы аудандық телеком 
жанында болатын. Аудандық ат
қару комитетіне арнайы хат жол
дап, «Арал» қонақ үйінің бірінші 
қабатынан төрт бөлмелі жай ал
дық. Екі бөлмені студияға арнап, 
қалған екі бөлмеде журналистер 
отырдық.

Аудандық партия комитетінің 
қоймасынан ауысқан жазу стол
дары мен орындықтар алып, кең

семізді жабдықтадық. Студия 
бөл месінің ішін дыбыс жаңғырт
пайтын жұмсақ материалдармен 
қаптап, талапқа сай әзірледік. 
Облыстық радио комитетінен жаңа 
үлгідегі жазу, монтаждау маг
нитофондарын алып құрдық. Тә
жірибем болғандықтан, аудандық 
радио ре дакциясын сақадай сай 
әзірледік.

Жұмысты жоспарлы түрде 
жүргізіп, әр апталық хабарда кімді 
сөйлетіп, қандай мәселе көтереміз, 
қай саланы қамтимыз дегендей 
берілетін хабарларымызды айқын
дап аламыз. Радио хабарын негі
зінен редактор Толыбай Абылаев 
әзірлейді. Диктор Гүлфайруз бен 
оператор Тілеген күнделікті ха
барды алдын ала таспаға жазып, 
дайындап қояды. Мен ха  бардың 
сапасын, мазмұнын ба қы
лаймын. Тілшілеріміз бен ақын
жырауларымыз бірінен соң бірі 
келіп тұратын. Радио редак циясы 
қонақтардан арыл майтын. Олар 
кешкілік хабардан өз дауыстарын 
тыңдап, отбасымен марқайып 
қалатын. Аудандық радио хабары 
аптасына үш рет, газет шықпайтын 
күн дері – дүйсенбі, сәрсенбі, 
жұмада кешкі сағат 18.45те 
беріле тін. Эфир уақыты 15 минут 
болып бел гіленген. Алғашында 
хаба рымыз бұрынғыдай радио 
желісі арқылы тарап жүрді. Кейін 
ау дандық телеорталықпен байла
ныс орнатып, радио хабарын әуе 
толқынына шығаруға қол жет
кіздік. Соның нәтижесінде біз дің 
хабарымызды ауданның барлық 
тұрғындары үйде де, түзде де ра
диоқабылдағыш арқылы тың
дайтын болды.

Ол кездері аудандық радио
ның белсенді тілшілері мен ав
торлары көп болатын. Солардың 
ішінде экологжурналист Хамза 
Суханберлин Аралдың эколо
гия лық мәселелерін көтерген ма
қалаларымен эфирден түспейтін. 
Ұстаздар Зиянсыз Баймаханов, 
Әмір Баймағамбетов әр салаға 
қалам тартып, өз дауыстарымен 
жиі шығып тұратын. Жас ақындар 
Бекұзақ Тәңірбергенов, Оңталап 
Базаралиевтің, әнші Жаңылсын 
Жәрменованың әнжырларын бе
ріп, тұсауын кесіп, сәт сапар ті
легенбіз. 

Аудандық радио ауданның 
барлық саласына, яғни қоғамдық
саяси, әлеуметтікэкономикалық, 
ауылшаруашылықөндірістік, 
әде бимәдени өміріне етене ара

ласып, алуан тақырыпта мате
ри алдар жариялап тұрды. Ол  
тар тылған Арал тағдыры, Арал 
өңі рінің экологиялық қасіреті 
әлем дік деңгейде көтеріліп, ушы
ғып тұрған уақыт еді. «Арал 
тағдыры – адам тағдыры» ай
дары ұранымызға айналып, та
қы  рыбымыздың туы болды. 
Сон  дықтан Арал тағдырына бай
ланысты аудандық, облыстық, рес
публикалық, тіпті әлемдік жаңа
лықтарды да қалдырмай іздене 
жариялап отырдық. Оның үстіне 
Аралда айтулы оқиғалар жиі бо
лып жатты.

Сөзіміз дәлелді болу үшін әлі 
күнге дейін өзімнің архивімде 
сақталған 1992 жылғы қаңтар 
айының 3і күнгі радио хабарының 
желісін қысқаша назарға ұсынуды 
жөн көрдім.

Әуелі музыка, «Арал вальсі» 
әні.

«Аралдан сөйлеп тұрмыз. Ау
дандық радионың кезекті хабарын 
бастаймыз. Жергілікті уақыт 18 
сағат 45 минут.

Бүгінгі хабарымызда:
Соңғы хабарлар. «Арал тағ

дыры – адам тағдыры», «Арал
дықтарды әлеуметтік жағынан 
қорғай білейік» атты хабарымызды 
тыңдай аласыздар..» деп баста
латын. Хабарда Халықаралық 
«АралАзияҚазақстан» қоғамдық 
комитетінде бұқаралық ақпарат 
құралдары қызметкерлеріне ар
налған баспасөз конференциясы 
өткені, оны қоғамдық ко митетінің 
президенті М.Шаханов ашып, 
хабарлама жасағаны ай тылған. 
Экологиялық апатқа ұшы раған 
Арал теңізі мен осы аймақты 
мекендеуші тұрғындарға көмек 
көрсету ісі, кейінгі жылдарда атқа
рылған көптеген жұмыстардың 
нәтижесінде нақты жемісін бере 
бастауы сөз болды. Осы орайда 
көңілге қуаныш ұялататын бір 
хабар – Арал проблемасы әлем 
жұртшылығының назарына ілігіп, 
оған деген ынтаықыласының арта 
түсуі, Арал проблемасының аса 
жоғары халықаралық деңгейде 
қарастырыла бастауының тағы 
бір нақты көрінісі Біріккен Ұлттар 
Ұйымының экология жөніндегі 
басты ұйымы ЮНЕПтің таяуда 
ашылатын мәжілісінің күн тәр
тібінде осы Арал мәселесін ен
гізуі талқыланғаны да толықтай 
айтылды.

«Сіздердің тыңдағандарыңыз 
«Арал тағдыры – адам тағдыры» 
атты хабар.

Енді «Аралдықтарды әлеумет
тік жағынан қорғай білейік» ат ты 
хабарымызды бастаймыз. Өт кен 
сенбіде қаладағы орталық алаңда 
азаматтық «Азат» қоз ғалысы қа
лалық бөлімшесінің ұйым дас
тыруымен нарықтық жағдайда 
ха  лықты әлеуметтік жағынан 
қор ғау мақсатына арналған ми
тинг өтті. Оған 5 мыңға жуық 
адам қатысты. Митингті «Азат» 
қоз ғалысы қалалық бөлімшесінің 
төрағасы Аманқос Есмұрзаев сөз 
сөйлеп ашып, халықтық жиынның 
мақсатымен таныстырды.

Мұнан соң «Азат» қозғалы
сының мүшелері, митингке қа
тысқан азаматтар мінбеге кө
теріліп, халыққа сауда қызметін 
көрсетудегі өрескел кемшіліктерді, 
оны қалпына келтіруде аудандық 
кеңесі атқару комитетінің алдын 
ала тиісті шара қолдана алмағанын 
өткір сынға алды. Солардың ара
сында «Арал» совхозынан келген 
азамат Мейрамбек Қибасов былай 
деді: (үнтаспа).

Сексеуіл поселкесінен келген 
азамат Уәлихан Жұмағұлов та 
халыққа сауда қызметін көрсету
дегі кемшілікті былайша сынға 
алды: (үнтаспа).

Теміржол емханасының қыз
меткері Тоқбике Мәмбетованың 
сөзі де жиналғандарға үлкен әсер 
етті (үнтаспа).

Мұнан соң мінбеге көтерілген 
көпбалалы ана Күләш Ақтілеуова 
былай деді: (үнтаспа).

Шығып сөйлеген қай азамат
тың сөзіне құлақ түрсеңіз де, олар 
нарықтық қатынастың алғашқы 
қадамдарындағы қымбатшылық 
пен тапшылықтың қиындықта
рын, әлеуметтіктұрмыстық жағ
дайларындағы ауыр халдерін қи
нала айтады. Сонымен бірге бұл 
жөнінен қолдау көрсететін сауда 
орындарына, аудандық кеңестің 
атқару комитетіне орынды сын
пікірлерін білдірді.

Митингте аудандық бала
лар музыка мектебінің дирек
торы Талас Шүкіров, «Азат» 
қоз  ғалысының мүшесі Хамза 
Қуатов, «Приарал» совхозы ның 
жұмысшысы Өтепберген Құдай
бергенов, аудандық тұтыну шы лар 
одағы басқармасының төрағасы 
Тілес Боқаев, тағы басқа аза
маттар шығып сөйледі. Халық 
де путаттары аудандық кеңесінің 
төрағасы Балтабай Ақпенбетов  
бүкіл елімізге ортақ қазіргідей 
қымбатшылық пен тапшылық 
жайлаған қиын жағ дайды ауда
нымыздың да бас тан өткеріп 
отыр ғанын жанжақты баяндады. 
Сонымен бірге осы қиындықтан 
шығудың сенімді жолы – халықты 
ұстамдылыққа, шыдамдылыққа, 
өзара түсіністікке шақырды.

Митингте халықтың қолдауы
мен аудандық тұтынушылар ода
ғы басқармасының төрағасына, 
аудандық кеңес атқару комитеті 
төрағасының төрт орынбасарының 
жұмысына сенімсіздік білдіру, 
қызметте отырған бірқатар зей
неткерлердің орындарын босатып, 
оған жұмыссыз жүрген сауатты, 
қабілетті жастарды тарту, Аралға 
келген барлық ақшалайзаттай 
кө мектерге бақылау жасап, оны 
тарататын тәуелсіз комиссия құ
ру сияқты бірқатар маңызды мә
селелерді көтерген қаулы қабыл
данды.

Халық митингісі «көңілдің кірі 
айтса кетеді» дегендей, осылайша 
өзара түсіністік жағдайда өтті...». 
Хабарымыз осылай жалғасып кете 
беретін.

Жұмыс істеген 5 жыл ішінде 
аудандық радио редакциясы үл
кен беделге ие болды. Мерзімді 
15 минуттық хабарда аудан жа
ңалықтарын елге ерте жеткізіп 
тұрды. Халық кешкі асын аудан
дық радионың хабарын тыңдай 
отырып ішетін болды десек, артық 
айтқандық емес еді.

Әсіресе, біздің жұмысымыз
дың жолға қойылуына үлкен қол
дау, көмек көрсеткен сол кездегі 
облыстық телерадио компа ния
сы ның басшылары Жақсылық 
Бек хожаев, Әбдіжәлел Бәкірдің 
еңбегін әлі күнге дейін айтып 
жүрміз. Сонымен бірге компанияда 
Есенгелді Шілдебаев, Ыбырай 
Әлжанов, Бақтыбай Бердібаев, 
Бексейіт Шайланов, Жалғасбек 
Аманов, Жағыппар Қарабалаев, 
Айткүл Шалғынбаева, тағы басқа 
қызжігіттермен бірге қойын
қол тық қызмет еткен жылдар әлі 
жадымызда.

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Қазақстанның Құрметті 

журналисі

ҚАЗАҚ РАДИОСЫНА – 100 ЖЫЛ

ӘУЕ ТОЛҚЫНЫНДА 
– АРАЛ

Арал аудандық радио хабары 1960 жылдың орта шенінде 
эфирге шыға бастаған. Алғашқыда аудандық «Толқын» 
газеті жанынан радио хабарын ұйымдастыру бөлімі болып 
ашылған. Бұл бөлімде Аралдың сол кездегі жас тілшілері 
Жақау Дәуренбеков, Ыбырай Әлжанов радио хабарын 
ұйымдастырушылар болып жұмыс істеп, қаламын ұштап, 
ҚазМУ-дың журналистика факультетіне оқуға түскен. 
Бұлардан кейін жоғары білімді журналистер Әуесхан 
Әбдірашев, Аманкелді Өткелбаев радио хабарын ұйымдастыру 
жұмыстарын жетілдірді.

Радио хабары аудандық телеком жанынан арнайы ашылған 
радио студиясынан беріліп тұрған. Бұл студияда ұзақ жылдар 
бойы Айгүл Бекмурзина диктор болып жұмыс істеді.

Жақында «Қызылорда Қанағаты» 
баспасынан «Киелі өнер иесі – Шәмшат» 
атты білім алушыларға арналған оқу 
құралы жарық көрді. Оны «Болашақ» 
ғылыми-зерттеу институты мен «Болашақ» 
университетінің филология, журналистика 
кафедрасы жанындағы «Руханият» ғылыми-
зерттеу орталығы дайындалды. 

Аталған оқу құралы Қызылорда «Болашақ» уни
верситетінің ғалымдары, филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент С.Тайманова, магистр Л.Сапар
таева және Қармақшы ауданындағы Т.Салқынбайұлы 
атындағы әуез мектебінің мұғалімі Ж.Тұрымбетовтің 
бірлескен авторлығымен жарық көрді.

Ол Сыр өңірінің айрықша талантты өнерпазы 
Шәмшат Төлепованың шығармашылығына арналған. 

Оқу құралында жыршылық, жыраулық өнердің бас
тау бұлағы Қорқыт мұраларында жат қаны, сөз 
бен саз өнерінің байланысы, сабақ тастығы туралы 
айтылған ғалымдардың ойпікірлері және терме
шілікжыраулық дәстүрді жалғастырушы Шәмшат 
Төлепованың шығармашылық өмірбаяны, ол туралы 
жазылған мақалалар, арнау өлеңдер, Сыр сүлей
лерінің термежырларының мәтіні мен нотасы, оны 
игертудің әдістемелік жолдары берілген.

Әр бөлімнің соңында білім алушылардың 
теориялық білімі мен шығармашылық қабілетін 
дамыту мақсатындағы іздену, оқу, үйрену бағытында 
түрлі тапсырмалар мен тест сұрақтары қамтылған. 
Оқу құралы жоғары және орта мектеп, өнер 
мектебінің білім алушылары мен магистранттарына, 
зерттеуші мамандарға, мұғалімдерге арналған.

«СБ» ақпарат

Оқу құралы жарық көрді
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Онлайн форматта ұйымдас
тырылған жиынға филология ғы
лымдарының кандидаты Аман 
Абасилов модераторлық етті. Оған 
елімізге белгілі тілші, әдебиетші 
ғалымдар, жоғары оқу орнының 
оқытушылары мен студенттері, 
магистранттар және докторанттар, 
облыс, қала мектептерінің ұстаз
дары және «Орда» колледжінің 
білім алушылары қатысты. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қо
ғамының вицепрезиденті, фило
логия ғылымдарының кандидаты 
Бижомарт Сейсенбекұлы «Ұлттық 
рухтың ұлы тіні» тақырыбында 
баяндама жасады. Ғалым А.Бай
тұрсынұлының қазақ ғылымының 
дамуы үшін жасаған жүйелі еңбегін 

тарқатып, тың деректерді де 
бөлісті. Осылайша ұлт ұстазының 
сан салалы қырына – адами бі
тімболмысына, адалдығына, аза 
маттық көзқарасына, қайрат кер
лік рухына, ғылыми танымы мен 
біліміне қатысты мәліметтерді 
ортаға салды. 

Алаштанушы ғалым, Ш.Шаях
метов атындағы «Тіл – қазына» 
ұлттық ғылымипрактикалық ор
талығының атқарушы директоры 
Ербол Ерденбекұлы қазақ қоға
мындағы ұлттық ренессансты 
ке зеңкезеңімен жіктеп, ондағы 
Ахмет Байтұрсынұлының ор
нын айқындап берді. Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда уни вер
си тетінің ғалымдары да конфе

ренция жұмысын мазмұнды 
баян  да малармен толықтырды. Фи
лология ғылымдарының док торы 
Жеңіс Сәдуақасұлы Ахмет Бай
тұрсынұлының қазақ синтак сисі 
ілімін жүйелеу мен дамытудағы 
өзіндік орнын жанжақты қырынан 
сипаттады. Ал Болат Боранбай ұлт 
зиялысы көрсеткен қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесі мен табиғатын 
бүгінгі әліпби жасау мәселесінде 
негізгі ұстаным ретінде танып, 
қолданудың ғылымиәдістемелік 
негіздерін баяндады. 

Социолингвистғалым Аман 
Абасилов тілдің қоғамдағы қыз
метін зерттейтін әлеуметтік линг
вистика ілімінің нысанасы, қа
растыратын мәселелері туралы 
айтты. Тілдің әлеуметтік сара
лану мәселесін ғылымда алғаш 
рет Ахмет Байтұрсынұлы зерттеп, 
қарастырғанын сөз етті. Баянда
машы осы арқылы қазақ тіл бі
лімінің әлем тіл біліміне қосқан 

үлесін Ахмет Байтұрсынұлы мұ
ра сын терең меңгеру арқылы 
дәлелдеуге болатыны жөнінде жас 
ғалымдарға ой салды. 

Жиын соңында модератор 
Аман Абасилов алдағы жылы ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 150 
жылдығына орай халықаралық, 
республикалық, облыстық деңгей
дегі шаралардың жалғасын таба
тындығын атап өтті. 

«СБ» ақпарат

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ұлт ұстазы туралы 
тың деректер

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 
ұйымдастырумен «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ қоғамы» 
атты ғылыми-танымдық конференция өтті. 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» КЕАҚ облыстық филиалының мә
ліметіне сүйенсек, бұл аурудан кейін 
оңалту қызметтері міндетті әлеуметтік 
ме дициналық сақтандыру есебінен қол
жетімді. Ол «Емдеуге жатқызу бюросы» 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады. 

– Жалпы, медициналық оңалту  те
гін медициналық көмектің кепілдік бе
рілген көлемі шеңберінде негізгі ау
ру ларды емдеу кезінде, сондайақ, 
ту   бер кулезбен ауыратын науқастарға 
қол   жетімді. Ал міндетті әлеуметтік ме
ди  циналық сақтандыру жүйесінде ха
лық аралық аурулар жіктемесінің аурулар 
тізімі бо йынша көрсетіледі. Сонымен 
қатар, ме дициналық оңалту азаматтардың 
өз қаражаты, ерікті медициналық сақтан
дыру қаражаты, жұмыс берушілер және 
ҚР заңнамасында тыйым салынбаған 
өзге де көздер есебінен ақылы негізде 
жүргізіледі. Сақтандырылған тұрғындарға 
оңалту жұмыстары былтырдан бері 3 
кезең бойынша қарқынды жүргізілуде. 
Біріншісі – аурудың жіті және жітілеу 
кезеңдерінде, оталар, жарақаттар кезіндегі 
қалпына келтіру емі. Ол ауруханалардың 
құрылымдық бөлімшелерінде бейіні бо
йынша жүзеге асырылады.

Егер пациент ауруханаға жатқызуды 
қажет етпесе, медициналық көмек көрсе
тілгеннен және негізгі ауруды емдеу 
аяқталғаннан кейін оны оңалтудың екінші 
немесе үшінші кезеңіне жібереді.

Оңалтудың екінші кезеңі мамандан
дырылған бөлімшелерде немесе рес 
пуб  ликалық денсаулық сақтау ұйым
дарында, мамандандырылған оңалту 
ор талықтарында, көпсалалы аурухана
ларда өтеді.  Оны ауру басталғаннан 
бастап тоғыз ай ішінде жүргізу ұсы
нылады. Оңалту емінің ұзақтығы және 
оның жиілігі нозологияға, науқастың 
жағдайының ауырлығына және басқа 
себептерге байланысты.

Үшінші кезеңді медициналық оңал ту 
амбулаториялықемханалық ұйым дарда, 
күндізгі және тәуліктік емхана ларда, 
оңалту орталықтарында, сана то рийку
рорт тық ұйымдарда, үйдегі стацио нар
ларда, сондайақ қашықтан жүргізіледі. 
Оңалту еміне қажеттілік болғанда үшінші 
кезеңдегі медициналық оңалту жиілігі мен 
ұзақтығы жекедара көрсетілімдер бо
йынша жүзеге асырылады. Ал, COVID19 
және пневмониядан кейін оңалтудың 
мақсаты – тыныс алу динамикасын жақ
сарту, мазасыздық пен депрессия бел
гілерін жою, асқыну қаупін азайту, 
дененің бұзылған функцияларын қалпына 
келтіру және өмір сүру сапасын жақсарту. 
Осы орайда ауруханадан шыққаннан 
кейін аурудың ауырлығына, қатар жүретін 
патологияларға байланысты науқас ме
дициналық оңалтудың екінші немесе 
бірден үшінші кезеңіне жіберілуі мүмкін. 
Айта кету керек, постковидтық синдром 
психологиялық қолдау шараларын қажет 
етеді,  – дейді филиал директоры Бақыт 
Исмаханбетов.

Оның айтуынша, егер науқас коро
навирус инфекциясымен ауырғанда 
қан  дағы оттегімен қанықтыру 95%тен 
тө  мендеп, өкпенің зақымдану көлемі 
50%тен асса немесе бұл көрсеткіш 25% 
дең гейінде тұрып, бірақ қалыптан тыс 
ентігу,  қосалқы сырқаты, жасанды оттегі 
қолдануға мұқтаж болса, реанимация және 

қарқынды терапия бөлімінде емдеу жүр
гізілсе, науқас екінші кезеңдегі қалпына 
келтіруге баруы керек.

Орташа ауыр бұзылулары бар па
циенттер үшінші кезеңге жіберіледі. 
Олар  ды мамандар тобы бағалауы қа
жет. Әр науқасқа арналған оңалту емі ағ
заның ерекшеліктерін, қосалқы сырқат 
түрлерінің болуын, жас ерекшеліктерін 
және т.б. ескере отырып, жекедара таң
далады.

COVID19 және коронавирустық 
пнев  мониямен ауырған науқастарды 
оңал туға жіберуде, ең алдымен, нау қас
тың жағдайын бағалау мақсатында реа
билитолог немесе мамандардың көп
салалы тобынан кеңес алуға жолдама 
беретін учаскелік дәрігер кеңесі керек. 
Тексеру кезінде тыныс алу функциясы 
(сатурация деңгейі, КТ/рент генография 
деректері бойынша өзге ріс тер), күнделікті 
өмір сүру қабілеті еске ріледі.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры сақтандырылған тұрғындар үшін 
оңалту қызметтерін үздіксіз қаржылан
дыруды қамтамасыз етеді. Бұл бағытта 
биыл  қор филиалы  27 медициналық 
ұйым мен шарт жасасты, бұл өткен жыл
мен салыстырғанда 7ге көп.

Облыстық денсаулық сақтау басқар
масының дерегіне сүйенсек, өңірде 
оңал ту шарасы негізінен Жаңақорған 
ауда ны Шалқия кентіндегі облыстық 
оңалту орталығының пульмонология бө
лім шесі мен Қызылорда қаласындағы 
об лыстық фтизиопульмонология орта
лы  ғы ның оңалту бөлімшесінде жүргі
зіледі. Бүгінде облыстық оңалту орта
лы ғының пуль монология бөлімше сінде 
699 адам ем қабылдаған. Ал облыс тық 
фтизиопульмонология орталығы 2 ай 
көлемінде жұмыс істеп, 30 адам ға қыз
мет көрсетті. Өйткені аймақта эпи де
мио логиялық ахуалдың  күрделенуіне 
бай ланысты наурыз айынан бастап адам 
қа былдамаған. Ол өз жұмысын алдағы 
қазан айынан бастап қайта жандандыратын 
болады. 

Коронавирустан кейінгі оңалту шара
сына науқас емхана арқылы жіберілетіні 
белгілі. Осы орайда қаладағы ірі  ем деу 
мекемесінің бірі – №3 емхана бойын
ша былтыр коронавируспен 323, пнев
мониямен 556, барлығы 879 науқас тір
келсе, оның 189ы оңалтудан өткен. Ал 
биыл коронавирусқа шалдыққан 1396 
адамның 339ы оңалту шарасын қабыл
даған. Оның ішінде 57сі стационарға 
жіберілсе, 213і емханада, 69ы санато
риялықкурорттық  ем алған. 

№1 емхана бойынша да оңалту шара
сы қарқынды жүргізілуде.  Науқастар 
көбінесе емхана ішінде амбулаторлы ем 
алуда. 

– Бұл аурудан кейінгі оңалту шара сы 
емханада қарқынды жүргізілуде. Көбіне  
амбулаторлы түрде. Себебі емханада 
оңалту бөлімшесі бар. Осы орайда өткен 
сегіз айда 89 науқас амбулаторлық оңал
тудан өтсе, 51і күндізгі емханадан қажетті 
көмек алды. Сонымен қатар, «Qмед» кли
никасы арқылы да, санаториялықкурорт
тық жағдайда да оңалтудан өтіп жатқандар 
қарасы көп. Оған қоса науқастарды 
Жаңақорған ауданына қарасты Шалқия 
кентіндегі облыстық оңалту орталығына 
да жіберудеміз. Көп жағдайда науқастар 
өздері тұрмыс жағдайларына байланысты 
бас тартып жатады, – дейді №1 емхана бас 
дәрігері Рахима Сералиева. 

Құқықтық 
оқулар өткізіледі

Облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясында 
сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын 
әрекеттерден (әрекетсіздіктен) сақтандыру және 
алдын алу, болдырмау, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру, мүлдем 
төзбеушілік қағидатын орнату мақсатында 
құқықтық оқулар ұйымдастырып келеді.

Басшылық тарапынан инспекторларға рейдтік 
іссапарға және тексеруге шығар алдында, сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеу, оның қоғамдағы, кез 
келген ортадағы өзінөзі ұстауы мінсіз болуы жөнінде, 
әрдайым ескертіліп отырады.

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу үшін 
инспекцияның құзыреттілігі бойынша көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер жеке және заңды тұл ғалармен 
тікелей қарымқатынассыз, яғни «Елицензиялау» 
электронды Үкімет порталы арқылы элект ронды түрде 
көрсетіледі. Олар –  жануарларды интродукциялау, 
реинтродукциялауды және бу дандастыру жүргізуге 
рұқсат беру, саны реттеуге жататын жануарлар түрлерін 
алып қоюға рұқсат беру, құрып кету қаупі төнген 
жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық 
сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын 
өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен 
де риваттарын ел аумағына импорттауға, экспорттауға 
және кері экспорттауға арналған рұқсаттар беруге 
қатысты 3 түрлі мемлекеттік қызмет. 

Инспекция қызметкерлері еліміздің сыбайлас 
жемқорлықпен күресу бағытындағы саясатын 
толық қолдап, өздеріне жүктелген функционалдық 
міндеттерін кіршіксіз атқаруда. 

Облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы,

облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі инспекциясы

Жасөспірім шақта 
адамның бойында 
физиологиялық 
өзгерістермен бірге 
психологиялық жетілу 
процесі жүреді. Соның 
әсерінен жасөспірімдер 
ата-анасынан тәуелсіз 
болуға, ересектер 
секілді өз алдына еркін 
шешім қабылдауға 
ұмтылады. Осы кезеңде 
мінез-құлқында үлкен 
өзгерістер байқалмаған 
әрі ересектермен 
қарым-қатынасы дұрыс 
болған жасөспірімдер 
балалық шақтан ересек 
өмірге кедергісіз өтеді. 

Ал кейбірлеулері ата
ана сымен немесе айнала
сын дағы ересектермен тіл 
та быса алмай, жиі сөзге ке
ліп қалады. Өмірдегі ең жа
қын адамдарымен ком му
ни кациясы дұрыс болмаған 
жасөспірім, өкінішке қарай, 
рухани қолдауды достарының 
ара сынан немесе көшеден 
іздейді. Одан қалса есірткі 
заттары мен ішімдікке әуес
тенеді. Нә тижесінде ересек 
өмірге бейімделуі қиындайды. 
Ша лыс қадамдардың соңы 
қай ғылы жағдайларға, тіпті 
суи цидке дейін апарып соғуы 
мүмкін. 

Кез келген адам өмір сүр
гісі келеді. Ешкім өз өмірін 
оңай қиғысы келмейді. Суи
цидке баратын кез келген жан 
сырттан көмек күтеді. Басқа 
аурулар сияқты суицидтің 
де өз белгілері болады. Бел
гілерді білмегендіктен, ол 
адамдардан айырылып қалып 
жатамыз. Мысалы, «мен 
өмір  ден шаршадым», «маған 
өмір қызық емес», «мен осы 
өмір де артық сияқ тымын», 
т.б. сөздерді шы найы немесе 
әзілдеп айту ы мүмкін. Осы 
сөздерді өз дерінің әлеу мет
тік желі ле ріне, «WhatsApp» 

тағы статус та рына салуы 
мүм  кін. Не месе ісәрекеті, 
мін езқұлқындағы өз герістер 
ар    қылы белгі бе реді. Атап 
айтсақ, сабаққа, жұмысқа 
бар ғысы келмеу, қызығу шы
лық тардың тө мен деуі, ашық 
адамның тұйықт алып кетуі, 
тым көп ұйқы немесе тым 

аз ұйқы, тәбеттің жоғалуы 
немесе шамадан тыс тамақ 
ішу, оқшаулану, мұңлы әуен
дер тыңдау. 

Сондықтан да бала мен 
жасөспірімдердің психикалық 
саулығын арттыруға мүдделі 
мемлекеттік ұйымдар мен 
үкіметтік емес ұйымдар өз
де рінің күнделікті жұмы
сы барысында осы мәсе
ле ге ерекше мән береді. 
Мә селен, облыстық білім 
жә не денсаулық басқарма
лары Bilim Foundation қоғам
дық қорымен бірле сіп жүзеге 
асырып жатқан «Жасөспі рім
дердің денсаулық пен өмір лік 
дағдыларын қалып тастыру 
және суицидтің ал  дын алу» 
бағдарламасы жас өспірім ке
зең де атаана мен баланың 
ара сындағы ашық әрі сенімді 
қарымқатынас ор натудың 
ма ңызына тоқта лады. 

Америкалық психология

лық қауымдастық (APA) 
ма  мандарының пікірінше, 
ба  ламен әңгімелесу кезінде 
әр бір атаана келесі жайт тар
ды есте сақтауы керек. Олар:

Балаңыз сізбен не үшін 
ашық сөйлескісі келетінін 
түсінуге ұмтылыңыз, яғни, 
бала атаанасымен бекерден

бекер сөз қозғамайды. Әңгі
менің соңында ол сізден 
ақылкеңес немесе мәселенің 
шешімін күтеді. Кейде бала 
атаанасының оның уайы
мы на құлақ асып, жай ғана 
тыңдағанын қалайды. Ашық 
әңгімелесіңіз. Үнемі ақыл 
айтып, қатты сынап немесе 
көңіліне тиетін ауыр сөздер 
айтудан, қорқытудан аулақ 
болыңыз. 

Бала өз таңдауын жасап, 
нәтижесінен сабақ алу арқы
лы өмірге бе йімделеді. 
Егер оның таңдауы өміріне 
үлкен қауіпқатер ту ғыз бай
тынына көзіңіз жетіп тұрса, 
балаңыздың өміріне ара
ласып, шешім қабыл дау ға 
асықпаңыз. Кейде өзін ма
залайтын дүниелердің тек 
оннан бір бөлігі жайлы сыр 
шертуі, яғни, сіздің реак
ция ңызды тексеріп кө руі 
мүмкін. Сондықтан бала

ңызбен әңгіме барысында 
өте мұқият тыңдаңыз, өз 
ойын еркін жеткізуіне жағ
дай жасаңыз. Қандай күрделі 
мәселе болмасын сіз оны ше
шуге міндетті түрде көмек
тесетініңізді айтыңыз. 

Жасөспірім шақта 
бала мен дұрыс байланыс 

орната білуді әрбір атаана 
басты назарда ұстауы тиіс. 
Қажет болса, психологтың 
көмегіне жүгіну мәселенің оң 
шешілуіне септігін тигізетінін 
есте ұстаған абзал.

Облыстық білім бас
қар  масының қол дауы мен 
жасөспірімдерге пси холо
гиялық қолдау көр сету ор
талығы ашылған. Ор талық 
Қы зылорда қаласы, Әйтеке 
би 28 мекенжайында орна
ласқан. Онда кә ме лет ке 
тол маған жасөс пі рім дерге 
тегін пси холо гиялық қол
дау көрсетеді. Психолог, 
пси хиатр мамандар жұмыс 
жасайды. Телефон ар қылы 
да жасөспірімдер, олар дың 
атааналары анонимді түрде 
де тегін психологиялық кеңес 
ала алады. Сенім теле фоны 
нөмері: 87710854957, 261402.

А.САҒАТБЕКҚЫЗЫ.

COVID: Оңалтудың 
орны бөлек

1-бет

Жасөспірімнің
жан әлеміне
үңілсек...

Жоңғар шапқыншылығы ке
зіндегі батыр әскербасы, ислам 
дінін насихаттаушы, әулие, кө
ріпкел Қожамсүгір баба 1575 
жылы өмірге келген. 

Жас күнінде білім іздеп 
Меккеге барған. Он жыл осы 
жерде білім алып, ерекше қа
білетімен дараланған. Алла 
ил хам берген, әулиелік кере
мет тер жасай алған. Осындай 
қасиеттерімен Пайғамбар ұрпа
ғы, Мекке халифы Әбдішүкірдің 
көзіне түсіп, халиф бабамызға 
өз қызын қосқан. Бабамыздың 
тұңғыш белбаласы, аты ислам 
әлеміне танылған Есабыз ата 
әулие сол араб анамыздан дү
ниеге келген. Екі мүшел жасқа 
шыққанда Қожамсүгір баба 
халифтан туған жеріне оралуға 
рұқсат алып, Сырдың оңтүстік 
өңіріне қоныстанған.

Дүниеден өткен соң баба
мыздың сүйегі ислам діні мен 
мәдениетін таратушы дінбасы, 
емші, әулие Әбдіжәлил бабтың 
(Қорасан ата) Жаңақорған 
топы рағындағы қорымына, 
бабтың жанына қойылған.

Ұлы бабамыздан Абыз, Кө
зей, Кеншім, Пірім, Баянта ңат, 
Қонақбай, Қарасары, Серім – 
сегіз рулы аталық тарайды.

2022 жылы қасиетті ұлы 
бабамыздың Әбдіжәлил бабтың 
жанына қойылған жерінен күм
безді кесене соғу жоспар ланып 
отыр. Осы сауапты іске баба 
ұрпақтары, олармен бірге басқа 
рудың азаматтары да қаржылай 
көмек көрсетеді деп сенім біл

діреміз. Себебі, Қожамсүгір ба
баның халыққа жасаған қызметі 
ру мен аталық аясынан кең, 
шапағаты мол.

Қаражат аударушылар Қы
зыл орда қаласы және қалаға 
жақын елді мекендер бойынша 
жауапты тұлға Әбіш Сәбит 
Ыдырысұлының атына (ұялы 
телефоны: 87773625407); 
Ағым дағы есепшот: 
KZ958562204113676702. ЖСН: 
530525301358. АҚ «Банк Центр 
Кредит». БИК Банка KCJBKZ
KX.

Шиелі және басқа аудандар 
бойынша қаражат қосушылар 
жауапты тұлға Жолдасов 
Ға лым Ерғараұлының 
аты на (ұялы телефоны: 
87024964422) аударуы 
тиіс. Ағым дағы есепшот: 
KZ318562204109305773. ЖСН: 
660806301343. АҚ «Банк Центр 
Кредит». БИК Банка KCJBKZ
KX. 

Өз қаржыларыңызды «Банк 
ЦентрКредит» есепшотына, 
атыжөндеріңізді көрсетіп ау
даруларыңызды сұраймыз. 
Тө лем туралы түбіртектеріңіз 
сақ талсын. Көлемді қаржы ау
дарушылардың кесене басына 
аты жазылады.

Сіздерді Алла Тағала қол
дасын, баба рухы жар болсын. 
Қашанда жолдарыңыз ашық, 
істеріңіз оң болсын.

 
Кесене соғу ісін 

ұйымдастыруға арнайы 
құрылған комиссия.

ҚОЖАМСҮГІР 
ҰРПАҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Жарамсыз деп есептелсін 
«Бақдәулет» ЖК (ЖСН 791118401399) атына берілген мөрі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Сүйіншісі бар
Қуанышов Ардақ Жұбаназарұлының атына Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ұланы 5547 әскери бөлімінен  берілген  қызметтік куәлігін 
тауып алған кісілерге сүйіншісі бар. Байланыс тел.: 8 707 405 03 00.

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



ҒАЛАМШАРДЫҢ 
ЕҢ КӘРІ ЕГІЗІ

Жапонияда 107 жыл және 300 
күннен астам өмір сүрген апалы-
сіңлілі Умено Сумияма мен Коуме 
Кодама ғаламшардың ең кәрі 
егізі атанып, Гиннестің рекордтар 
кітабына енді.

Олар 1913 жылы Кагава пре
фектурасының Сёдо аралында дүниеге 
келген. Уменоның төрт, ал Коуменің үш 
баласы бар. Қазіргі кезде Умено мен Коуме 
елдің түрлі бөлігін дегі қарттар үйінде тұрып 
жатыр. Гиннестің рекордтар кітабына 
енгені туралы серти фикаттар коронавирус 
пандемиясына байла нысты пошта арқылы 
жіберілген. Жаңа рекорд Жапонияда жыл 
сайын атап өтілетін Қарттарды құрметтеу 
күніне орайластырылған. 

Умено Сумияма мен Коуме Кодама бұған 
дейін 2000 жылы жапондық апалысіңлілі 
егіз Кин мен Джиннің рекордын жаңартты. 
Олардың жасы 107 жыл, 175 күнге толған еді. 
Кин 2000 жылдың қаңтарында, ал Джин бір 
жылдан кейін, 108 жасында қайтыс болған. 
Соңғы жылдары Ногояда  кейуаналар ерекше 
танымал болған еді. 

Жапония – әлемде ұзақ өмір сүрушілері 
ең көп ел. Гиннестің рекордтар кітабының 
мәліметінше, әлемде жасы ең үлкен әйел 118
де. Бұл титул Жапонияның Фукока аралында 
тұратын Кане Танакаға тиесілі. Жасы ең 
үлкен ер адам – 1908 жылы дүниеге келген 
пуэрторикандық Эмилио Флорез Маркез, ол 
112 жаста. Әлемде өмір сүрген ең кәрі адам 
француз әйелі Жанна Кальман еді (122 жас, 
164 күн). Ер адамдар арасында 116 жыл және 
54 күн өмір сүрген жапондық Титэцу Вата.

КӨЛІКСІЗ БІР КҮН
Франция астанасы Париж қаласы 

бір күннің ішінде автомобильсіз 
қалаға айналды.

Қала тұрғындары мен туристер Елисей 
алаңында еркін қыдыра алған. Себебі бұл 
күні ел астанасының әдетте автомобильге 
толы көшелеріндегі қозғалыс тоқтатылды. 
Бұл күні Париж тұрғындарына велосипед, 
қоғамдық көліктерді белсенді пайдалану 
және ең бастысы – қалада жаяу қыдыру 
ұсынылды. 

Полицейлер мен өрт сөндірушілер, 
жедел жәрдем көліктері, такси және турис
тік автобустар ғана жолға шыққан. 2015 
жылы Париж орталық аймақта авто
мобильсіз алғашқы күнді өткізді, ал 2017 
жылы бұл бастама қала ішіндегі басқа 
аудандар арасында да таралған. Қала билігі 
жыл сайынғы шараны көлік құралдарын 
пайдалануды азайту және ауаның ластануын 
төмендету мақсатында ұйымдастырады.

ЖАҢҒЫРТУДАН КЕЙІН 
ҚАЙТА АШЫЛДЫ

Мысырда 4,5 мың жыл бұрын 
өмір сүрген перғауын Джосердің көне 
мазары қалпына келтірілген соң 
қайта ашылды.
 
Негізінен жер астында орналасқан, онда 

иероглиф және тақталармен безендірілген 
дәліздерден тұратын лабиринт бар. Орталық 
қабірдің шахтасында Мысырдың үшінші 
әулеті дәуіріне жататын гранитпен қапталған 
үлкен саркофаг орналасқан. Алайда пер
ғауын бұл қорымда емес, жақын маңда 
орналасқан Саккарадағы Сатылы пира ми
дасында жерленген. Бұл екі құрылыс елдің 
ең бай археологиялық ескерткіштерінің бірі 
– Каир жанындағы Саккара кешенінің бір 
бөлігі.

ЮНЕСКО мәліметінше, сатылы пира
мида – ең танымал көне пирамида және 
көне дәуірдің монументалды сәулетінің 
бірінші нұсқасы. Бұл құрылыс Гизадағы 
пирамидалардың салынуына себепші болған 
деп саналады. Мысыр елінің Ежелгі дәуір 
мен туризм министрлігі мазардың 2006 жылы 
басталған реставрациялық жұмысы (жерасты 
дәліздерді нығайту, қабырғаларды қалпына 
келтіру және жарық орнату) аяқталуының 
құрметіне ашылғанын мәлімдеді. 

АЛҒАШҚЫ ӘУЕСҚОЙ 
ЭКИПАЖ

SpaceX миссиясы аясында төрт 
турист мінген «Драгон» орбитаға 
ұшырылды. Фотосуреттерде 
бейнеленгендей, әуесқой астронавтар 
ғарыштық капсуланың ішінде өте 
жеңіл күйде ілінулі, планетаны 
иллюминатордан қарап, өз істерімен 
айналысуда.

Миллиардер Джаред Айзекман және 
оның әріптестері Хейли Арсено, Сиан 
Проктор және Крис Семброски Флоридадағы 
ғарыш айлағынан ұшырылды. Бұл – 
коммерциялық миссиямен орбитаға шыққан 
алғашқы әуесқой экипаж. Миссияның негізгі 
мақсаттарының бірі – әлемдегі қатерлі ісік 
ауруын емдеудің ең ірі ғылымиклиникалық 
орталығы болып саналатын Мемфистегі 
Әулие Иуда Фаддей балалар ғылыми
зерттеу ауруханасына 200 миллион доллар 
қайырымдылыққа ақша жинау. 

«Dragon» кемесі астронавтарды 590 
шақырым биіктікке көтерді, бұл Халық
аралық ғарыш станциясының орбитасынан 
шамамен 160 шақырым және Хаббл ғарыш
тық телескопынан 50 шақырым жоғары.
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жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
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ЖЫЛЫНА 1 МИЛЛИАРДЫ 
САТЫЛАДЫ

Тақырыпты тарқатпас бұрын 
тарихи деректерді талдасақ. Зерт теу
шілер адамзат ежелден табиғи стимуля
торларды қолданғанын алға тартады. 
Таяу Шығыста, Оңтүстік Шығыс Азия 
мен Қытайда, Үндістанда шай мен кофе 
пайдаланған. Ал, Оңтүстік Америкада 
мате сусыны, Қиыр Шығыс пен Сібірде, 
Моңғолияда қытай серменесі, женьшень, 
аралия тұндырмасына сұраныс болған 
және ол бүгінгі күнге дейін танымал. 
Жалпы, әлемде алғашқы энергетикалық 
сусын 1927 жылы шығарылған және ол 
науқасты тезірек аяққа тұрғызу үшін 
жасалған. Британдық өнертабысты 

бірі Томас Бич, ал енді бірі Уильям 
Оуэн ойлап тапты деседі. Алғашқы 
энергетикалық сусындар Жапонияда 
1960 жылдардың басында сатылымға 
шыққан. Ол дәрідәрмек құтысына ұқсас 
залалсыздандырылған қара түсті шыны 
бөтелкеде сатылған. Британдықтар 
мұндай мүмкіндікке тек 1980 жылдары 
ғана қол жеткізді. 1982 жылы Гонконгта 
жүрген австриялық Дитрих Матешиц 
жергілікті тоник сусынының дәмін 
татып, бұл идеяны батыс елдеріне әкелуге 
кіріскен. 1984 жылы ол энергетикалық 
сусын өндірісін қолға алып, оған 
«Red bull» атауын берген. Өнімнің 
сатылымы табысты болғаны соншалық 
оған «CocaCola», «Pepsi» өндірушілері 
қызығушылық танытып, өз өнімдері – 
«Burn», «Adrenaline Rush»ты шығарды 
және бұл сусындар әлі күнге дейін дүкен 
сөрелерінде сатылымда. Жоғарыда 
айтқанымыздай, қазір энерготониктерді 
сату 170тен астам елде жүзеге асуда. 
Осыған қарап, энергетикалық сусынның 
жылына 1 миллиард қалбыры сатылады 
деген дерекке күмән келтіре алмайсыз. 
Мұның қаншасы Қазақстан нарығының 
үлесінде екені әлі белгісіз. Дегенмен, 
оның қауіптілігіне мамандар ерекше 
назар аударып отыр.

МАКСИМАЛДЫ МӨЛШЕР – 
КҮНІНЕ 2 ҚҰТЫ

Сусында кофеин басым және оның 
құрамында бетакаротин, креатин, 
таурин аминқышқылы, глюкоза, матеин, 
гуарана тропикалық жемісі бар. Енді 
әрбірінің қасиетіне жеке тоқталсақ. 
Кофеин жүрекқан тамыр жүйелерінің 

жұмысын жақсартады, әсерінен ми 
жұмысы жеделдейді. Каротин ағзадағы 
майды қышқылдандырады, нәтижесінде 
бұлшық ет жиырылып, шаршау 
бәсеңдейді. Таурин аминқышқылын 
медицинада жүрек ауруын емдеу үшін 
қолданады. Бірақ, 0,5 литр энергетикалық 
сусынға не себепті 1000 мг таурин 
қышқылы қажет екені түсініксіз. 
Глюкоза қантты көбейтеді. Алайда, көп 
мөлшерде қауіпті. Матеин – тропикалық 
жеміс ағашы, ол асқазанды алдайды. Бұл 
қоспалардан кейін сусын көп мөлшерде 
газдалады. Газдың да денсаулыққа зияны 
аз емес. «Бұрын адам өзін сергек сезіну 
үшін бір шыныаяқ кофе ішетін. Қазір 
кофе емес, осы сусындарды тұтынып 
жүр. Кофенің әсері адам бойында 12 

сағат сақталса, энергетикалық сусын 
2 есе көп тұрады. Артықшылығы 
осы» дейді белгілі тағамтанушы әрі 
диетолог Жанна Нұрберген. Маман 
жастарға сусынды күніне 2 құтыдан көп 
пайдаланбауға кеңес береді. Айтуынша, 
егер мөлшерден көп ішсе, ол қан қысымы 
немесе қан құрамындағы қант деңгейінің 
көтерілуіне әкеледі. Сусын құрамындағы 
дәрумендер мультидәрумен кешенін 
алмастырмайтыны тағы бар. Сон
дықтан жүрек ауруына шалдыққан, 
гипертониямен ауыратын жандар да оны 
ішкенде сақ болуы қажет.

– Энергетикалық сусынды кезінде 
АҚШ Қорғаныс министрлігі өзінің 
Вьетнамдағы солдаттарына ішкізу үшін 
жасатқан деген дерек бар. Әскердің 
рухын көтереді деген есеп болған, бірақ 
одан солдаттар бас, бауыр ауруына 
шалдыққан, қатерлі ісікке душар 
болған. Ал, қазір жастар осы сусынға 
әуестенгені соншалық сәнге айналып 
барады. Бірақ, оның әсері 34 сағатқа 
ғана созылады. Алынған энергия жоғары 

процентпен әлсіздік, ұйқы басу немесе 
керісінше ұйқысыздық, келекеле ашу
лан шақтыққа, тіпті депрессияға да 
ұшырататыны бүгінде дәлелденді. Сол 
себепті шаршауды, ұйқының бұзылуын 
энергетикалық сусынмен реттеуге бол
майтынын естен шығармау керек. Адам 
ағзасындағы табиғи энергетикалық 
қуат нәрлі аспен, уақытылы тынығу, 
дене шынықтырумен толығады. Оның 
үстіне энергетикалық сусынның қал
қанша бездің ұлғаюына, қызметінің 
бұзы луына әсері бар. Қалқанша бездің 
қызметі төмендесе, ақылой тежеледі. 
Жұмыс істеу қабілеті төмендейді. Есте 
сақтау қызметі әлсірейді. Үнемі шаршап 
тұрады, – дейді маман.

Тағамтанушы ағзада кез келген өнімді 

шамадан тыс мөлшерде қолданғанда 
осматикалық шок болатынын да еске 
салды, яғни жасуша зақымданады. 
Мысалы, етті, шоколадты, нанды көп 
жесеңіз, ағзаңызда ауытқу пайда болады. 
Сол себепті энергетикалық сусынды 
34 литрлеп ішпеу керек. Максималды 
мөлшер – күніне 2 құты. Себебі, 250 мл 
құтыдағы сусында кофеин бір шыныаяқ 
күрең шай немесе кофедегі кофеиннің 
көлемімен мөлшерлес. 

Сөзіміз дәлелді болу үшін 
нақты деректерге көз салып өтсек. 
Энергетикалық сусынды пайдалануға 
қатысты шетелде бірнеше сот ісі 
болған. Ирландиялық спортшы үш құты 
энергетикалық сусын ішкеннен кейін 
баскетбол алаңында жан тапсырыпты. 
Ал, Швецияда энергетикалық сусын мен 
алкогольді араластырып пайдаланған үш 
адам би алаңында көз жұмған. Ресейлік 
мамандар да сусын жастардың арасында 
инсульттің көбеюіне ықпал етіп 
отырғанын айтып, дабыл қағуда. Елімізде 
маңызды мәселені халық қалаулылары 

мінберлерде көтеріп, Үкіметке сауал 
жолдаған болатын. Ал, Қазақстанның 
мемлекеттік бас санитарлық дәрігері 
2013 жылы «Сергітетін компоненттері 
бар сусындарды сатуға тыйым салу 
туралы» қаулы бекітті. Қаулыда «орта 
және арнаулы орта білім беретін меке
мелерде, жоғары оқу орындарында, 
денсаулық сақтау мекемелерінде, жас
өспірімдер мен жастар көп жиналатын 
орындарда, мәденикөпшілік шараларда 
энергетикалық сусындарды сатуға 
тыйым салынады» деп анық көрсетілген. 
Бірақ бұл қаулының қаншалықты күшіне 
енгенін көз көріп жүр. Сондайақ, 
биыл мамыр айында Денсаулық сақтау 
министрлігінің өкілдері құрамында 
қанты бар сусынға акциз енгізу арқылы 
бағасын бес жылда 45 процентке дейін 
көтеруді ұсынды. Өйткені олар тәтті 
шырын жүрек ауруы, қант диабеті мен 
семіздікке қатысты көрсеткішке кері 
әсер тигізіп жатыр деген пікірде.

СУСЫНҒА ДА САЛЫҚ 
САЛЫНАДЫ

Министрлік жүргізген зерттеуге 
сәйкес, құрамында қанты бар тәтті 
сусынды қазақстандық жеткіншектердің 
бестен бірі, яғни 17 проценті күн сайын, 
ал 60 проценті аптасына бір мәрте 
тұтынады. Алкогольсіз сусыннан түскен 
салықтан гөрі, содан ауру тауып, емдеуге 
жұмсалып жатқан қаржы көп. Жыл 
сайын инфекциялық емес ауруларды 
емдеуге мемлекет 2,3 триллион теңге 
жұмсайды екен. Пайдасынан зияны 
басым екенін деректермен келтірген 
жауапты ведомство «Дені сау ұлт» 
жобасы аясында алкогольсіз сусындарға 
7 проценттік акциз енгізуді жоспарлап 
отырғанын мәлімдеді. 

– Жұқпалы емес аурулардан 
болатын өлімжітім барлық өлім
жітімнің арасында бірінші орында тұр. 
Оның қатарында жүрекқан тамыры, 
онкологиялық аурулар, қант диабеті 
мен семіздік бар. Қант диабетіне өткен 
жылдың қорытындысы бойынша 
400 мыңға жуық адам шалдыққан, 
– деді ДСМ Қоғам денсаулығын 
сақтау орталығының басшысы Жанар 
Қалмақова хабарламасында.

Статистикалық көрсеткіш бойынша 
елімізде құрамында қанты бар сусын 
шығаратын 431 компания бар. Оның 95 
проценті – шағын кәсіпорындар. Бұл 
ретте Алкогольсіз сусын мен шырындар 
қауымдастығының өкілдері жаңа 
өзгеріс мақұлданса, сусынның бағасы 
шарықтайтынын айтады және олар бұл 
бастамаға түбегейлі қарсылық танытуда. 
Қазір көпшілік талқысына түскен 
ұсынысты Қаржы министрлігі жан
жақты қарастырып жатыр. Қалай десек 
те, бұл сусындардың қауіпті екеніне 
мамандар келтірген уәж дәлел және одан 
қорытынды шығарар кез келгені анық.

Нағи Ілиясов атындағы 
ауыл топырағында өсіп-өнген 
Айтуғановтарды жерлестері 
«Ұстаздар әулеті» дейді. 
Үлкен отбасының ұл-қызы, 
келіндері осы мәртебелі 
мамандықты қалап, халық 
ағарту саласында жемісті 
еңбек етіп, ел-жұрттың 
ілтипаты мен ықыласына 
бөленген. Жуырда облыстық 
жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының 
ұйымдастыруымен 
өткен «Еңбек жолы» 
байқауында «Үздік әулет» 
номинациясының иегері 
атанды.

Тәлімгерлер отбасының 7 ұл
қызынан 22 немере, 32 шөбере 
тарайды. Балаларының көпшілігі 
ауыл  шаруашылығы, педа гоги ка, 
құрылыс, медицина, құқық, сау
да саласында еңбек етеді. Әулеттен 
өсіпөнген ұрпақ Т.Айтбаев атын
дағы №132 орта мектепте және 
Қызылорда қаласында, Алматы, 
Жамбыл, Ақтөбе облы старында  
ұстаздық қызмет ат қарады. 
Ауызбірлігі жарасқан отбасы ның 154 
жыл педагогикалық еңбек өтілі бар.

Меңлібай Айтуғанов – шаруа 
адамы болса да, техниканың тілін 
терең меңгерген жан. «Мағжан және 
К» ЖШСде механизатор. Ал отанасы 
Мәриямкүл Таутен №132 орта 
мектепте физика және математика 
пәнінен сабақ беріп, қырық жылдан 
астам қызмет етті. Ұстаздық жолда 
жүздеген шәкірт тәрбиелеген ол 1995 

жылы «Жыл мұғалімі» байқауының 
жеңімпазы, «Мәртебелі маман», 
«Ы.Алтынсарин» медальдарының 
иегері. Қарапайым мұғалімдіктен 
мек теп директорлығына дейін 
көтеріліп, бүгінде зейнетке шығып, 
немерелерінің ортасында отырған 
бақытты әже.

Бір ерекшелігі, бұл әулетте  
мектеп бағдарламасындағы  бірнеше 
пәннің  мұғалімдері бар. Бастауыш 
сынып, физика, тарих, әскери 
дайындық пәндерінен сабақ береді.  
Балаларының қайқайсысы да өз 
саласын жетік меңгерген,  жоғары 
білімді.  Тарих пәнінің мұғалімі 
Мақсат Айтуғанов дәл осы білім 
ордасында 2011 жылдан бері еңбек 
етіп келеді. Мектептегі және ауыл 
өміріндегі қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласады. Басшылықтың 
құр мет грамотасымен, жастар ара
сында өткізілген бизнесидеялар 
конкурсының,  «Тату отбасы» онлайн 
марафонының  алғыс хатымен 
марапатталды. Өмірлік серігі Айгерім 
Таубай да – осы мектепте бастауыш 

сынып мұғалімі. «Үздік сынып 
жетекшісі 2020» байқауында ІІ орын 
алып, дипломмен марапатталған. 
«Бастауыш сынып оқушыларының 
танымдық белсенділіктерін дамыту 
технологиялары» атты әдістемелік 
көмекші құралының авторы.   

Осы әулеттің үлкен қызы Марта   
Астана  медицина университетін 
бітір ген. Қарағанды облысының 
Қаражал қала  сында дәрігерлік 
қыз мет атқарады.  Өт  кен жылы 
«Жылдың үздік денсаулық сала 
сының  жас маманы» номинациясын 
иеленген.

Кіші  қызы  Айша  Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
верситетінің «Электр энергетикасы 
және өмір тіршілік қауіпсіздігі» 
кафедра сының  оқытушысы болып 
қызмет атқарады.

Бұл әулет білімділігімен қоса, 
берекебірлігімен де көпке үлгі. 
«Білімдіге дүние жарық, білімсіздің 
күні ғаріп» деген ұстанымдағы 
ұстаздар отбасының  білім беру 
саласына сіңірген еңбегі орасан.

ЕРТЕҢ – ЕҢБЕК КҮНІ МЕРЕЙ

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Білімімен де, 
бірлігімен де үлгі

1-бет

Сыр сүлейлерінің ізін жалғаған, 
айтыстың ақтаңгері  Әбілхайыр 
Сыздықов – 50 жаста. Ол «Ерен еңбегі 
үшін» медалінің, «Мәдениет саласының 
үздігі» төсбелгісінің иегері.  Жуырда 
А.Тоқмағанбетов атындағы қалалық 
мәдениет үйінде  ақынның мерейтойына 
арналған «Өлең – менің сертке берік 
сырласым» атты әдеби-сазды кеш өтті.

Жастар театрының сахналауындағы 
қойы лым мен басталған кешті Қызылорда 
қала лық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлі мінің басшысы М.Ниязов ашып, ақын шығар
машылығына кеңінен тоқталды. Облыстық халық 
шығармашылығын дамыту және мәденипродю
серлік орталығының директоры Ж.Құрамысова 
басқарма басшысы А.Есжановтың құттықтау 
хатын тапсырып, иығына жапан жапты.

Кеш қонақтары Б.Шойбеков пен Түркістан 
облыстық дарынды балаларға арналған «Өнер» 
мектепинтернатының директоры М.Есжанова 
жылы лебізін білдірді. Сонымен қатар өнердегі 
ағалары С.Ыдырысов, белгілі режиссер
сценарист О.Нұрмаханов, «ҚазГермұнай» 
ЖШС директоры, облыстық мәслихат депутаты 
Ж.Ысқақов, «Марсель GOLD» компаниясының 
директоры, меценат Н.Мәжитов және П.Нәлібаев 
құттықтау сөз сөйлеп, ақынның мерейін үстем 
етіп, арнайы сыйсияпат көрсетті. Айтыс 
әлеміндегі үзеңгілес достары да ақын кешінің 
жоғары деңгейде өтуіне атсалысты.

Әдебисазды кеште ақынның сөзіне жазылған 
әндер орындалып, Сырдың талантты ақын 
қыздарының бірі Мөлдір Айтбай мен жас жүйрік 
Бексұлтан Орынбасаровтың қызықты айтысы 
көрерменге ерекше әсер сыйлады. Сондайақ, 
кеште Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
ақын Жүрсін Ерманның бейнеқұттықтауы 
көрсетілді. Өз кезегінде айтыскер ақын 
Әбілхайыр Сыздықов оқырмандарына арнап 
жалынды жырларын оқып, көпшілікке алғысын 
білдірді. 

Ақынның 50 жылдық мерейтойына арналған 
шаралар алдағы уақытта да жалғасын табады. 

«СБ» ақпарат

Сиқырлы сусын 
сергіте ме?

«Өлең – менің 
сертке берік 
сырласым»


