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ҰЛТТЫҚ БАНК 
ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ұлттық банк төрағасы 
Ерболат Досаевты 
қабылдады.

Мемлекет басшысына Ұлттық 
банк төрағасы биылғы 9 ай 
ішіндегі ақша-несие саясатын 
жүзеге асырудың алдын ала 
қорытындылары туралы, әлемдік 
экономиканы қайта қалпына 
келтірудің қарқыны және оны 
пандемияға дейінгі деңгейге 
жеткізу, сондай-ақ дамыған ел-
дердегі орталық банктердің ақша-
несие саясатын күшейтуге көше 
бастағаны жөнінде есеп берді.  

Ерболат Досаев Президентке 
қыркүйек айында жылдық 
инфляцияның 8,9 пайызға 
дейін қарқын алғаны жайында 
баяндады. Айлық инфляцияның 
артуына ақылы қызметтер, соның 
ішінде, ең алдымен, білім беру 
және тұрғын үйлерді жалға алу  
салалары үлкен үлес қосты.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
Ұлттық банктің Үкіметпен 
бірлесіп жүзеге асырып жатқан 
инфляцияға қарсы кешенді 
шаралары және инфляцияны 
болдырмау жөніндегі моне-
тарлық саясаттың негізгі бағыт-
тары туралы мәлімет берілді. 
Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына қатысты баға 
биылғы тамыз айындағы 10,4 
пайыздан қыркүйекте 9,6 пайызға 
дейін төмендегені атап өтілді.

Ұлттық банк төрағасының 
мәліметі бойынша шикізат 
тауар лары бағасының қымбат-
тығына, тұтынушылар тара-
пынан туындаған шектеулерге 
байланысты әлемдегі тұтыну 
бағалары ең жоғары деңгейде 
сақталып отыр. Кездесу бары-
сында жыл соңына дейін және 
2022 жылға арналған энергия 
тасымалдаушылар бағасына 
қатысты болжамдар ұсынылды.

Президентке Ұлттық банк-
тің алтын-валюта резерв тері мен 
Ұлттық қор активтерінің жай-күйі, 
сондай-ақ валюта нарығындағы 
ахуал жөнінде баяндалды.  

Сонымен қатар Мемлекет 
басшысының тапсырмаларын 
орындау аясында Ұлттық төлем 
жүйесін дамытудың және 
цифрлық биометриялық сәйкес-
тендірудің ұлттық платфор масын 
құрудың алдын ала нәтижелері 
туралы мәлімет берілді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың биылғы Жолдауында елімізде 
агроөнеркәсіп кешенінде атқарылатын міндеттер 
мен алдағы жоспарлар нақтыланды. Бұл 
орайда Сыр өңірінің ауыл шаруашылығында 
жүзеге асырылатын жұмыстар баршылық. 
Өңір экономикасында аграрлық саланың 
алатын орны айрықша екені белгілі. Жергілікті 
тұрғындардың елеулі бөлігі – жерден несібе 
терген қарапайым еңбек адамдары. Сондықтан 
аталған сала әрдайым мемлекет қолдауына 
ие болып, бұл бағытта нақты қамқорлық 
көрсетіліп келеді. Өңірдің аграрлық саласы 
заман талабына бейімделіп, алыс және жақын 
шетелге шығатын экспорт өнімдеріне ден қойды. 
Суды ысырапсыз пайдалану жүйесін жолға қою 
мақсатында әртараптандыру шаралары қолға 
алынды. 

Облыс әкімінің орынбасары Бахыт 
Жахановпен сұхбат барысында осы бағытта 
атқарылатын жұмыстар барысы таразыланып, 
алдағы мақсат-міндеттер әңгіме өзегіне айналды.

АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ӘЛЕУЕТІ ЗОР

ЖЫЛУҒА ТӨЛЕМ
10 ҚАЗАННАН ЕСЕПТЕЛЕДІ
 

Күн суытуына байланысты биыл облыс 
орталығында жылу жоспарланған мезгілден 
ерте беріле бастады. Соған байланысты өңірлік 
коммуникациялар қызметінде коммуналдық 
мекемелердің қыс маусымына дайындығына  
арналған кезекті брифинг өтті.

Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы бас шы сының орынбасары 
Ерлан Жоламанов сыртқы ауа температурасының күрт 
төмендеуіне байланысты қала әкімінің шешімімен 
Қызылорда қаласындағы жылу орталықтары қазан 
айының 10-на қараған түннен бастап қосылатынын 
хабарлады.

Ал  «Арай», «Ипподром», «Сырдария», «Астана» 
және «Сол жағалау» шағын аудандарындағы шағын 
қазандықтар бұл уақытта көпқабатты тұрғын үйлерге 
жылу беріп жатыр. Басқарма өкілі облыстағы білім, 
мәдениет, денсаулық сақтау нысандары мен 708 кіші 
қазандықта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жылу 
маусымына толық дайын екенін айтты. Әлеуметтік 
нысандарға қажетті 33 мың тонна көмірдің бүгінде 
80%-і жеткізілген. Тұрғындарға жоспар бойынша 140,1 
мың тонна көмір қажет болса, қазір  99 мың тонна көмір 
қоры бар.

Бұл – әлбетте, нарық заңдылығы. 
Әсіресе, тұтыну нарығындағы 
бағаны атқарушы билік қаншама 
қатаң шаралар қолданғанымен, 
реттей алмайтыны белгілі болды. 
Бұл орайда айтарымыз, нарық әзірге 
өз болмысына қарсы әрекеттерді 
қабылдамайтын сыңай танытты.

Соңғы деректер бойынша қазақ-
стандықтардың әсіресе, ең бірінші 
кезектегі тұтыну тауарларына де-
ген шығыны өсіп, солардың ішінде 
отбасылардың азық-түлік қажет-
тілігіне деген сұранысы жалпы бюд-
жетінің 70 процентіне дейін жеткен. 
Саланы зерттеуші сарапшылар елі-
міздегі аз қамтылған отбасылар 
табысының негізгі шығыны күнделікті 
азық-түлікке жұмсалатынын айта-
ды. Осының бәрі нарыққа соңғы 
уақытта жалақы есебінде жұмсалған 
мил лиардтаған теңгелердің әсерінен 
болып отыр. Әзірге біздің негізгі 
шығынымыз несиені өтеуге, қалғаны 
азық-түлікке жұмсалады. Жағдайды 
бағамдап көрейік.

Редакция тарапынан облыстық 
Ұлттық банк облыстық филиалы 
директоры А.Мұстафин мырзаға 
қатынас хат жолданды. Оның мәліметі 

бойынша 2021 жылдың 1 қыркүйек 
деңгейіне қызылордалықтардың 
несие қарызы 335 млрд теңгені 
құрайды. Өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 21,1 
процентке өскен. Дәл осы уақытта 
облыста тұтыну мақсатында берілген 
несие қарызы 200,8 млрд теңгені 
құрайды. Оның өсімі де 25 процентке 
жуық. 

Облыста сондай-ақ тұрғын үй 
мақсатында несиелер берілуде. 
Оның мөлшері жоғарыда айтылған 
көрсеткішке қарағанда біршама 
төмен. 2021 жылдың 1 қыркүйек 
деңгейіне ипотекалық несие қарызы 
41,7 млрд теңгені құрайды. 

Бүкіл еліміз бойынша сарап-
қа салатын болсақ, қызыл ор-
далықтардың несие көлемі он-
шалықты көп емес. Газеттің 2 
қазан күнгі нөмірінде айтыл ғандай, 
қазақстандықтардың орташа несиесі 
әрбір жұмыс істейтін адамның басына 
шаққанда 2,3 мың доллар құраса, 
қызылордалықтардың үлесі одан 
3 есе төмен. Бұл көрсеткіш біздің 
тұрмыс деңгейіміздің қаншалықты 
екенін дәлелдейді. 

Қош делік. Әзірге елімізде 

несие тасқыны толастайтын емес. 
Бұл өмірдің қажеттілігіне айналған 
сыңайлы. Ең қауіптісі – тұтыну 
несие сінің деңгейі өсе түсуде. Тұ-
тыну нарығындағы несиеге деген 
сұраныс төмендеуі мүмкін деген 
болжам жасалған еді. Өкінішке орай 
кейінгі деректер болжамның рас-
қа айналмайтынын көрсетіп берді. 
Сарапшылардың айтуынша, Қазақ-
станда кейінгі жиырма жыл ішінде 
баға индексі 420 процентті құраған. 
Ал орташа атаулы табыс 6,3 мың 
теңгеден 103 мың теңгеге дейін, үй 
шаруа шылықтарының шығындары 
4 мыңнан 52 мың теңгеге дейін 
өскен. Өткен жылдың қорытындысы 
бойынша еліміздегі тұтынушылық 
мақ сат тағы шығын 4,2 трлн теңге 
деңгейіне жетіпті. Арифметикалық 
өсім тұтынушылардың мүддесіне 
сәйкес келмейді. Осыған қарамастан, 
екін ші деңгейлі банктердің несие кө-
лемі еселеп артуда. Ал керісінше, 
банктердің қаржылық жағдайы жақ-
сарып, инфляцияны тежеудің мүм-
кіндіктері сарқыла түсуде. Демек, 
қымбатшылықты ауыздықтау күн 
өткен сайын қиын болатын сыңайы 
байқалады. 

Қымбатшылықты 
ауыздықтау 
қиын болып барады

Sb
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы» 

Уақыт жаңа талаптарды 
алға тартуда. Кейінгі 
кездері елімізде белгілі 
бір салаларда 
жалақының 
еселеп өсуі 
тұтыну 
нарығына 
кері әсерін 
тигізе бастады. 
Сарапшылардың 
атап 
көрсеткеніндей, 
бұған тежелуі 
қиынға соғып 
отырған 
инфляция 
салқынын тигізуде. 
Экономиканың 
заңдылығы бойынша 
қазір баға кейбір тұтыну 
заттары бойынша екі есеге 
дейін қымбаттады. 

Аталған шаруашылық 2017 
жылы алма өсіруді қолға алған еді. 
«Құрманбай ата» деп ат берген 
бақтың өнімі бүгінде облыс 
орталығы мен өзге аудандардағы 
сауда сөрелерінде сатылымда.

– Әдепкіде әр жерден түйнек 
сала бастады. Көшеттердің бәрі 
алғашқы екі жылда толық жеміс 
бере қоймайды. Былтыр барлығы 
5 гектарға егілген 12500 көшеттен 
14 тонна алма жинадық. Ал 

биыл 15 тонна болып тұр. Демек, 
көшеттердің жылдан-жылға жеміс 
салуы көбейіп келеді деген сөз. 
Негізінде біз әр түптен 5-6 келіден 
жинап жүрміз. Ал әр алма талы 
15 келіге дейін беруі тиіс. Жаз 
бойы менен басқа 3 бағбан осы 
алмабақтың бабын жасауда тер 
төгіп, еңбек етіп келеміз, – дейді 
аға бағбан Нұрбол Сейсенбаев.

Бақта алманың «Гала», 
«Голден», «Симиренко», 

«Фуджи» сорттары бар. Қазір 
қысқа сақтауға әбден жарамды 
«Симиренко» сорты қоймаға 
жиналыпты. Бағбанның айтуын-
ша, осы соңғы жиналған түрі қыс 
бойы нарыққа сатылымға шықпақ. 

Иә, ауыл-аймақта осындай 
кәсіптің көп болғаны өте тиімді. 
Жұмыс көзі ашылып, жергілікті 
халыққа жалақы да төленетіні 
анық.

Айтпақшы, бірнеше жыл 

бұрын осы шаруашылықты 
құрған Әліби Бекжанов ауыл 
шаруашылығының бір саласымен 
айналысу жергілікті жердің 
тұрғындарына тым аздық етеді 
дейді. Сол себепті алма бағын 
құру идеясы пайда болған. 6 
гектар жерді қоршауға алып, 
алманың түрлі сорттарын 
отырғызу жұмысы әу баста 
осылай басталған екен.

Ауылға ажар берген 
алма бағы

Жалағаш ауданына қарасты Мақпалкөл ауылында 
болғанымыз бар. Мұндағы ел мал бағып, егін егеді. Ел 
ішіндегі «Ер-Әлі» шаруа қожалығы күріш егумен айналысып, 
жергілікті жұртқа жұмыс көзін ұсынып келеді.

Жарыстың ашылу салтанатында 
облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет спорттың бұл түрі жастар 
арасында ерекше қызығушылық 
туғызып келе жатқанын атап өтті. 
Аймақта дзюдомен айналысып 
жүргендер аз емес. Олардың арасында 

дүниежүзілік деңгейдегі додаларда 
бақ сынаған жерлестеріміз де бар. 
Атап айтқанда, Бауыржан Жауынтаев, 
Мағжан Шәмшаддин сынды балуандар 
ел намысын абыроймен қорғап келеді. 

Татами төрінде – жастар
Кеше «Евразия» спорт кешенінде дзюдо және 

парадзюдодан жастар арасында Қармақшы 
ауданының құрметті азаматы Болатбек Сүлейменовті 
еске түсіруге арналған халықаралық турнир жалауын 
көтерді. Аталған турнирге еліміздің өңірлері мен 
Өзбекстаннан барлығы 500-ге тарта балуан келді.

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Айналдым, 
сенен, Атамекен!

Облыстық тарихи-
өлкетану музейінде ақын, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 

«Парасат» орденінің 
иегері, аудармашы, филология 

ғылымдарының кандидаты 
Шөмішбай Сариевтің 75 жылдығына 

орай көрменің ашылу салтанаты болды. 
Көрмеге ақынның жеке заттары, шапаны, жазу машинкасы, 
кәдесыйлары, кітаптары мен фотосуреттері сынды 50-ге 
жуық  жәдігер қойылды. 

Ұйысқан елдің 
ұтары көп

Рәміздерге құрметтің 
бұлжымас қағидасы бар



1-бет 

Sb№155-156 (20229-20230) 9 қазан, сенбі 2021 жыл2 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Күн тәртібінде 2 мәселе қаралды. 
Алғашқысы кәмелетке толмағандар мен 
жастар арасындағы құқық бұзушылық 
профилактикасы бағытына арналды. 
Облыстық білім басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова өткен жылдың 
қоры тындысы бойынша кәмелетке 
толмағандар арасында жасалған қылмыс 
саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 
33, мектеп оқушыларының қыл мысқа 
қатысу көрсеткіші 64,5, колледж 
студенттері жасаған қылмыс 48,1 пайызға 
төмендегенін жеткізді. Ал, жыл басынан 
бері аталған контингент бойынша қылмыс 
саны 18,2 пайызға азайған.

Жиында аймақ басшысы қасақана ауыр 
дене жарақатын салу қылмысының өсуі, 
кәмелетке толмағандардың өз-өзіне қол 
жұмсау фактілерінің азаймай тұрғанын 
алға тартып, бұл мәселеге тиянақты 
түрде мән беру керектігін қаперге салды. 
Әсіресе, қылмыс себебін талдап, суицидке 

баратын және олардың құрбаны болатын 
тұлғалардың әлеуметтік портретін жасау 
мен оқушылар арасында психологиялық 
қолдау шараларын үйлестіру керектігін 
қадап айтты. Сондай-ақ, тәуекел топтағы 
балалармен жұмысты үйлестіріп, интер-
неттегі қылмысты жасырын қолдау шы-
ларға қарсы кешенді жоспар құруды 
жүктеді. 

Отырыста облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы Мира Қаз-
бекова жастар арасындағы крими-
но ген дік ахуал туралы есеп берді. 
Өңірде құқықбұзушылықтың алдын 
алу ға арналған арнайы облыстық іс-
шара лар жоспары бекітілген. Жос-
пар аясында жергілікті құқық қорғау 
ор ган дарымен бірлесіп, қала және 
аудандарда «Жасөспірім» жедел профи-
лактикалық іс-шарасы, «Түнгі қаладағы 
балалар», «Stop Қылмыс!» түнгі рейдтік 
шаралары ұйымдастырылып, құқықтық, 

психологиялық кеңестер, түсіндірме 
жұмыстары жүргізілген. 

Облыс әкімі «NEET» санатындағы 
жастармен адресті түрде жұмысты 
үйлестіріп, әрбір мәселеге кешенді түрде 
қарау қажеттігін еске салды. 

– Биыл қылмыстық жауапкершілік-
ке тартылған 339 жас азаматтың 92%-ын 
(312-сі) «NEET» санатындағы жас тар 
құрайды. Бұл осы санаттағы аза мат тарға 
қатысты қабылданып жатқан профи-
лактикалық шаралардың әлі де жеткіліксіз 
екендігін көрсетеді, – деді өңір басшысы. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселені 
қорытындылаған облыс әкімі жауапты 
сала басшыларына нақты тапсырма 
берді. Білім беру мекемелерін жеке күзет 
қызметінің қорғауы мәселесін пысықтап, 
бюджетке ұсыныс енгізуді, педагог-
психолог мамандар қызметін күшейтуді 
және 1 қарашаға дейін кәмелетке 
толмағандар арасында өз-өзіне қол 
жұмсаудың алдын алу бойынша арнайы 
жоспар бекітуді міндеттеді. 

Отырыста қаралған екінші мәселе 
құқық қорғау саласын цифрландыруға 
арналды. Облыстық полиция департаменті 
бастығының міндетін атқарушы 
Шамшадин Әмитов саладағы атқарылған 

шаруаларды айтты.
Комиссия отырысында аймақ 

басшысы бейнебақылау тетіктерінің 
жұмы сын жандандыру және жастар 
арасындағы қылмысты ұйымдастыруға 
мүдделі топтарды анықтау мәселелеріне 
ерекше назар аударуды міндеттеді. 

Жиынды қорытындылаған өңір 
басшысы аталған саладағы олқылықтарды 
жоюды және жоспардағы міндеттерді 
уақытында аяқтауды тапсырды. Оның 
ішінде, автоматтандырылған бейне-
тір кегіш құрылғылар мен жаңа техно-
логиялар енгізу есебінен құқық бұзу-
шылық профилактикасының тиім ділігін 
көтеру бар. Цифрландыру бағы тында 
облыстық бюджеттен бөлінген қаржы 
мақсатты әрі мерзімінде игерілуі тиіс. 
Цифрлық технологиялар басқармасымен 
бірлесе заманауи талап тарға сай жаңа 
тех нологиялардың жобаларын ұсыну 
ал дында олардың іске қосудан кейінгі 
бол  жамы мен тиімділігін зерттеуді мін-
деттеді.

Аймақ басшысы аталған мәселелер 
келесі жылдың бірінші тоқсанында комис-
сия отырысында қаралатынын ескертті. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

«КазТрансГазАймақ» АҚ Қызыл-
орда өндірістік филиалы техни калық 
инспекциясының басшысы Ислам 
Бектұрғанов  өндірістік филиалдың 
жылу беру маусымына толығымен 
дайын екенін хабарлады. Биыл 
ағымдағы жөндеу арқылы 23 дана 
технологиялық жабдықты ауыстыру 
жұмыстары жүр гізілген. Соның 
есебінен газды қауіпсіз, үздіксіз және 
апатсыз пайдалану қамтамасыз етілді. 
Бүгінгі күні филиал жылу маусымы 
кезінде қауіпсіздіктің алдын алу, 
халыққа насихаттау үшін газды қауіпсіз 
пайдалану айлығын  жариялап, тиісті 
жұмыстар жүргізуде. 

Тұрғындардың өз бетінше жүр -
гізген электр желілерін алмас тыруға 
және 9 қосалқы транс форматор орна-
туға облыстық бюд жеттен 250 млн 
теңге қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар 
ат қарылуда. Брифингте осы мәлі метті 
жеткізген  «ҚЭТТК» АҚ төрағасы 
Мұхид жан Кәрімбаев компания өз қара-
жаты есебінен биылға 611 шақырым 
электр желілері мен 79 әртүрлі кернеулі 
қосалқы стансаға күрделі жөндеу, 502 
шақырым электр желілеріне және 61 
қосалқы стансаға ағымдағы жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, ол толығымен 
орын далғанын атап өтті.

«Қызылордажылу электрор талығы» 
кәсіпорны директорының орынбасары 
Бақытжан Мол диманов тың айтуынша 
жөндеу жұмыстары 1 қазанда аяқталған. 
Жергілікті биліктің жылуды 10 
қазаннан бастап беру туралы шешіміне 
байланысты жұмыстар жүргізілуде. 
«Оңтүстік жылу орталығы» толығымен, 
17 авто номды шағын қазандықтың 
жетеуі жылу беруде. 10 қазанға дейін 
«Қызылордажылу электр ор талығына» 
қарасты тұтыну шыларға жылу толық 
берілетінін айтқан Молдиманов ішкі 
жылу жүйелері дайын емес үйлер ғана 
қосыла алмай қалуы мүмкін екенін 
ескертті. 

Жылу беру маусымын 15 қазанда 
бастау – сонау кеңестік кезеңнен келе 
жатқан тәртіп. Бірақ соңғы жылдары 
климат өзгеруінен күн ерте суытып 
жүр. Сол кезде ерте қоса беруге 
ереже қаралған ба? Әлде күн суытып, 
салқын пәтерлерде тоңған тұрғындар 
шағымданып, балалар ауырып, халық 
шулағаннан кейін ғана жергілікті билік 
қозғалып жүр ме? Ерте қосылғаннан 
кейін жос пардан артық шығындар 
бола ды, оның орны қалай жабылады? 

Брифингте жауапты тұл ғаларға 
біздің тарапымыздан осындай сұрақтар 
қойылды.

– Иә, тұрғындардың шағым-
данғаны рас. 15 қазанда жылу маусымы 
басталып, 15 сәуірде аяқталатыны 
белгілі. Жалпы әр өңірде жылу беру 
маусымын бастауды жергілікті әкімдік 
шешеді. Ереже бойынша сыртқы 
ауа температурасы бес күн бойы +8 
градустан төмен болып тұрса, жылуды 
қоса беруге болады. Күннің ерте 
суытуына байланысты Қызылорда 
қаласы әкімінің шешімі бойынша 9 
қазаннан 10 қазанға қараған күні жылу 
толығымен қосылады. Ал автономды 
жылу орталықтары бар әлеуметтік 
нысандар қай уақытта жылу беруді 
өздері шешеді. Жалпы жылуды ерте 
қосуды талап еткен тұрғындармен 
қатар, оған қарсы болатындар да бар 
екенін айта кету керек. Олар артық 
төлем жасағысы келмейді.

Ал шығын жайына келетін 
болсақ, бұл жағдайлар бюджетте 
қарастырылған. Күн ерте жылынса, 
15 сәуірден ерте тоқтауы мүмкін. Бұл 
жолы жылуға төлем 10 қазаннан бастап 
есептеледі. Бірақ тұрғындар биыл 
жылу үшін өткен жылғы тарифпен 
салыстырғанда 8% кем төлейтін 
болады. Атап айтқанда, 1 шаршы метр 
үшін 69,3 теңге төлем жасайды, – деп 
басқарма мен жылу орталығы өкілдері 
жауап берді. 

Баяндамада 2020-2021 оқу жылы 
бойынша білім ордасында ғылымды 
дамыту бағытында материалдық-техни-
калық базаны нығайтып, инновациялық 
жобаларды жүзеге асыру мен 
халықаралық ынтымақтастық орнату 
аясында атқарылып жатқан жүйелі 
жұмыстар жайында айтылды.

Биыл университетте білім алушылар 
саны 5300-ден 8053-ке өскен. Бұл 
өткен жылдарға қарағанда 52 процентті 
құрайды. 2020-2021 оқу жылында 497 
профессор-оқытушы білім берді. Оның 
ішінде 23 ғылым докторы, 37 PhD 
докторы, 184 ғылым кандидаты, 223 
магистр бар. 

Университеттің ғылыми-зерттеу 
жұмысын қаржыландыру көлемі өткен 
жылмен салыстырғанда 20 процентке 
өскен. Осы орайда Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің гранттық 
қаржыландыруы негізінде орындалатын 
жобалар саны да 20%-ке артқан. Бұл 
көрсеткіш бойынша университет 
отандық жоғары оқу орындары арасында 
17-орында тұр. Сондай-ақ, 2020-2021 оқу 
жылында Халықаралық грант негізінде 
орындалған 1 жоба аяқталып, тағы 1 
жоба бойынша жұмыс басталды. 

Инженерлік бейіндегі зертхана 
қызметкерлері зерттеуші-профессор 
Нұрбол Аппазовтың ғылыми жетекші-
лігімен Португалия, Нидерланды, 
Дания, Ресей, Беларусь және Украина 
ғалымдарымен бірлесіп, Horizon-2020 
бағдарламасы аясында түйе тікенегінен 
Альцгеймер және Паркинсон ауру-
ларына қарсы дәрі жасауға арналған 
Еуропалық Одақ грантын жеңіп алды. 
Ендігі ғылыми жұмыстар шетелдік 
ғалымдармен бірлесіп, клиникаға дейін-
гі және клиникалық зерттеулермен 
жалғаспақ. 

Жастар арасында салауатты өмір 
салтын қалыптастырып,  қызығу-
шылығын арттыру мақсатында  спорттың 
11 түрінен 21 спорт секциясы жұмыс 
істейді. Оған 1-2 курстың 3033 студенті 
қатысады. Бұл ретте білім алушы 
түлектер арасында байрақты бәсекелерде 
топ жарып, биік белестерді бағындырған 
спортшылар саны артып отыр. Айталық, 
қазіргі таңда 5 халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, 32 ҚР спорт шебері, 
52 ҚР спорт шеберлігіне үміткер, 33 
Ұлттық құрама командасының мүшесі 
білім алады. Сондай-ақ, баскетбол, 
волейбол және футболдан ерлер құрама 
командасы республикалық студенттік 
лигаларға қатысады. Бұдан бөлек, 
университетте 9 Әлем чемпионатының, 
27 Азия чемпионатының және 120 
Қазақстан чемпионатының жеңімпазы 
мен жүлдегері бар.

Бүгінгі заман талабына сай оқу 
орнының негізгі мақсаты – сапалы 
маман даярлаумен қатар, университет 
қабырғасында жас кәсіпкерлер тәрбиелеу. 
Есепті кезеңде орталық 600-ден астам 
студенттің қатысуымен 15 семинар мен 
тренинг өткізді. Жыл сайын дәстүрлі 
түрде жас кәсіпкерлердің стартап 
жобаларының облыстық байқауына 
қатысып келеді. Биыл «Kbh.startup-2021» 
байқауына 481 өтінім беріліп, 86 жоба 
жартылай финалға жолдама алған. Өткен 
жылы студенттік және басқа да бизнес 
жобаларына тартылған инвестиция 
көлемі 22 500 000 теңгені құраған.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің халықаралық байла-
ныстар аясы да кеңейе түскен. Бүгінде 
алыс-жақын шет елдердің жетекші 
жоғары оқу орындарымен, білім беру 
және мәдени орталықтарымен 170-ке 
жуық келісім жасалған.

Университетте биыл 449 студенттің 
оқу ақысына жеңілдік беріліп отыр. 
Оның ішінде аз қамтылған отбасынан 
шыққан, үздік спортшылар мен өнерлі 
жастар, «Алтын белгі», «Үздік аттестат» 
иегерлері, тағы басқа  талаптарға сай 
жеңілдік қарастырылған. Көңілге 
қонымды жетістіктің бірі – 2020-2021 оқу 
жылында оқытушылардың еңбекақысы 
кезең-кезеңімен өскен. 

Жиын қорытындысында сөз 
алған облыстық мәслихат хатшысы 
Н.Байқадамов, облыс әкімінің 
орынбасары Б.Шәменова университеттің 
өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы жолында өзіндік ерекше орны бар 
екенін айта келіп, қазіргі уақыт талабына 
сай оқу орнында атқарылып жатқан 
сан салалы жұмыстарға оң баға берді. 
Сонымен қатар, облыстық мәслихат 
депутаты А.Әбибуллаева, университет 
түлегі, төрт дүркін Әлем чемпионы 
И.Ильин, қалалық мәслихат депутаты 
Е.Мусаев сауалдарын қойып, заман 
талабына сай мамандар даярлауда оқу 
орнының алдағы жоспарлары да табысты 
жүзеге асуына тілектестігін білдірді.

Тарих толқынындағы 
отыз жыл қас-қағым сәтте 
өте шықты. Оның ел үшін 
маңызын ештеңемен өлшеуге 
келмейді. Тәу етер тәуелсіздігіміз, 
мемлекеттің мызғымас негізіне 
айналған рәміздеріміз бар. 
Байқап қарасаңыз, «Мен 
қазақпын!» деген әрбір азаматтың 
көшеде келе жатқанда немесе 
мекеме ғимаратына кіргенде 
алдымен осы нышандарға көз 
тастауы заңдылық. Тәуелсіздік 
символының талапқа сәйкестігін 
қадағалауды облыс әкімдігі 
жанындағы мемлекеттік рәміздер 
жөніндегі комиссия да назарға 
алған.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова-
ның жетекшілігімен аталған комиссияның 
биылғы жылғы қорытынды отырысы өтті. 
Жиынға облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов, облыс әкімінің 
орынбасары Серік Ахмет, Қызылорда 
қаласының әкімі Ғанибек Қазантаев, 
облыстық басқар малар мен департамент 
басшылары және аудан әкімдері онлайн-
режимде қатысты. Аймақ басшысы 
алдымен мемлекеттік рәміздерге деген 
құрмет елге, жерге, Отанға деген 

сүйіспеншілікті білдіретінін айтты.
– Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев «Егемен еліміздің бейбіт 
аспанында желбіреген көк ту – бүгінгі 
күннің баға жетпес байлығы» деген бола-
тын. Рәміздердің талапқа сай болуы шарт 
және оған құрмет көрсетуді барша азамат 
қасиетті борышы ретінде ұғынуы тиіс. 
Бұл бағыттағы идеологиялық жұмыс тарға 
мән беру маңызды, – деді облыс әкімі.

Комиссия отырысында кем-кетік, 
олқылықтардың орын алғаны айтылды. 
Облыстық ішкі саясат басқармасының 

басшысы Мира Қазбекова мемлекеттік 
мекемелердегі тәуелсіздік нышандары – 
Елтаңба мен Тудың жай-күйін саралап, 
атқарылған жұмыстарды тарқатты. 
Мәліметке сүйенсек, ведомствоаралық 
инспекциялық топ 23 тамыз-17 қыркүйек 
аралығында зерделеу жұмыстарын 
жүргізген. Нәтижесінде 12 мекемеде 
кемшілік анықталып, оның 9-ы дер кезінде 
қалпына келтірілген. Ал, 3 мекемеге 
Әкімшілік хаттама толтырылды. Жауапты 
тұлғалар 50 айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерінде, яғни 145850 теңге көлемінде 

айыппұл арқалаған. Ерекше атап өтетін 
жайт, жүргізілген түсіндірме жұмыстары 
мен комиссия отырысында берілген 
хаттамалық тапсырма нәтижесінде 
Сырдария және Шиелі аудандарында 
заңбұзушылық орын алмаған. Бұдан 
бөлек, қала мен аудандардағы 263 
мемле кеттік мекеменің барлығында ҚР 
Мемлекеттік Елтаңбасы латын графика-
сындағы «QAZAQSTAN» жазуымен 
толық ауыстырылғаны белгілі болды. 

Жиында облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазылов 
пен облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова, Қазалы 
және Қармақшы аудандарының әкімдері 
мемлекеттік рәміздердің жай-күйін 
бақылау және маңыздылығын насихаттау 
бойынша қолға алынған жұмыстарды 
баяндады. 

Облыс әкімі рәміздердің талапқа 
сай орналасуына бақылауды күшейтуді 
тапсырды. Барлық мекеме басшыларына 
да арнайы инспекциялық топ құрып, 1 
желтоқсанға дейін қарасты мекемелерде 
мемлекеттік рәміздердің қолданылуына 
рейд жүргізу жүктеліп отыр. Жастардың 
бойында патриотизмді қалыптастыру 
мәселесі де шет қалған жоқ. Себебі, 
рәміздерді құрмет тұту жеті атаның 
қадірін, ата-баба даналығын, елім-жерім 
деген батырлардың ұлтжандылығын 
санаға сіңіріп келе жатқан жастардан 
басталады.

Даму 
деңгейі 
уақыт 
талабына 
сай

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
басқарма төрағасы-ректоры 
Бейбіткүл Кәрімова халық 
алдында есеп берді. Жиынға 
облыстық мәслихат хатшысы 
Н.Байқадамов, облыс әкімінің 
орынбасары Б.Шәменова, 
Қызылорда қаласының әкімі 
Ғ.Қазантаев және облыстық, 
қалалық мәслихат депутаттары, 
университет ардагерлері қатысты.

Рәміздерге құрметтің 
бұлжымас қағидасы бар

Алдын алу шаралары әлі де жеткіліксіз
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова әкімдік жанындағы құқық 

бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысын 
өткізді. Жиынға облыс әкімінің орынбасарлары, құқық қорғау органдарының 
басшылары және жауапты салалық басқарма басшылары қатысты. Сонымен 
бірге онлайн селекторлық режимде қала, аудан әкімдері қосылды.

ЖЫЛУҒА ТӨЛЕМ
10 ҚАЗАННАН ЕСЕПТЕЛЕДІ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Современные 
Инновационные Технологии» ЖШС 
директоры Жомарт Момынбаевпен 
кездесті. Басқосуға ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Ғалым Әміреев, 
облыс әкімінің орынбасары Серік 
Сүлейменов, облыстық энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасының 
басшысы Ерлан Жаңабаев қатысты.

Онда өңірде жоғары технологиялы 
жобаларды қолдану мәселесі сөз болды. 

Жомарт Момынбаев аймақты бу-газбен 
қамтамасыз ету бойынша жобасын таныс-
тырды. 

Өңір басшысы аталған жобаны жан-жақты 
сараптап, тиімділігін зерделеу керектігін алға 
тартты. 

Айта кетейік, «Современные Иннова-
ционные Технологии» (ИнТек) ЖШС – балама 
қуат көздерімен жұмыс жасайтын отандық 
инжинирингтік компания. Қазақстандағы 
«KEGOC», «Самрұқ-Энерго», «Samruk-Green 
Energy» сияқты ірі өндіріс компанияларымен 
серіктестік орнатқан. Осыған дейін Жезқазған 
қаласындағы күн-электр станциясын, 
Ерейментаудағы жел-электр станциясын 
және Қапшағай су қоймасындағы күн-электр 
станциясының құрылысына қатысқан.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ҚОЛДАНУ 
МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ
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Экономика

1-бет 

– Бахыт Дүйсенұлы, сөз басында 
Мемлекет басшысының Жолдауынан 
туындайтын іс-шаралар жоспарына 
тоқ тала кеткеніңіз артық болмас. 
Жолдауда айтылғандай, азық-тү лік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ве тери-
нария  жүйесін түбегейлі рефор   малау, 
жаңа технологиялар мен цифр   ландыру 
арқылы суды үнемдеуге көшу, облыста 
«Қараөзек» су қоймасын салу бағытында 
қандай жұмыстар атқарылады?

– Жолдауда пандемиядан туындаған 
дағдарыстан кейінгі елімізді дамытудың 
әлеуметтік-экономикалық дамуының 
басым бағыттары назарға алынды. Әсіресе, 
ауыл шаруашылығының әлеуеті орасан 
зор екені атап өтілді. 

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова -
ның басшылығымен Жолдаудан туындай-
тын мақсат-міндеттерді саралайтын 
арнайы жиын өтті. Онда облыстың алдағы 
даму бағыттары айқындалып, бұл орайда 
аграр лық саладағы іс-шаралар жоспары да 
белгіленді. 

Негізгі міндетіміз – еліміздің азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осыған 
сәйкес, біз өңірде азық-түлік өндірісімен 
қамтамасыз ету балансын есептеп, нақты 
қажеттілікті анықтау бағытында жұмыс 
жасаудамыз. 

Бүгінгі таңда облыста тұрғындарға 
қажетті 29 негізгі азық-түлік тауарымен 
қамтамасыз ету басты назарға алынған. 
Олардың арасында күріш, қызанақ, қияр, 
нан және тұз секілді өнімдермен өзімізді 
толық қамтамасыз ете аламыз. Ал, картоп, 
сәбіз және жылқы етін өндіру 60 процентті 
құрайды. Қырыққабат, пияз, сиыр еті, 
қызылша, бұрыш, қой еті, балық секілді 
өнімдер бойынша ол 20-60 процентті 
шамалайды. Қалған құс еті, жұмыртқа, 
бидай ұны, қарақұмық, макарон, сүт, 
айран, сары май, өсімдік май, қантты 
сырттан тасымалдауға мәжбүрміз. 

Осыған байланысты азық-түлік 
қамтамасыз ету балансының негізінде өз 
өндірісімізді ұлғайтуды көздеп отырмыз. 
Алдағы 5 жылда бұл бағытта 56,1 млрд 
теңгені құрайтын 42 жоба іске асыру 
жоспарлануда.

Алдағы жылы өңірде өндірілмейтін 
азық-түлік тауарларын басқа аймақтардан 
сатып алу, тасымалдау, сақтауды жүзеге 
асыру үшін көтерме-тарату орталығын ашу 
жоспарлануда. Аталған жұмыстарды іске 
асыру өз кезегінде азық-түлік бағасының 
ұзақ мерзімге тұрақтылығы мен алқаптан 
сөреге дейін тауар айналымын қамтамасыз 
етіп, экспортқа жіберуге септігін тигізеді. 

– Өңірде азық-түлік бағасын 
тұрақтандыру бағытында қандай 
жұмыстар атқарылуда?

– Бұл бағытта тиісті іс-шаралар 
атқарылып келеді. Өңір бас шылығы тара-
пынан нақты жұмыс жоспары бекітілген. 
Облыс орталығы мен аудандарда әлеу-
меттік дүкендер желісі халыққа қызмет 
көрсетеді.

Қазіргі таңда тұрақтандыру 
қорында 1041,5 тонна өнім 
сақталып, төмен бағада сатылуда. 
Оның ішінде бірінші сортты бидай 
ұны – 616,5, күріш – 96,1, қант – 
235,4, макарон – 71,6, қарақұмық 
жармасы – 21,9 тонна.

Сонымен қатар, бағаны тұ
рақ  тандыру мақсатында тұ
рақ   тандыру қорына қосымша 
1000 тонна картоп, 200 тонна 
жуа, 100 тонна сәбіз, 50 тонна 
қырыққабат, 100 тонна күріш, 368 
тонна қарақұмық жармасын және 
306 тонна өсімдік майын сатып 
алу үшін «Байқоңыр» әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы тиіс    ті 
сатып алу шараларын жүргізуде.

Биылғы қуаңшылық салдарынан астық 
өндіруші елдерде, оның ішінде біздің 
елімізде де бидай өндіру көлемі азайып, 
жалпы ұн бағасының қымбаттауына алып 
келу қаупі бар. Сондықтан әлеуметтік 
нанның бағасын тұрақтандырып, оның 
негізсіз өсуіне жол бермеу үшін қазір 
тұрақтандыру қорына қажетті ұн сатып 
алу, наубайханаларды арзандатылған 
ұнмен қамтамасыз ету бағытында қосымша 
шаралар қабылданатын болады. 

Бағаның негізсіз өсуіне жол бермеудің 
тиімді шараларының бірі ретінде 
«айналым» схемасы бойынша кәсіпкерлер 
субъектілеріне заем беру механизмдері 
кеңінен пайдаланылуда. Бүгінгі күні 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 15 
кәсіпкерлік субъектісіне 19 әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарының бағасын 
тұрақтандыру мақсатында 943 млн теңге 
заем берді.

Тұрақтандыру қорының өнімдері 
«Байқоңыр» ӘКК қарасты 34 әлеуметтік 
дүкенде және қосымша Қызылорда қала-
сында орналасқан 15 ірі супермаркетте 
на рық тағыдан төмен бағада ұсынылып, 
сатылуда.

Тұрақты түрде ауыл шаруа шылығы 
жәрмеңкесі ұйымдас тырылады. Жақында 
елордамыз – Нұр-Сұлтан қаласында екі 
күнге созылған жәрмеңке барысында 
қызылордалық еңбеккерлер өздері 
дайындаған өнімдерін ұсынып қайтты. 
Жәрмеңкеге Сырдың диқандары мен 
кәсіпорындары 40 жүк автокөлігімен 400 
тоннаға жуық өнім алып барды. 

Ал, Қызылорда қаласында Шиелі 
ауданының еңбеккерлері ауыл шаруа-
шылығы жәрмеңкесін бастады. Жәр-
меңкеге 50 тоннадан астам ақталған күріш, 
80 тонна картоп, 30 тонна пияз, 25 тонна 
сәбіз, 30 тонна көкөніс, 80 тонна бақша 
өнімдері, 10 тонна ет пен шұжық, 5 тонна 
балық, 3 тоннаға жуық нан және макарон, 
1 тоннадан астам сүт және 15 тонна 
кондитер өнімдері жеткізілген. 

Осындай жәрмеңкелер облыс орта-
лығында жыл аяғына дейін ұйымдас-
тырылатын болады.

– Кейінгі жылдары өңірде шаруа  -
шылықтарды мал азығымен қамта-
масыз ету мәселесі өзекті. Бұл түйткілді 
шешудің жолы қандай болмақ?

– Мал шаруашылығын дамыту үшін ең 
бастысы қажетті жем қоры болуы керек.

Бүгінгі күнге облыс бойынша 387 
мың бас ірі қара, 845,4 мың бас уақ мал, 
179,3 мың бас жылқы, 57,7 мың бас түйе 
тіркелген. Осы мал басын қыстан алып 

шығу үшін мамандардың есебі бойынша 
770 мың тонна шөп, 213 мың тонна жем 
қажет.

Қажетті жем-шөппен қамтамасыз ету 
үшін облыста жыл сайын малазықтық 
дақылдардың егіс көлемін ұлғайту 
шаралары қабылдануда. Биылғы жылдың 
өзінде малазықтық дақылдар көлемі өткен 
жылмен салыстырғанда 5425 гектарға 
ұлғайды. Нәтижесінде, биыл қыстайтын 
малға қажетті шөптің 240 мың тоннасы 
жоңышқа өндіру есебінен, қалғаны табиғи 
шөп дайындау есебінен қамтамасыз 
етілмек. Қажетті жем қоры 14 мың тонна 
малазықтық астық (бидай, арпа, сұлы, 
жүгері) өндіру, 115 мың тонна күріш 
жемін өндіру есебінен қамтамасыз етілсе, 
қалған көлем сырттан тасымалданбақ.

Арал өңіріндегі қуаңшылыққа байла-
нысты облыс әкімі тиісті тапсырмалар 
беріп, жұмыстардың атқарылуын тікелей 

бақылауына алды. Осы ауданның бірқатар 
елді мекендерінде қуаңшылықтан әсіресе 
жылқы малы көтерем болып шығынға 
ұшырады. 

Сырдария өзені деңгейінің кейінгі 
жылдардағы төмен деуінен көлдер мен 
суаттар біраз жерге дейін тартылып, 
жағасы батпаққа айналды. Суатқа барған 
көтерем мал батпақтан шыға алмай 
да шығынға ұшырады. Қуаңшылық 
салдарынан жыл басынан бүгінгі күнге 596 
бас (208 бас ірі қара, 383 бас жылқы, 5 бас 
түйе) шығын тіркелді. 

Арнайы жұмысшы тобы құрылып, 
ветеринария саласы мамандарымен бір-
лесіп шығын саны нақтыланды. Жануар лар 
ішетін судан және өлім-жітімге ұшыраған 
малдан сынамалар алынып, ветери-
нариялық зертханада зерттеліп, уланудан 
таза екендігі анықталды. Тұрғындар 
арасында түсіндіру жұмыстары жалғасуда.

Осы кезеңде ауданның бірнеше елді 
мекенінде табан ауруына 26 бас түйе 
шалдықты. Клиникалық белгілеріне сәйкес 
ветеринария мамандары «некробактериоз» 
болжамды диагнозын қойды.

Ауру мал дереу оқшауланып, 
уақытылы тиісті емдік шара жүр гізілді. 
Нәтижесінде ауырған малдың барлығы 
жазылып, жайылымға қосылды. Өлім-
жітім тіркелмеді.

Арал ауданы аймағында жергілікті 
ауқымдағы, табиғи сипаттағы төтенше 
жағдай жарияланды. Бұл өз кезегінде 
жеткізіліп жатқан жем-шөп шығынын 
арзандатуға, көлдерге су құю, құдықтар 
қазуға, т.б шараларды дер кезінде атқаруға 
мүмкіндік берді. Осыған облыс әкімінің 
резервінен 250 млн теңге қаржы бөлінді.

Қалыптасқан жағдайға байланысты 
көтерем малды сыртқа сату ұйымдас-
тырылды және мал басын сақтап қалу 
үшін басқа өңірлерге уақытша жіберілді. 
Одан бөлек 450 бас жылқы көрші Ақтөбе 
облысының Шалқар ауданымен шектесетін 
тың аймақтарға (жайылымдарға) және 340 
басы Қазалы ауданы Шәкен елді мекені 
жайылымдарына уақытша ауыстырылды. 
Бұл өз кезегінде мал шығынына қатысты 
жағдайды тұрақтандыруға мүмкіндік 
берді. 

Биылғы төлді қоса есептегенде және 
алдағы қыста даладағы барлық малды 
қолға ұстау қаупін ескере отырып, ауданға 
қажетті шөп көлемі төрт түлік мал басына, 
яғни 205,8 мың бас малға 180 күнге (1 
қараша мен 1 мамыр аралығы) 185 мың 
тонна болып нақтыланды. Бүгінгі күні 
осы қажеттіліктің 125,9 мың тонна шөп 
және 2,7 мың тонна жем жеткізілді, тиісті 
жұмыстар жалғасуда. Осының ішінде, 
қайырымдылық көмек ретінде басқа 
өңірлер мен облыс аудандарынан 2387 
отбасына 901,8 тонна шөп, 5377 отбасына 
1331 тонна жем таратылды.

Бұдан бөлек, «Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы» АҚ арқылы солтүстік 
облыстардан арзандатылған 480 тонна 
бидай жеткізілді. Жалпы облыс бойынша 
биыл қыстайтын мал басына қажетті шөп 
көлемінің 102,9%-ы дайындалса, бүгінгі 
күнге шаруашылық құрылымдары 98,8 
мың тонна жем сатып алған.

Шаруашылықтар күріш сабанын жинау 
жұмыстарын да жүргізуде. Аудандардың 
мәліметтеріне сәйкес бүгін ге 145,2 мың 
тонна күріш сабаны да йын далды. Жем-
шөп қорын жасау әлі де жалғасуда. 

Айта кететін мәселе, бұл биылғы 
қиыншылықтарға байланысты мемлекет 
тарапынан көрсетілген қолдаулар – мал 
азығын дайындауға қажетті арзандатылған 
3,8 мың тонна дизель отыны бөлінді 
және шаруашылық құрылымдарына мал 
азығын сатып алуға кеткен шығындарды 
субсидиялауға Үкімет резервінен 1,7 млрд 
теңге қаржы төленді. 

– Жаңа өзіңіз атап өткендей биыл 
Арал ауданында қуаңшылық болды. 

Жайылымдық жер көлемі азайып, 
елдегілер біршама қиындық көрді. 
Алдағы уақытта осындай түйткілдерді 
шешу бағытында қандай жұмыстар 
қолға алынады?

– Рас, Сырдария өзенінде су мөлшері 
жылдан жылға төмендеп келеді. Биыл 
өңірде жауын-шашын аз түсті. Соның 
салдарынан Арал ауданында қуаңшылық 
болды. Ендігі кезекте жерасты су көзін 
тиімді пайдалану бойынша тиісті шаралар 
қабылданады. Облыстағы жайылымдық 
алқаптардың көлемі – 11,8 млн гектар. Мал 
шаруашылығын дамыту үшін шалғайда 
жатқан су көзін анықтау көзделген. Оларды 
өңірдің экономикалық әлеуетін арттыруға 
пайдалану үшін облыс аумағындағы су 
қондырғыларын түгендеу жүргізілді. 
Нәтижесінде 2487 су қондырғысы 
анықталды. Оның ішінде орман қоры 
жерінде 426, қала және ауданның босалқы 

жерінде 942, елді мекендер жерінде 97, 
ауыл шаруашылығы құрылымдарының 
жерінде 1027 су қондырғысы орналасқан.

Былтыр орман қоры жеріндегі 197 су 
қондырғысы құжаттандырылған. Биыл 
босалқы жердегі 296 су қондырғысының 
техникалық құжаттарын дайындауға 
облыстық бюджеттен тиісті қаржы бөлінді. 
Орман қоры аумағында орналасқан 9 
құдық биыл қалпына келтіріледі. 

Үкіметтің 10 жыл ішінде қосымша 50 
млн гектарды айналымға енгізу туралы 
тапсырмасына сәйкес Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен біріге отырып шалғайдағы 
жайылымдарды игеру, құдықтар мен 
ұңғымалар салу жөніндегі 2022-2030 
жылдарға арналған жоспар жобасы 
әзірленуде. Осы жоспар аясында облыста 
құдықтар мен ұңғымаларды қалпына 
келтіру бойынша шаралар қабылданады.

Президент тапсырмасына сәйкес ауыл-
дар маңындағы жайылымдар мен шабын-
дықтардың сапалық жағдайы сарап талады. 
Оларды суландыру, қалпына келтіру 
кезең-кезеңімен ұйымдас тыры лады. Бұл 
ретте әр ауылдың маңын дағы құ дықтарын 
қалпына келтіру ар қылы жайылымдарды 
жақсартудың жол дары белгіленеді. Кейінгі 
жылдары су тап шылығынан  жарамсыз 
болған шабын дықтарды суландыру 
мүмкіндігін қарас тырамыз.

Сонымен қатар, пайдаланылмай 
отырған жайылымдарды анықтау мен ол 
учаскелерді мемлекет меншігіне қайтарып 
алу жұмыстары жалғастырылады. Бұл 
ретте космомониторинг мүмкіндігі 
барынша пайдаланылады. Қайтарылғандар 
ауыл тұрғындарының жеке малын жаятын  
жайылым болмақ. Жайылымдарды тиімді 
пайдалану үшін оларды бақылаудың 
жаңа әдістері, тиісті мемлекеттік қолдау 
шараларын барынша пайдаланамыз. 
Осылайша жайылымдарды түбегейлі 
жақсарту, суландырудың барынша тиімді 
тәсілдерін қолданып (оның ішінде қолдан 
жауын-шашын жауғызу инновациялық 
әдістері де зерттелетін болады), жаңа 
жайылымдық жерлерді айналымға тарту 
жұмыстары қолға алынады.  

Жалпы мал басын көбейту мен 
оның өнімділігінің артуына ветеринар 
мамандардың жүйелі жұмысы да өз әсерін 
тигізеді. Бұл ретте Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша ветеринария  жүйесі 
түбегейлі реформаланады. Қазіргі таңда, 
тиісті ветеринариялық іс-шаралардың уа-
қы тылы жүргізілуінің нәтижесінде, облыс 
көлемінде аса қауіпті жұқпалы аурулар 
тіркелмей эпизоотиялық тұрақ тылық 
сақталып, мал басының өсімі артып отыр.

– Облыс аграрлы аймақ болғандықтан 
шаруалар үшін маңызды мәселені 
қозғасақ, биыл Сырдария өзенінің деңгейі 
төмен бол ғанын білеміз, егістікті сумен 
қамтамасыз ету мәселесі қалай болады? 

– Табиғи құбылысқа байланысты, 
соңғы жылдары Сырдария өзенінің тө-
менгі ағысында вегетациялық кезең күр-
делі су тапшылығы жағдайында өтуде. 
Сырдария өзенінің сулылығы «Тоқтағұл» 
су қоймасында судың жиналуымен тікелей  
байланысты. Былтыр вегетациялық 
кезеңнің басында «Тоқтағұлда» су 2019 
жылға қарағанда 2 млрд текше метрге аз 
болған. Ал, биылғы вегетациялық кезеңнің 
басында «Тоқтағұлда» бар болғаны 8,7 
млрд текше метр жинақталған. Бұл 2020 
жылмен салыстырғанда 3 млрд текше 
метрге аз. Ал, 2019 жылмен салыстырғанда 
«Тоқтағұл» су қоймасының көлемі биыл 5 
млрд текше метрге аз болды. 

Осыған орай, биыл да су 
тапшылығы  қайталанып, тіпті 
күрделене түсті. Қалыптасқан 
жағдайдың алдын алу бойынша 
су шаруашылығы мекемелерінің 
аудан әкімдіктері, шаруашылық 
құрылымдарымен бірлесіп ат

қарған шаралардың нәти
жесінде егілген дақылды сумен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік 
болды. Су тапшылығына байла
нысты, күріш егісінің көлемі 
қайта қаралып, 5,9 мың гектарға 
қысқартылып, 83,6 мың гектарға 
егілді. Оның орнына суды аз 
қажет ететін әртараптандыру 
бағытындағы дақылдарға басым
дық беріліп,  мал азықтық, майлы 
дақылдар, картоп, көкөніс, бақша 
дақылдарының егіс көлемі өткен 
жылдан 9,8 мың гектарға артты. 
Жалпы егіс көлемі 3,9 мың гектарға 
артып, 188,1 мың гектарға егілді.  

Су ресурстары комитеті мен облыс 
әкімдігінің вегетациялық кезеңде су 
тапшылығының алдын алу бойынша 
атқаратын бірлескен іс-шаралар жоспары 

бекітілді. Каналдар арқылы су алу 
режимінің кестеге сай орындалуына 
мониторинг жүргізетін жұмысшы тобы 
құрылып, жедел шаралар қабылданды. 
Сонымен бірге шаруашылық құры лым-
дарына ішкі каналдар мен қашыртқыларды 
тазарту, су көзінен қашық немесе биік 
жерлерге егін екпеу жөнінде түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді. Барлық 
магистральды және шаруашылықаралық 
канал дарға кезектестіріп су беру кес-
тесі әзірленіп, күнделікті бақылауға 
алынды. Насос қондырғылары арқылы 
Қармақшы ауданындағы «Батыс Қар-
мақ шы» қашыртқысынан «Құрайлы» 
каналына, Шиелі ауданындағы 
«Жаңашиелі» каналынан «Қамыстықақ» 
каналына, Қазалы ауданындағы «К-2-
1» қашыртқысынан «Қазалы оң жаға» 
магистральды каналына су беру бойынша 
жұмыстар атқарылды.

Бұдан бөлек, қашыртқы суды қайта 
пайдалану үшін шаруашылықтар  93 насос 
қондырғы орнатты. Облыстық бюджеттен 
елді мекендерге 43 дана насос қондырғы 
сатып алу және  облыстық коммуналдық 
меншіктегі 69 шақырым болатын 10 
каналды, республикалық бюджет есебінен 
65 шақырым болатын 10 каналды тазалау, 
«Қызылорда», «Әйтек» су торап тарына 
жөндеу жұмыстары жалғасуда. 

Биыл егістікті сумен қамта
масыз етудегі қиыншы лық тармен 
қоса экологиялық қажет тіліктерге 
су жіберу мәселесі күрделі болып 
отыр. Бүгінгі күні «Шардара» су 
қоймасынан Сырдария өзенінің 
төменгі ағысына  жіберіліп 
жатқан су көлемі  күрт төмендеп, 
секундына небәрі  30 текше метрді 
құрап отыр. Бұл өткен жылдың  
осы кезеңімен салыстырғанда  
45 текше метрге кем. Қазіргі 
кезде  облыс аумағындағы 207 көл 
50 пайыз шамасында толса, 17 
көл толық тартылған. Осыған 
байланысты, Үкімет басшысына 
Сырдария өзенінің төменгі ағы
сына су жіберу көлемін ұлғайту 
мәселесі бойынша жоғарыдағы 
Қыр ғызстан, Өзбекстан, Тәжік
стан мемлекет терімен  келіс
сөз дер жүргізу жөнінде ұсыныс 
бердік. 

Атап өту керек, Арал ауданындағы 
«Қамыстыбас» және «Ақшатау» көлдер 
жүйесін суландыру мақсатында біршама 
жұмыстар жүзеге асырылды.  Арал  
ауданында қалыптасқан қуаңшылыққа 
байланысты төтенше жағдай жарияланып, 
соның ішінде көлдер жүйесін сумен 
қамтамасыз ету мақсатында жедел шаралар 
қабылданды. Облыстық бюджеттен қаржы 
бөлініп, Аманөткел ауылының  тұсындағы 
өзеннің  «Бұрмақұлақ» су арнасы бөгеліп, 
Б.Өтемұратов қорынан 4,2 млн теңгеге ескі 
«Аспай» су ағытқысы қалпына келтірілді. 
Осының нәтижесінде 24 тамыздан 
бастап «Қулы», «Жасұлан», «Ақшақыз», 
«Аққойсойған» каналдары арқылы 
«Қамыстыбас» және «Ақшатау» көлдер 
жүйесіне су түсе бастады. Қазір көлдер 
жүйесі суландырылып, экологиялық 
жағдайы жақсаруда.

– Мемлекет басшысы Жолдауында 
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі 
бойынша 2030 жылға қарай су 
тапшылығының көлемі 40 пайызға 
жететінін атап өтті. Сонымен бірге, 
жаңа технологиялар мен цифрландыру 
арқылы суды үнемдеуге көшу керектігін 
айтып, республика бойынша 9 су 
қоймасын салуды тапсырды. Бұл 
бағытта қандай шаралар атқарылмақ?

– Республика аумағында салынатын  
9 су қоймасының қатарына Қызылорда 
облысы бойынша 775 млн текше 
метр тасқын су жинайтын «Қараөзек» 
арнасындағы су қоймасы енгізілген. 
«Қараөзек» су қоймасын салудың негізгі 
мақсаты – «Қараөзек» көлдер жүйесін 
және малазықтық база құру бойынша 
шабындық-жайылымдық алқаптарды 
және Қазалы, Арал аудандарының егістік 
жерлерін суландыру. Жобаның жалпы 
құны – 1,9 млрд теңге. Өткен жылы 
республикалық бюджет есебінен жобалау-
сметалық құжаттамасы әзірленді. Келесі 
жылы құрылыс жұмыстары  басталады деп 
күтілуде. 

«Әйтек» су торабынан төмен қарай  
Сырдария өзенінің су өткізу қабілеті  
секундына 700 текше метр болса, қыста 
мұз ұстасу себебінен су өткізу қабілеті 
секундына  425 текше метрден аспайды. Су 
торабынан жоғары орналасқан аумақтарда 
су тасқынының алдын алу үшін, тасқын 

суды реттеудің бірден-бір амалы – өзен 
суын «Қараөзек» арнасы арқылы өткізу. 

Жобаланатын су қоймасы  «Қараөзек» 
арнасы бойында үш каскадтан тұрады. Бұл 
арна «Әйтек» каналының бас құрылысы 
учаскесінен басталып,  Жосалы кентінің 
темір жол көпірінде аяқталады. Жүзеге 
асқанда 5,4  мың гектар суармалы жерді, 
3,3 мың гектар көлдерді, 120,8 мың гектар 
шабындықтар мен жайылымдарды сумен 
қамтамасыз етеді. 

Жалпы Үлкен Арал теңізіне жыл 
сайын қайтарымсыз кететін суды және 
Сырдария өзені арқылы қыс мезгілінде 
70 пайызы келетін суды облыс аумағында 
тиімді пайдалану жолдарын қарастыратын 
боламыз. Су тапшылығының алдын алу, 
су нысандарының экожүйесін сақтап, 
оны үнемді пайдалану  бағытында Үкімет 
әзірлеп жатқан алдағы 5 жылға арналған 
«Жасыл Қазақстан» Ұлттық жобасына 
облыстың 237 су шаруашылығы жобасын 
енгізу бойынша ұсыныстар берілді.

Сондай-ақ, 2025 жылға дейін 
облыс аумағындағы  30 магистральды 
және шаруашылықаралық канал 
цифрландырылады. 2025 жылға қарай 
облыста 45 мың гектар жерге су үнемдеу 
технологиялары енгізілмек. Мысал 
ретінде биыл «РЗА» АҚ Қазалы ауданында 
87 гектар жерге жаңбырлатып суару 
әдісімен жүгері егуді қолға алса, алдағы 
уақытта Шиелі ауданында жаңбырлатып 
суару арқылы 10 мың гектар жоңышқа, 
тамшылатып суару әдісімен Жаңақорған 
ауданында 3 мың гектар қызанақ егу 
жобалары іске асырылатын болады. Бұл 
арқылы су ресурстары неғұрлым ұтымды 
пайдаланылып, вегетациялық кезеңде 
оның тапшылығына жол берілмейді.   

– Мемлекет басшысының 
Жолдауында жер саласындағы ашық-
тықты, жер кадастрлық ақпараттарға 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 
үшін Жер қоры және жылжымайтын 
мүлік объектілері туралы деректердің 
бірыңғай ұлттық базасын құруды 
тапсырды. Осы бағытта қандай 
шаралар қабылданатын болады? 

– Жер қатынастары саласын 
цифрландыру бойынша Үкімет арнайы 
заң жобасын әзірлеуде. Осы жұмыстарды 
кезең-кезеңімен орындау бағытында 
облыстың Өңірлік геоақпараттық 
жүйесінің бірінші кезеңінде аймақтың 
бірыңғай картографиясы, геопорталдың 
платформасы бірыңғай талаптарға сәйкес 
жүзеге асырылды. Өңірлік геоақпараттық 
жүйе құру бағытында облыста 2021-
2022 жылдары Қызылорда қаласы және 
оған іргелес елді мекендердің, ал 2023-
2024 жылдары аудан орталықтары мен 
оларға қарасты ауылдық округтердің 
жер учаскелеріне түгендеу жүргізіледі. 
Нәтижесінде жер қатынастары саласын-
дағы бюрократияны жою, жерді рәсімдеу 
процестерін жеңілдету мен ашықтығын 
қамтамасыз ету, жер саласындағы 
көрсетілетін қызметтерді цифрландыру 
жолымен сондай-ақ халыққа көрсетілетін 
қызмет тердің сапасын жақсарту шаралары 
қамтылады.

– Тағы бір айта кетерлігі, кейінгі 
уақытта субсидия мәселесі жиі 
көтеріліп келеді. Бұл бағытта қандай 
жұмыстар жүзеге асады? 

– Мемлекеттік қолдауларды ұтымды 
пайдаланудың нәтижесінде аграрлық 
өндіріс тұрақты өсуде. Оған дәлел 
ретінде ауыл шаруашылығы дақылдары 
өнімдерінің өсімі жыл сайын артып келе 
жатқанын айтуға болады. Аталған қолдау 
дер уақытында жасалуда. 

Биыл саланы қолдауға 13,7 млрд 
теңге қаржы бөлінді. Оның ішінде егін 
шаруашылығын субсидиялауға 4,3 млрд 
теңге, мал шаруашылығын субсидиялауға 
4,7 млрд теңге, инвестициялық субсидияға 
2,1 млрд теңге, сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялауға 2 млрд теңге және 
басқа да бағыттарға 0,6 млрд теңге 
қарастырылған. Дегенмен бүгінде мал 
басының басым бөлігі жеке қосалқы 
шаруашылықтардың меншігінде. Тиісінше 
облыс бойынша өндірілетін еттің 81,7%-
ы, сүттің 83,6%-ы жеке қожалықтар 
еншісінде. Алайда мал шаруашылығын 
субсидиялау қағидаларында жеке қосалқы 
шаруашылықтарды субсидиялау жолдары 
қарастырылмаған. 

Осы ретте Мемлекет басшысы 
жеке қосалқы шаруашылықтардың 
малын жайылымдық жермен қам
тамасыз ету мәселесіне айрықша 
назар аударуды атап өтті. Оларға 
көрсетілетін қол дау тәсілдері 
«Жеке қосалқы шаруашылықтар 
туралы» бөлек заңда көрініс табуы 
керек тігі айтылды. Аталған заң 
жо басын қабылдау жеке қосалқы 
шаруа шылықтарды жүр гізу 
кезінде туындайтын қаты нас
тарды реттеуге, ауыл шаруа
шы лығы мақса тын дағы жердің 
ұтымды пайда ланылуына, сондай
ақ жеке қосалқы шаруа шылық тар
дың мемлекеттік қолдауға кеңінен 
қол жеткізуіне мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда жеке қосалқы 
шаруа шылықтардың әлеуетін ауыл 
шаруа шылығы кооперациясын дамыту 
арқылы іске қосу жоспарлануда. Ол 
жеке қосалқы шаруашылықтар, шағын 
фермерлерді азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп 
кәсіпорындарының қажеттіліктерімен 
тік және көлденең кооперация тізбектері 
арқылы байланыстыруға мүмкіндік 
береді. Осыған орай, біз Жамбыл 
облысының «Алқаптан сөреге дейін» 
пилоттық жобасын іске асыру бойынша 
тәжірибесін зерттеуге назар аудармақпыз. 
Сол бойынша тиісті шаралар топтамасын 
енгізуге жұмыс жасаймыз. Бұл бағытта 
республикалық бюджетке 6,5 млрд теңгеге 
бюджеттік өтінім жолданды.

Президент тапсырмасына сәйкес 
агроөнеркәсіптік кешен сала сын дағы 
субсидия қаражатын талан-таражға 
жол бермеу мақсатында субсидиялау 
қағидаларын толықтай қарастырып, 
өзгерістер енгізу үшін тиісті ұсыныстарды 
орталық атқарушы органға әзірлеудеміз.

Әңгімелескен 
Әділжан ҮМБЕТ,

«Сыр бойы»

АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ӘЛЕУЕТІ ЗОР
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Аймақ

Бес жұлдызды нысанның салыну 
тарихы тым әріде. Бұл  1930 жылы 
бірігіп, Жаңажол деп ат берген бес 
шаруашылықты білдіреді. Бес жұлдызға 
неге тоқталды десеңіз осы ғана. Бес 
шаруашылықтың ұйыған айрандай бүгінге 
дейін бейбіт еңбек етуі. Ұшар басындағы 
алақан бейнесінің үстіне осы ауылдағы 
басты шаруашылық «Жаңажол» ЖШС 
логотипі орналасқан. Ауыл ішіне көрік 
берген стелланың идеясын да, сызбасын 
да шаруашылық төрағасы Орынбасар 
Төлеповтің өзі сызған көрінеді.

Мұның жан-жағында әуен ді субұрқақ, 
тамаша аллея, сау да орындары бар. 
Бұл айт қан  дарымыздың барлығы 
жақында пайдалануға берілген. Шаруа-
шылық ол үшін 250 млн теңгедей қаржы 
қарастырыпты. Ал келер жылы дәл осында 
спорт кешені салынбақ. Ауыл абыройын 
көтер ген азаматтар жайлы айтар әңгіме 
көп. Әрі қарай оқи беріңіз...

ШИРАЙ ТҮСКЕН 
ШАРУАШЫЛЫҚ

Сонымен біз Дүр Оңғарға келіп 
қалдық. Дүркірей дамыған ауылдың 
бірі. Қармақшы ауданына қарайды. 
Тәуелсіздіктен кейін де өз ішінде шашау 
шығармай, шын еңбектің көзін тапқаны 
бірден көрініп тұр.

Жоғарыда айтқандай, кеңес тік дәуірде 
бұл жерде бес майда шаруашылық колхоз 
болып бірі гіпті. Сол біріккен шаруа шылық 
әлі күнге дейін іргесін бұз бай келеді. Тіпті 
тоқырау кезін де өзге ауылдағы егін не мал 
шаруашылығы тарамдала бөлініп, жекеге 
өткенде мұндағы тұтастық сақталып 
қалған. «Жаңажол» деп аталған серіктестік 
облыстағы ең үздік шаруашылықтың 
қатарында қазір. 

– Ел бірлікпен еңбек етуде. Озаттар 
көп. Жалпы биыл судан мәселе бол-
мады емес, болды. Бірақ, халық несі-
бесі дейтін бар. Егіннің шығымы жақсы 
болып тұр. Өздерің де басқа шаруа-
шылықтарды аралап келесіңдер, байқап 
отырған боларсыңдар, – дейді ауыл 
ішін таныстырып жүрген ауыл әкімі 
Әбимүсілім Қоқанов. Біздің де құлағымыз 
әңгімеде, суретке де түсіріп үлгерудеміз. 
Бұл кезде әкім шаруашылықтың аз-кем 
тарихын да айта бастаған.

– Жалпы елдің өсіп-өнуі туған жерін 
сүйетін азаматтарға байланысты. Ауылдың 
абыройлы болмағы да содан. Бес колхоз 
біріккенде 1930 жылы Қали Бексебаев 
деген атамыз алғашқы төраға болған екен. 
Содан бері Алмағанбет Ысқақов, Өміртай 
Итқараев, Маханбет Анафин, Тілеген 
Әбдікешов, Әбу Құрманбаев сияқты 
әкелеріміз осы ауылдың гүлденуіне көп 
күш жұмсады. Беріректе Аяған Боқанов, 
Кәрімберді Жаханов дейтін ағаларымыз 
еңбек етті. Тәуелсіздік алдында, яғни 
1988 жылдан бастап 1993 жылға дейін 
шаруашылық төрағасы Болатбек 
Сүлейменов болып, бес жыл басқарды. 
Одан кейін Қылшекең келді. Облыс білетін 
Қылышбек Әбішовтің жұмыс істеуі бөлек 
еді. Бұл ел бұрын колхоз болған соң ба, 
әу баста нарыққа үйренген. Өйткені, 
коллективтік шаруашылық болған соң 
өз күнімізді өзіміз көруіміз керек, – деп 
ағынан жарылды Әбимүсілім Қоқанов.

Иә, ауыл әкімі сөзінің жаны бар. 
Тәуелсіздік алған жылдары жеке шелен-
діру саясаты қарқынды жүрді. Бұл 
реформа жаңажолдықтарға да келген. 
Бірақ Қылышбек Әбішов бастаған ел 
ағалары бұдан бас тартты. Бұрынғы 
сүрлеуді таңдады. Ешкім бөлінбейді, 
шаруашылық өз күнін өзі көруі тиіс. Елдегі 
ақсақалдардың айтуынша, «бөлінгенді 
бөрі жейді» деген ұстаныммен барлық 
бригада басшылары біріге білген. Ешкім 
қара басын ойлап, қызметке құмартпай, 
шаруашылықтың ірге сін шайқамауға бел 
буған. Содан бері 30 жылға жуық уақыт 
өтті. Ауызбіршіліктің арқасында қазір 
серіктестік кеңестік дәуірдегі техниканы 
ысырып, 90 процентін жаңартуы – 
шаруашылықтың бөлінбегенінің арқасы. 
Жерге талас, жұмысшылардың құқы 
тапталуы деген бұл жақта болмаған.

Қылышбек Әбішовтің абыройлы 
еңбегін 2016 жылдан бастап Орынбасар 
Төлепов жал ғастырып келеді екен. Шаруа-
шылық төрағасы болғаннан кейін бұрынғы 
үрдістен жаңылмай, «барлық жағдай 
өз ауылыма» деген қағиданы мықтап 
ұстанған.

«БҰРЫНҒЫЛАРДЫҢ 
БӨЛІНБЕГЕНІ – БҮГІНГІ 

БІЗДІҢ БЕРЕКЕМІЗ»

Шаруашылықтың бас агрономы 
осылай дейді. Айтпақшы, біз осы 
елдегі сапар барысында төрағаның өзін 
жолықтыра алмадық. Облыс орталығында 
іссапарда екен. Есесіне шаруашылықтың 
жүгін кө теріп жүрген азаматтармен 
пікірлестік.

– Иә, тоқырау кезіндегі жеке шелендіру 
саясаты бізге де келді. Бұл реформаға 
ауыл болып қарсы тұрған болатын. Расы 
сол, біздің алдымыздағы шаруашылықтың 
бар жұмысына мығым ағаларымыз да осы 
жолды ұстады. Мемлекет «бөл» дегенде 
олар да басын шайқаған. Ақсақалдардан 
бас тап кейінгі буынның бірлігі, 
мықтылығы ғой бұл, – дейді бас агроном 
Төлеу Ералиев

Ауылда 400 үй бар. Ал шаруашылықта 
350 адам жұмыс істейді. Маусымдық 
кезеңде бұл сан өсуі мүмкін. Әр тоқсан 
сайын шаруашылық есебінен жан басына 
он келі ақ күріш беріледі. Ең төменгі 
бағамен. Жем-шөпті де солай. 

– Үздіктерге жылда көлік мін-
гізіп, қомақты ақшалай сыйлықпен 
марапаттап келеміз. Атап айтсақ, сушы 
Бағдәулет Байдрахманов 34 гектардан 100 
центнерге жуық күріш жинады. Жатка 
айдайтын Тұрсынбек Досанов «Магдон» 
техникасымен 600 гектарға жуық егін 
орды. Ал комбайнерлердің  арасынан 
Бақытбек Берлібаев дейтін азамат былтыр 
30 мың 705 гектарға жуық астық бастырды. 
Осы жігіттердің барлығы да жыл соңында 
көлік мінді, – дейді Төлеу аға.

Иә, былтыр шаруашылықтағы 21 
күрішші 70 центнерден жоғары өнім 
алыпты. 5 озат механизатор және осы 
саладан зейнетке шыққан екі ардагер, 

барлығы 28 адам «Жаңақорған» шипа-
жайына шаруашылық есебінен демалып 
та қайтқан. Сондай-ақ егіншілер болсын, 
мехнизаторлар болсын, жыл соңында 
барлығы да сыйақыдан құр қалған емес.

– Барлық бригадирлер мен сушылар 
ақшалай сыйлық алды. Механизаторлар 
да солай. Оның ішінде астық тасушы, 
комбайнер, жатка айдаушы, тракторшы 
мен механигіне дейін бар екені түсі нікті. 
Бұған слесарьлар мен дәне керлеуші, 
құрылысшы, агроном, есепші, басқа 
да жұмысшыларды қосыңыз. Ауыл 
тазалығына жауаптыларға, сондай-ақ 
аспаздарға да қаржылай сыйақы берілді. 
Бұл – жылдағы сабантой кезіндегі мара-
паттар, – дейді шаруашылықта ұйым-
дастырушы-программист болып қызмет 
атқаратын Серік Сапақов.

Ал қырман басын таныстырған Балта-
бай Сәметов біраз жаңалықты бөлісті.

– Күріш ақтайтын үлкен зауытымыз 
бар. Тәулігіне қырық тонна қара күрішті 
өңдей алады. Көрші облыстардың 
барлығына, яғни ішкі нарыққа сатылады. 
Сондай-ақ былтыр қырманға электронды 
таразы орнатылды. Қазір егін жинау 
жұмыстарының 90 проценті иегерілді. 
Кешегі 1 қыркүйекте басталған жинау, 
бастыру сияқты жұмыстар ұйым-
шылдықпен атқарылды. Аз күнде биылғы 
қорытынды да шығады, – дейді қырман 
меңгерушісі Балтабай Сәметов.

Тау-тау үйілген дәнді «погрузчик» 
дейтін жалпақ атауы бар тракторымен 
қоймаға тасып жүрген Сәндібек ағамен де 
тілдесіп қалдық.

– 1977 жылы мектеп бітірген соң осы 
шаруашылықта жұмыс істедім. Содан бері 
табан аудармай келемін. Механизатор 
мамандығын игеріп, 27 жыл комбайн 
айдадым. Жасым зейнет ке таяп қалды. 
Келесі жылы шаруашылықтағы еңбек 
өтілім 43 жыл болады екен, – дейді 
Сәндібек Сүлейменов.

Оның айтуынша, жұмысын шын сүйген 
адам беріле істейді. Бұрыннан бөлінбеген 
серіктестікте айлық тұрақты әрі уақытылы. 
Керегіңді де осы шаруашылықтан көмек 
ретінде ала аласың. Жалғыз жұмысшылар 
емес, шаруа шылыққа қатысы жоқ ауыл 
адамдары кез келген жағдайда осында 
көмекке жүгінеді екен.

Мұнда басқа ауылдан көшіп келіп 
жатқандар бар. Жастар жұ мыс сыздығы 
деген жоқ. Үздік терге жылда көлік 
мінгізіп, қомақты ақшалай сыйлықпен 
мара пат тай тын диқан ауыл осылай ша 
ауыз біршіліктің ең биік нүктесінде тұр. 

ДИҚАНДАРҒА 
ДӘМ ТАТҚЫЗУ ДӘСТҮРІ

Шаруашылық биылғы нау қанды 
тамаша жетістікпен аяқтаймыз деп отыр. 
Осы жылы 2920 гектарға жуық күріш 
еккен. Оның ішінде «Лидер» сорты – 
2400 гектар. Өзіміздің жергілікті «Сыр 
сұлуы» сортынан 450, ал «Янтарь» 
сортынан 70 гектар күріш өсіріпті. Орта 
есеппен гектарына 70 центнерден өнім 
алу межеленген. Ауылдың басым бөлігін 
жұмыспен қамтыған серіктестікте орташа 
айлық 100 мың теңгенің үстінде екен. 

Одан басқа, жүгері, бидай, картоп және 
жоңышқасы бар. Егінді әртараптандыру 
үдесінен де шығып келеді. Көкөніс пен 
бақ шаны молынан төгіп, 4 гектар жерге 
алма бағы егілген. Айтпақшы, бақ демекші, 
келер жылы Жаңажолдың алмасы нарыққа 
шығады деген сенім бар.

Бір қызығы, Дүр Оңғар ауылындағы 
ақсақалдар бас болып, қырманға күнделікті 
екі мәрте ет асып апарады. Қасында 
қымызы мен шұбаты тағы бар. Бұл дәстүр 
егін жинау маусымында жүреді. Ешқандай 
талап жоқ, ауыл халқының өз қалауымен 
істеліп жатқан игі іс. Іштей таңырқайсың 
мұндайда. Күнге тотыққан егіншілердің 
қарны тоқ болса, қабағы да жадыраңқы, 
жұмыс та жылдам жүретіні анық қой.

– Ұзынсонар кезек басталады мұндайда. 
Төрағаға алдын ала ескертіп, «бүгін мен 
немесе арғы күні менің тамақ бергім келіп 
еді» деген ұсыныспен кезекке тұрады. 
Аналарымыз бен жас келіндер дәмді 
астың неше түрін дайындап, қырманға 
әкеледі. Егіс басына да жіберіледі. Диқан 
қауымға дәм татқызу дәстүрі бұрыннан да 
бар. Тіпті, мал атап соятындар кездеседі. 
Бұл – еңбекті сүйген ауыл азаматтарының 
бірлігіне сызат түсірмейтін жақсы дүние, – 
дейді қырман меңгерушісі.

ТАЗАЛЫҚТЫ
СҮЙГЕН ЖҰРТ

Бір кездері ауылдағы әр отбасы 25 
тал егуге міндеттелген. Тіпті өріске 
шығатын ірі қараның тезегі көшеде 
жатпауы тиіс. Қалай жерге түсті, сол 
замат ауыл келіндері қағып алып, қоқысқа 
құртып отырған. Тазалықты өз ауласынан 
бастайтын Дүр Оңғардың тұрғын дары 
ертеден келе жатқан тәртіп сабақтастығын 
әлі бұзбай келеді.

– Елге келген қонақтар таңқалады. 
Тіпті, аудан не облыстан келгендер 
осыған сенбей жүрді. Қылышбек ағаның 
кезінде үйдің алдында қоқыс жатпауы тиіс 
болды. Таң алдында өріске кеткен малдың 
тезегін ауыл келіндері тазалап алатын. 
Тазаланбай, ұмыт қалса, тез арада тәртіпке 
шақырушы еді. Халық бұған тез үйренді. 
Бір жылдары республикалық телеарнадан 
келген тілшілер осы жағдайды көріп, 
сенбестік танытқан ғой. «Мүмкін, біз 
келеді деп ауыл әкім тазалатып жатқан 
болар сіздерге?» деген сұрақпен бірнеше 
адамға барыпты. Сондағы естіген жауап 
біреу-ақ. «Айналайын-ай, бұл көшенің 
тазалығын сақтау бұрыннан қалған 
үрдіс еді. Тазаланбаса, сол күні бірдеңе 
бүлдіргендей қуыстанып жүретініміз бар. 
Қазір біздің үйреншікті өз жұмысымыз 
бұл» депті біздікілер. Барлық жерде 
сондай жауап айтқан. Расымен, ауыл ішін 
де, сыртын да таза ұстау өзімізге керек, 
– дейді тағы бір әңгіме барысында ауыл 
әкімі.

Бізге қызық көрінгені, ауыл ішіне 
кіре бергенде алдыңнан шлагбаум секілді 
кедергі тұрады. Жеңіл машиналарға 
қолайлы. Ал трактор мен үлкен жүк 
көліктері бұдан өте алмайды. Себебі біреу-
ақ. Тонналап астық таситын көліктердің 
ауыл ішіндегі көше жолдарына зияны 
тимеу керек. Олар үшін сыртқы жол 
арнайы салынған. Егістіктен қырманға 
дән таситындардың барлығы соны айнала 
жүреді екен. Бұл да бір есептен, көше 
мен үй арасы шаң болып, тұрғындардың 
әбігерге түспеуіне немесе жолдардың тез 
тозбауына қолайлы жағдай еді.

Жалпы бұл ауылдың адам дарын 
жартылай әскери десек те артық айтпаспыз. 
Мәселен, басшылық тараптан қандай 
да бір тапсырма берілсе, ол уақытында 
немесе одан да бұрын орындалады. 
Кешікпейді. Бір жерге жиналу керек болса, 
бір сағат бұрын келіп алатындар да бар. 
Жұмыс уақытында бейсауыт жүріске жоқ. 
Бүгінгі аға буын осындай үлгіні артынан 
ергендерге айтып емес, өз іс-әрекетімен 
көрсетіп келе жатқанына риза боласыз. 

Қазір шаруашылықтың бес бригадиріне 
арнайы жоспар бе кітілген. Солар өзіне 
тиесілі кө шенің тазалығына, тіпті тұр ғын -
дардың жеке мәселесіне де жауапты.

БЕРЕРІ КӨП

Облыстан 150, ал ауданнан 40 
шақырым қашықта орналасқан Дүр Оңғар 
ауылында кәсіпкерлер де көбейген. Төрт 
шаруа қожалығы бар. Мал басын өсіруге 
ден қойғандар жеткілікті. Ірі қара өсіруге 
ынталылар көп. Оны өсіріп қана қоймай, 
өнімін бүгінгі талапқа сай өңдей бастаған. 
Мысалы, осы ауылдың 25 жастағы 
тұрғыны Дархан Айманов сүт өнімдерін 
шығаратын шағын кәсіпорын құрыпты. 
Үкіметтен 10 миллион теңге жеңілдетілген 
несие рәсімдеп, қажетті құралдарын сатып 
алған. 

– Өнім шығаруды биыл 1 маусымнан 
бастадық. Мұның алдында ірі қараға 
осындай қаржылық қолдаумен несие алып, 
ол берешектен де уақытында құтылдым. 
Қазір 20 бас сиырым бар. Соның күнделікті 
сүтін пайдаға асырып келемін. Күніге 500 
литр сүт өңдейтін құрылғымен кілегей 
және сүзбе дайындаймыз. Үлкен де, кіші 
де жаппай құмартатын құрт бар. Ал жазда 
цехта балмұздақ дайындап көрдік. Өз 
ауылымыздың кішкентайлары да таласа-
тарамаса алып кетеді. Жоғарыда айтқан 
өнімдер әзірге аудан орталығындағы 
дүкендерде сатылуда, – дейді шағын 
кәсіпорынның басшысы.

Расы сол, ауыл аралап жүргенде, 
айналадағы көрініске көз тояды. Үлкен 
мешіт, алаңда үлкен әрі әдемі көше сағаты, 
жаздық концерттік сахнасы бар. Мектеп 
пен балабақша, дәрігерлік амбу латория 
жұмыс істеп тұр. Тіпті жұмысшылар 
жалақысын банк картасы арқылы ауылдың 
өзінен алады. Шаруашылық басшылығы 
аудан не облысқа қарай әуре болмасын 
деген оймен Дүр Оңғарға банкомат та 
қойдырған.

Мектеп демекші, былтыр бітірген 
түлектердің барлығы грантпен оқуға 
түскен. Үш «Алтын белгіні» иемденген 
ауыл мектебі елге тұтқа болар азаматтарды 
дайындап келеді.

Иә, қазақ қайырымды істен шет 
қалмаған. Онысын тағы жалаулатуды жақ-
тырмаған. Біз білгеніміздей, «Жаңажол» 
ЖШС төрағасы Орынбасар Төлепов 
мұндай бастамалардың ылғи басында 
жүреді. Жұрт мақтаудан жаңылмайтын 
қармақшылық төрағаның кешегі пандемия 
кезінде ауыл емханасы мен тұрғындарына 
1 млн теңгеге қажетті дәрі-дәрмек пен 
«Бобров» аппаратын  жедел алдыртқанын 
да естідік. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында ұйымдастырылған 
республикалық «Жомарт жүрек» 
байқауының облыстық кезеңінде жеңімпаз 
болған, «Жыл меценаты» атанған 
Орынбасар ағаның жағымды ісі жалғыз 
бұл емес. Бір ғана мысал, шаруашылық 
төрағасының ұйтқы болуымен кешегі 
Қарттар күнінде  дүроңғарлық 159 және 
көрші Иіркөл ауылындағы  27 қарияға 
сый-сияпат тарту етілген. Одан бөлек, 13 
мүмкіндігі шектеулі жан ға да осындай 
қамқорлық жасапты. 

Бәрінің айтатыны бір сөз. Шаруашылық 
қамқорлығын аяған емес. Қандай да бір 
қажеттілік болса, демеушілік көрсетуде. 
Кейбір аудан не облыстағы шараларға да 
белсене атсалысады.

Түйін. Ел мерейін асқақтатқан 
Тәуелсіздікке биыл 30 жыл. Осы уақытта 
Сыр өңірі сәулетті, дәулетті, ырысы мен 
ынтымағы жарасқан елге айналды. Біз 
айтып өткен, Тәуелсіздік жылдарында 
өсіп-өркендеудің өнегелі жолына түскен 
мұндай ауылдар уақыт өткен сайын 
көркейіп келеді.

Суреттерді түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ

ҰЙЫСҚАН ЕЛДІҢ 
ҰТАРЫ КӨП

БІЗДІҢ АУЫЛ

Ауылға кіре бергенде, ең алдымен биік мұнара көзге түсер 
еді. Тұрқы бес қырлы, бір қарағанда жұлдыз іспеттес. Мұны 
стелла деп те атап жүр. Биіктігі де бірден байқалады. Шамамен 
20 метрден асады. Ең жоғарғы қабатында қос алақанның 
бейнесі анық көрінеді.

Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 



ШабытSb 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №155-156 (20229-20230) 9 қазан, сенбі  2021 жыл

1. Нала керген
Хорасаннан1 көшіріп елін Сырға,
Селжүктердің2 сұлтаны 

Санжар мырза,
Мәртебесін өсіріп, орда орнатты,
Арқа – батыс астасқан алып қырға.
«Жібек жолын» жалғаған шаhарының,
Ірге, жоны көмілген алау, нұрға.
Құндағы қуат беріп, кие сіңген,
Әл Фараби, Қорқыттай  даналарға.
Ұлы керуен тұз тасып, кіре тартқан,
Дәм құдіретін сездіртіп әлем-шарға.
Тамыр тартқан Ұлы елі 

Сүлеймен шахтың3,
Арқау болған әфсана-аңыздарға.
Ата қазық, кіндік жұрт, Жанкент4 еді,
Әлемді мойындатқан оғыздарға.
Берекесі тасыған атамекен,
Аярлықтан айналды үйінді, орға.
Қорғанның керегесін нала керіп,
Қарғыс атып, тұлданды бағы сорға.
Қызғаныштың құрбаны Бегім сұлу,
Қуға айналды, қонақтап мәңгі  жырға.
Дұшпан – ашу ақылын адастырып,
Күмәнданды кіршіксіз асыл арға.
Уәзірдің өсегін пайымдамай,
Жала жапты негізсіз ғашық жарға.
Қолын шауып, бұрымын кесті-дағы,
Зындандағы қамады қапас торға.
Патшаның кер кептеген көкірегін,
Келемеждеп кемірді қара қарға.
Аспаннан мес түскенде жылан толы,
Алданғанын түсінді жалақорға.
Наза буды, төгілді абыройы,
Жылан сорып, айналды мұндар-қорға.

2. Санжардың 
сәтсіз саяты
Арқасында «Сарыарқа», 

«Қаражал» бар,
«Бетпаққа» тіреледі құба жондар.
Шығыс-төркін ұзатқан Әму-Сырдың,
Қыз ғұмыры қосылған айдыны бар.
Құрсағынан үзілген ұлы «Тетис»5 ,
«Көктеңіз»6 – ол, әлемде айбыны бар.
Тұранның төріндегі бұл шаhардың,
Ту сыртынан жортады азулы аңдар.
Ай толса ажарланып шағылады,
Күн көктеп, жел жалаған қолат-қырлар.
Торғайдың қақпасынан ағылады,
Бағытынан жаңылмай жануарлар.
Құбыласы керілген жазық дала,
«Үстіртті» мекендейді құлжа-арқар.
Жек-дуадақ қатқылда күй ойнайды,
Ғажайып жорға  жүріс зейін тартар.
Маталып ақбөкендер «Ақтақырда»7,
Құралайын ерітіп, өріс жалғар.
Қылқұйрық құлан желсе құмдарында,
Құстарға көлдер – сая, 

жайлау – шалқар.
Ұшып келіп, көбейіп қайтарында,
Қорқыт-қобыз әуенін әуеге айтар.
Көшіп-қонған ғұндардың ен жайлауын,
Аң аулап, саяттады  сұлтан Санжар.
Жыл он екі ай шеберлер құрал соғып,
Қолданылды өнері скиф-сақтар.

***            
... Күйі келіп, бапталған Қаракермен,
Балдақ8 қонған басына күміс ермен. 
Саятқа шықты Санжар көңілі тасып,
Қапталында уәзірлер озбай, желген.
Қызмет етіп, қызыққа қандыратын.
Артынан айдауылдар, нөкер ерген.
Мизамның мезеті еді дала тұнып,
Тіршілікке мейірім, шуақ берген.
Ат тұяғы дүбірлеп келе жатыр,
Бетегелі, жусанды, бозды жермен.
Бағыты батыстағы «Атанбасы»9,
Айналасын құрақ, көл, өзен керген.
Бар еді сұлтанына жақын уәзір,
Атсейісі, құсбегі әрі мерген.
Мүлтіксіз орындайтын саят заңын,
Қыранының жабдығын соған сенген.

Көзі жанып, елеңдеп қарағасын,
Сұрады оның иесі томағасын.
Балдақтан қанат қомдап ұмтылады,
Түбіт түлеп жас қыран жарағасын.
Уәзір:
– О, тәйірі,
Кеше кеште қажетке қайыс тіліп,
Жүргенімде асығыс, шығып-кіріп
Ұмытыппын хан ием, томағаны,
Керегеге қойып ем, баудан іліп.
Ұрықсат бер, тезірек әкелейін,
Артыңыздан жетемін желдей желіп.

Томағаны алуға келгенінде,
Бегім сұлу ажарын көргенінде.
Есі кетіп уәзір талып қалды,
Қолын созып ұстата бергенінде.

Жүрегіне шоқ түсіп, жалындады,
Ерік бермей тулады тамыр-қаны.
Ой бұзылды, ұмытып бар шаруаны,
Кешке дейін кешігіп, шықпай жаны.

Түтігіп, хан ақырды кідіргенге,
Сасқалақтап тұрғасын пақыр-пенде.
Іші сезіп сұмдықты, сұрақ қойды,
– Кешігудің айт қане, сыры неде?

«Мен жазықты емеспін, уа, хан ием,
Суға батып, отта да сізбен күйем.
Ханымыңыз назданып, мойыныма,
Оратылып, деп айтты: «сізді сүйем».

...Әрі қарай тыңдамай, кері шапты,
Уәзірі кигізді қанды қапты.
Ашудан көз көрмеді, құлақ керең,
Қара бақай, денені қанталапты.
Аттан түспей, түтігіп ханымды хан,
Бұрымынан уыстап сүйреп жатты.
Ешнәрсе сұрамады, тілдеспеді,
Есіне да алмады Жаббар хақты.
Бұрым кесіп, қылышпен қолын шапты.
Алып кет деп бұйырды қодар-құлға,
Иегімен көрсетіп зындан жақты.

3. Қарабураның 10 
қарғысы

Жүректегі жауhары шағылғандай,
Сүйек сыздап аязға қарылғандай,
Қарабура мазасыз күй кешкен-ді,
Қазығұрттың қырлары жарылғандай.
Сезінді сезім тіні мағунатты11,
Қысқарған күздің таңын атыра алмай.

Бұрымын, ақ білегін Бегімінің,
Яксарт12 шайқап, сүзгілеп жатырғандай.

Елемей арадағы қашықтықты,
Қарабура сол күні жолға шықты.
Өкшелеген бұйра бұлт каhарынан,
Жалба бұлттар жантайып, дауыл ықты.
Софының саф назарын қалт жібермей,
Демеу болды Шашты Әзиз Баба түкті.
Шаhары Санжар ханның көрінгенде,
Ой сараптап, әулие терін үкті.
Хан жатыр көлбеу тіккен ақ шатырда,
Ірге түріп, ағытып белдеулікті.
Мақсаты суыт келген қайынатаның,
Көз жеткізіп, анықтау әділдікті.

***
... Желбегейлі ақ шатыр, босаға алтын,
Ажар кетіп, құт қашқан, суық-салқын.
Азапты оқиғаның кесірінен,
Күдік, үрей жайлаған шаhар халқын.
Қатар тіккен арнаулы қосынында,
Қыран отыр көңілсіз тұғырында.
Төңкерілген томаға көз шалады,
Жаман ырым саяттың ұғымында.
Қыны ілініп кереге қақ басында,
Қылыш сыймай, қабарды дәл қасында.
Кім біледі киеден ісінді ме,
Ақ пен қара аяусыз айқасында.
Көзқарақты, сезімтал әз әкенің,
Мән бар еді зерделеп, қарасында.
Төгілген нақақ қанға алтыны ағып,
Көні көктеп, еріпті қорғасын да.
Сұрақты төте қойды Санжар ханға,
Екшелеп жағдаятты санасында:
«Қарағым, жәй емес-ті келіс мұнда,
Тағдырың таразыда, арың сында.
Бегімімді көзіме көрсет деді,
Жалтарсаң аямаймын, төзім шыңда».
Санжар:
«Ғашық болып үйленген жарым еді,
Балам жоқ, дүниедегі барым еді.
Саят құрып мен аңға кеткенімде,
Хан шатырда бір өзі қалып еді.
Ұмытқан қыранымның томағасын,
Әкелуге уәзірім барып еді.
Тағатымды тауысып кешеуілдеп,
«Бетім жоқ, бойым лас не етемін деп,
Аяғыма оралып еңіреді,
Енді қалай қызмет етемін, – деп».

«Бұйырдым, шыныңды айт деп, 
бұл не қылық,

Шаңырақ құлады ма, шатыр сынып».
«Жо... жоқ,  хан ием...кешірші», – деп,
Баяндады жағдайды жатып-тұрып:
«Ақ білегі асылып мойыныма,
Дүр-ханым ене берді қойыныма.
Сөз таппай, сасып қалдым қапияда,
Түсінбедім, хан ием, ойыны ма?
Миым солып, құлағым шыңылдады,
Шошығаннан ту денем ауырлады.
Белдеудегі атыма жете алмай,
Қу табаным қақайып қайырлады.
Назбедеу, қашатұғын ниетті ұғып,
Төрт аяғын көсіліп бауырлады.
Кешігудің мәні осы, ендігісі,
Қолыңызбен басымның шабылғаны».
Қарабура:
«Қысқарт, жетер, сенбеймін 

Санжар саған,
Дәлеліңді айт көз көріп, қол ұстаған.
Өсегіне ермейді жалтабанның,
Ашу қысып, алқынып намысты адам.
Сүреңсіз айналаң мен амалыңнан,
Сезіледі басқаның шалыс қадам».
Санжар:
«Кім едің ордама кеп килігетін,
Зинақор қызыңды ақтап шүйлігетін
Алғысың ба софы әзиз маған айтқан,
Лақтыртпаған ит-құсқа сүйек-етін.

Таспа тілдім, таңбалап сылып жонын,
Бұрым кесіп, ұстандым салттың жолын.
Шаппай қалай шыдаймын әйелімнің,
Тоңмойынға асылған харам қолын».
Қарабура:
«Күнәсіз болса қызым, аян келер,
Көбік шашып, бұйдасыз бурам желер.
Ордалы жылан жайлап шаhарыңды,
Жоқ  етіп орыныңды,  зауал берер.
Қолын, тәнін, бұрымын асылзаттың,
Ғайып-Ерен қамқорлап, Қыдыр өтер».

***
... Софы әзиз жерге келді сырды бүккен,
Құмжиек, қара табан, кебір кепкен.
Бу жылыстап, көз тартты ортадағы,
Айналдыра көмілген «наржіліктен»13.
Шыр айналып құдықтан су тартады,
Жуан санды сары атан шығыр жеккен.
Доңайбатты түсшаруа14 сырт жағынан,
Жиып-теріп қоқысты жүрді еппен.
Төрттағандап қақпадан жылжымайды,

Тілік танау торғауыт15 ерні кепкен.
Зындан деген зұлымы осы шығар,
Жер астына азаптың зәрін төккен.
Төбесінде дөңгелек терезе бар,
Қой терісін ағашқа керіп кепкен.
Әкесінің келгенін сезді Бегім,
Отырғанда қапаста кебенекпен.
Шыңылтыр көн16 шытынап 

белгі берді,
Ерекше бір сәулемен бойдан  өткен.
Әзиз әке ақыры тапты қызын,
Бұрымы жоқ, қолы жоқ, өңі кеткен.
Сабыры көтерсе де қиянатты,
Қабырғасы қайысты ыза-кектен.
Тәңіріне тапсырды, қорға деді,
Жаратылған перзентін тіні тектен?!
О, тоба,
Ақ тұмандық сөгіліп «Құс жолынан»17,
Ақ пердесі шұбалып қыр соңынан.
Бұрымы мен қолы жоқ аруды орап,
Қырық шілтен көтерді зынданынан.

Аппақ болып айнала Қыдыр өтті,
Қолы келіп орнына, бұрым бітті.
Ақ перделер айналып ақ мамыққа,
Адам емес, Бегімді аққу етті...

4. Бегімнің  әкесімен 
қоштасуы

Қайғы шектің, қан жұтып, жаным әке,
Анам, Әмбар18 бақида, барым, әке.
Өзен өтіп, от кешкен перзент үшін,
Рухы берік, қатепті нарым, әке.
Таңбалы түр-бейнемді  көрмегейсіз,
Білесіз таза екенін арым, әке.
Кешіргін өтелмеген парызымды,
Бұл фәни енді маған сағым, әке.
Жүрегім, жан-тәніммен құшақтаймын,
Өн бойымда тасып тұр қаның, әке.
Қайыр қош, ахиретте кездесейік,
Ұрықсат бер ұшуға, жаным әке...

***
Қош... қош, қайтейін, жаным балам,
Жарылқасын алдыңнан Жаббар Аллам.
Анаңмен, Әмбарыңмен қауышқайсың,
Арттарыңнан кешікпей мен де барам.
Замана өзгерсе де рухың өлмес,
Қадір тұтар кейпіңді, мынау ғалам.
Кездескенше мақшарда, 

қош бол, балам ...

5. Аққу-пора19, 
Көктеңіз

Көктеңізге жеткенде жаралы аққу,
Тоғытылып толқындар көтерді ақ ту:
Аппақ ардың белгісі ол – көбік ақ ту!
Тылсым тілмен тілдесіп айдынына,
Аймалатып ақ төсін жылады аққу.
Жылады аққу – Бегім аққу – 

азалы аққу!
Өртенген өзегіне сабыр тауып,
Қанаттарын қайыра қомдады аққу.
Шалқар теңіз, көк аспан, жерден артық,
Дауа жоғын түсінді қайран аққу.
Қара бұлт қақ жарылып, нұрлы көкте,
Ақырғы рет бой жазып самғады аққу.
Бауыр еті – бала жоқ, жар – опасыз,
Жалғыз өмір сүрмейді, сірә да, аққу!
Күн айналып, түн келді орайласқан,
Ай толғатып, түнерді арайлы аспан.
Зипа тәні ауырлап, мезет туды,
Өмір, өлім алысып жағаласқан. 
Кең омырау, созылған мойын қандай,
Соңғы сұңқыл шығарды асыл таңдай.
Қауырсындар тізіліп жайған қанат,
Хас шебердің қолымен қойылғандай.
Қоштасып, ғафу айтты әуесіне,
Ұйып қалды айнала әуезіне.

Астындағы көк суға көзін тігіп,
Дайындалды келместің кемесіне...

...Көктеңіз аласұрып тіл қатқандай,
Құдірет күші итерді зілбатпандай:
«Маған келсең мәңгілік жұтыласың,
Жемтік болып тас жарға тұтыласың,
Артқа қара, ұядай аралым бар,
Ғасырлармен жасайды қалған жасың».

... Жөн сілтеді Көктеңіз буырқанып,
Құрттай арал бусанды, шымырқанып:
«Тіршіліктен таппаған бақытыңды,
Мен беремін дегендей төсін ашып».
Құлдырап Ұялыға асықты аққу,
Көзі шалды нысана қазықты аққу.
Ақ таңы ай сәулемен шағылысып,
Кебенегін самалға тапсырды аққу.
Тәңірімен табысар жерін тауып,
Шүйдесімен, жарықтық, құлады аққу.
Соңғы демін шығарды текті пора,
Жүрегінен сөндірмей намыс-от ту!
Көктеңіздің ұлтаны ығыстырған,
Көк шалаңнан20 кебінді киінді аққу.
Нұр пәктеген денені құм қорғалап,
Жер қойнына ендірді сол бір ақ ту,
Содан бері Бегмана, Бегім аққу!

6. Жыландар жады
Күн тұтылды, сәулесі жарқылдамай,
Қаздар қонды көліне қаңқылдамай.
Алай-дүлей құм-дауыл көтерілді,
Аспан жерді арқалап алқынғандай.
Жыбырлаған жәндіктер інге кіріп,
Бас сауғалап, жан бағып жатырғандай.
Теңселеді ырғайлар, шөптер солып,
Көркі кетіп, құлазып  жақын маңай.
Тұлдыр тақ, бағы ұшқан сарайында,
Санжар отыр түнеріп, қимылдамай.
Басы қатып, сенделді уәзірлер,
Орын алып, шаhарда түрлі жағдай.

***
... Санжар хан уәзірімен  

сыртқа шықты,
Дүлей дауыл дамылдап, жел тыныпты.
Тылсым күш айдап келген ала бұлттар,
Көтеріп тұр көлденең көн қапшықты.
Көлеңкесі қимылдап сездіреді,
Бұрын ешкім көрмеген 

«Тұр»21 ғайыпты.
Қала халқы шошынып бір дыбыстан,
Үрейленіп үйіне тығылыпты.

Көн қапшық местей болды домаланып,
Бұлт сөгілді сауырдан салаланып.
Ой, пір-ай, мұндай іс те болады екен,
Түсіп келед төмендеп, дараланып.
Теңкиіп жерге түскен сұлбасына,
Таңданып қарады жұрт қораланып.

Санжар хан адымдады меске таяп,
Қолында күміс сапты ағаш таяқ.
Пұшпағынан түрткілеп көріп еді,
Атқылады аспанға улы будақ.
Жалын-лебі қуырып қара жерді,
Айналасы тарылды аядай-ақ.
Жылан басы көрінді сұсы жаман,
Бір сұмдықтың белгісі ол, болары хақ.
Жан сауғалап, зәре ұшып қашты бәрі,
Ханы, уәзірі, құлы да тобанаяқ.
Жылан шағып өлтірді қала халқын,
Қара перде жамылды батпай жалқын.
Қыбырлаған адамсыз тұл тамдардың,
Іргелерін қарыған үсік-салқын.
Құлазыды кең дала иесі жоқ,
Түгі солды, қалтырап 

құрттай зарқын22..

... Арғымақ аттап өтіп апан, орды,
Санжар қашты бағыттап  батпақ, 

сорды.
Дөңес қырлы «Қылыш тау»23 

асу бермей,
Амалсыз жағалады ойды, жарды.
Талай өткен өзені өткел бермей,
Ұғындырды патшаға азап-қорды.
Бәрі де лағнет айтып қасарысты,
Қорладың деп аяусыз аппақ арды.
Өкшелеп екі жылан оратылды,
Елестетіп көзіне зындан торды.
Қарабура қарғысы қапы кетпей,
Шыбын жаны шырқырап, 

жылан сорды.
Сорғанда да созғылап, теспей сорды.
Топырақ та бұйырмай, батпақ жапты,
Тағдырын нала керген мұндар-қорды.

***
... Жанкенттің сырлары көп 

ғасыр бүккен,
Сойы бөлек жыланның көктен түскен.
Тін жадысы керемет, түптен сезед,
Айқындайды «олжасын» тербелістен.

Екі міскін бар еді арып-ашқан,
Керуенге ілесіп  Шашқа24 қашқан.
Елесінен қалтырап жыландардың,
Із жасырып, қадамды қорқып басқан.
Біреуі арбакеш те нан тасыған,
Екіншісі лашықта көрік басқан.
Есекке арба жегіп ала таңнан,
Арбакеш келе жатыр арбада нан.
Атылды ата жылан көре сала,
Базарға кіреберіс дарбазадан.
Қылғындырмай, у шашпай аттап кетті,
Байлап алған басына ақ шалмадан.
Нан төңкеріп қоятын төбесіне,
Мүбадасы таусылмай тоба-жаннан.
Ата жылан мәрт екен, ғайып болды,
Қайта айналып көрінбей ол арадан.
Аман қалды әйтеуір, наны сақтап,
Бүкір болып бүгіліп омыртқадан.
Әлгі ғайып оқ жылан оқтау жұтқан,
Көрінді енді қақшиып лашықтан.
Көрікші көрігінде қыздырылған,
Күміс тілім бұйымын алып жатқан.
Атылған айыр тілді сұр жыланды,
Жойқын күші жолатпай  кері қаққан.
Ұшып барып көріктің жиегінде,
Иірленіп құйрығы сұлқ қатқан.
Іздеген соңғы адамын өлтіре алмай,
Жаны шықты басына құйған ақтан.
Осы қауіп боларын сезген ұста,
Кеудесінен тастамай, дұға таққан.
Себеп болып қорғады зергер жанды,
Жан сауғалап Жанкенттен 

қашып шыққан.
Ал, көрікте мирасы бабалардың,
Құт, береке, кие бар әлмисақтан...

7. Мәңгі мекен – Ұялы25

Су шайқап, самал үрлеп оятатын,
Ұялыда ерекше  таң ататын.
Қоқиқаз, тырна, аққу, ақ шағала,
Ұшып-қонып айдында таранатын.
Көктеңіздің жүрегі – Ұялы арал,
Ғарыштан да хабарды ала алатын.
Кептелген бекіре мен қаяздардың,
Қыр арқасы сәулеге шағылатын.
Сол аралға кезекті кие қонды,
Адалдыққа тәу етіп, табынатын.
Мәңгі мекен тербетіп, аялады,
Қарабура Әзімдің дегдар затын.
Әз әкенің салдырған кесенесі,
Шолпан туса жарқырап қырланатын.
«Жеті жұлдыз» – қарақшы мәңгі серік,
Төбесінде Бегімнің түн қататын.
«Сегіз қырын»26 қуалап үркер көшсе,
Темірқазық тапжылмай тұра алатын.
Ғасырлардың керуені сыр-сандықтан,
Сыр тарқатқан ұлықтап Бегім атын.
Дауа іздеген жанына мұқтаж жандар,
Басына түнегенде ем  қонатын.
Заманалар белгісі бұл күндері,
Санатта тұр ескерткіш қорғалатын.

P. S. Поэмада ойдан шығарылған жер-
су атаулары жоқ. Бәрі атымен аталып, 
түсімен түстеліп баяндалған.

Түсініктеме:
1. «Хорасан» – Орта шығыстағы бір-

неше елдің аумағы шектесетін тарихи 
облыс.

2. «Селжүктер» – түркі-оғыз тайпала-
рының бір тармағы. 

3. «Сүлеймен шах» – Сүлеймен ибн 
Кұтұлмыш, Осман империясының негізін 
қалаушы, Ертұғырылдың әкесі.

4. «Жанкент» – Қазалы қаласынан 15 
шақырым, Сыр өзенінің сол жағалауындағы 
оғыздар астанасы болған қорғанды шаhар.

5. «Тетис» – мезозой дәуірінде Каспий, 
Арал теңіздерінің үстін басып жатқан ұлы 
мұхит.

6. «Көктеңіз» – Арал теңізінің ескі 
атауларының бірі.

7. «Ақтақыр» – Арал теңізінің арқа 
жағындағы ұзындығы 12 шақырым тақ-
тайдай тегіс тақыр. Қазір «Жанту» тақыры 
деп аталады.

8. «Балдақ» – бүркітпен аңға, саятқа 
шық қанда ерге қондыратын ашалы тіреу. 
Ағаштан немесе таутекенің мүйізінен 
жасалады.

9. «Атанбасы» – Торғай өзені маңын-
дағы қыратты жер (Атанбас ақирек).

10. «Қарабура» – қасиетті әулие, 
сопылық ілімнің негізін салушылардың 
бірі (Ақтан софы).

11. «Мағунат» – адамдардың құлағына 
сыбырлап, оқиғадан хабардар ететін әруақ 
түрі.

12. «Яксарт» – Сырдария өзенінің ескі 
атауларының бірі.

13. «Наржілік» – жер астындағы ны-
санға ауа бару үшін екі жағын тесіп түтік 
үшін қолданған нардың жілігі. Ол әдіс 
көмген астыққа да қолданылған.

14. «Түсшаруа» – сезімнен ада, тек көр-
сеткенді ғана істейтін шаруаны осылай 
атаған. Заманауи тілмен айтқанда робот.

15. «Торғауыт» – күндізгі қарауыл, 
танауы тілік болса басыбайлы құл деп 
танылады.

16. «Шыңылтыр көн» – терезеге әйнек 
орнына пайдалануға иін қандырып, ағашқа 
керіп кептірген жұқа тері.

17. «Құс жолы» – ақшыл жолақ, 
тұмандықтардан тұтасқан жұлдыздар шо-
ғыры, спиральды галактика.

18. «Әмбар» – Әмбар бибі, Қарабура 
әулиенің қызы, Сүлеймен Бақырғанидың 
зайыбы, Айша бибінің анасы.

19. «Пора» – асыл.
20. «Шалаң» – теңіз түбінен жағаға 

ығысып, кеуіп кеткен балдырлар.
21. «Тұр» – Тұр тауы, адамдарды тәу-

бесіне келтіріп, ауада қалқыған Синай 
түбегіндегі тау (Муса пайғамбар тауы).

22. «Зарқын» – қатқыл жерде өсетін 
кішкентай сары өсімдік, арнебия (лат. 
Arnebia)

23. «Қылыш тауы» – Солтүстік Арал 
маңындағы қыратты тау жұрнағы.

24. «Шаш» – Ташкент қаласының ескі 
атауы.

25. «Ұялы» – Арал теңізіндегі Сұлу 
бұғазының солтүстігінде орналасқан арал.

26. «Сегіз қыр» – кесене салынғанда 
сегіз қырлы болған.

Даража БАЛАПАН,
заңгер, Халықаралық 

ақпараттандыру академиясының 
академигі,  Т.Айбергенов атындағы 

әдеби сыйлықтың иегері

Бегім ана

Рух өлмейді, рух көшеді.
Тоқсары (ежелгі скиф)

(Э
пи
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лы

қ 
по

эм
а)

Әр кезеңде даналығымен, парасатымен, батырлығымен, атқа қонып 
ел басқарған, ұрпақ жалғастығын әулиелігімен жебеген, адамзатқа үлгі 
болған аналарымыз, қыз-келіншектеріміз тарихта көп болған.

Атап айтсақ: Хадиша ана, Ұмай ана, Домалақ ана, Томирис, Зарина, 
Қойсана, Айбике ару, Бопай ханым, Сүзге ханым, Қарашаш сұлу және 
тағы басқалар. Сол, қастерлі есімдер қатарынан Бегім анамыз да орын 
алары даусыз. Ол Қожа Ахмет Ясауидің жаназасын шығарған, сопылық 
ілімнің негізін салушылардың бірі, қасиетті әулие, түркі жұртына 
ортақ тұлға Қарабура Әзімнің қызы, нақақ жаланың құрбаны, тарихта 
болған адам.

Арал теңізінің тартылуына байланысты теңіз жағалауымен 
бірігіп кеткен «Ұялы» аралында, қазіргі Арал ауданы Жаңақұрылыс 
ауылынан оңтүстікке қарай 35 шақырым жерде Бегім ана мұнарасы 
бар. Мұнара мемлекет қорғауындағы ескерткіштер санатында.

АВТОР



Руханият Sb6 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№155-156 (20229-20230) 9 қазан, сенбі  2021 жыл

Осы шығарманы жазарда көп 
ойландым. Бейнебір проблемалық 
мақала жазатындай. Проблемалық 
демекші, аздап мәселе болғаны 
да рас. Ол – туындының алтын 
арқауына айналатын басты 
кейіпкерімнің өзі жайлы қалам 
тербеуіме келіспегендігі. Рұқсатын 
алайын деп ол кісіні майда сөзбен 
былай да былай айналдырып 
көрдім. Алдында телефонмен 
тілдескеніміздегі ықтияр әңгіме 
бойынша сөмкемнен қалам, 
қағазымды шығара беріп едім:

– Оларыңды салып қой! – деді 
қоңырқай жүзіне жылы шуақ 
үйіріп.

– Неге?
– Сол. Түнімен ойландым. 

Сосын жазудың ешқандай қажеті 
жоқ. Газетке шығатындай мен не 
тындырдым? Нені қарық қылдым? 
Рыстыдай, (ақын Р.Бекбергенованы 
айтқаны) өздеріңдей журналист 
емеспін. Сондықтан қажеті жоқ 
деп шештім.

– О-о-ой, апай, қызық екенсіз. 
Мәселе журналист болуда емес 
қой. Әркім өз ісіне қарай еңбегін 
сіңіреді. Сіз газет үшін аз тер 
төккен жоқсыз. Және анау-мынау 
емес, отыз жылдай жұмыс жасаған 
шығарсыз?

– Жасауын жасадық. Бірақ 
негізгі күш журналистердікі ғой.

– Ал сіздер сол журналистер 
жақсы жүріп, жақсы жұмыс істеуі 
үшін қызмет еттіңіздер. Менің 
жазғым келгені жалғыз оған 
байланысты емес.

– Болды, әй, қыз, болды! Сал 
анау қағазыңды!

Бұйрық райда айтылған сөзден 
кейін дайындап келген сұрақтары 
бар қағаз бен рөшке «қарасын 
батырды».

Сөйтіп «жарайды, жазбасам 
жазбай-ақ қояйын» деп ойладым. 
Бірақ... бірақ апайдың өзі айтқан-
дай, мен жорналшы емеспін бе?! 
Жаратушы біздің қолымызға қа-
лам берді. Сол қасиетті қалам-
мен жаманды, жамандықты емес, 
жақсыны, ізгілікті жазсын деді. 
Ал сондай жақсылардың бірі – сөзі 
мен ісі, адами қасиеті, азамат-
тығы, аңқылдаған ақ көңілі мен 
даладай дархан пейілі және ең 
бастысы – қазынаға толы көмбе 
іспетті шежіре кеудесі қалам 
ұшына үйіріліп тұрған жанды 
неге жазбасқа?! Мұнымен қоса ол 
жақсы адам жорналшының ойынан 
шықпай қойса, нақтырақ айтқанда, 
ол кісінің қазақтың арғы-бергі 
ақын-жырауларының өлеңдері 
мен шешендік сөздерді, ғибратты 
әңгімелерді көп білетіндігі таңғал-
дырса. Тың туындыға неге тиек 
етпеске?! 

Сонымен естігенін, оқығанын 
ұмытпайтын зердесінің мықтылы-
ғымен, өлең-жырларды жаттағыш-
тығымен, тауып айтқыштығымен 
«тілші қызды» тәнті еткен кім 
дейсіз ғой. Айтайық. Ол – біз үшін 
алтыннан да ардақты және жәй 
ғана алтын емес, саф алтын сынды 
– Алтын апа Рысдәулетқызы. 
Осы жерде түсіндіре кететін 
нәрсе – «біз» деп отырғаным, бұл 
– бүгіндері «Ақмешіт ақшамы» 
газетінің бас редакторы, белгілі 
журналист Сәрсенкүл Бихожа 
екеуміз.

Иә, біз – Алтын апай, Сәр-
сенкүл, мен және басқа да жур-
налистер мен қызметшілер сонау 
бір сексенінші, тоқсаныншы жыл-
дары облыстың ата басылымы – 
«Ленин жолы» газетінде (қазіргі 
«Сыр бойы» газеті) бірге жұмыс 
істедік. Қиындығы мен қызығы 
қатар өрілген, өміріміздің ең 
бір жарқын кезеңі болған сол 
жылдарды еске алсам болды, 
ойыма алғашқылардың бірі боп 
Алтын апай оралады. Сосын... 
сосын апайдың айтқан сан алуан 
әңгімелері жадымда жаңғырады. 
Негізі ол кісіні өзгелерден ерек-
шелейтін ең бірінші қасиеті – сөзге 

ұсталығы. «Балықшы балықшыны 
алыстан таниды» дегендей, бізді 
апайға жақын еткен де осы сөз 
өнері болуы керек.

Ол кезде Сәрсен де, мен 
де жаспыз. Өмірден көрген, 
білгеніміз аз. Еңбек жолымызды 
бастағанымызға да көп болмаған. 
Ал менің бұл ұжымға аудандық 

газеттен ауысып, жаңадан келген 
кезім. Редакцияның тыныс-тірші-
лігімен, жұмыстас кісілермен 
ете не таныстығым, тығыз қарым-
қатысым жоқ. Міне осындай жел 
өтінде қалтыраған жауторғайдай 
жатырқау хал кешкен кезімде өзіне 
жақын тартып, қамқор қанатының 
астына алып, ақыл-кеңесін аямаған 
жан – осы Алтын апай болды.

– Сендер обкомға, көптеген 
мекемелерге, үлкен-үлкен жина-
лыстарға барасыңдар, сондықтан 
лайықты киініп, үсті-бастарыңды, 
шаштарыңды реттеп ұқыпты бо-
лып жүріңдер. Редакцияға келген 
кісілермен жөндеп сөйлесіп, мүм-
кіндігі болса жұмыстарын бітіріп, 
риза қылып жіберіңдер, – дейді.

Иә, апай біздің жақсы адам, 
жақсы маман болуымызды қалады. 
Дұрыс қалыптасуымызға, өмірден 
өз орнымызды табуымызға тілек-
ші болды. Содан да өзінің тір-
шілік тәжірибесінен, көкейге 
түй  генінен керекті дегендерін ай-
тудан еш жалықпады. Сондай-ақ 
жұмысымызға байланысты бізге 
үлгі-өнеге болсын деп аға жур-
налистер мен олардың еңбек тері 
ту расында сөз қозғауды ұмыт-
пайтын. 

Аға журналистер демекші, 
осы орайда сол алдыңғы буынның 
арасынан Сәрсен екеумізге де 
оң көзімен қарап, оң көзі ғана 
емес, ыстық ықылас-пейілімен 
қарап, әлі бір ізге түсе қоймаған 
жазу-сызуымызға жәрдемдесіп, 
айрықша қолдау көрсеткен Шә-
кизат Дәрмағамбетов ағайдың 
атын атамай кету мүмкін емес.

Міне, біз осылайша Алтын 
апайға қарай магнитше тартылдық. 
«Жақсыға адам үйір» демей 
ме?! Қолымыз қалт етсе болды 
үйіріліп қасынан шықпаймыз. Ол 

кісі сондайда ескіден қалған есті 
сөздерді, ғибраты мол әңгімелерді 
айтады. Сонымен қатар өмір 
туралы, зулап өтер уақыт туралы, 
жақсылық пен жамандық, адалдық 
пен харамдық хақында «Базар 
жырау былай депті, Шораяқтың 
Омары былай деген, Кете Жүсіптің 
мынандай сөзі бар, Тұрмағамбет 

осылай айтқан» – деп Сыр 
шайырларының жырларын жатқа 
соғар еді. Біз болсақ аузымыз 
ашылып, апайға таңырқай қарап, 
бейнебір жыр жинаушыны, шежі-
решіні тыңдағандай ерекше күй 
кешеміз.

Осындай сәттері «Егер мына 
кісінің жоғары филологиялық 
білімі болып, сол саладағы тиісті 
мамандардан, профессорлардан 
дәріс алғанда, бұл кезде бәлкім 
белгілі фольклортанушы ғалым 
болар ма еді?!» деп ойлаймын. 
Жоғары білімге байланысты ойым 
жалғыз бұл емес. Мен әдебиет, 
мәдениет, өнер, білім, спорт 
салаларын қамтитын «Мәдениет» 
бөлімінде болдым. Алтын апай 
кейде мақала жазып әкеледі. 
Құдайдың құдіреті, сізге өтірік, 
маған шын, мақалаға қалам 
тигізбеуге болады! Айтар ойы 
анық, бастауы бар, шарықтау 
шегі мен қорытындысы бар, бас-
аяғы бүтін, жұп-жұмыр дүние. Ал 
мұның жанында әріптестерден 
келген хаттарды қорытып, күзеп-
түзеп, кейбіреуін қайта жазып 
әуреге түсетінімізді қалай түсінуге 
болады, не деп ақтаймыз? Хош, 
сонан армандаймын: «Шіркін, 
апай журналистика факультетін 
ең болмаса сырттай бітіріп, кәсіби 
мамандықтың мәйегінен демей-ақ 
қояйық, әліппесінен сусындағанда, 
ендігі есімі елге әйгілі жорналшы 
атанар еді».

Бұл менің апамыздың бойын-
дағы бұлқынған талантқа, екінің 
біріне бұйыра бермейтін қабілетке 
таңғалып, риза болғандағы ойла-
рым ғой...

– О, ит кәрілік-ай, ит кәрілік! – 
дейді апай терезеден сыртқа қарап 
тұрып. – Қарашы ананың қисаңдап 
кетіп бара жатқанын. Тіпті өзі 

имиіп қалыпты. О-о-ой, кезінде 
қандай адам еді. Мынандай-тұғын, 
мынандай! – деп бас бармағын 
жоғары көтеріп көрсетеді. Содан 
мен әлгі айтқан кісіге қараймын 
да:

– Неге олай дейсіз, кәдімгідей 
кетіп бара жатыр ғой, айтатын 
еш теңесі де жоқ, – деймін түк тү-
сінбей.

– О-о-ой, сен оның жас кезін 
көрмедің ғой...

Мен сонда да жарытып ештеңе 
түсінбеймін.

Ол кезде газетте зейнет 
жасынан асқандарына көп уақыт 
болған кісілер жұмыс істей береді. 
Солардың кейбірі жөнінде де:

– Мына кісі қандай сұлу еді. 
Қандай кербез, паң, еңселі еді. 
Енді қарашы, бұл да қартайыпты. 
Е-е-е, ит кәрілік деген осы, – деп 
тық-тық еткізіп таңдайын қағады.

Мен айран-асыр болам. 
Өйткені маған әлгі адамдар дәл 
сондай, дәл сол өзім көріп жүрген 
кездегідей ғана болған сияқты. 
Апайдың «мынандай еді, ажарлы 
еді» дегенін ешқандай елестете 
алмаймын.

Ал қазір... ал қазір бәрі түсі-
нікті... Кәрілік деген шыннан да ит 
екен. Ит болғанда да дәу ит. Төбет 
екен!

Бұл әңгімелерді, әрине, ол кісі 
бекерден-бекер айтқан жоқ. Сабақ 
болсын, уақыттың, жастықтың, 
ден саулықтың қадір-қасиетін біл-
сін, бағаласын деп айтты.

Алтын апай бізге туған апа-
мыздай, ақылшы ұстазымыздай, 
сырлас досымыздай болды. Сонан 
да бір-бірімізбен етжақындай ара-
ласып, небір қызықты, қуанышты, 
ренішті сәттерді бірге бөлісіп, 
бірге өткіздік. Осы ретте мына бір 
қызықты оқиға есімнен кетпейді.

Бірде кезекті еңбек демалы-
сында апамыз Оңтүстік жақтағы 
бір шипажайға баратын болды. 
«Жақсы демалып қайтыңыз» – 
деп айтайық әрі ырымын жасап, 
жолға деп қаражатымызды 
бере йік деп төрт-бес қыз үйіне 
соқтық. Ешқандай ескертусіз 
бар ға нымызға қарамастан қуана 
қарсы алып, дереу дастархан 
жайды. Апайды көрмегелі бір 
жетіге жетпейтін ғана уақыт болса 
да қатты сағыныппыз. Ол кісі 
де солай сияқты. Содан ал кеп 
әңгіме тиегін ағытайық. Ішімізге 
біраз «информация» жиналып 
қалыпты. Шай да кетіп жатыр, сөз 
де түйдек-түйдегімен, күлкіміз де 
жарқын-жарқын. Апай отырған 
орта мысал әңгімесіз, ғибрат 
өлеңсіз, жеңіл юморсыз, орайлы 
әзіл-қалжыңсыз болушы ма еді? 
Аз күнде апа-досымыздың сөзіне 
сусап қалған екенбіз, қайнар 
бұлаққа кезіккендей мейіріміміз 
қанды. Сөйтіп сол әдемі әсермен, 
сыңғыр-сыңғыр күлкімен мәз боп 
кете береппіз. Жұмысқа келгесін 
бір-ақ білдік. Жолына береміз 
деген ақша қалтамызда тұр. «Ой-
бүу, ұят болды ау» деп ертеңіне 
және барып, әңгімемізді одан әрі 
жалғастырып, апайдың тағы бір 
шайын ішіп қайттық.

Осындай қызықты да көңілді, 

жарасымды да жарқын күндер өтіп 
жатты. Редакция табалдырығын 
жап-жас келіншек кезінде аттап, 
еден жуушы, курьер, корректорлық 
бөлімде тыңдаушы, хат тіркеуші, 
хатшы-машинистка, кітапханашы 
сынды сан түрлі жұмыстарды 
абыроймен атқарған, бір сөзбен 
айтқанда, мекеменің отымен кіріп, 
күлімен шыққан көпбалалы ана 
– Алтын апамыз бір күні зейнет 
демалысына шықты.

Басқаларды білмедім, ал біз 
үшін редакцияның іші қаңырап 
бос қалғандай, бар қызық сол 
кісімен бірге кеткендей болды. 
Көптің ішінде біразға дейін дейін 
жалғызсырап жүрдік.

* * *
Айлар ағып, жылдар жылжы-

ды. Бүгінде мен де зейнет демалы-
сындамын. Жақсысы – Алтын 
апаймен арақатысымыз үзілген 
жоқ. Қуанарлығы – сексен деген 
сеңгірді бағындырған апамыз бұл 
биікке шаршамай, шалдықпай 
шықты. Тек әттең... әттең тұң ғы-
шы, тұла бойы тұңғышы Базар-
байы қасынан кетпегенде, кел-
местің кемесіне мінбегенде мұнан 
да мықты болар еді. Өзі айтатын 
«итке» сәл де болса сыр алдырмас 
еді. «Ауырлықты көтере алатын 
нарға берем» деген ғой. Апай 
нар екенін танытты. Қалған ұл-
қыздары мен немере-шөберелерін 
дәтке қуат қылды.

Қайратты еді түр-тұлғам,
Кеудеме терең сыр тұнған,
Мың мәрте шүкір Аллаға,
Жүрегіме менің мұң тұнған, – 

деп жазды жан-жарасын өлеңмен 
емдеп.

Байқаймын, әзиз ананың 
жады сол қалпында жаңғырып 
тұр. Сана-сандығындағы жауһар 
қазынасы бұрынғыдан да толыса 
түспесе, ортаймаған. Өткенде бір 
әңгімелесіп отырғанымызда:

Бала боп қызық көрмеген,
Баладан қызық көрмеген,
Байдан да қызық көрмеген,
Қайдан да қызық көрмеген,
Бір пенде өтті дүниеден, – деп 

Қадыр Мырза Әлидің анасының 
бейітіндегі көктасқа ойып жазған 
жырын оқи жөнелді.

– Мұны қайдан білесіз? – деп 
таңғала сұрадым.

– «Егемен Қазақстан» газеті 
8 наурызға байланысты бір топ 
ақынның аналарына арналған 
өлеңдерін беріпті. Содан жаттап 
алғаным ғой.

– Жарайсыз, апай. Ал мен бұл 
шумақты Оралда өткен Қадыр 
ақынға байланысты шараға барып 
қайтқан азамат Сәпен Аңсатовтың 
мақаласынан оқып, есіме 
сақтадым.

Бұдан әрі қарай осы өлең 
жайлы ой-пікірімізбен бөлістік. 
Сонан соң апай өзіміздің Әскербек 
Рахымбекұлының өмірден озар 
алдында жазған жан тебірентерлік 
жырын оқыды.

Иә, біз ылғи да бірге жұмыс 
істеген, қазір ортамызда жоқ 
қаламгерлерді еске алып, олардың 
соңында қалған мол мұрасы – 
шығармаларын, жақсы істерін сөз 
етеміз. Сосынғы кезекте әңгімеміз 
өмір, уақыт, әдебиет, мәдениет, 
бай тарихымыз турасында 
өрбиді. Апай дуалы ауыз дала 
даналарының айтып кеткендерінен 
қозғаса, мен Тәңір дарытқан талант-
қабілеттерімен, көріпкелдігімен 
қайран қалдыратын ғажайып 
жандар, қайталанбас құбылыстар 
жөнінде сыр шертемін. Бұл ретте 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
«Замана болжауына» тоқталмасқа 
әддің жоқ.

Мың тоғыз жүз, міне, 
отыз бірінші жыл,

Жылқы кетіп, қой келді, 
мұны ырым қыл,

Қойдан қоңыр 
заманды бір көрмексің,

«Қой анасы – бестен» деп 
бусайшы бел!..

– Қалай дәл болжаған, ә? – 
деймін апама қарап. – Қой жылы 
бес рет қайталанады, демек бес 
мүшел өтеді. Ал 12 санын беске 
көбейтсеңіз – 60. Сонда Мәшһүр 
Жүсіп енді 60 жылдан кейін Кеңес 
өкіметінің «жаназасы шы ға ры-
лып», қазақ елінде Тәуел сіздік тің 
таңы ататынын тайға таңба бас қан-
дай тәпсірлеп кеткен.

– Ойпырым-ай, ә! Бұл нағыз 
ғажап қой. Көріпкелдік, көріп кел-
дік, әулиелік, – дейді апай да таң-
ғалысын жасыра алмай.

Біздің қайран қала отырып 
тілге тиек ететін тағы бір мәселеміз 
– адам зердесінің мықтылығы. Бұл 
жерде енді Жамбыл Жабаевқа тоқ-
талмай тұра алмайсың. Мен жыр 
алыбы жадының беріктігі сонша, 
ол қазақтың барлық эпосын, өзіне 
дейінгі ақындар айтысын түгел 
жатқа білгенін, миында миллион 
жол өлең сақтаулы болғанын ша-
быттана айтып беремін. Апай 
қызыға, ынталана тыңдайды. Ал 
жақсы тыңдаушың болса және 
өзің білетін, сүйсінетін саланы 
сөз етсең жуық арада қоя қоясың 
ба? Қоймайсың, әрине. Мен енді 
Жамбылдың 1936 жылғы Мәс-
кеуде өткен қазақ әдебиеті мен 
өнерінің онкүндігіндегі қызық та-
рына ойысам. Бір ғана ақын емес, 
жалпы осы тарихи шара жайлы 
біраз көсілем. Өйткені бұл менің 
ең бір тәуір көретін, қызығатын, 
іздеп, зерттеп жүретін тақырыбым. 
Айта кетерлігі – студент кезімде 
осы тұңғыш декадаға қатысқан 
әдебиет пен өнердің бір топ қай-
раткерлерімен кездесіп, әңгіме-
леріне қаныққанбыз. Олар – ақиық 
ақын Әбділда Тәжібаев, әйгілі 
әнші Ғарифолла Құрманғалиев, 
қазақтың кәсіби би өнерінің негізін 
қалаушы, би падишасы Шара 
Жиен құлова, атақты «Айгөлек» 
әнімен бірнеше буын балалар 
мен жастардың жүрегін жаулаған 
көрнекті композитор Бақытжан 
Бай қадамов, Жамбыл Жабаевтың 
көмекшісі болып, тоқтаусыз тө-
гілтіп айтқан жырлары мен уәлі 
сөздерін қағазға түсірген қаламгер 
Қасым Тоғызақов. Ал осынау 
айтулы тұлғалар туралы өрелі 
ойла рыңды өнер сүйген, өлең 
сүйген адаммен неге бөліспеске?!

Міне осылай, Алтын апамыз 
екеуміздің әр жүздесуіміз кішігірім 
әдеби кеш секілді болады. Үйде 
емес, далада, дария жағалауында, 
көбіне жасыл желегі жайқалған 
сая бақта, яғни табиғат аясында 
өтетін сол кештерден санамыз сәу-
леленіп, жүрегіміз байып, жаны-
мыз рахаттанады.

Айтпақшы ұмытып барады 
екенмін, алдыңғы жылы «Тұнжыр» 
деп аталатын жаңа кітабыма қол-
таңба жазып сыйлағанмын. Апай 
көп уақыт өтпей-ақ оқушы дәп-
терінің бес-алты парағын тол-
тырып жинақ туралы өз ой-пікірін 
жазып берді. Оған сол сәтте ғана 
көз жүгіртіп қоя салған жоқпын, 
қазір де арасында қайталап оқи-
мын. Оқыған сайын осы бір зердесі 
ерек, болмысы бөлек жанға деген 
ризашылығым күшейіп, құрметім 
арта түседі.

Несібелі РАХМЕТ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі.

Шежіре кеуде
(Эссе)

Қазақтың марқасқа ұл-қыз-
дары Роза Бағланова, академик 
Жораев, ғалым Мұстафа Матаев 
оқыған мектепте терең білім алған 
Әлекең қазақтың ең жоғары оқу 
орны, қарашаңырақ ҚазМУ-дың 
журналистика факультетінде 
шың далу мен шынығу сынынан 
сү рінбей өтті. Еңбек жолын 1984 
жылы Целиноград облыстық  те-
лерадио комитетінің радио ре дак-
циясында тілші болып бастады. 
Белгілі телерадио дикторы Ра-
биға Аманжоловамен бірге «Ар-
ман» хабарын жүргізуі, Шерхан 
Мұртазадан шәкірттік тәлім-тәр-
бие алуы ағамызды биік белестерге 
қанаттандырды.

Тынбай іздену, шығармашылық 
шабыт, жастық жалын Әлімжан 
Мұратбайұлын 1987 жылы КСРО 
Журналистер одағының мүшесі 
деген құрметті атаққа жеткізді. 
Тоқсаныншы жылдары еліміз 
қиын-қыстау кезді бастан кешіріп, 

жатқанда, экономика және саяси 
дағдарыстың мәнін түсінетін ма-
ман ретінде өзін қажетсінетін са-
лаға әкелді.

ҚР Ішкі істер министрлігінің 
Бас штабына қарасты баспасөз 
ор талығынан басшы ретінде ша-
қырылған білікті маман қыл-
мыс тық-атқару жүйесінде ақ пен 

қараның, қылмыс пен жазаның 
аражігін айыру, қалың бұқараға 
жеткізе, түсіндіре баяндауда кө-
регендік пен ұстамдылық та-
нытты. Ескеретін жайт, Әлімжан 
Жарылқағановты осы саладағы 
баспасөз тарихын зерттеп жүр ген 
бірден-бір журналист деп мақ-
танышпен айтамыз. Бұл – қарымды 

қаламгер, тәжірибелі мемлекеттік 
қызметкердің ерінбей-жалықпай 
жасаған еңбегінің нәтижесі.

Әскери борышын 1976 жылы 
арнаулы дайындық курсынан өтіп, 
Шығыс Германияда өтеуі сақа 
жігітке Ішкі істер минстрлігінің 
ауыр жүгі мен тәртібіне тез көн-
дігіп бейімделуіне ықпал етті. 

Тумысынан көнбіс әрі сабырлы 
мінезі қалам мен қаруды қатар ше-
бер меңгеруге әсерін тигізді. 

Әлімжан Мұ рат байұлының 
қа ламгерлік қор жынының, өмір-
лік тәжірибесінің толығуына өзі-
нің замандас әріп тестерінің де 
әсері болды. Әсіресе, Алтынбек 
Сәр сенбаев, Дархан Мыңбай, 
Шамшадин Паттеев, Нұртөре 
Жүсіп, Еркін Қыдыр, Жүсіпбек 
Қорғасбек, Ғалым Омарханов, 
Серғазы Мұхтарбеков, Батырбек 
Садыханов, Жандарбек Туғанбаев, 
Сағатбек Медеубек сынды аза-
маттардың орны ерекше.

ҚР Ішкі істер министрі, ге-
нерал-полковник Қайырбек Сү-
лей меновтің Әлімжанға деген 
ағалық қамқорлығымен қатар, 
қа  таң талапшылдығы оны әбден 
шыңдады. Халық тыныштығын 
сақтау саласының ыстығына кү-
йіп, суығына тоңып, қызмет қаза-
нында қайнады. Нәтижесінде 
шың далудың шырқау шегіне жет-
кізді.

Ер есейгенде елін іздейді. 
Хал қына тиер пайдасын ойлай-
ды. Осы қағида Әлімжан Жарыл -
қағановты тағы бір белеске же-

телеп, облыстық ішкі саясат 
бас қармасына басшы орынба сар-
лығына, одан кейін мемлекеттік 
тілді дамыту басқармасының бас-
шылығына алып келді. Осы кезге 
дейінгі жоғары деңгейдегі қызметі 
бір төбе болса, туған жері Қазалыға 
келіп, аудан әкімнің орынбасары 
болуы тағдырындағы ең бақытты 
сәттері екендігін баса айтуымыз 
керек. Мейлі көп болсын, аз 
болсын, үлкен не кіші қызмет 
болсын туған өлкеге табан тіреп, 
халқының қажетіне жарау, одан 
алғыс алу – үлкен абырой. Осы 
биік белестерден мүдірмей өткен 
Әлімжан бүгінде ҚР Ішкі істер 
министірлігі медиа-орталығының 
бас директоры болып жұмыс 
жасап жатыр. Отставкадағы пол-
ковник, «Мәдениет саласының 
үздігі», филология ғылымдарының 
кандидаты, заңгер-журналист аға-
мыз пайғамбар жасына осылай 
келді.

Б.ЖОЛТАЕВ,
Қазалы аудандық мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы, ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері 

Кемел жас
«Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға» 

деп Ұлы Абай айтқандай, тумысынан кішіпейіл Әлімжан 
Жарылқағанов – табиғаты жанға жайлы, кезінде теңіз 
толқыны тулап жатқан «Ұялының» перзенті. Қазір 
ауылдың орны медиен дала. Осында өсіп-өнген 
азаматтар «Бұл жерде Ұялы елді мекені болған» деп 
жазылған тақта қойған. Қасиетті жер 30-дан астам 
ұлтқа пана болып, теңіз кемелері бағдаршамға 
бой түзеп, дабыл беріп көкжиекке қарай бойлап 
бара жатқан-ды десең біреу сенер, біреу сенбес. 
Бұл шегініс біз тақырыпқа арқау етіп отырған, 
бүгінде 63-ке келіп, зейнет жасына жеткен Әлімжан 
ағамыздың топырағынан нәр, суынан әр, ауасынан 
әл алғанын, текті жер туымды тарландарды дүниеге 
әкелгенін баяндау үшін жасалып  отыр.
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Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

2021 жылдың 30 қыр кү
йегінен бастап Қазақстан 
Ұлт тық Банкі (ҚҰБ) валюта 
бағамдары мен базалық мөл
шерлеме бойынша элект рон
дық анықтамалар беру қыз
метін пилоттық режимде іске 
қосты. Жүйе мемлекеттік 
ор гандарға, жеке және заң
ды тұлғаларға арналған. Ол 
қызметті ҚҰБ вебпорта лы
ның «Электрондық анықта
малар»  бөлімінен табуға бо
лады.

Сервис статистикалық 
де ректерді ұсыну процесін 
же ңілдетіп, электрондық 
анық тамаларды алу мерзімін 
ай тарлықтай қысқартады. 
Егер осыған дейін қағаз жүзін
дегі ақпаратты алу үшін орта 
есеппен 2ден 5 жұмыс күніне 
дейін уақыт кетсе, жаңа жүйе 
қажетті анықтаманы сол ме
зетте ұсына алады.

Жаңа сервистің көмегімен 
пайдаланушылар келесі мәлі
меттерді ала алады:

 таңдалған күнге немесе 
кезеңге ұлттық валютаның 
шетел валюталарына қатысты 
күнделікті ресми бағамы бо
йынша анықтама;

 ұлттық валютаның шетел 
валюталарына қатысты ресми 
бағамы бойынша бір айдағы 
орташа анықтамасы;

 таңдалған күнге немесе 
кезеңге ҚҰБ базалық мөл
шер лемесінің (қайта қаржы
ландырудың ресми мөлшер

ле месінің) көлемі туралы 
анық тама;

 белгілі бір күнге бел
гіленген шетел валютала ры
ның ұлттық валютаға ресми 
бағамдары туралы ақпараттық 
хабарлама.

Электрондық анықтама
лар ды алу үшін вебпорталда 
тіркелу міндетті емес, олар
дың түпнұсқаға сәйкестігі 
құ жаттағы QRкодпен раста
лады.

Сервис статистикалық ақ
паратты алудың қосымша 
әдісі екенін ескерген жөн. 
Же ке және заңды тұлғалар 
бұ рынғыдай заңнамамен бел
гіленген мерзімде қағаз жү
зінде анықтама алу үшін ҚҰБ
ға жүгінуге құқылы.

Электрондық анықтама
ларды беру кезінде валюта 
бағамдары бойынша ақпарат 
2010 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ҚҰБның оларға қа
тысты теңгенің ресми бағамын 
белгілейтін шетел валюталары 
бойынша күн сайынғы және ай 
сайынғы негізде қолжетімді. 
Базалық мөлшерлеменің кө
лемі туралы деректер 2001 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
беріліп келеді.

Толық ақпаратты БАҚ 
өкілдері мына телефон ар
қылы ала алады:

8 (7172) 775210, email: 
press@nationalbank.kz   

www.nationalbank.kz

Валюта бағамдары мен базалық 
мөлшерлеме бойынша электрондық 

анықтамаларды беру қызметін іске қосу 
туралы

Жоңғар шапқыншылығы ке зін
дегі батыр, әскербасы, ислам дінін 
насихаттаушы, әулие, кө ріпкел Қожам
сүгір 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. Баба
мыздың 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 мыз
дың сүйегі ислам діні мен мәде
ниетін таратушы дінбасы, емші, әулие 
Әбдіжәлил бабтың (Қорасан ата) 
Жаңа қорған топы рағындағы қоры
мына, бабтың жанына қойылған.

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

2022 жылы қасиетті ұлы баба
мыздың 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 KCJBKZKX.

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 KCJBKZKX. 

Өз қаржыларыңызды «Банк Центр 
Кредит» есепшотына, атыжөндеріңізді 
көрсетіп ау дару ларыңызды сұраймыз. 
Тө лем туралы түбіртектеріңіз сақ  тал
сын. Көлемді қаржы ау дару шылардың 
кесене басына аты жазылады.

Сіздерді Алла Тағала қол да сын, 
баба рухы жар болсын. Қа шанда жол
дарыңыз ашық, істеріңіз оң болсын.

 Кесене соғу ісін ұйымдастыруға 
арнайы құрылған комиссия

ҚОЖАМСҮГІР 
ҰРПАҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Қазалы  ауданы  тұрғындарының  назарына!
14.10.2021 жылы – Қазалы қаласы және Абай елді мекенінде;
15.10.2021 жылы – Бекарыстан би, Майдакөл, Түктібаев, Жалпақ елді 

мекендерінде;
18.10.2021 жылы – Өркендеу, Бірлік, Қарлан елді мекендерінде;
19.10.2021 жылы – Қожабақы, Аранды, Бозкөл елді мекендерінде;
20.10.2021 жылы – Тасарық, Кәукей, Лахалы, Тасөткел (Отгон) елді 

мекендерінде;
21.10.2021 жылы – Жалаңтөс баһадүр, Басықара, Пірімов елді 

мекендерінде;
22.10.2021 жылы – Жанқожа батыр, Ақтан батыр, Мұратбаев елді 

мекендерінде;
25.10.2021 жылы – Әйтеке би кентінің ауызсу жүйелерінде  жоспарлы  

күзгі  жуузалалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су 
құбырынан ауызсу пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 (724 382) 22 92, 8 (701) 3214640. 

 «Арал» СЖКБД филиалының «АралСарыбұлақ топтық су 
құбырын пайдаланушы Қазалы» өндірістік бөлімшесі

11.10.2021 жылы – Ақкесек елді мекенінде;
12.10.2021 жылы – Ақсуат, Майлыбас, Байқожа, Көбек елді мекен

дерінде;
13.10.2021 жылы – Әйтеке би кентінің ауызсу жүйелерінде  жоспарлы 

күзгі жуузалалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су 
құбырынан ауызсу пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 (724 38) 24 1 20, 8 (776) 8757966.

«Арал» СЖКБД филиалының  «Қазалы  ауданының оқшау сумен 
жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі

Жалағаш  ауданы  тұрғындарының  назарына!
14.10.2021 жылы – Жаңадария, Аққұм, Ақсу, Бұқарбай батыр, Еңбек, 

Шәменов, Қаракеткен елді мекендерінде;
15.10.2021 жылы – Жалағаш кенті, Таң, Жаңаталап, Аққыр, Мақпалкөл, 

Мәдениет, Аламесек (Ақарық), Мырзабай ахун елді мекендерінде ауызсу 
жүйелерінде жоспарлы күзгі жуушаю және залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауызсуды пайдалануға 
болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72431) 31545.

«Арал» СЖКБД филиалының «Жалағаш ауданының оқшау 
сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі       

Сырдария ауданы  тұрғындарының  назарына!
18.10.2021 жылы – Айдарлы, Жетікөл, Амангелді елді мекендерінде;
19.10.2021 жылы – Бесарық, Шіркейлі, Қоғалыкөл елді мекендерінде;
20.10.2021 жылы – Н.Ілиясов, Шаған елді мекендерінде;
22.10.2021 жылы – Ақжарма, Іңкәрдария елді мекендерінде;
25.10.2021 жылы – Қалжан ахун, С.Сейфуллин, А.Тоқмағанбетов елді 

мекендерінде;
26.10.2021 жылы – Тереңөзек кенті ауызсу жүйелерінде жоспарлы 

күзгі жуушаю және залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуіне орай, осы 
уақытта су құбырынан ауызсуды пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(72436) 21800.

«Арал» СЖКБД филиалының «Сырдария ауданының оқшау 
сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі       

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

 1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Мемлекеттік тіл және БАҚ» рес
публикалық конкурсының (бұдан әрі – Конкурс) 
қағидалары (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
ісшараларды өткізу мақсатында әзірленген. 

2. Конкурсты өткізудің мақсаты:
 мемлекеттік тіл мәселесіне қоғамның назарын 

аударту;
 мемлекеттік тіл саясатын бұқаралық ақпарат 

құралдарында насихаттау;
 тіл мәселелерін жариялап жүрген журна

листердің мақалалары, бағдарламалары арқылы 
отандастарымыздың санасын жаңғырту;

 қазақтілді контентті арттыру және мемлекеттік 
тілдің қолдану аясын кеңейту. 

3. Конкурс төрт номинациядан тұрады: 
1) «Үздік мақала»; 
2) «Үздік телебағдарлама»; 
3) «Үздік радиобағдарлама»;
4) «Үздік сайт мақаласы».
4.Конкурсқа мемлекеттік тілдегі контентті 

арттыруға, соның ішінде қазақ тілінің мемлекеттік 
тіл ретінде қоғамдық өмірдің барлық саласына енуі 
үшін еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарында 
мемлекеттік тілді дамыту, насихаттау, оның қолданыс 
аясын арттыру бойынша республикалық, өңірлік 
бұқаралық ақпарат құралдарында аналитикалық 
талдаулар мен ғылымизерттеулер, проблемалар мен 
олардың шешу жолдарын көрсеткен материалдарды 
жариялаған кәсіби журналистер (штаттық және 
штаттан тыс), телерадио, газет, сайт ұжымдары, 
журналистика және филология факультеттерінің 
ғалымдары қатыса алады. Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығының мерекеленуіне 
орай материалдар «Тәуелсіз елдің тілі» тақырыбына 
арналуы тиіс. Сондайақ қазақша сөйлеуді ұлттық 
брендке айналдырудың жолын көрсете алған 
журналистердің шеберліктері анық танылуы қажет.

5. Конкурс материалдарын бағалау критерийлері:
 тақырыпқа сәйкестік;
 қамтылған ақпараттың нақтылығы мен 

шынайылығы;
 мәселені талдау тереңдігі;
 материалды жеткізу шеберлігі.
Конкурсқа қатысушы үміткерлердің конкурсқа 

ұсынған материалдары олардың кәсіби біліктерін, 
мультимедиалық сторителлинг және заманауи медиа 
қабілеттерін, мемлекеттік тілді дамытудың заманауи 
моделін тұтас қоғамға және әрбір жеке оқырманға аша 
алуы қажет. Конкурсқа ұсынылатын материалдардың 
авторларының заманауи кәсібиленуі, оның ішінде 
датажурналистік қабілеттері де (сапамен де, санмен 
де жұмыс жасау қабілеті) қаперге алынады.

Коммуникативтік ресурстарды орынды қол
данып, заманауи медиатехнологияларды дәстүрлі 
журналистика құралдарымен кіріктіре отырып,  
мемлекеттік тіл саясатын бұқаралық ақпарат 
құралдарында насихаттау, сол арқылы мемлекеттік 

тілдің қызметі, даму жолдары мен мемлекеттік тіл 
саясатының түрлі қырларын, өзекті мәселелерін 
сапалы, сенімді және нәтижелі түрде баяндау – басты 
талап.

Конкурсқа қатысушылардың қазақтілді кон
тент ті қарқынды дамытудың заманауи жолдары 
мен инновациялық шешімдерін көрсете білуі 
маңызды. Әлеуметтік ортада, мемлекеттік орган
дарда мемлекеттік тілдің нық орнығып, еркін 
қолданылуында кездесетін кедергілерді айқындай 
отырып, негізді шешімдер ұсыну шеберліктеріне 
мән беріледі. Сондайақ мемлекеттік тілді дамыту 
бойынша ғылыми, әдістемелік, зерделеу, ізденістік 
мақалалар назарға алынады.

6. Алдыңғы конкурстардағы бас жүлдемен 
ма  ра патталған жеңімпаздар Конкурсқа қатыс
тырылмайды.

2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің  Тіл саясаты комитеті Конкурстың 
ұйымдасты рушысы болып табылады.

8. Конкурсты өткізу туралы хабарландыру 
2021 жылдың 2тоқсанында бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады және Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
интернетресурсына орналастырылады. 

9. Конкурсқа қатысу үшін Конкурс Қағидасының 
3тармағында көрсетілген төрт номинацияның біреуі 
бойынша өтінім (қол қойылған, сканерлеген) til.baq@
tilqazyna.kz электрондық поштасына «Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Тіл саясаты комитеті, «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
республикалық конкурсына» деген белгімен     2021 
жылғы 1 қарашаға дейін мынадай құжаттармен бірге 
жолдануы тиіс:

1) өтінім (осы Қағиданың қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша);

2) 2020 жылғы 10 маусым мен 2021 жылғы 31 
қазан аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарық көрген екі материалды, соның ішінде 
радио және телебағдарламаларды, мемлекеттік 
тілдегі сайттардағы және мерзімдік баспасөздегі 
жарияланған мақалаларды;

3) жарияланған мақалалардың «Word» форма
тындағы электрондық нұсқалары, скриншоттары 
(газетжурналдар, сайттар), бағдарламалардың 
жазбасы;

10. Конкурс Қағидасының 9тармағында көр 
сетілген мерзімнен кейін ұсынылған өтінім кон
курсқа қатыстырылмайды.

11. Конкурсқа ұсынылған материалдар кері 
қайтарылмайды.

3. Қорытынды ережелер

12.Конкурсқа қатысушылардың жұмысын ба
ғалау және жеңімпаздарды анықтау үшін қазылар 
алқасы құрылады. Қазылар алқасының құрамы 

тіл мен әдебиет, журналистика салаларының бі
лікті мамандарынан, ғалымдардан, зиялы қауым 
өкілдерінен кемінде бес адамнан тұрады. Қазылар 
алқасының құрамы төрағадан және оның мүше
лерінен тұрады. Байқаудың жеңімпаздары мен жүл
дегерлері қазылар алқасының ашық дауыс беру 
қорытындысы бойынша анықталады. Қазылар 
алқасы мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, 
төрағалық етушінің дауысы шешуші болып та
былады. Қазылар алқасы мүшелері Конкурсқа 
қа тысушылардан түскен материалдар негізінде 
дауыс беру арқылы Конкурстың төрт номинациясы 
бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Қазылар 
алқасының шешімі хаттама түрінде ресімделіп, 
қазылар алқасының барлық мүшелері қол қояды. 
Қазылар алқасының шешімі хаттама түрінде 
ресімделіп, қазылар алқасының барлық құрамы қол 
қояды. Конкурстың марапаттау рәсімі салтанатты 
түрде өткізіледі.

13. Конкурстың жеңімпаздарына диплом жә
не ақшалай сыйлық (сыйлық қоры: бас жүлде 1 
млн теңге; 4 номинация бойынша (әрқайсысына) 
1орынға – 500 мың теңге, 2орынға – 350 мың 
теңге, 3орынға – 150 мың теңге көлемінде қаржы 
қарастырылған) табыс етіледі.

14. Конкурстың жеңімпаздары туралы 
ақпа рат Конкурс біткеннен кейінгі 10 жұмыс 
күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланады және Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің интернетресурсына 
орналастырылады. 

Байланыс телефондары: 8 (7172) 277133, 7414
97, 740985.

_________________________ 

«Мемлекеттік тіл және БАҚ»
республикалық конкурсын өткізу 

қағидаларына қосымша

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық 
конкурсына қатысу үшін өтінім

1. Т.А.Ә. ______________________________

2. Жасы _______________________________
3. Білімі_______________________________
4. Қызметі_____________________________

5. Мекенжайы______________________________

6. Байланыс телефондары____________________
7. Мақала, бағдарлама, БАҚ атауы, жарияланған 

күні:
1)  _______________________________________
2)  _______________________________________
8. Қосымша  ақпарат ________________________

Қолы 
Күні

Жасынан техника жағына бе
йім болып, киномеханик маман
дығын үйренген. Аудандағы КТУ
дан кең профильді тракторшы 
және шоферлық мамандықты 
қо са меңгеріп алған. Әдепкіде 
За дария совхозында күрішші ме
ханизатор болып істеп жүріп, 
1969 жылы Қазақ мемлекеттік 
«Еңбек Қызыл Ту» орденді Ауыл 
шаруашылығы институтының 
аг  рономия факультетін бі тірді. 
Содан Түгіскен совхо зына жолда
мамен агроном болып орналасты. 
1978 жылы облыс тық ауыл шар
уашылығы бас қар масының бөлім 
бастығы, 1981 жы лы Жемісжи
дек ми нистрлігі құрылып, со ның 
облыстық басқар ма бас шысының 
бі рінші орын басары болды. Одан 
кейін 1984 жылы партияның жол
дауымен облыстық өсімдіктер ка
рантині жөніндегі инспекцияға 
бастық болып ауыс ты. Осы жұ
мыстарда өзінің қа білетін көрсете 
білді. Қоғам мүл кін көздің қара
шығындай сақтауда батыл істер 
атқарды. 

Айдарбектің бұл естелігінде 
Түгіскен түлектерінің ерен еңбегі 

шама келгенше паш етілген. 
Сонымен бірге өзінің көргенбіл
гені, өмір сүрген ортасы, бірге істес 
болған азаматтар, өнегелі өмір 
жолы зейін қойып оқығанға терең 
ой салады. Айдарбектің ақындық, 
ойтол ғамдары жаныңды сүйсін
діреді. Кітап көпшілік оқушы 
қауымға арналған. Шығарманың 
тілі тар тымды, жеңіл, қызғылықты 
оқы лады. 

Өзім куә болған бірекі 
жайды айтқым келеді. Жазушы, 
ақын адам жанын ерекше ұғады, 
айрықша түсінеді. Айдарбек зей
нетке шыққаннан кейін Шым
кентке қоныс аударып, Сайрам 
ауданына қарасты Қарасу деген 
жерге қоныстанды. Түгіскен тү
лектері жайлы әңгіме болғанда 
«Мақұл, Шәке сіздің айтқа ны
ңызбен бастаймын» деп жазуға 
отырды. Жасыратыны жоқ, жары 
Сапура куә, 15 күнде 250 беттен 
аса кітаптың жобасы дайын болды. 
Екіүш күн оқып, қолжаз басына 
аздап қосқаным болмаса көп 
өзгеріс ендірмей, 15 күнде кітап 
дайын болып баспаға берілді. ҚР 
Содан кейін Журналистер ода
ғы ның мүше сі болды. Сайрам 

ауданынан шы ғатын «Түркістан 
тынысы» газетіне редакторлық 
етті.

«Заман», «Жұмадағы кездесу», 
«Қазақ елі» газеттеріне мақалалары 
шығып тұрды. «Қазақ елі» газе
тінің редакторы Қажымұхан Ғаб
дулла ініміз Айдарбекті Түр кістан 
об лысындағы, Марат Ары новты 
Өз бекстандағы, мені Қы зылорда 
облы сындағы тілші етіп бекітті. 
Міне қызық, үшеуміз жерлеспіз. 
Сөйтіп қыз мет еттік. Ол өртұлғалы 
ақын Мұхтар Шахановпен құрдас 
бо лып жақсы араласты. Ақынның 
70 жылдығында өзінің туған же
рінде кездесіп бірге болдық. 
Айдарбек баспасөз бетінде қоғам
дағы келеңсіз жағдайларды батыл 
айтудан жасқанған емес.

– Ақылдан адасқандардың,
Ажалдан адаспайтынын.

Тақ үшін таласқандардың,
Табытқа таласпайтындығын, 

– деген өлеңді мысал етіп көп 
айтатын. 

Қазіргі біздің қоғамдағы 
жағдайды біліп айтқандай ойтол
ғамдарға ерекше мән бере сөй
лейтін. Түркімен халқының ұлы 
ақыны Мақтымқұлының: 

– Биік таулар, бойшаңмын деп 
шіренбе, 

Тасың кетсе, сен де 
бір дөң боларсың.

Терең теңіз, тәкаппарсып 
түнерме,

Суың кетсе, сен де 
бір шөл боларсың.

Лұқпандай тапсаң, дерттің 
дауасын,

Рүстемдей жыртсаң, жаудың 
жағасын,

Ескендірдей бар қамалды 
алсаң да,

Жұрт қатарлы төмпешік 
боп қаларсың.

Көзіңді сал жарлы менен 
жалқыға,

Тең болып жүр бай мен кедей 
жалпыға, – 

деген өлеңіне де жиі тоқталатын. 
Тірі болғанда 80 жасын атап 

өтіп, ойға алған біраз жайларға куә 
болар едік. Алланың рахымында 
болсын. Азаматтар туған жерінде 
(Жаңарық), жұмыс істеген жерінде 
(Түгіскен) көше атын берсе, артық 
болмас еді. 

Шайдарбекқажы 
ӘШІМҰЛЫ, 

Қазақстан Жазушылар және 
Журналистер одағының мүшесі, 

зейнеткертарихшы

Турашылдық туын жықпаған
«Берекені бірінші Алладан, екінші еткен еңбектен тіле» 

– деген дана халық. Айдарбек Қыдырбекұлы Бәйімбет 
немересінің «Өмірде көргендерім мен білгендерім» («Түгіскен 
түлектері») еңбегін оқып шықтым. Ол балалық шағы мен 
еңбекке араласқан уақытында бастан өткен кедергілерге 
қажымайталмай күресе білген. Ойына жақсылықтан басқа 
ештеңе кіріпшықпайтын, біреулердің өзіне жақпайтын 
қырсыздау әңгімесін құлағы ұқпайтын бірбеткейлігі бар. Өмір 
жолына қарап отырсақ, билік биігіне шықпаған, байлық та 
жинамаған. 

 Қазақстан Республикасы   Білім және ғылым министрлігі 
  Тіл саясаты комитетінің   2021 жылғы «___»__________  № ___ бұйрығымен бекітілген

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық конкурсын өткізу қағидалары

Орталық көшеде ұйым
дастырылған жәрмеңкені 
аралап, көпшіліктің көңіл
күйін, ынтаықыласын, баға 
жайын бақылап, арнайы 
бардық. Елді мекендерден 
жеткізілген күйлі тоқтықой, 
балық, қауынқарбыз, етсүт, 
бақша өнімдеріне сұраныс 
көптігін байқадық. Әсіресе,  
қыстың қыр астында тұр ға
нын сездіргендей жемшөп, 

қасқағымда сатылып жатты. 
– Азықтүлік бағасын 

тұрақтандыру мақсатында 
ұйымдастырылған жәрмең
кеге  45 көлікпен  70 тоннаға 
жуық өнім шығарылды. 
Ау дандағы ірі өңдеуші кә
сіпорындар өз өнімдерін 
ұсын ды. Алдағы уақытта 
мұн дай шара жалғасын таба
тын болады, – деді аудан 
әкімі Мұхтар Оразбаев.

ЖӘРМЕҢКЕ

Күздің берекесі
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін 

ұйымдастыру – бағаны тұрақтандыру бағытындағы 
қадам екені белгілі. Осы тұрғыда Әйтеке би 
кентінде жәрмеңке өткізілді. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb
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Ғалым-ұстаздарының ықпа лымен 
өзінің педагогикалық еңбек жылдарында 
әлемдік өр  кениет кеңістігіндегі, оның 
ішінде қазақ тарихындағы ағар ту шы-
лардың жас ұрпақ ты оқытуға, тәр-
биелеуге арнал ған ғылыми-әдістемелік 
ұстаным дарын өзіне бағдар етті. Әсі-
ресе, қазақ балаларының білім алуы 
үшін арнаулы оқу құралдарын жазған 
ағартушылардың педа гогикалық-пси-
хологиялық тұ тас тыққа негізделген оқу-
әдіс темелік тұжырымдарын қазақ тілі 
мен әдебиеті пәндерін оқы тудың басты 
бағдары етіп ұстанды.

Ол орта мектептегі алғаш қы еңбек 
жылдарынан бастап сабақтарын 
ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 
әдіс те мелік ұстанымына сәй кес  тендірді. 
Оның оқыт қан пән  дерінен сапалы 
білім негіз де рін игерген шәкірт тері ту-
ған тіліміздің, әдебиеті міздің ха лық-
тық-эстетикалық ықпалын меңгерген 
жетістік терімен ата-аналарының қуаны-
шына бө ленді.

Қадіркүл Бердібекқызы – 2007 
жылдан бері Қызылорда қаласындағы 
№176 орта мек тептің директоры. Осы 
мек тептің дәстүрлі даму жетіс тік терін 
жалғастыруға да өзінің білікті басшылық, 
ұйым дас ты рушылық қызметімен үлес 
қосты. Ол педагогикалық ұжым  ның 
қазіргі заманғы озық инновациялық 
техно ло  гияларды игерген жаңашыл -
дықпен еңбек етуін, жа ра  ты лыстану 
және қоғам дық-гума  нитарлық пәндерді 
оқы  туға кө мекшілік жасай тын пән ка-
би неттерінің ғылы ми-әдіс темелік 
сипатпен жаб  дықталуын, ізденгіш мұға-
лім  дердің тео риялық-тәжіри белік бі-
ліктілігін жетілдіруін ұйым дастырды. 
Мектеп бас шысы жаңартылған білім 
бе ру мазмұнына сәйкес педа го  гикалық 
технологиялар не гі зіндегі цифрлық 
құ зірет тілік пен ұйым дастырды. Мек-
тептің жаңар тыл ған білім мазмұны 
аясында «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бо йын ша көп-
теген іс-шаралар жү зеге асырылды. 
«Рухани жаң ғыру» орталығымен бір ле-
се отырып, «Ұлы Даланың жеті қыры», 
«Ұлттық құнды лықтар» бағыттары 
бойынша оқу-әдістемелік семинарлар 
ұйымдастырды. Мектептегі де ректерді 
жүйелеген музей «Оқуға құштар ұлт 
– оқуға құштар мектеп» жобасын жү-
зе ге асыру аясындағы коворкинг 
орталығы, оқушылардың спорт тық жат-
тығуларына, мә де ни-танымдық үйірме-
леріне ар налған спорт залы, спорт алаңы 
талапқа сай жабдықталған. 

Мектеп директоры – білім алу-
шы шәкірттерінің де, ұжым дағы әріп-
тестерінің де, ата-аналардың да ортақ 
мүдде бо йынша бірлікпен еңбек 
етуін ұйымдастырушы. Қадіркүл шә-
кірттердің тұрмыстық-әлеу меттік жағ-
дай ларын сарап тап 3 шақырым қашық-
тан қа ты найтындарға арналған те гін 
та сымалдауды жүзеге асырды. Облыс 
мектептеріне арналған «Серіктес мектеп 
дирек торлары» лигасына мү ше болып, 
жаңашыл озат тә жі  рибелерді жүзеге 
асыруға ұжы  мын жұ мылдырды. Қа ла-
дағы озат ұстаздардың жа ңашыл жұ-
мыстарын тарату, на сихаттау, тәжі-
рибе алмасу, әріп тестік серіктестер 
тобын ұйыс тыру бағдарындағы 
«Әдіс  темелік марафон», «Тәуел сіз-
дігіміз дің 30 жылдығы – 30 кітап» 
атты қала мектептерінің апталығын 
ұйымдастырды. 

Білім және ғылым ми нистр лігі 
ұсынған «Оқуға құш тар мектеп» жоба-

сының та ныстырылымы осында өткі -
зілді. Оқу шылардың жас ерек ше лік -
теріне сәйкес кітаптар тізімі ұсыныл ды. 
«Се ріктес директорлар» ли га сы ның 
2020-2021 оқу жы лын дағы жұмыс тарын 
қоры тын дылауға арналған «re-Start: 
Жаңа әлем дегі жаңа мен» тақы рыбымен 
өткен саммитте Қа діркүл «Дирек тордың 
10 қа телігі» атты баяндама жасады.

Қашықтан оқыту – еліміздің білім 
беру жүйесінде соңғы жылдары белсенді 
жү зеге асырыла бастаған ға лам торлық-
технологиялық тәсіл. Былтырғы наурыз 
айынан бас талған әлемдік пандемия ке-
зінде мектеп басшысы мұға  лімдердің 
40 сағаттық «Қа  шықтан оқытуды үй ре -
немін» курсын 100% ұйым дас тырды. Оқу 
үдерісіндегі пән сабақ тарының да, тәлім-
тәрбиелік іс-ша ралардың да жоғары 
деңгейде өткізілуі – педа гогикалық 
ұжымды да, оны басқарған директорды 
да жігерлендіре түсті. Қа шықтан оқыту 
ке зеңінде №176 мектептің оқушы лары 
әлеу меттік желі арқылы рес публикалық 
Оқушылар сарайы, Нұр-Сұлтан қаласы 
білім бас қармасы ұйымдастырған «Ер-
лік – елге мұра, ұрпаққа ұран», «Абай 
– дана, Абай – дара» байқауларына қа-
тысты. Бірқатары жүлдегер болды, 
мектеп мұғалімдері «Алғыс хатпен» ма-
рапатталды. Ұжымның педагогикалық 
ең бек жетістіктері нәтижесінде был-
тыр Жапония елшілігінің «Шөп та-
мыры» атты әлеу меттік жобаларға 
арналған қай тарымсыз грантын ұтып 
алып, мектеп ғимаратына жөндеу 
жүргізілгені ата-аналар мен шәкірттерді 
қуантты. Білікті, білімді жаңашыл 
басшы мен педагогикалық ұжым бір-
лі гінің сапалы еңбегінің нәти  жесінде 
2018 жылы кент әкі мінің «Ұйым шыл 
ұжым» но ми нациясын, 2019 жылы 
қала әкімінің «Бірлігі жарасқан ұжым» 
номинациясын, былтыр облыстық кә-
сіподақ ұйымының «Үздік әлеуметтік 
әріптес» номинациясын иеленген.

Қадіркүл Бердібекқызы Шаймаған-
бетова – 40 жылдан астам педагогикалық 
еңбек ғұмырнамасындағы білімді 
мұға лімдік, білікті басшылық қызмет 
жетістіктері үшін ла йықты марапат-
тармен баға лан ған көрнекті ұстаз.

Қазақстан Республикасы Білім беру 
ісінің құрметті қыз  меткері. «Алғыс 
хаттар», «Құрмет грамоталарымен» 
марапатталған. Қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудағы білімді лігімен, әдіскерлік 
ізденіс нәти желерімен, мектеп ұжымын 
басқарудағы білікті басшылық 
қызметімен халықтың алғысын иеленген 
Қадіркүл сынды тұлғалар тағылымы 
ұстаздық қызмет мәртебесін биіктете 
түсетіні ақиқат. Жарының сенімді 
серігі, балаларының, әулетінің отанасы, 
әріптестерінің қамқоршысы Қадіркүл 
Бердібекқызының өнегелі, сұлу өмір 
сүру дәстүрі жаңа буын ұрпақтармен 
жалғаса береді.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор

ҰСТАЗДЫҚ 
ҚЫЗМЕТ 
ҰЛАҒАТЫ

– Осындай дарынды өрен-
дердің шығуына жергілікті 
бап керлердің қосқан үлесі зор. 
Олардың қатарында Өмірзақ 
Әбілдаев, Ишанбек Жұмабаев 
сынды білікті мамандар 
бар. Дзюдомен тұрақты түр-
де шұғылданып жүрген 
спортшы лар саны арта түсті. 
Өңірде халықаралық және 
рес  пуб ликалық жарыстар тұ-
рақ ты түрде өткізіліп келеді. 
Сон дықтан мұндай спорттық 
бәсекелер өскелең ұрпаққа 
пайдалы бола бермек, – деді 
облыс әкімінің орынбасары.

Жарыстың ашылу салта-
натында белгілі спорт жур-

налисі Қыдырбек Рысбекұлы 
қай кезде де Сыр спортының 
беделі биік екеніне тоқталды. 
Бүгінге дейін өңірден көп те-
ген спорт түрлерінен талант-
ты жастар шықты. Бұл – осы 
салаға жасалған үлкен қолдау-
дың жемісі.  

Облыстық қазақ күресі 
фе дерациясының президенті 
Рзақұл Нұртаев өз сөзінде 
Болатбек Сүлейменовтің аза-
маттық болмысы жайында 
әңгімелеп берді. Б.Сүлейменов 
аймақтың әлеуметтік-мәдени 
дамуына үлкен үлес қосты. 
Қармақшы ауданында өткен 
көптеген жарыстарға қолдау 
білдіріп, талай талантты жас-

тың танылуына қамқорлық 
көрсетті. 

– Жарысқа алғашқыда 
Өз бекстаннан өзге Қырғыз-
стан, Әзербайжан, Грузия дан 
спортшылар келуі жоспар лан-
ған еді. Пандемия салда ры нан 
олардың бірқатары қа тыса ал-
мауда. Дегенмен тур нир тар-
тысты өтеді, – деді жа рыстың 
бас төрешісі Қайрат Төленов. 

Халықаралық турнир екі 
күнге созылады. Дзюдо мен 
парадзюдоның әрқайсысында 
ұлдар мен қыздар арасында 
жеті-жеті салмақта жеңімпаз-
дар анықталады. 

«СБ» ақпарат 

Татами төрінде – жастар
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Ұлағатты ұстаз, шәкіртім Қадіркүл Шаймағамбетова өзі туып-
өскен отбасында әкесі Бердібектің, анасы Жүрсіннің тәлім-тәрбиесінен 
халықтық-педагогикалық ұлағат ықпалын балалық, бойжеткен кезінде 
сезініп өсті. Ауылындағы онжылдықты бітіргеннен кейін Қазақстандағы 
байырғы жоғары оқу орны Н.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық 
институтының (қазіргі Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті) 
филология факультетіндегі «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бөлімінде 
білім алды.

Ол 72 келіге дейінгі салмақта финалда 
жапониялық Масако Фуруичимен ше-
берлік байқасты. Қос спортшы бұған 
дейін өзара үш рет күш сынасты. Оның 
екеуінде жапониялық балуанның мерейі 
үстем болды. Бұл жолы да жапондық 
балуан жеңіске жетті.  Айта кетсек, 
Масако Фуруичи – 2019 жылғы Әлем 
чем пионатының қола жүлдегері атанған 
тәжірибелі балуан. 

Осылайша Ж.Бақбергенова күрес 
түрлерінен Ослода өтіп жатқан әлемдік 
додада ел құрамасы қоржынына алғашқы 
жүлдені салды. Мұнан бұрын ол жастар 

арасында Әлем чемпионатының қола 
жүлдегері атанған еді.  

 – Күмістің өзі үлкен көрсеткіш. 
Жәмила финалда өз ойлағанын жүзеге 
асыра алған жоқ. Қарсыласы мұны сәтті 
пайдаланды. Осылайша жапон қызына 
үшінші мәрте есе жіберіп қойды. Есесіне 
жартылай финалда кездескен түркиялық 
балуаннан Бақбергенова бұрын үш рет 
жеңілген еді. Төртінші белдесуінде есе 
қайтарды. Жәмиланың жеңісі әлі алда 
деп есептеймін,  – деді  бапкері Нұрлан 
Аманқосов. 

«СБ» ақпарат

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

Жәмила жарады
Қазақстандық балуан Жәмила Бақбергенова Норвегия астанасы Ослода 

өтіп жатқан Әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Бұл – бүгінге 
дейін қазақстандық қыздар арасында тұңғыш рет қол жеткізіп отырған 
жоғары нәтиже.

– Халқымызда «Таулар алыстаған 
сайын биіктейді» деген сөз бар. Ақын 
Шөмішбай ағамыз саналы ғұмы-
рында қазақ әдебиеті мен мәде-
ниетіне сүбелі үлес қосты. Ол еңбегі 
мемлекет тарапынан лайықты баға-
ланды. Ақынның өнер өлкесіндегі 
өзін дік қолтаңбасы өскелең ұрпақтың 
жадында қалды. Бүгінгі көрме – сол 
еңбектің шынайы көрінісі. Көрмені 
ұйымдастыруға атсалысқан ақынның 
жарына, отбасына алғысымызды біл-
діреміз, – деді көрменің ашылуында 
об лыстық мәдениет, архивтер және 
құ жаттама басқармасының басшысы 
Асқарбек Есжанов.

Шөмішбай Нағашыбайұлы Сариев 
1946 жылы Қызылорда облысы, 
Арал ауданы Шөміш станциясында 
туған. Ақын, аудармашы, филология 
ғылымының кандидаты, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Бірінші 
дәрежелі «Барыс» және «Парасат» 
ордендерінің иегері, Франц Кафка 
атындағы Халықаралық Алтын 
медаль, «Платина Тарлан» сыйлығы 
және  «Халықтың сүйіктісі» ұлттық 
сыйлығының лауреаты. «Елім менің» 
атты Президент бәйгесінің екі дүркін 
бас жүлде иегері.

Ақынның 30-дан астам кітаптары 
жарық көрген. Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы қарсаңында «Атамұра» 
баспасынан «Жүрегім – Қазақ елі» 
шығармашылық туындысы басылып 
шықты. Ол 300-ден астам халыққа 
кең тараған әндердің сөзін жазған. 
«Атамекен», «Сәлем саған, туған ел», 
«Аралдан ұшқан аққулар», «Домбыра», 
«Жусан исі», «Қазағымның күйлері-ай», 
«Сарыарқа», «Бозжорға», «Қазақстан», 
«Дос керек», «Аяулым», «Арайлы 
Астана», «Асыл ана», «Ғашықтар 
жыры», «Аққу сенім», «Ойлан, балам», 

«Сағым жылдар», «Қайран уақыт» 
сынды туындылары көпшілік  сүйіп 
айтатын әнге айналды.

Кең далам, толғанайын, толғайын,
Домбырам, қолға алайын, 

жырлайын.
Қазағымның даласындай,
Көзімнің қарасындай,
Айналдым сені, Атамекен-ай! – деп 

басталатын әнін білмейтін адам кемде-
кем шығар?.. Шарада ақын сөзіне 
жазылған әндер шырқалды. Туған 
еліне жүрекжарды жырымен тағзым 
еткен ақынды атамекен жұртшылығы 
тебірене еске алды. 

Ақынның жары Жұмагүл Сариева 
оның туған өлкесінде өтіп жатқан 
шараға көңілі толқығанын жасырмады.

– Ол – елдің сүйіспеншілігіне бө-
ленген ақын. Біз елу жыл бір шаңырақ 
астында ғұмыр кештік. Әлемнің 40-тан 
астам елін бірге араладық. Осындай  
сапарларынан рухани әсер алатын, 
елге келген соң көптеген жаңа жырлар 
жазылатын. Сонымен қатар, ол – 
тәуелсіздікті алғаш жырлаған ақын. 
Бұл тақырыпта «Жүрегім – Қазақ елі» 
жинағы жарыққа шықты. Алматы 
қаласы әкімінің шешімімен, тұрып 
жатқан үйімізге мемориалды тақта 
орнатылды. 

Туған жері – Сыр елінде бүгінгі 
шараны ұйымдастыруға қолдау 
білдірген облыс әкімдігіне, облыстық 
тарихи-өлкетану музейінің ұжымына 
алғыс айтамын, – деді ақынның жары.

 Ақын, аудармашы, Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері  Ш.Сариевтің 
75 жылдығына арналған көрмені 
тамашалаған қонақтар шығармашылық 
өкілінің өміршең туындылары өнер 
биігінде ән болып қалықтай беретінін 
айтты. Педагогика ғылымының 
кандидаты, балалар ақыны Рахат 
Наурызбаева ақынмен алғаш жүздескен 
сәтіндегі әсерін айтып, естелігін бөлісті.

Айналдым, сенен, 
Атамекен!
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Көптің ұсынысы 
қолдау тапты

Облыстық мәслихаттың 
кезекті VI сессиясында 
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жанындағы 
Республикалық ономастика 
комиссиясының қарауына 
Қызылорда облысының білім 
беру және мәдениет ұйымдарына 
атау беру жөнінде облыстық ішкі 
саясат басқармасы тарапынан 
ұсыныс берілді.

Сессияда басқарма басшысы 
Мира Қазбекова хабарлама жасап, 
мем лекет және қоғам қайраткері, Қа-
зақстан Республикасы Мұнай және газ 
өнеркәсібі министрінің бірінші орын-
басары, Сыр бойында «қара алтын» 
өндірісінің қазығын қағып, өркендеуіне 
зор үлесін қосқан Мұрат Саламатовтың 
есімін Қызылорда қызмет көрсету және 
сервис колледжіне беру туралы ұсыныс 
қолдау тап ты. 

Сонымен қатар, қазақ балалар 
әде биетіне өз үлесін қосқан көрнекті 
ақын Адырбек Сопыбековтің есімін 
Жаңақорған аудандық кітапханасына 
беру туралы ұсыныс та халық қалау-
лылары тарапынан мақұлданды. 

Осыған сәйкес, жоғарыда аталған 
ұсыныстар бойынша әзірленген 
құжаттар ҚР Үкіметі жанындағы Рес-
публикалық ономастика комиссия сы-
ның қарауына жолданады.

«СБ» ақпарат

Қасым Аманжоловтың 
«Неткен сен бақытты ең, келер 
ұрпақ. Жүзіңе көп қараймын 
мен таңырқап» деген жалынды 
жырын жастарға қарата айтуға 
болады. Жетістікке жету 
жолында аянып қалмайтын 
жастардың қатарында өлең 
әлемінде өзіндік өрнек салған 
жерлесіміз, жас ақын Ақжол 
Түменбай бар. Ол жақында 
республикалық дәстүрлі ХІ 
Қасым Аманжолов оқуларынан 
бас жүлдені қанжығасына 
байлап, Сырдың мерейін 
тасытты. 

Ақжол – Қазалы ауданындағы 
Ақтан батыр ауылының тумасы. 
Қазір Семей қаласындағы М.Әуезов 
атындағы педагогикалық колледжінде 
білімін шыңдауда. «Өлеңге таласы 
бар» екенін ерте аңғартқан кейіпкеріміз 
бұған дейін де аудандық, облыстық, 
республикалық мүшәйралардан жүл-
десіз емес, Ғ.Мұрат баев атындағы 
республикалық жастар сыйлығын 
да иеленді. Оның қаламынан туған 
«Әке», «Сүйемін», «Өз жүрегіңнен 
ұялмайсың ба?» деген туындылар 
эстрада әншілерінің хит әніне ай-
налған. Бір сөзінде ол «Ақындық жол-
ды таңдайтын болса, оны таң дамаған 
болар едім» деді. Себебі салмақты. 

– Ақын, ақындық жол, өлең 
дегеннің иісі мұрынға бармаған 
кезде, ақындықты бір мәртебе көріп, 
шумақтарым ұйқасса, соған мәз 
болушы едім. Қазір әдебиет ардың 
ісі екеніне көз жетті. Бүгінгі күні 
әрбір сөзіңнің мән-мағынасына бас 
ауырту тұрмақ, ол үшін жан ауыртып, 
күйзелесің. Сәл дүниеге сынып 
қаласың. Мұның барлығы ақынға, 
шығармашылықпен айналысатын 
адамға тән қасиет, – дейді ол.

Ақжолдың өлеңдері жасық емес. 
Ойын тура айтатын ақын қажет 
тұста іркілмей, кесек түйіндерді 
шымыр шумақтарға сыйғызуға бейім. 
Бастысы, өлең өлкесінде өзіндік 
өрнегі бар жас ақын қазақи ауыл – 
талай талапты ұл мен қыздың түлеп 
ұшқан құт мекен екенін дәлелдеді. 
Жыр-қисса, дастандарды естіп өскен, 
туған жердің табиғатынан өн бойына 
тазалықты сіңіре білген жас қалам 
иесіне алдағы уақытта да ақ жол, 
сәттіліктер тілейміз!

М.СНАДИН

Ақжол 
алған асу

БӘРЕКЕЛДІ!

E-mail: smjarnama@mail.ru

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

«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 

басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.


