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СЫР – АЛАШТЫҢ АНАСЫ

Айдыны кең ақ маңдай,
Жасыл жәннат жағасы.
Елбасымыз айтқандай,
Сыр – Алаштың анасы.

Ырыс тасып жатқандай,
Қазыналы даласы.
Сан мың шамды жаққандай,
Жарқыраған қаласы.
Сыр – Алаштың анасы.

Талай қиын шақтарда,
Болған елдің панасы.
Ел намысы тапталмай.
Түспеген ер бағасы.
Сыр – Алаштың анасы.

Суы бар бал татқандай,
Жанға шипа ауасы.
Жақын мұнда жатқандай,
Ғарыш пен Жер арасы.
Сыр – Алаштың анасы.

Жырдан бұлақ аққандай,
Сарқылмайтын сағасы.
Осында өріс тапқандай,
Салт-дәстүрдің сарасы.
Сыр – Алаштың анасы.

Айдыны кең ақ маңдай,
Жасыл жәннат жағасы.
Елбасымыз айтқандай,
Сыр – Алаштың анасы.

Құрметті орман шаруашылығы 
қызметкерлері!

Қадірлі сала ардагерлері!

Баршаңызды кәсіби мере келеріңіз – Орман 
шаруа шылығы қызметкерлері күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Орман – еліміздің баға жетпес байлығы, 
теңдесі жоқ экономикалық-экологиялық 
қорымыз.

Адамзат баласының тыныс-тіршілігі 

үшін маңызы зор саланы нығайтуда Сіздер өз 
ісінің нағыз маманы, білікті де білімді, іскер де 
қабілетті қызметкер ретінде облысымыздың 
әлеуметтік-экономикалық және орман 
шаруашылығы салаларының дамуына  
өлшеусіз үлес қосып келесіздер.

Қазақстанның шөлді айма ғында 
орналасқан әрі эко логия лық аймақ болып 
саналатын Қызылорда облысы үшін орман 
шаруашылығының өз орны бар.

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын» деген 

халқымыздың дана сөзін ұмытпай, Сыр елінің 
табиғатын сауықтыру, орманды сақтау, қорғау 
және молықтыруда өңіріміздің әрбір тұрғыны 
өздеріңізбен бірге үлес қоса береді деп сенемін. 

Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға 
құт-береке, амандық тілеймін! 

Еліміз еңселі, Тәуелсіздігіміз тұғырлы, 
қоршаған ортамыз таза болсын!

Құрметпен, облыс әкімі
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА

ЕРТЕҢ – ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Облыс әкімі алдымен ұлттық 
өнерді айшықтайтын арнайы 
ұйымдастырылған көрмені 
тамашалады. 

Өнер өкілдерінің ел да-
муының рухани-мәдени өр-
леуіне қосқан үлестері жоғары 
бағаланып,  құрмет көрсетілді. 

– Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Өркениетті 
ұлт ең алдымен тарихымен, мә-
дениетімен, ұлтын ұлықтаған 
ұлы тұлғаларымен, әлемдік 
мәдениеттің алтын қорына 
қосқан үлкенді-кішілі үлесімен 
мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің төл 
мәдениеті арқылы ғана басқаға 
танылады» деп атап өткендей, 
халқымыздың ерекше қадірлейтін 
дарынды тұлғалары қасиетті 
мұраларды тудырушы, жасаушы 
және келер күнге ұластырушы 
таланттар қатарында жыраулар 
мен жыршылардың қай заманда 
да бәсі жоғары, шоқтығы биік. 
Қорқыт бабадан бастау алған 
жәдігер өнерді жалғастырушы 
Сыр сүлейлерінің әрқайсысы бір-
бір жеке философиялық мектеп, 
әрқайсысы дүниетанушы ұлттық 
тәлімгер екенін ескерсек, бұл 
қастерлі өлке ұлт руханиятының 

алтын діңгегі деуге болады. 
Қасиетті де киелі Сыр бойы –
біріне-бірі өмірде жол, өнерде 
қол берген атақты  сүлейлер 
шыққан өңір. Дәстүрлі өнердің 
дарабоз иелері, жанашырлары 
ретінде өздеріңізбен жүздесіп, 
руханият саласының өткені, 
бүгіні, келешегі жөнінде  
пікірлесу үшін жиналдық, – деді 
облыс әкімі.

Бұл ретте сондай-ақ еліміз 
егемендік алған жылдар ішінде 
ұлттық өнердің осы түріне 
ерекше көзқарас қалыптасқанын 
тілге тиек етті. 

– Ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақала-
сында «Ұлттық болмысымыздан, 
төл мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізден ажырап қалмау 
– барлық өркениеттер мидай 
араласқан аласапыранда жұ ты-
лып кетпеудің бірден-бір кепілі» 
екенін, Тәуелсіздік жылдарында 
жүзеге асырылған «Мәдени 
мұра» бағдарламасы арқылы 
тарихымызды түген деп, ұлттық 
дәстүріміз бен мұраларымыздың 
қайта жаңғырғанын атап өтті.

Бабамның үні – 
жыр мұра

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова өңірдегі белгілі жыршы-жыраулармен 
жүздесті.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ

Президент  осыдан 30 жыл бұрын 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
бастамасымен Алматыда өткен 
мемлекеттер басшыларының кездесуінде 
ТМД құру туралы тарихи Декларация 
қабылданғанын еске салды.  

– Осы аса маңызды құжат жаңа 
тәуелсіз мемлекеттердің көпжақты 
ынтымақтастығының берік негізін 
қалады. Бүгінде Достастықты кеңестік 
кезеңнен кейінгі кеңістікте ірі апаттардың 
алдын алуда, халықтар арасындағы 
ықпалдастықты сақтауда маңызды рөл 
атқарды деп зор сеніммен айтуға болады. 
ТМД беделді халықаралық ұйымға 
айналды. Бұл – аса маңызды, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент ортақ күш-жігердің 
арқасында ТМД аумағында коопе-
рацияның нақты механизмдері жасал-
ғанын, салмақты нормативтік-құқықтық 
база қалыптасқанын, белсенді саяси 
диалог дамып, қауіпсіздік саласындағы 
мемлекетаралық ықпалдастықтың нығая 
түскенін, сондай-ақ сауда-экономикалық 
байланыстарды кеңейту үшін оңтайлы 
жағдай жасалып жатқанын айтты.

Қазақстан Президенті бүгінгі 
кездесуде бұған дейін атқарған жұмыстар 
қорытындыланып, ТМД елдерінің 
көпжақты ынтымақтастығының жаңа 
кезеңіне жол ашылатынын жеткізді. 

Сонымен қатар Президент геосаяси 
қайшылықтардың күшейіп келе 
жатқанына, әлемдік экономиканың 

құбылмалы болуына, гуманитарлық 
және экологиялық проблемаларға 
және пандемияның орасан зор шығын 
келтіргеніне назар аударды. Қасым-
Жомарт Тоқаев осы сын-қатерлерді 
жойып, одан әрі дамуды қамтамасыз 
ету үшін күш жұмылдыруға шақырып,  
бірқатар нақты шараларды ұсынды.

Мемлекет басшысы сауда-эконо-
микалық ынтымақтастықты жан-
дандырып, нығайтудың маңыз дылығын 
басты міндет ретінде атады. Соның ішінде 
Президент ТМД елдері арасындағы 
өнеркәсіптік кооперацияны кеңейтуге 
баса мән бере отырып, экономикалық 
ықпалдастықтың әдістерін жетілдіру 
қажет екенін мәлімдеді. Осыған 
байланысты Өнеркәсіптік кешендерді 
дамытудың кемінде 2025 жылға дейінгі 
жаңа бағдарламасын әзірлеуді және 
Көрсетілетін қызметтер саудасы туралы 
келісімге қол қоюды ұсынды.

Сонымен қатар Президент ортақ 
аграрлық нарықты қалыптастыруды 
өзекті деп санайды. Оның айтуынша, 
ТМД мемлекеттерінің азық-түлік 
жүйесін дамыту және өзара іс-қимыл 
жасау стратегиясының әзірленуі ортақ 
мүдделерімізге сай келеді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев пандемияның 
салдарын еңсерудің маңыздылығына 
тоқталды.  

– ТМД елдері күрделі кезеңде 
бір-біріне қолдау көрсетіп, қажетті 
көмек беру арқылы бірлік пен 
ынтымақтастықтың үлгісін танытты. 

Осы ретте Ресей маңызды рөл атқарды. 
Елдеріміз СOVID-19 індетімен күресте, 
оның ішінде вакцина әзірлеу саласында 
жақсы тәжірибе жинақтады. Қазіргі таңда 
халыққа жаппай екпе салу ғана жағдайды 
түзетуге, азаматтарымыздың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деді 
Мемлекет басшысы.

Одан бөлек, Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанның QazVac вакцинасының 
жоғары тиімділігі мен QazcoVac-P жаңа 
препаратының әзірленуі туралы айтып, 
оның клиникалық сынағы табысты 
өткеніне, тағы да үш вакцина клиникалық 
деңгейге дейінгі тестілеу сатысында 
тұрғанына назар аударды.  

Бұл ретте, Президент тығыз 
ынтымақтастық орнатуға, тәжірибе 
алмасуға және қазақстандық вакци-
наларды жеткізу мүмкіндігіне тоқ-
талып, ТМД кеңістігінде вакцинация 
паспорттарын өзара мойындау үдерісін 
тездетуді ұсынды.

Мемлекет басшысы терроризмнің, 
діни экстремизм мен есірткі саудасының 
күшейе бастаған сын-қатерлеріне қарсы 
бірлесіп күресуге мән бере отырып, 
қауіпсіздік саласындағы ТМД елдері 
ынтымақтастығының тетіктерін жетілдіру 
мәселесін маңызды міндеттің бірі ретінде 
атады. Президент Ауғанстандағы 
қалыптасқан жағдайға байланысты 
аталған сын-қатерлердің басты мәселеге 
айналғанын жеткізді.

«ТМД ЕЛДЕРІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҮЛГІСІН ТАНЫТТЫ»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Президентінің 
төрағалығымен бейнебайланыс форматында өткен ТМД мемлекеттері 
басшылары кеңесінің отырысына қатысты. Жиынға Әзербайжан, Армения, 
Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан елдерінің 
басшылары, сондай-ақ Молдованың Премьер-министрі мен ТМД Атқару 
комитетінің төрағасы – атқарушы хатшысы Сергей Лебедев қатысты.

– Қазақстанның шөлді айма-
ғында орналасқан әрі эколо-
гиялық аймақ саналатын Қызыл-
орда облысы үшін орман 
шаруа шылығының өз орны 
бар. Кейінгі 30 жылда Арал 
теңі зінің құрғаған ұлтанының 
қазақстандық бөлігінде құм кө-
шуіне тосқауыл қою мен эко-
логиялық жағдайды жақсарту 
мақсатында 395 мың гектар орман 
өсірілді. Жойылып бара жатқан 
Арал теңізінің мәселесі біздің 
өңірге ғана емес, бүкіл әлемге 
қатер төндіруде, – деді облыс 
басшысы. Тұңғыш Президент- 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастауымен Арал 

теңізі және Арал маңын эко ло-
гиялық сауықтыру, аймақтың 
әлеу меттік-экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету мәселелерін ше-
шуде бірлесе қызмет ету мақса-
тында бес мемлекет басшысы 
бі рігіп мәлімдеме қабылдағанын  
еске салып өтті. 

Аймақ басшысы атап өткендей, 
бүгінгі күні облыста 6,5 млн 
гектарды құрайтын мемлекеттік 
орман қорының 3,4 млн гектары 
– орманды алқаптар. Оның 89%-
ін негізгі орман құраушы сексеуіл 
ағаштары алып жатыр.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
Арал теңізінің құрғаған ұлта-

нында сексеуіл екпелерін ұл-
ғайту жөніндегі тапсырмасына 
сәйкес, осы жылдың 24 сәуірінде 
Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрімен бірге Арал 
теңізінің құрғаған ұлтанында 
болып, орманшылардың атқарған 
жұмыстарымен танысқанын 
айтқан облыс әкімі Президент 
тапсырмасына сәйкес алдағы 
бес жыл ішінде 1,1 млн гектар 
алаңда фитоорманмелиорациялық 
жұмыстар жүзеге асырылатынын 
жеткізді. Осы күзде 100 мың 
гектар және 2022-2025 жылдары 
жыл сайын 250 мың гектар 
сексеуіл егу жоспарда тұр.

Бұл бағытта облыстық 
бюджеттен 443 млн теңге қаржы 
бөлінді. Алдағы 3 жылда орман 
шаруашылығы мекемелерінің ма-
те риалдық-техникалық база сын 
нығайтуға облыстық бюджет-
тен 1,8 млрд теңге қаржы қарас-
тырылып отыр.

Жасыл желек 
жайқалтқандар

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Орман шаруашылығы 
қызметкерлері күні қарсаңында орманшылар мен сала 
ардагерлерін қабылдап, кәсіби мерекесімен құттықтады.

«Елдің риза болғаны – 
еңбектің жанғаны»

Даңғойлық дертке 
айналып барады
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Қоғамдық қабылдау – 
партия айнасы
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

1-бет

1-бет 

Оның айқын дәлелі Құрман ғазы атын дағы Қазақ 
Ұлттық консерваториясында, Қазақ Ұлт тық өнер 
университетінде, аймақтағы Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда универ ситетінде арнайы кафедра лар 
ашылып, жыршы-жырау ла рдың кәсіби тұрғыдан 
қалыптасуына үлкен мүмкіндік жасалды. Өнер 
зерттеушілері Мардан Байділдаев, Алма Құнанбаева, 
Алмас Алматовтың тынымсыз еңбегінің арқасында 
Сыр бойында мақам-сазды ерекшеліктеріне қарай 
төрт жыраулық мектеп – Нұртуған, Жиенбай, Нартай, 
Сәрсенбай жырау мектептері қалыптасып, дәстүрлі 
өнердің өрісі кеңіп, қанаты қатайды.  Осындай 
киелі өлкеде қасиетті өнерді кең көлемде өрістету, 
жас таланттарға қолдау көрсету кезек күттірмейтін 
мәселенің біріне айналды. Осы орайда облыста жүзеге 
асырылып жатқан «Жыр мұра» жобасы аясында 
ашылған 50-ден аса жыр-терме, қобыз үйірмесінде 
тәрбиеленіп жатқан 500-ден астам шәкірт ертеңгі ел 
болашағы, дәстүрлі өнердің жалғастырушысы бо-
лары анық. Бүгінде осы үйір   ме лерден шыққан өнер-
паз  дар республикалық, ха лық   аралық деңгейдегі жыр 
до да ларында жүлделі орын дар ды иеленумен қатар, 
дәс түрлі өнер мамандықтары бо йын ша арнаулы, 
жоғары оқу орын  дарында білім алуда. Биыл да Қорқыт 
ата атындағы Қы зылорда университеті жанын дағы 
«Дәстүрлі өнер» инс ти тутына дарынды жастарды оқы -
туға облыстық бюджеттен 6 грант бөлінді, – деді облыс 
әкімі. 

Кездесу барысында өнер паздар дәстүрлі өнерді 
дамытуға қатысты ойларын ортаға салып, ұсыныс-
пікірлерін жеткізді. Атап айтқанда, «Парасат» 
орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Алмас Алматов облыс әкіміне дәстүрлі 
өнерге көрсеткен қамқорлығы үшін алғыс білдіріп, 
осы кезге дейін ұсыныс ретінде айтылған Түркітілдес 
халықтардың дәстүрлі өнер академиясына ән, күй, 
жыр, айтыс, би бағыттары бойынша жастарға грант 
бөлуді ұсынды. Ал, жыр шы, «Мәдениет қайраткері» 
төс белгісінің иегері Берік Саймағамбетов Қызылорда 
қаласында «Сыр сүлейлері музейін» ашу туралы 
ұсыныс айтса, дәстүрлі әнші Ақмарал Ноғайбаева  Нар-
тайдың шығар машылығына экс пе дициялық зерттеу 
жұ мыстарын жүргізуге ықпал етуін сұрады. Сондай-
ақ, жыршы, Қорқыт мұрасын насихаттаушы Марат 
Сүгірбай дәстүрлі өнердің кеңінен на си хатталуына, 
өзге өңірлерде Сыр елі еріктілерінің өнер көрсетуіне 
қолғабыс етуді ұсынды. 

Облыс әкімі ұлттық өнерді дамытуға оң серпін 
беретін әрбір ұсыныстың байыпты түрде қаралатынын 
айтты.

Кездесуде облыс басшысы Алмас Алматов пен 
Жиенбай жыраудың ұрпағы Бидас Рүстембековті 
мерейтойымен құттықтап, Сыр елі жұртының атынан 
дәстүрге сай иығына шапан жапты. Сондай-ақ, 
басқосуда бірқатар өнер саңлақтары да құрмет төрінен 
көрінді. Шолпан Биімбетова, Серік Жақсығұлов, 
Айбек Тәңір  бергенов ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» төс бел-
гісімен марапатталса, Марат Сүгірбай мен Нұртілек 
Ахтаев министрліктің Құр мет грамотасын иеленді. 
Соны мен қатар, бірнеше өнер жанашырлары облыс 
әкімінің Алғыс хатына ие болды. 

Жүздесу соңында дәстүрлі өнер жампоздары  
жырдан шашу шашса, ақын Айдос Рахметов арнау 
арнады.

Айта кетейік, ел Тәуел сіздігінің 30 жылдығына, 
Сыр сүлейі Кете Жүсіп Ешнияз ұлының 150 
жылдығына арна лып өткен «Жырлансын, Тәу ел сіздік 
жыр бұлағы» атты жыр шы-жыраулар байқауы та -
лантты толқынның өсіп ке ле жатқанын, рухани сабақ-
тас  тықтың жалғастығы бар екенін дәлелдеді. Келер 
жылы Сыр шайырлары Базар жырау Оңда сұлының 
180 жылдығын, Тұрмағамбет Ізтілеуұлының 140 
жылдығын атап өту, дәстүрлі «Қорқыт және Ұлы Дала 
сазы» халықаралық фольклорлық-музыкалық өнер 
фестивалін ұйым дастыру жоспарлануда.

– Қазақстан БҰҰ-ның ұстанымын 
құптайды. Осы елдегі ауыр гума-
нитарлық жағдай халықаралық қауым-
дас тықтың назарында болуға тиіс. 
Саяси ұстанымдарымызға немесе жеке 
мүддемізге қарамастан, Ауғанстан 
халқын бұл қиындықтармен бетпе-бет 
қалдырмауымыз керек, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық 
қоғамдастықтың іс-қимылдарын жүйелеу 
мақсатында Ауғанстанға гуманитарлық 
көмек көрсету жөніндегі логистикалық 
хаб құруды ұсынды.

– Дағдарыстың ауыр кезеңін 
еңсергеннен кейін Ауғанстанға БҰҰ 
институттары тарапынан жүйелі түрде 
көмек қажет болады. Алматыда БҰҰ-
ның Аймақтық орталығын құру туралы 
біздің бастамамыз осы маңызды міндетті 
жүзеге асыруға септігін тигізеді. Аталған 
жоспарлардың іске асуына Достастық 
елдері көмектеседі деген үміттеміз, – деді 
Мемлекет басшысы. 

Сонымен қатар Президент сөйлеген 
сөзінде экология, қоршаған ортаны 
қорғау мәселелерін ілгерілету мен 
шешу үшін ынтымақтастыққа шақырды. 

Мемлекет басшысы ТМД кеңістігіндегі 
трансшекаралық өзендердің су 
ресурстарын пайдалану проблемаларын 
шешу үшін нақты шаралар қабылдау 
қажеттігін айтты. Сондай-ақ көміртегін аз 
қолданатын экономикаға көшу мәселесінің 
өзекті екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Достастық 
мемлекеттері халықтарының тарихи 
байланысын сақтауда және олардың 
ынтымағын нығайтуда маңызды рөл 
атқаратын мәдени-гуманитарлық салаға 
арнайы тоқталды.

Мемлекет басшысы 2022 жылдың 

ТМД елдерінің халық шығармашылығы 
мен мәдени мұрасының жылы деп 
жарияланғанын еске салды. Атаулы 
жыл аясында 100-ге жуық шара өткізу 
жоспарланған.  Сондай-ақ Қазақстан 
Президенті Комрат қаласының 2023 жылы 
Достастық елдерінің мәдени астанасы 
болып таңдалуымен Молдова халқын 
құттықтады.

2022 жылы еліміз ТМД-ға төрағалық 
етеді. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев 
ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін 
аймақтық тұтастықты одан әрі ілгерілету 
және Достастық елдері кеңістігіндегі 

ынтымақтастықты арттыру жолында 
бірлесе белсенді жұмыс істеуге бейілді 
екенін жеткізді.

– Менің ұсыныстарым мен басқа 
да басым міндеттер алдағы кезеңде 
Қазақстанның ТМД-ға төрағалық ету 
Тұжырымдамасына енгізілетінін атап 
өткім келеді, – деді Қазақстан Президенті.

Отырыс қорытындысы бойынша 
ТМД-ға мүше мемлекеттердің басшылары 
Тәуелсіз мемлекеттер достастығының 30 
жылдығына байланысты Мәлімдемеге 
және Ұйымды одан әрі дамытуға 
бағытталған бірқатар құжатқа қол қойды.

«ТМД ЕЛДЕРІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҮЛГІСІН ТАНЫТТЫ»

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова ауыр 
атлетикадан жасөспірімдер 
арасында Әлем чемпионы 
Рахат Бекболатпен кездесті. 
Жүздесуге облыс әкімінің 
орынбасары Серік Ахмет, 
облыстық ауыр атлетика 
федерациясының президенті 
Темірхан Кенжебаев, ҚР еңбегі 
сіңген жаттықтырушы Нұржан 
Смаханов және спорттың 
аталған түрінен 4 дүркін 
Әлем чемпионы Илья Ильин 
қатысты. 

Сауд Арабиясының Джидда 
қаласында өткен турнирде 17 
жастағы жерлесіміз 102 келіге дейінгі 
салмақта топ жарды. Ол қоссайыстың 
нәтижесінде 355 келі салмақты 
еңсеріп, жеңіс тұғырынан көрінді. 
Рахат мұнан бұрын жасөспірімдер 
арасында Ташкентте өткен әлемдік 

додада алтыннан алқа таққан болатын. 
– Кезекті жеңісің құтты болсын! 

Бұл – біздің өңіріміз үшін ғана емес, 
ел үшін үлкен жетістік. Әрине, 
жеңіс еңбексіз келмейді. Спорт-
шыларымыздың үздіксіз жалықпай 
жаттығып, жарысқа жауаптылықпен 
қарауы мен жаттықтырушылардың 
дайын  дық процесін дұрыс ұйым-
дастыра білуінің арқасында осындай 
зор жетістіктерге қол жеткізіп 
отырмыз. Сыр елінің абыройын 
асқақ еткен Қамшыбек Қоңқабаевтан 
кейінгі сенің бұл жеңісің – Тәуелсіз 
Қазақстанның 30 жылдық мерейлі 
белесіндегі жүлде тайқазанына тарлан 
рухты сырбойылықтардың атынан 
салған олжалы сый болды. Сол үшін де 
жерлестерің өзіңе риза! Сені осындай 
мерейлі жеңісіңмен құттықтаймын, – 
деді облыс әкімі.

Жүздесуде Рахат Бекболат жарыс 
кезіндегі ерекше сәт терімен бөлісті. 
Қолдау көрсеткен жанкүйерлеріне 
алғыс білдіріп, ел мәртебесін одан әрі 
асыруға дайын екендігін жеткізді. 

Облыстық ауыр атлетика 
федерациясының президенті Темірхан 
Кенжебаев спорттың бұл түрін дамыту 
бағытында ой-пікірін білдірсе, Илья 
Ильин қызылордалық жастардың 

ал дағы уақытта жоғары белес тер ді 
бағындыратынына сенім білдірді. 

Облыс әкімі Рахат Бекбо латқа 
жеңісі үшін Сыр жұрты ның атынан 
сый-сияпат ретін де демеушілер 
есебінен 1 мил лион теңгенің 
сертификатын табыстады. 

Жүздесуден кейін ауыр атлет 
журналистермен жүздесіп, алдағы 
мақсаттары жайында әңгімелеп берді. 

– Әлем чемпионаты оңайға 
түскен жоқ. Әрбір мүм кін дігімді мүлт 
жібермеуге ты рыс тым. Жос парлаған 
сал мақ ты бағындырдым. Енді мен 
ересектер арасында бақ сы  наймын. 
Алдағы айларда Таш кент қаласында 
Әлем чем пионаты болады. Алдағы 
бір-екі күннің ішінде оған Алматы 
қаласында дайындық басталады, – 
деді ол. 

Айта кетейік, Рахат Бекболат 
өткен жылы Перудің Лима қаласында 
онлайн форматта өткен Әлем 
кубогында жеңімпаз атанған болатын. 

«СБ» ақпарат 

– Ләйлә Бегалықызы, қоғам
дық қабылдау – партия айнасы 
десек болады. Себебі көкейіндегі 
мәселенің күрмеуін шешуге көмек 
сұраған азамат бірінші қоғамдық 
қабылдау бөліміне келеді. Бұл 
жерге көмек сұрап қанша 
азамат жүгінді? Олардың арыз
шағымдарының шешілуі қандай 
деңгейде?

– Партия басшылығы алғашқы 
күннен халықтың көкейіндегі 
проблемаларды шешудің тиімді 
жүйесін жасауды, қоғамдық 
қабылдау жұмысын күшейтуді 
жауапты міндет етіп қойды. 
Соның ең негізгісі – азаматтардың 
өтініш-тілектерін сапалы қарау. 
Бүгінде партияның аймақтық 
және аумақтық филиалдарының 
қоғамдық қабылдау бөлмелерінде 
азаматтарды жеке қабылдаулар 
тұрақты түрде өткізіліп келеді. 
Ол үшін арнайы қабылдау 
кестесі дайындалып, тұрғындарға 
қабылдау өткізушінің лауазымы, 
аты-жөні, күні мен уақыты көр-
сетілген хабарландыру жария-
ланып отыр. Бекітілген кес-
теге сәйкес облыс, қала, 
аудан әкімдері мен олардың 

орынбасарлары, басқармалар мен 
бөлімдер басшылары, облыстық, 
аудандық депутаттық фракция 
мүшелері, филиал төрағаларының 
орынбасарлары азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдап 
келеді. Сонымен қатар облыс, 
қала, аудан прокурорлары, әділет 
департаменті басшылығы және т.б. 
құқық қорғау органдары жетек-
шілері де азаматтарды тұрақты 
түрде қабылдау жүргізуде. 

Қоғамдық қабылдауды бас-
тауыш партия ұйымдарында да 
өткізу қолға алынып жатыр. Ең 
бастысы, бірде-бір өтініш қарау-
сыз қалмайды. Қазіргі эпиде-
миологиялық жағдайды ескере 
отырып, қабылдау онлайн  фор-
матында да жүргізілуде, яғни, 
ZOOM платформасы арқылы 
тиісті республикалық деңгейдегі 
басшылармен де байланыстырып, 
мәселесін жеткізуге жағдай 
жасалып отыр.

Сонымен қатар, партияның 
облыстық филиалының қоғамдық 
қабылдауында көтерілген өзекті 
мәселелер, олардың шешілу 
нәтижесіне тұрақты талдау мен 
мониторинг  жүргізіледі.  Жыл 

басынан  азаматтардан 3107 өті-
ніш түсіп, олардың 1686-сы 
оң шешімін тапқан. Бұл жал-
пы түскен өтініштердің 54%-ын 
құрайды. Келушілердің жас айыр-
ма шылығына талдау жаса сақ, 16,2 
%-ы – 18-29 жас аралы ғындағылар, 
44,7%-ы 30-44 жас, 28,5%-ы – 45-
60 жас, 10,4%-ы –  61 және одан 
жоғары жастағылар. Көпбалалы 
және толық емес отбасылардан 
түскен өтініш-арыздар 20,3%-ды, 
зейнеткерлер мен мүгедектер және 
оларға теңестірілгендер – 13,9%-
ын құрайды.

– Партияның «Халыққа 
көмек» жобасы бар. Бұл аты 
айтып тұрғандай қоғамдық 
қабылдауға жақын жоба секілді.

– Дұрыс айтасыз, халықпен, 
әлеуметтік топтармен нақты 
жұмыс істеу қағидатын енгізу 
бойынша 2019 жылдан бастап 
өңірде «Халыққа көмек» бірыңғай 
әлеуметтік терезе акциясы 
қоғамдық қабылдау бөлмелері 
жанында қызмет жасауда. 
Мемлекеттік органдар, басқа 
да мемлекеттік құрылымдар 
өкілдерінен мобильдік жұ-
мыс  шы топтары құрылып, аз 

қамтылған азаматтарға, көп-
бала лы, жалғызбасты аналарға, 
мүгедектерге тиісті көмек, мәсе-
лелерінің шешілуіне бағытталған 
кеңес, заңгерлік көмек берілуде. 
Өткен 9 айда «Заңгерлік көмек» 
бағыты бойынша заңгерлер мен 
адвокаттар 16 қабылдау өткізіп, 
43 азамат кеңес алды. Олардың 
51%-ы – халықтың әлеуметтік осал 
топтарына жататындар. Қоры-
тындысында 32 азаматқа ауызша 
заң кеңесі берілді, 11 азаматтың 
сот-талап құжаттары жасалды. 

– Тұрғындар көбіне қандай 
мәселелермен жүгінеді. Оларды 
салалары бойынша жіктеп  
айтып берсеңіз... 

– Көбісі – әлеуметтік көмек, 
баспана, тұрғын үй-коммуналдық 
мәселелер  және денсаулық сақтау 
саласы бойынша өтініштер. Тек 
қыркүйек айында әлеуметтік 
көмек, мүгедектікті тану және 
сол сынды мәселелер бойынша  
136, жұмыспен қамту бойынша 
96, тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық бойынша 80, жер 
және тұрғын үй бөлу бойынша 19, 
денсаулық сақтау саласы бойынша 
16, кәсіпкерлікті дамыту және 
агроөнеркәсіп саласы бойынша 
14, білім беру саласы бойынша 
8, екінші деңгейлі банктер және 
микронесиелік ұйымдармен 
келісім-шарттардың тиімсіздігі 
жайында 6, халықты құжаттандыру 
бойынша 3, сот саласы бойынша 2 
өтініш тіркелген. Сонымен қатар, 
тұрғындар тарапынан 11 ұсыныс, 
мемлекеттік органдар мен жеке 
сот орындаушыларға қатысты  
3 шағым тіркелді.  Түскен  394 
өтініштің 288-і оң шешімін тапса,  
92-не заң тұрғысынан түсіндірме 
берілді. Қалған өтініштер қаралу 
үстінде.

– Қабылдауда жеке бастың 
ғана емес, елдік мәселелерді 
көтеретіндер бар ма? 

– Әрине, ондай азаматтар 
бар. Тұрғындарды толғандырған 
өзекті мәселелерді партия 
алаңында жауапты орган 
басшылары талқылап, зерттеп 
өз кезегімен шешімін табуда. 
Мәселен, Қосшыңырау ауылдық 
округін газдандыру, «Сабалақ» 
елді мекенінің ауызсу, ПМК-29 
саяжайының жол, жүргіншілер 
тасымалдау мәселесін көтеріп 
тұрғындар келді. Партияның 
араласуымен Қосшыңырау 
ауыл дық округін «көгілдір 
отынмен» қамтамасыз ету мақ-
сатында жоба-сметалық құжаттар 
әзірлеп, мемлекеттік сараптама 
қорытындысын алуға облыстық 
бюджеттен 11 млн 688 мың теңге 
қаржы қаралды. Мемлекеттік 
сатып алу қорытындысымен 
мердігер мекеме «Строй-
Проект-Инвентаризация» ЖШС 
жеңімпаз деп танылып, жоба-
сметалық құжаттар әзірлеу 

басталды. «Сабалақ» саяжайы 
ауызсуының жоба-сметалық 
құжаттарын әзірлеуге қаржы 
бөлініп, жеңімпаз мердігер жұмыс 
жүргізуде. ПМК-29 саяжайының 
мәселесін партиялық бақылау 
комиссиясының мүшелері ар найы 
барып, зерделеді. Бұл да партияның 
араласуымен  демеушілер арқылы 
шешімін таппақ.

– Қабылдауда қаншама 
тұр   ғынға көмек көрсетіліп 
жат     қанынан хабардармыз. 
Алайда әлеуметтік желі лер 
ден, кейбір онлайн басы лым 
дар дан  «қабылдауға бар дық, 
мә селеміз шешілмеді» де ген 
жария ланымдар көре міз. Тұр
ғындар мәселесі қарал майтын 
кездер  бола ма? Әлде осы лайша 
көпшілік назарын аудар ту үрдіске 
айналды ма?

– Партия қабылдауына келген 
өтініштің ешқайсысы қараусыз 
қалмайды. Ресми парақшадағы 
өтініштерге де жауап берілуде. 
Алайда, кейбір мәселе дереу 
сол сәтте шешілмейтіні белгілі. 
Уақытты, қаржыны немесе заң 
ережелерін талап ететін кездер 
болады. Кейбір азаматтар бір 
өтінішпен, әсіресе қаржылық 
қолдау бойынша бірнеше 
басшының немесе депутаттың 
қабылдауына келіп жатады. 
Кейде демеушілер ұсынған азық-
түлікті қайтарып, қаржылай көмек 
сұрайтын, алса да алмадым деп 
айтатын жағдайлар да кездеседі. 
Бұл тұрғыда азаматтар партия 
тарапынан жасалып жатқан 
қолдауға түсіністікпен қарап, 
өзіндік жауапкершілік таныту 
қажет деп есептеймін.

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы»

Бабамның үні – 
жыр мұра

Әлем чемпионына құрмет

СҰХБАТ

Қоғамдық қабылдау – 
партия айнасы

«Nur Otan» партиясының негізгі мақсаттарының бірі – халық 
мүддесін қорғау болса, партия жанынан құрылған қоғамдық 
қабылдау бөлмесі осы орайда үлкен рөл атқарады. Партияның 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ләйлә 
Төрешовамен сұхбатта осы бағыттағы ілкімді істер жайлы әңгіме 
өрбіткен едік.

Күн тәртібінде екі мәселе 
қаралды. Алдымен өңір басшысы 
аймақтағы жылу беру жұмыстарының 
барысын бағамдап, 1 қазан күнгі 
«Қызылордаэлектржылуорталығы» 
мекемесінде өткен көшпелі штаб 
отырысында айтылған тапсыр-
малардың орындалуын таразылады.

Облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы Ерлан 
Жаңабаевтың айтуынша, бүгінгі 
күнге 816 тұрғын үйдің 799-на 
жылу берілген. Сондай-ақ, 1064 
әлеуметтік нысанның 1048-і жылумен 
қамтамасыз етіліп отыр. 

Көмір бағасын қалыпты жағдайда 
ұстау үшін әкімдік және көмір сатумен 
айналысатын өңірлік операторлар 
арасында меморандум жасалды. 
Нәтижесінде, бүгінгі күні облыс 
тұрғындарын көмірмен қамтамасыз 
ету көрсеткіші 88 пайызға жеткен. 

Облыстағы жылу беру жағдайын 
нақты көру үшін облыс әкімі 
аппаратының инспекторлары қала 
мен аудандарға барып, жағдайды 
бақылаған. Осының нәтижесіне қарай 
облыс әкімі қысқа дайындықтың әлі 
де көңіл көншітпейтінін алға тартып, 
жауапты сала басшыларына қатаң 
ескерту жасады. Мәселен, Қазалы 
ауданы Тасарық елді мекеніндегі 
№238 мектептегі жылу қазандығының 

жарылуы, Ақсуат ауылдық округіндегі 
№100 орта мектептің әлі де жылуға 
қосылмағандығы, №9 балабақшаның 
қазандық ғимараты жарылып, бу 
қазандығына зақым келгендігі 
анықталған. Сондай-ақ, денсаулық 
сақтау нысандарының көмірмен 
қамтылмағаны да сынға ұшырады. 
Облыс әкімі кемшіліктерді 10 күн 
ішінде жойып, мәселені шешудің 
жолдарын қарастыруды тапсырды. 
Берілген есеп пен нақты жағдай 
арасындағы айырмашылық өткір 
айтылды. 

– Жылу беру маусымына дайын-
дықтарыңыз көңілден шықпайды. 
Мәселен, Арал ауданындағы көмір 
қоймасы бос тұр. Қазалы ауданы 
бойынша тұрғындарға қажетті 16 
мың тонна көмірдің тек 69 пайызы, 
Жалағаш  ауданы бойынша қажетті 17 
мың тонна көмірдің 65 пайызы ғана 
жеткізілген. Қармақшы ауданында 
да көмір тапшылығы сезілуде. 
Сырдария ауданына қажетті көмірдің 
63 пайызы, сұйық отынның 76 
пайызы ғана әкелінген. Шиелі және 
Жаңақорған аудандарында жылу беру 
жұмыстары бүгін басталды. Ал, облыс 
орталығында орналасқан 4 қоймада 
көмір жоқ. Әлеуметтік желілерде 
Наурыз, Махамбет, Сабалақ елді 
мекендерінің тұрғындары көмірдің 
жоқтығына шағымдануда. Сондықтан, 

қала, аудан әкімдері олқылықтарды 
тез арада шешіп, жағдайға нақты 
талдау жасап, нәтижесі бойынша есеп 
бересіздер! – деді облыс әкімі. 

Жиында жылу беру маусымында 
тұрғын үйлер мен әлеуметтік 
нысандарға уақытылы жылу 
беру ісінде тиісті жұмыстарды өз 
деңгейінде орындауда енжарлық 
танытқан басқарма басшысы Ерлан 
Жаңабаевқа ауызша ескерту жасалды. 

– Қала және аудан әкімдіктері, 
тиісті сала басшылары, Сіздер 
әлеуметтік нысандар мен тұрғын 
үйлердің жылумен, электр энер-
гиясымен, газбен, сумен тұрақты 
қамтамасыз етілуіне, халыққа 
сапалы көмірдің қажетті көлемде 
уа қытылы жеткізілуіне жауапты 
екендеріңізді қайта ескертемін. 
Облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық бас-
қармасының жылу беру маусымына 
100 пайыз дайынбыз деген мәлім-
демесі іс жүзінде көрінбейді. 
Бүгіннен бастап барлық әлеуметтік 
нысандар мен аудан, қаладағы көмір 
қоймаларын аралап, 10 күн мерзімде 
жылу беру маусымының өту барысы 
туралы баяндайсыздар!

Қызылорда қаласы мен аудан 
әкімдері берілген тапсырмалардың 
мерзімінде орындамауына байланысты 
жауапты орынбасарларының тәртіптік 
жауапкершілігін қарасын, – деді ендігі 
сөзінде облыс әкімі. 

Сондай-ақ, қала, аудан әкімдері 
облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасымен бірлесіп, өңірдегі 
көмір жеткізуші кәсіпкерлермен 

жұмыс жасап, тұрғындарды қажетті 
көмір қорымен қамтамасыз етуде 
шұғыл шаралар қабылдау керектігін 
ескертті. 

Кеңейтілген отырыста облыс 
бюджетінің игерілу барысы да 
қаралды. Бұл ретте облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Елена 
Шаврованың есебі тыңдалды. 

1 қазандағы мәлімет бойынша   
облыс бюджетінің түсімдері 102,5 
пайызға орындалған. Шығындар 
жоспары 99,7 пайызға игерілген. 
Жұм салмаған қаржы көлемі 852 
миллион теңге, оның ішінде 213 
миллион теңге үнемделген қаржы 
болса, түрлі себептермен 639 миллион 
теңге игерілмеген.

Облыс әкімі салалық басқармалар 
мен қала және аудан әкімдерінен 
бөлінген қаржының игерілмеу 
себебін сұрады. Әсіресе, «Ауыл – 
ел бесігі» бағдарламасы бойынша 
бірнеше ауданда жұмыстар толық 
жүргізілмегендігін қатаң сынға алып, 
жұмысты тез арада реттеуді ескертті.  

Жоспарланған қаржы оның ішінде 
республикалық бюджет қаражаты 
100 пайыз игерілуі қажет. Сондай-
ақ, жұмсалмаған ақшаны қайтару 
немесе қайта бағыттау бойынша 
жұмыстар жауапты министрлікпен 
бірге үйлестіріліп, барынша пысық-
талуы тиіс. Облыс әкімі басқарма 
басшылары, қала және аудан 
әкімдеріне жыл аяғында бюджетті 
игеруде төмен көрсеткіш орын алса, 
лауазымды тұлғаларға тәртіптік шара 
көрілетінін және қатаң түрде назарға 
салды.

Жауапты маусымның 
жауапкершілігі қатаң сұралады

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова бірқатар мәселелер 
бойынша кеңейтілген жиын өткізді. 

Оған облыс әкімінің орынбасарлары, басқарма басшылары мен 
онлайн режимде қала, аудан әкімдері қатысты. 
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Қармақшы ауданындағы 
«Ақтөбе и К» ЖШС директоры 
Нұрлан Іздібаев жайлы бұрын да 
естігенбіз. Бізге белгілісі – ана 
жылы індет тарағанда ең бірінші 
болып 700 оттегі баллонын 
алуды ұйымдастырған осы аза
мат. Қапқап күрішін асып
тасқаннан таратпағанын білеміз. 
Халыққа болсын деген қарапайым 
шаруашылық иесі. «Ел болмаса, 
еткен еңбегіңнен не пайда?» дейді 
ол сөз арасында. Жұртқа жанашыр 
болуда алда жүрген жігіт ағасын 
қырман басынан таптық. Алты жыл 
бұрын құрылған шаруашылықтың 
қалай еңсе көтергенін өз аузынан 
естіп көріңіз, ендеше.

– 2015 жылы Ақтөбе ауылында 
құрылдық. Басты саламыз – күріш 
өсіру. Өсіріп қана қоймай, дайын 
өнім шығарып экспорттаймыз. Ол 
кезде мына сіздер отырған кеңсе 
түгілі қырманның орны да жоқ еді. 
Бәрін басынан бастадық қой. Екі 
жарым жыл ішінде қойма, қырман 
орнын дайындап үлгердік, – деп 
бастады әңгімесін Нұрлан Іздібаев. 

Елуден енді асқан шаруашылық 
төрағасы өзі туған Ақтөбе ауы
лындағы жұмыс ырғағын 
таныстырып өтті.

– Таза өнім шығаруда әзірге 
өзге шаруашылықтардан алдамыз. 
Биылдың өзінде 80 центнердің 
үстінде. Әр гектарына. 1756 гектар 
күрішті осылай есептеп отырмын. 
Бірекі күнде егінді бітіреміз. 
Мысалы, Болат Макенов бастаған 
бригада 435 гектардан орташа 
есеппен 77 центнер өнім жинауда. 
Бақытжан Әбілқайыровтың 3бри
гадасы гектарына 80 центнер 
жинап отыр. Мейірбек Аманбалаев 
және Бақытжан Мұнарбаев деген 
жігіттеріміз осы шамада келе 
жатыр, – дейді  ол.

Шаруашылық технология 
жақсы дамыған уақытта шетелдік 
лазерлі құрылғылар арқылы жерді 
тегістеу мүмкіндігіне ие болған. 
Жердің 80 проценті итальяндық 
лазермен тегістеліпті. Осының 
арқа сында су егінге толық жеткен. 
Бұ рын бір гектар жерге 24 мың 
текше метр су шығындалса, тегіс
телген соң 12 мың текше метр су 
жарайды екен.

– Жоңышқалық жерлерді 23 
реттен орып, халыққа арзан бағада 
бердік. Одан қалды, қуаңшылық 
болған Арал, Қазалы аудандарына 
да көмек көрсетілді. 2018 жылы 
күріш ақтау зауытын іске қостық. 
Өнім Украина, Тәжікстан, Қыр
ғызстан, Өзбекстанға жіберілуде. 

Бұған дейін Грузиямен байланыс 
жоқ еді. Биылдан бастап ол 
мемлекетке де күріш сорттарын 
экспорттап отырмыз. Өнім 
«Ақтөбе и К» маркасымен сырт 
ел дерге шығуда. Күріш ақтау 
зауытымыз бен ондағы барлық 
жабдықтар оңтүстік кореяныкі, 
сапасы жоғары. Сағатына бес 
тонна қара қүрішті ақтай алады, – 
дейді шаруашылық төрағасы.

Аталған шаруашылық тұқым 
өң деу және сақтаумен де айна
лы  сады. Әсіресе, сұранысқа ие 
«Лидер», «Янтарь» сорттарын 
ұдайы жақсы қалыпта, құрамын 
бұз бай өсіріп келеді. Бұрын Қар
мақшы ауданында жалғыз «Ақтөбе 
және К» ЖШС тұқым сатумен 

айналысса, қазір бұл жұмыстарды 
осындағы «Жаңажол» ЖШС да 
қолға алыпты.

Былтыр 140 мың центнерге 
жуық өнім жинаған серіктестік 
135 адамды тұрақты жұмысқа 
алған. Биыл мұнан да артық өнім 
жинауды мақсат етіп отыр. 

Құрылғанына алтыншы жыл
ға қараған шаруашылық аз жылда 
еңсесін тіктеп үлгерген. Бір 
орталықтан жылытатын кеңсе 
ғимараты, қонақ үй, азықтүлік 
қоймасы салынып, ішін керектімен 
толықтырған. Заман талабына сай 
80 тонналық су жаңа электронды 
таразы алынып, жанынан арнайы 
ғимарат та тұрғызылыпты. Қыр
ман ішіндегі 500 шаршы метр 

асфальт талса, оның сыртқы қор
шауы түгел жаңаланған. Күріш 
сақтайтын қойманың бар лығы 
жаңартылған соң, ауыл шаруа шы
лығы машиналарын жөндеу шебер
ханасы, диспетчерлік, қарауыл 
пункттері, техникалар сақтайтын 
орын да қайта қалпына келтіріліпті.

Еңбекқор егіншілерге тұрақты 
түрде сый ақы беріп келе жатқан 
Нұр лан Іздібаев «басқа басқа, 
дала жұ мысшыларында еш проб
лема болмауы тиіс» дейді. Бри
га дирлер Болат Мәкенов, Бақыт
бек Мұнарбаев, Бақытжан 
Әбіл  қайыров, күрішшілер Бас
қынбай Қайырқұлов, Бақыт Нұр
манов, Баубек Кетебаев, жатка 
айдаушы Сәкен Бағланбаев, 

Нұрлан Әбдіхалықов, Ғалымжан 
Жақ сылықов сияқты жігіттерін 
шаруа шылық төрағасы мақ
танышпен айтты. Сондайақ ас
тық тасымалдайтын техниканы 
тіз гіндеген Бақыт Жәкенов, Еркін 
Жақсылықов, Бауыржан Күшік
баев, Руслан Ахметов, Арман 
Нұрашов, Нұржан Мереков сияқты 
азаматтардың еңбегін мысал етті. 
Комбайнерлер Руслан Бижанов пен 
Нұрбол Наурызовты да ұмытпады.

– Былтыр 4 көлік мінгіздік. 
Комбайнер Қайрат Байбосынов, 
бригадир Мейірбек Аманбалаев, 
күрішші Нұрбол Сахиев, жатка 
айдаушы Қайыржан Ілиясов сияқ
ты еңбеккерлер «Нива» көлігін 
алды. Бұл – бес жыл ішінде нағыз 
еңбек үлгісін көрсеткен аза
маттарға құрметіміз. Одан бөлек, 
қымбат тұрмыстық техника тү 
рінде сыйлықтар жылда бері
леді. Осылайша былтыр 47 млн 
700 мың теңгеге марапат ұйым
дастырылыпты. Бұл – көлік алған 
қаржыдан бөлек ақша. Жалпы бізде 
ең төменгі айлық 70 мың теңгеге 

жуық. Орташа айлық 100 мың 
теңге шамасында. Тоқсан сайын 
алатын қосымша сыйақысы тағы 
бар, – дейді Нұрлан Іздібаев.

Ақтөбе ауылында екі шаруа
шылық бар. Бірі осы серіктестік 
болса, екіншісі – «Оңталап» шаруа 
қожалығы. Екеуі де елге көмек 
беріп келеді. Мысалы, ауылда 
Қарттар күнінде 3 тоннадан астам 
күріш үлестірілген. Тұрмысы 
төмен не мүмкіндігі шектеулі 
жандарға да жағдай жасалуда.

Тұрғындар қажеттілігіне тех
ника беру, шаруашылықтарға қол  
дау көрсету, мектеп пен бала бақ
шаның ісшараларына қаржы лай 
демеу ші лік те жыл бойы жалғасып 
келеді.

– Мектеп бітіргелі бері осы саладамыз. 
Арасында әскерге барып келдік, – деп 
әңгімесін бастады кәнігі орманшы. – 
1986 жылы Бурабай қаласындағы  Орман 
шаруашылығы техникумына түсіп, 1988 
жылы «орман технигі»  мамандығын алып 
шықтым. Сол жылдан бері осы мекемеде  
орман күтуші, орман шебері, орманшы 
болып жұмыс істедік. 35 жылға жуық бір 
салада жүру оңай емес. Қазір басшының 
орынбасарымын. Сенсеңіз, әкем де 40 
жыл орманшы болды. Әке жолымен келе 
жатырмын.

Бізде орман алқаптарын қорғайтын 
8 мекеме бар. 378 орманшы қызмет 
атқарады. Міндеті – өңірдегі орман 
мен тоғайлы жердегі барлық қорды 
мүмкіндігінше сақтау, пайдалану, өсіру.

Аралдың тартылуы облыстағы 
экологиялық жағдайды күрт нашарлатып 
жібергені баршаға аян. Теңіз табанынан 
ұшқан құмды дауыл тонналаған уытты тұз 
бен шаңтозаңды ауаға таратып, барлық 
тіршілікке кері әсерін тигізді. Бір ғана 
мысал, суы құрғаған аймақтан ұшқан 
құмды дауыл ұзыннан 400, көлденеңінен 
40 шақырымға дейін жетеді екен. Шаңды 
дауылдардың радиусі – 300 шақырым.

Мамандардың есебінше, теңіздің 
құрғаған ұлтаны – 4,5 млн гектар. Осынша 
гектардың 2,2 миллионы Қазақстан 
аумағында деп көрсетілген. Аз жер емес. 
Құрғақ аймақтың тұз басып, шөлейт 
жер аумағын көбейткені былай тұрсын, 
ондағы тіршілік иелеріне жағымсыз 
әсерін айтсаңызшы! Жануарлар мен 
өсімдіктердің көбеюіне қарсы мұндай 
факторларға бірденбір амал не болар 
екен?!

– Теңіздің құрғап қалған ұлтанындағы 
тұз, құм көшкіндерін тоқтату, 
экологиялық ахуалды жақсартуда біраз 
жұмыс атқарылды. Аралдың деңгейі  
19681990 жылдар аралығында негізгі 
жер жағалауынан 100150 шақырымға 
дейін қайтып кетті. Бұрынғы су жатқан 
ұлтандары жалаңаштанып, тұзды шаң 

мен құм пайда болды. 1991 жылы «Арал 
консорциумы» деген үлкен бірлестік 
құрылып, құрғаған ұлтанды орманға 
айналдыруға өңірдегі орманшылар 
жұмылдырылды. Сонымен қатар 
«Қазақстан Республикасы аумағында 
ормандарды сақтау және молайту» 
бағдарламасына сәйкес Дүниежүзілік 
банктің қолдауымен 20032013 жылдар 
аралығында теңіз ұлтанына сексеуіл 
көшетін отырғызып қана қоймай, оның 
тұқымын себу жұмыстары жүргізілді, – 
дейді Т.Мұхамбетов. 

Осы жерде нақты деректер 
келтірсек. Тәуелсіздік алғалы 30 жылда 
Қазақстан үшін, сондайақ дүниежүзілік 
шөлейттенумен күрес үшін үлкен маңызы 
бар Аралдың құрғаған ұлтанында көп 
еңбек атқарылды. Әсіресе, құм көшкініне 
тосқауыл қою мақсатында 195 мың 
гектар жерге сексеуіл егілді. Кейінгі 5 
жылда орман алқабына 55 мың гектар 

ағаш көшеттері отырғызылды. Президент 
Жолдауында көрсетілген мемлекеттік 
орман қоры жерінде 2 млрд ағаш егу 
тапсырмасына сәйкес, 20212025 жылдар 
аралығында аймақта 177,5 миллион түрлі 
көшет отырғызу жоспарға енді. Бұл 

жұмыстардың бастамасы ретінде биыл 
1000 гектар жерге 1,8 млн сексеуіл көшеті 
егілді. Қараша айында барлық орман 
мекемелері арқылы 13300 гектар жерге 
сексеуіл тұқымын себу жоспарланып 
отыр.

– Осындай жұмыстар кейін де 

жалғасын тапты. 20182020 жылдар 
аралығында «Қазақстанның биоса
налуандылығын сақтау» корпоративтік 
қоры арқылы Арал теңізінің ұлтанындағы 
тұз, құм көшкіндерін тоқтату мақсатында 
сексеуіл көшеттерін отырғыздық. Көшкен 

теңіздің қасіреті оңай емес. Зардабы одан 
да көп. Осы мақсатта қолымнан келгенше 
еңбек етіп,  үлесімді қосып келемін, – деп 
ағынан жарылды байырғы орманшы.

Қоршаған ортаны ұшқан тұз бен 
құм көшкіндерінен сақтау үшін теңіз 
ұлтанына сексеуіл, сарсазан, қарабарақ 
сияқты галафитті өсімдіктер көптеп 
отырғызылуы тиіс. Мамандар тәжірибесі 
осыны дәлелдеп отыр. Бір қызық дерек, 
сексеуілдің бір түбі 10нан 100 тоннаға 
дейін құмды бөгеп, ұстай алады екен.

Орманшының марапаты жоқ емес. 
Басшылық ен далада жүріп, осындай 
еңбек қылған жігіттерін елеусіз 
қалдырмапты. Тілепберген аға Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитеті төрағасының Алғыс хатымен 
қатар, облыстағы салалық басқарма 
басшысы, Қазалы ауданы әкімінің 
марапатын алған. 

Қуанышты жаңалық, жақында ғана 
Арал мен Қазалы орманшыларына 
су жаңа тракторлар берілді. Биыл 
орман шаруашылығы мекемелерінің 
материалдықтехникалық базасын 

жарақтандыру үшін облыстық бюджеттен 
340 млн теңге бөлінген. Бұған 2 дана өрт 
сөндіру автокөлігі 6 дана ХТЗ тракторы 
алынды. Бір өрт сөндіру машинасы мен 
3 трактор Қазалыға берілсе, 3 тракторды 
Аралдың орманшылары алған. Ал қалған 
бір дана өрт сөндіретін көлік Қызылорда 
қаласының орманшыларына бұйырды. 

Айтпақшы, орман агрегаты, 
тұрғын вагон, су және жанаржағармай 
цистерналары, шатыр, ауыр жолға шыдас 
берер «УАЗ» көліктерін  алуға мемлекеттік 
сатып алу конкурсы жүріп жатыр. Жалпы 
20222024 жылдар аралығында теңіз 
ұлтанында сексеуіл егуге қажетті техника 
мен құралжабдықтар сатып алуға 
облыстық бюджеттен жыл сайын 600 млн 
теңге ақша бөлінетін болды.

Жалпы облыстағы жер көлемі 
226 мың шаршы шақырым болса, бұл 
Қазақстан аумағының 8,3 процентін 
құрайды. Ал аймақтағы орман қоры – 
6 млн 672 мың 968 гектар. Мамандар 
осылай дейді. Айтпақшы, мұның өзі үшке 
бөлінеді. Облыстың тікелей өзіне қарасты 
мемлекеттік орман мекемелерінің жері – 6 
млн 509 мың 717 гектар. Ал республикалық 
«Барсакелмес» мемлекеттік табиғи 
қорығының жері – 163126 гектар болса, 
«Қазақстан темір жолына» қарасты 125 
гектар жер бар.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

– Қыстың қытымыр аязы мен аптап ыстығына шыдап, әрбір тал-дарақ 
пен аң-құстың амандығын сақтап, өз жеріндегі экологиялық ахуалын 
күзеткен біздің қызметкерлерді бірі білсе, біреуі білмейтін де шығар, – деп 
әңгімесін бастады Тілепберген Мұхамбетов.

Айтпақшы, Тілепберген аға Қазалыда тұрады. Осындағы Қазалы 
орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінде 
директордың орынбасары.

Комбинаттың 
бірінші кезеңі 
аяқталуға жақын

Арал ауданындағы 
Шөміш елді мекенінен 
18 шақырым жерде 
кварц құмын өңдеуге 
арналған комбинат 
құрылысы салынуда. 
Кварц құмының мол 
қоры бар аймақтан 
жоба бастамашысы 
«Aral Quartz» ЖШС-
на 4 гектар жер телімі 
берілген. 

Жоба «Индустриялықин
но  вациялық даму бағдар ла
масы» аясында  өңірлік кәсіп
керлікті қолдау картасына 
ен гі зілген. Оның бірінші 
кезеңі бойынша салынған цех 
Тәу ел сіздік күні қарсаңында 
пайдалануға беріледі деп 
күтілуде.

Арал ауданының әкімі 
С.Сермағамбетов комбинат 
құрылысы жүргізіліп жатқан 
аймаққа барып, атқарылып 
жатқан жұмыс барысымен 
танысты. Қазіргі таңда кварц 
құмын өңдеуге арналған  жер 
көлемі қоршалып, құрылыс
монтаж жұмыстары аяқталған. 
Сондайақ, цех жұмысына  
қажетті құрылғылар жеткізіліп, 
орналастырылуда. 

«Aral Quartz» ЖШС 
директоры М.Қадірбеков аудан 
басшысына цехтағы кварц 
топырағын өңдеу прецесі 
кезеңдерін түсіндіріп өтті. 
Мұнда кварц құмынан 4 түрлі 
сортты құрғақ құрылыс заттары 
өнідіріледі.

Жоба бойынша Шөміш 
елді мекенінде өнімдерді 
тиептүсіруге арналған темір 
жол краны орналастырылды. 
Алдағы уақытта  ауылдан 
құрылыс аймағына дейінгі ара
лықта автокөлік және те мір 
жол желісі тартылады. Мұнан 
соң аудан әкімі жобаның 
екінші кезеңіне сәйкес 
цех қуаттылығын арттыру 
және өнім түрлерін көбейту 
мақсатында салынатын жаңа 
нысанның қазығын қақты. 
Жергілікті жерде бастау алып 
жатқан ірі жоба құрылысына 
сәттілік тіледі. Нысан құры
лысы биылғы жылдың соңына 
дейін аяқталады. Ал комбинат 
толық іске қосылғанда 70 
адам тұрақты жұмыспен 
қамтылады. Комбинат жылына 
120 000 тонна байытылған 
кварц концентратын шығаруға 
қауқарлы. 

Елді мекен тұрғындары 
жаңа өндіріс орнының ашылуы 
мен жергілікті халықтың 
жұмыспен қамтылатынына 
қуа нышты.

«Елдің риза болғаны – 
еңбектің жанғаны»

Қара орман –қазынамыз

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Сыр күріші сұранысқа 
ие. Әуелден солай. 
Қызылорда десең, күріші 
еске түседі. Әсіресе, 
сырттағы ағайынға. 
Қазақстанның ішкі және 
сыртқы нарығында өтімді 
өнімнің Сыр бойында 
жайқалатыны жергілікті 
жұртқа да мақтаныш.

1-бет 

Сонымен бірге, фитоор ман 
мелиорациялық жұмыстар үшін 
халықаралық ұйымдардың (Дү
ние жүзілік банк, ЮСАИД, Гер ман 
ынтымақтастық қоғамы (GIZ) қаржысы 
тартылатын болады.

Облыс әкімі сондайақ келесі 
жылдан бастап Дүниежүзілік Банктің 
қайтарымсыз қар жысы есебінен 
«Қазақстан ланд шаф тарын қалпына 
келтіру» жоба сы аясында қажетті 
сексеуіл көшет терін дайындау үшін 
тұрақты орман питомнигін құру, орман 
шаруашылығы мекемесіне қажетті 
техникалар сатып алу, Арал теңізінің 
құрғаған ұлтанының 500 мың гектарын 
картаға түсіру, 100 мың гектарына 
жобалық іздестіру және Қызылорда 
қаласы маңында 3 мың гектарға 
жасыл аймақ құру бойынша жұмыс 
басталатынын атап өтті.  Оған арнайы 
кешенді жоспар бар.

– «Атадан мал қалғанша, тал қалсын» 
деген халқымыздың дана сөзі бар. Сыр 
елінің табиғатын сауықтыру, орманды 
сақтау, егу, қорғауда өздеріңіздің 
үлестеріңіз зор. Сондықтан, Сыр 
жұртшылығы атынан ризашылығымды 
білдіремін! Сіздерді Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдық мерейтойымен және 
кәсіби мерекелеріңізбен тағы да 
құттықтаймын! Мезгілдің ыстық
суығына қарамай аянбай еңбек етіп 
жүрген өздеріңіздей жерлестеріміздің 
еңбегіне құрмет көрсету – біз үшін 
үлкен абырой. Отбасыларыңызға 
құтбереке, амандық тілеймін! Еліміз 
еңселі, Тәуелсіздігіміз тұғырлы, 
қоршаған ортамыз таза болсын! – деді 
облыс басшысы құттықтау сөзінің 
соңында.

Мұнан кейін сала ардагерлері 
мен қызметкерлерінің бірқатарына 
облыстың Құрмет грамотасы мен 
Алғыс хат табыс етілді. 

Салтанатты шара соңында сөз 
алған ардагерлер Мұрат Төлеғұлов 
пен Мырзамұрат Ибраев  біздің 
бар дәулетіміз де, бүгініміз бен 
болашағымыз да – туған өлке табиғаты 
екенін тілге тиек етті. Күнтүн демей 
еңбек етіп табиғат байлығын қорғау, 
сақтау және өсімін молайту бағытында 
еңбек етіп жүрген орманшыларға 
жасалған құрмет үшін облыс 
басшысына алғыс айтты. 

Жасыл 
желек 
жайқалтқандар



Шабыт Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№159-160 (20233-20234) 16 қазан, сенбі  2021 жыл

СӘЛЕМ 
СЫРДЫҢ 
ЕЛІНЕН
Астанаға арнау

Арайланған таңы бар,
Алқызыл гүл бағы бар.
Астана ару, сәлемін,
Сыр елінің қабыл ал.

Дархан, жомарт даласы,
Жасыл жәннат жағасы.
Елбасымыз айтқандай,
Сыр – Алаштың анасы.

Күн аумаған көгінен,
Нұр аумаған жерінен.
Ән мен жердің мекені,
Сәлем Сырдың елінен.

Қаратаудың өрінен,
Қызылқұмның белінен.
Қазынасы қайнаған,
Сәлем Сырдың елінен.

Тұлпар мініп, баптаған,
Сұңқар ұстап жатпаған.
Салт-дәстүрін халқының,
Сан ғасырлар сақтаған.

Шалқыған бақ, ырысы.
Жайқалған ақ күріші.
Бұрқыраған қырынан,
Жиде, жусан иісі.

Қорқыт ата туған жер,
Жанқожа жау қуған жер.
Жерұйық деп Асанның,
Желмаясын бұрған жер.

Тұранға жер жетпеген,
Тұмарға ер жетпеген.
Сыр суынан сескеніп,
Ескендір де өтпеген.

Дария бойы толған көл,
Қопалы су, қорған бел.
Жаугершілік заманда
Жанға пана болған жер.

Талай батыр, мақтаулы ер,
Абырой, бақ тапқан жер.
Дән атасы – Ыбырай,
Қос жұлдызын таққан жер.

Кеудесінде жыр тұнған,
Тұрмағамбет, Нұртуған.
Әбділда, Асқар ақындар,
Осында өрге ұмтылған.

Нартай топты жарған жер,
Сәбира бағы жанған жер.
Бұлбұл қызы қазақтың,
Роза әнін салған жер.

Байтақ елге бас қала,
Жайнап өскен жас қала.
Сұлу Сырдан сыланған,
Сәлем, ару Астана.

Жақсы ісі таралған,
Еңбектен бақ таба алған.
Сәулеттенген бүгінгі,
Сәлем ауыл, қаламнан.

Тұңғыш орда орнаған,
Халқы қалап, қолдаған.
Алғаш болған Астана,
Сәлем Қызылордадан.

Осында жұрт жаңарған,
Елге негіз қаланған.
Алғаш Жарлық жазылып,
Алғаш Заңдар таралған.

Мұнда дүрлер ізі бар,
Дүлдүлдердің жүзі бар.
Ақ жүректі жандары,
Адал дәм мен тұзы бар.

Әлемге аты таралған,
Жанған бақыт, бағы алдан.
Сәлем, ару Астана,
Ақ айдынды Аралдан.

Талай тарлан танымал,
Қазалымнан табылар.
Баспалдағы ғарыштың,
Байқоңырым тағы бар.

Төменгі Сыр етегі,
Сүлейлердің мекені.
Қорқыт жатқан Қармақшы,
Жеріне не жетеді?!

Ауыл, үйі аралас,
Сырдария, Жалағаш.
Берекелі, құт мекен,
Ырыс, бағы тарамас.

Әулиелі, киелім,
Жаңақорған, Шиелім.
Қазыналы қойнауы,
Қарт Қаратау – тірегім.

Астана – ел қуаты,
Бағыт, бағдар, мұраты.
Еліне арнап орнатқан,
Елбасымен бір аты.

Елбасы мен Елорда,
Есілдей кең бір арна.
Елім өсіп келеді,
Егемендік туы алда.

Астана аппақ ақ ордам,
Аппақ нұрдан жаралған.

Елбасының қолымен,
Күнде жайнап, жаңарған.

Байтақ елге бас қала,
Жарқыраған жас қала.
Жасандырған Елбасы,
Жасай берсін Астана!

Жаңақорған
Қайнаған қазынасы Қаратаудан,
Халқының қалауынан қанат алған.
Шырайлы Сыр елінің шығысында,
Жайнаған жәннат өңір –

Жаңақорған.

Кенге бай қасиетті жері кенен,
Көлі ем, жанға дауа, желі де ем.
Атақты шипажай да бар осында,
Талайды таңдандырған еміменен.

Әр қырдан бір ғажайып кезігеді,
Әр жұрттан бір тарих сезіледі.
“Қожакент”, “Өзгент”, “Талап”, 

“Келінтөбе”,
“Қыркеңсе” бастар жаңа шежірені.

Қызырлы, ғажап өңір әулиелі,
Қанша жер, қаншама қыр бар киелі.
Атақты Әбжәлел бап, Хорасандар,
Атағын байтақ елге әйгіледі.

Киелі топырағы тегін бе еді,
Қаншама батыр, ақын елінде ері.
Ғұлама Сұлтан, 

Мұхтар, қайраткерлер
Сұлтанбек, Исатай мен Сейілбегі.

Батыры Әнуары – қаһарманы,
Жаужүрек елге мәлім атанғаны.
Арапбек, Шоман, Әли, Нақып, 

Қадыр,
Ерлердің бұзылмаған қатарлары.

Құландай туды осында 
дүлдүл ақын,

Шығарған ақындықпен 
Сырдың атын.

Бұл жерде Әлшекейдің ізі жатыр,
Танытқан талай елге күй қуатын.

“Бір өзі бір театр” Манап ақын,
Бұл жақта кім білмейді 

Манап атын.
“Ақ баян”, “Ақ шолпаным”, 

“Ақ гүлім” боп,
Әндері Бексұлтанның таралатын.

Талантты қай кезде де таниды елі,
Сыр қанша Бибіажардың әніндегі.
Көрсетті көркем сөздің құдіретін,
Дүкенбай, Тынымбайы, Адырбегі.

Биікте Тәңірберген ән нотасы,
Тұрғандай жырлап жердің 

тау да тасы.
Алдына ақындықты мұрат тұтқан,
Жүсібі, Базарбайы, Байботасы.

Әр қырдан бір ғажайып кезігеді,
Әр жұрттан бір тарих сезіледі.
Жасарып жаңа дәуір биігінде,
Жайнайды Жаңақорған шежірелі.

Шиелі
Сыр тұнған әр қиядан, әр жырадан.
Шиелі ғажап өңір маужыраған.
Бағында жайнап өскен 

алқызыл гүл,
Бауында алма, жүзім албыраған.

Ырысы, ақ күріші, маржандары,
Талайдың тасып содан 

жанған бағы.
Әлемдік рекордтың туын тіккен,
Ыбырай атаға кім таңданбады.

Бойдағы жинап қайрат, бар қуатты,
Ақ күріш атасы боп даңқы артты.
Сүйсінтіп туған елді кеудесіне,
Қос алтын жұлдызды да 

жарқыратты.

Шәкірті, секілді әрі бір баласы,
Шырынкүл, Заһирасы, Ұлбаласы.
Жадыра, Байдүйсен мен Маман, 

Нартай,
Қосылған бәрінің де қырда басы.

Бақытын еңбектен ел тапқан өңір,
Батыр, би, өмір сүрген датқа небір.
Есабыз, Асан, Қайып, Қыш аталар,
Оқшыда жеті әулие жатқан өңір.

Осында Жаназардай батыр өткен,
Ғажайып Бұдабайдай ақын өткен.
Тұрғанбай, Шоқай, 

Торғай датқалар да,
Ел билеп, жатыңды да жақын еткен.

Кім білмес ел сүйсінер аттарына,

Балаби, Торғай, Досбол датқаны да.
Мұстафа Шоқайұлы туған өңір,
Айналған бүкіл түркі мақтанына.

Шиелі – бұл атақты Нартай елі.
Сырнайын мың құбылтып 

тартар еді.
Құйылып кеудесінен жыры саулап,
Шалқытып, шырқап әнді 

шайқар еді.

Таусылмас кенен жырдың 
тұнған кені,

Бір биік ақындықтың тұрған белі.
Толғантса тоқсан ғасыр бір туатын,
Шиелі – Әбділда ақын туған жері.

Тарихта Шаһмарданның 
қалды атағы,

Әр жайды ғалым Асқар аңдатады.
Әуелбек, Мұхамеджан 

туды осында,
Белгілі “Мың бір түнмен” 

Қалмақаны.

Шиелі елі кенен, жері кенен,
Көркейіп келе жатыр кеніменен.
Жайқалта дән өсірген, мал өсірген,
Ақ, адал халық маңдай теріменен.

Қызылорда
Дүбірлі дүлдүлдердің ізі қалған,
Жүлделі жүйріктердің жүзі жанған.
Ежелгі Сырдың елі, жырдың елі,
Киелі, қасиетті Қызылордам.

Қорқыттың тербегендей күйі мәңгі,
Қырлардан әсем ән-жыр құйылады.
Сұлу Сыр жағасында сыланады,
Сымбатты Қызылорда шұғылалы.

Сымбатты Қызылорда – ұлы ордам,
Жүректе әні шалқып, жыры қонған.
Елімнің ең алғашқы астанасы,
Халқымның қасиетті туы болған.

Кезіміз кеше емес пе 
“Кімбіз?” деген,

Тегіңді, тарихыңды білгізбеген.
Осында алғаш қазақ елі атанып,
Құтылған едік аттан 

“қырғыз” деген.

Халқымның елдік, 
ерлік мұрасындай,

Көнеден жеткен бізге бір асылдай.
Сән құрған Қызылорда, ару қала,
Қалдырған бабалардың 

мұрасындай.

Жаңартып барлығын да 
бұрынғының,

Арттыра түсті қала сұлулығын.
Құрылып тұңғыш қазақ театры,
Осында ашты 

алғашқы шымылдығын.

Жас Мұхтар қозғап ойды тереңінен,
Осында көрінді “Еңлік-Кебегімен”.
Сәбит те жазды алғашқы романын,
Өткенді өткізіп ой елегінен.

Жас ақын болып Асқар жалындады,
Әбділда дауылпаздай дабылдады.
Белгілі Серке, Әміре, Қалыбектің,
Осында өнерімен танылғаны.

Осында Сәкен жыры оқылыпты,
Бейімбет, Ілияс өсіп, жетіліпті.
“Еңбекші Қазақтағы” фоэтонда,
Қалмақан көшір болып отырыпты.

Талпынып тауға биік, талаптанып,
Жас қала өсе берді қанаттанып.
Жыл сайын жасара да жайнай түсті,
Айрықша алаң, гүлзар абаттанып.

Қызылорда бар ғажайып 
басында тұр,

Алдағы алар биік асуда тұр.
Қырында қара мұнай қазынасы,
Айналып ырыс, баққа тасып жатыр.

Жанында ұлы дария тулап ағып,
Күмістей айна жүзін нұрға малып.
Қызылорда жайнап алда өсе берер,
Ту ұстап, тұрпаттанып, тұлғаланып.

Сырдария
Бір заңғар ақындықтың асқар белі,
Сырдария – әйгілі ақын Асқар елі.
Сардары болған өзі сатираға,
Осында алғаш қадам басқан еді.

Жанынан жыр саулатып, 
құйдыратын,

Қуаныш туды осында 
дүлдүл ақын.

Сыр тербеп сүлейлердің ізіменен,
Ғажайып күнде бір жыр тудыратын.

Шырын сөз, көмейінен 
бал таматын,

Шығарды осы жерде Қалтай атын.
Атақты Сәбира да туды осында,
Арттырған сахнаның салтанатын.

Әбіраш өрнектеді өмір сазын,
Сейфолла жырмен шертті 

көңіл назын.
Жасады көп адамға қамқорлығын,
Баспагер, жазушы әрі Әбілмәжін.

От ауыз, орақ тілді, жалын кеуде,
Би, батыр, болады ерді мәлімдеуге.
Жүсіпбек, Иса, Мүсілім, 

Бегайдарлар,

Қайраткер болып ерте 
танылды елге.

Жаппасбай, Нағи – 
соғыс қаһарманы,

Майданда мәлім батыр атанғаны.
Балдырған, Ахмет, Қасым, 

Ибадулла,
Көбейді Еңбек Ері қатарлары.

Тарихтың күрес өткен әр бетінде,
Бүгінгі күнін ұрпақ тәубе етуде.
Атақты ер Сейітпенбет, Сейіт, 

Нарбай,
Қашанда жүрді елдің жау бетінде.

Сайыпназар, Қалжан, Садық, 
Тапал ахун,

Аттары қатар бірге аталатын.
Бойынан өнеге мен үлгі жайған,
Киелі жандар еді бата алатын.

Атақты Құлболды ишан, 
қажы Мәді,

Жандары еді сұлу, қазыналы.
Әбдісадық ишан, датқа Басықара,
Аттары тарихта жазылады.

Қайраткер, қаншама би, батырлары,
Қаншама жыршы, әйгілі ақындары.
Өрбіген өнегелі, өскен өңір,
Бұл аудан Сырдария атындағы.

Жалағаш
Жалағаш жалаулы ел дархан жаны,
Жалқындап жатқан дәннің 

жал таулары.
Жасампаз жарқын жүзді 

ұл-қыздары,
Жайнаған жұлдыздары, 

жауһарлары.

Дария жағалауы жәннатындай,
Қарақұм салқар өріс сабатындай.
Қойнауы берекелі, құтты қоныс,
Қызылқұм қырға 

жайған қанатындай.

Мүлгіген жиде, тоғай, жыңғылдары,
Сайраған күнде таңмен 

бұлбұлдары. 
Жалағаш – жауһар жерім, 

жасыл белім, 
Ежелден өнерлі өңір, жыр құндағы.

Нысанбай жұртты әнімен 
таң қылатын,

Әбділда жырлап таңды 
таңға ұратын.

Төлеубай, Әбдікәрім жырын төкті,
Және өтті Әзілкештей әйгілі ақын.

Қаһарман ер Келмембет –
батыр бабаң,

Жорықта жауар бұлттай 
шатырлаған.

Ұрпағы Бәйтік, Қалдан, Тоғанастар,
Жауына оттай тиді жақындаған.

Жалағаш Бұқарбайдай батыр елі,
Бір өзі бүкіл қолға татыр еді.
Әйгілі Сәрке батыр, Сейілдерден,
Жау қашып ащы азапты татып еді.

Бір түспей әркез биік талап таудан,
Жанына білім алып, жарақтанған.
Атанған “Темір нарком” атышулы,
Жүргенов осында өсіп, қанаттанған.

Ерлері ең биіктен табылыпты,
Қайраткер болып ерте танылыпты.
Етеді елі мақтан Шекер менен,
Кеңесбай Үсебаев, Қабыловты.

Ақпейіл, адал жүрек, дархан жаны,
Мардан да болды 

ісінің майталманы.
Жинаған жыр-қазына, шежіресін,
Халқына қызмет етті қайтарғалы.

Өсірді осы өңір талайларды,
Талайға бақыт қонып, 

бақ айналды.
Кім білмес дүниеге келген мұнда,
Министр Кетебаев Камалбайды.

Қазына, Айнаш халқы қалағандар,
Мәлім боп одаққа аты тарағандар.
Несіпбай, Ұзақ және Алдаберген,
Кеудеге алтын жұлдыз қадағандар.

Жалағаш жалаулы ел дархан жаны,
Жалқындап жатқан дәннің 

жал таулары.
Әр күні күліп көкке көтерілсін,
Бақытты болсын атқан әр таңдары.

Қармақшы
Бар кие, құдіретті жиып алған,
Қармақшы күні де арман, 

түні де арман.

Осында Сырдың барлық сүлейлері,
Қорқыттың тоқсан толғау 

күйі қалған.

Осында жырдың дүлдүл, дүлейлері,
Атақты Сырдың сұлу сүлейлері.
Жүйріктер сайысына қатысыпты,
Жүз ақын қатар шығып бір елдегі.

Әйгілі Базар – жырдың бастауы еді,
Талабын таныған-ды жастан елі.
Ұстазы болып талай сүлейлердің,
Ақындық жолын алғаш ашқан еді.

Жүректен жалпақ елге беріп отын,
Топ жарып Тұрмағамбет көрінетін.
Көмейден шыққан әні ағыл-тегіл,
Жыр болып саулап, тасып, 

төгілетін.

Дүр Оңғар – өлең сөздің 
дүлдүлі еді,

Сайраған Ешнияз сал – бұлбұл еді.
Омары Шораяқтың кестелі жыр,
Оюлы ойлы өлеңнің жүйрігі еді.

Сәрсенбай әні әсем сұлу еді,
Жиенбай – жырдың асқар биігі еді.
Перзенті Рүстембек, Көшенейлер,
Жұлдыз боп жыр көгіне туып еді.

Жасынан Шамшат жырға 
болды жақын,

Талай жан талабына қолды ұратын.
Топ жарған Қуандық пен 

Алмас жырау,
Шығарды талай жұртқа елдің атын.

Қармақшы шежірелі, сырлы таңы,
Жыр шығар сілкіп қалсаң 

бір бұтаны.
Шежіре “Алтындыасар”, 

“Жетіасар”,
“Қосқала”, “Шірік Рабат”, 

“Сырлы тамы”.

Қармақшы әсем саз бен әннің елі,
Осында қаншама жер бар киелі.
Еліне аңыз болған Марал баба,
Кім білмес Сүлеймендей әулиені.

Пышан би мәртебесі 
жоғары ұшқан,

Төребай, бір төбе би – Бекарыстан.
Келелі олар кеңес айтқан кезде,
Дұшпан да татуласып қол алысқан.

Бұл жақтан шыққан және 
батыр қанша,

Қар жауған қабағынан қатуланса.
Тәйімбет Көмекбаев жай таппады,
Жүздеген жауды жойып, 

жапырғанша.

Қаншама қайраткері, Еңбек ері,
Тұлпардай тыпыршыған кермедегі.
Цай Ден Хак, Сәлимасы, Әділбегі,
Бәйгеде жұрттың алдын бермеп еді.

Қармақшы – дүрлер елі, дүлдүл елі,
Сайраған сан әншісі бұлбұл еді.
Жүлдегер жүйріктердің бәйгесіне,
Жүз ақын қатар шыққан 

жырдың елі.

Қазалы
Қазалы – қазыналы ел, тынысы кең,
Қарыштап, қанаттанған мың ісімен.
Айрықша адал, жарқын адамдары,
Жүзінде күннің ыстық нұры сіңген.

Тарих таразылар жылдар жүгін,
Ашылар сан құпия, сырлар бүгін.
Білеміз қасиетті Қорқыт баба,
Киелі Қазалыда туғандығын.

Қазалы, қанша батыр, ақын, датқаң,
Шарпысса шар аспанды 

шатырлатқан.
Әйгілі Әйтеке би туды осында,
Дүр сөзін дүйім елге мақұлдатқан.

Жалаңтөс шыңдалған ер 
ұлы сында,

Бас иген батысың да, шығысың да.

Ұстаған баһадүрің, батыр, бегің,
Сан жылдар Самарқанды уысында.

Айбынып ат үріккен атағынан,
Қаймыққан қалың жау да 

қаһарынан.
Мақтаны болып бүкіл Сыр елінің,
Жанқожа аңыз батыр аталынған.

Жиналған кілең батыр жарақтары,
Жасқантып жаудың бетін 

қаратпады.
Ер Қосай, Ақтан батыр 

бірге жүрген,
Жаужүрек Жанқожаның қанаттары.

Шарлады Жетес бидің даңқы көпті,
Әділ сөз Бекарыстан айтып өтті.
Сырлыбай, Бекмырза хан, 

Сердалының,
Шарықтап талай елге даңқы кетті.

Бұл жақтың әр қиыры, әр қияны,
Тиген жер тұлпарлардың сан тұяғы.
Көсемі бүкіл шығыс жастарының,
Жұлдыз боп Ғани көкте жарқырады.

Жанынан жарық сәуле, шуақ алар,
Қаншама қасиетті ұлы ағалар.
Қайраткер Тәкей менен Әбубәкір,
Серғали, Сұлтан ғалым, ғұламалар.

Балқытқан бойын билеп үні көптің,
Бірі ғой әнші Роза құдіреттің.
Сөнбейді, қайта маздап алаулайды,
Ол жаққан жүректерге 

жылуы оттың.

Сезімнің сейілген жоқ әлі күші,
Көңілдің көкке ұшады тағы құсы.
Әнімен әсем сазды таңдандырған,
Мәдина бар жүректің сағынышы.

Қазалы – киелі елің, асыл халқың,
Құнарлы құмың інжу, 

тасың да алтын.
Ардақтап аяулылар, асылдардың,
Жаңғыртып жалпақ елге 

асыр даңқын.

Арал
Қарт Арал, қасиетті қайран Арал,
Айдынды, ақ толқынды 

арман Арал.
Балығы тайдай тулап, құсы шулап,
Атағын бар әлемге жайған Арал.

Байтағың бағалайтын, бас иетін,
Қадірің қанша еді, қасиетің.
Шалқыған ағыл-тегіл 

суың қайтқан,
Бүгінгі мәлім сенің қасіретің.

Тартылып су қайтса да 
жерің қалды,

Табанды, қайсар, батыр елің қалды.
Елжанды Елбасының көмегімен,
Көп ісің көңілдегі орындалды.

Деп жүрген елге бақыт, 
бақ дарысын,

Елбасың – тірек, сүйеу, 
мақтанышың.

Тастады теңізге де бөгет жасап,
Бір жағын ұлы Аралдың 

сақтау үшін.

Аралдан су қайтса да халқы қалды,
Қайтпайтын қайсар мінез 

қалпы қалды.
Кеудесін төмендетпей 

жоғары ұстап,
Бермесін табиғаттың тартып алды.

Жайқалып жасыл бақтар, 
гүл де өсуде,

Теңіз бен ел көңілі бірге өсуде.
Тулайтын толқындары 

Кіші Аралдың,
Кез жақын дәл қаланың іргесінде.

Аралым, шежіре-сыр, дастан далаң,
Ерлер көп атақ, даңқы аспандаған.
Қанша би, ақындарың, батырларың,
Түнеріп жауға шапса жасқанбаған.

Нұртуған жырын төгіп, селдететін,
Талабын талай жастың өрлететін.
Мүлгітіп, маужыратып қырат, 

қырды,
Қазанғап күйіменен тербететін.

Сүйсінтті Әбдіжәміл талай халқын,
Шығарды “Қан мен термен” 

Арал даңқын.
Зейнолла мәрмәр сұлу 

жырмен қашап,
Қалдырды тарихқа қалайда атын.

Жұлдыз боп жанған 
елдің бағындағы,

Қайраткер қанша дана, тау ұлдары.
Ұзақбай, Елеу, Қырымбек, 

Құдайберген,
Жарқырап ел ісінде жалындады.

Нұрлы Арал, шұғылалы, 
айдынды Арал,

Қамығып, қайтып суың қалдың ба 
Арал?

Кемерден асып, толып, келешекте,
Кездерің келер әлі айдынданар.
 

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Сыр елім – аяулым

1-бет
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Осы кезеңде ауданда халық шар
уашылығының барлық салалары 
бойынша алға басушылық, еңбек 
етуге деген қызығушылық басым 
болды. Соның арқасында еңбек 
озаттары дараланып шыға бастады. 
Экономика мен мәдениет жаңа ба
ғыт алды. Ауыл шаруашылығы өр
кендеп өсу жолына түсті. Егін шілік 
саласында инженерлік тегіс телген 
жер көлемі 29 мың гектарға жетті.

Мал шаруашылығы саласында 
да оң өзгерістер болды. Аудан 
совхоздарында ірі қара 20 мың, 
жылқы 5 мың, түйе 2 мың, қой 100 
мың басқа жетті.

Күріштен рекордтық өнім ал
ғаны үшін Ленин комсомолы атын
дағы совхоздың күрішшісі Несіп
бай Әпрезов, «Аққұм» совхозының 
күрішшісі Қазына Жүсіпова, «Ком
мунизм» совхозының күріш шісі 
Тұршабек Елеусінов «Социалистік 
Еңбек Ері» атанып, кеуделеріне 
Алтын Жұлдыз тақты. «Жаңаталап» 
сов хозының директоры Алдаберген 
Бисенов, «Мәдениет» совхозының 
директоры Ұзақ Еспанов «Социа
листік Еңбек Ері» атағын алды. 

Жалпы Сыр өңірінде есімі 
ғасырлар бойы жасап келе жатқан 
адамдар болғанына бәріміз де 
куәгерміз. Енді солардың қатарына 
жаңа есімдер қосылғанын мақ та
нышпен айтуға тиіспіз.

Сол уақытта еңбек озаттары 
көптеп шығып, жүздеген адам ор
денмедальдармен марапаттал ды. 
Атап айтсақ, Ленин комсо мо лы 
атындағы совхоздың кү ріш шілері 
Рсалды Сүлейменова «Ле нин», 
Бағжан Достанова «Ок тябрь рево
люциясы», Сәрсен Балық баева 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 
Аққұм совхозының күрішшілері 
Ералы Түменбаев «Октябрь рево
люциясы», Ермекбай Әлібе ков 
«Еңбек Қызыл Ту» ордені мен, 
«Коммунизм» сов хозының күріш
шілері Сасықбай Дәулетбеков пен 
Ә.Смағұлов «Ле нин», совхоздың 
бө лім ше меңгерушісі Тоқан Боран
баев «Еңбек Қызыл Ту» орденімен 
марапатталды. 

«Жаңаталап» совхозының бас 
агрономы Мақсұт Нұрділдаев «Ле
нин» орденіне, Калинин атындағы 
совхоздың күрішшілері Цой Ир 
Сен «Ленин», Цой Рикс «Еңбек 
Қызыл Ту» орденіне, Жалағаш 
сов хозының шопандары Әбіл Қар
пықов «Ленин», Тұрабай Ермекбаев 
пен Өтеген Маханбетов «Еңбек 
Қызыл Ту» орденіне, «Ақ қыр» 
совхозының шопандары Майтан 
Ах метов пен Көшер Жақсымов 
«Ленин», Балағали Кәрібаев пен 
Базарбай Ахметов «Еңбек Қызыл 
Ту» орденіне ие болды.

Сондайақ, Мәдениет совхозы
ның өндіріс бригадирлері Жақ
сы лық Шайманов, Кеніш бай Әл
шоразов, Тұрлыбай Әбдіқа лықов 
Мемлекеттік сыйлықтың лау реат
тары болды. Облыста тұңғыш рет 
«Коммунизм» совхозының туына 
1967 жылы «Еңбек Қызыл Ту» 
ордені тағылды.

Ауданды ол кезде мемлекет 
және қоғам қайраткері, өз зама
нының аса кемеңгер азаматы, қо
ғамдағы орны мен ролі ерекше 
тұлға ретінде танылған, Сыр елінің 
мақтанышына айналған Исатай 
Әбдікәрімов басқаратын. Ол жайлы 
Жалағаш аудандық советі атқару 
комитетінің председателі болып 
еңбек еткен Сейтнәби Мұқашев 
естелігінде былай дейді:

«Аты ел аузында ілтипатпен 
аталған ағаның жарасымды жақ сы 
ісі жайлы әңгімемізді қоры тын 
дылай келе, тағы да бір ше гініс 
жасауға тура келіп отыр. Байе
кеңнен кейін екіүш жыл шама
сында аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшылығына Исатай 
Әб дікәрімов келді. Исекең оған 
дейін көп жыл Шиелі аудандық 
партия комитетінің бірінші хат
шысы болып қызмет істеген, өмір
лік тәжірибесі мол, сауатты да мә
дениетті кісі екен. Келе іске қызу 
кірісіп, ауданның экономикалық 
және әлеуметтік жағдайын жақсар
ту мәселесіне ерекше көңіл бөлді. 
Қай саланы қолға алмасын, істің 
көзін таба білетіндігімен, тетігін 
дөп басатындығымен ерекшеленді. 
Алдағы тұрған мәселені одақтық, 
республикалық дәрежеде қо йып, 
шешуге әбден жетік адам екенін 
байқатты. Оның уақытында Жала
ғаштың талай түйінді мәсе лелері 
шешілді».

Аудандық партия комитетінің 
бірінші секретары Исатай Әбдікә
рімов өзі еңбек еткен жылдары 
ауданды өрге көтеріп, өзі де «Со
циалистік Еңбек Ері» атағын алған 
еді. Осы Еңбек Ерлерінің бірегейі – 
Алдаберген Бисенов. Оған кезінде 
қазақтың орақ тілді, атақты ақыны 
Асқар Тоқмағамбетов, «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауреаты 
Қом  шабай Сүйенішов, ақындар 
Ұзақ Еспанов, Темірше Сарыбаев, 
Жақсыбай Сарбалаев, Балғабай 
Имашев, Ғазиза Әбілдаева өлең
жырларын арнады. Журналист
жа зушылар 1979 жылы «Өрлеу 
жолында», 1996 жылы «Нар тұлға», 

2004 жылы «Өнегелі өмір», 
2006 жылы «Рухқа тағзым» атты 
кітап жазды. Аудандық газеттен 
бастап,  республикалық «Егемен 
Қазақстанға» дейін ол жөнінде 
мақалалар жарияланды.

Мен де бүгінгі күні Алдекең
нің, Алдаберген Бисенов ағамыз
дың туғанына 95 жыл толуына 
орай естігенімізді, көргенімді, біл 

генімді,  бірге болған сәттерді ес ке 
ала отырып, естелік жазуды жөн 
санадым.

Алдаберген Бисенов 1926 жы
лы «Аққұм»  ауылында  дүниеге 
келген. Еңбек жолын туған ауыл
ында қарапайым жұмысшы болу
дан бастаған. 1944 жылы Ұлы 
Отан соғысына қатысып, Ұлы 
Жеңісті Германияның Магденбург 

қаласында қарсы алды. Армия қа
тарынан оралғаннан соң 19521955 
жылдар аралығында Қызылорда 
қаласындағы ауыл шаруашылығы 
техникумын бітірген. Кейін «Мә
дениет» МТС учаскелік ме ханик 
болып жұмыс жасайды.

19581959 жылдары «Жаңа
талап» ұжымшарының төрағасы 
қызметінде болады. 19601961 
жылдары Алматы қаласындағы 
совхоз директорларын даярлайтын 
арнаулы курста оқиды. 19621972 
жылдары үзіліссіз он жыл бойы 
«Жаңаталап» совхозының ди рек
торы болып қызмет атқарды. 1972
1988 жылдар ішінде Тереңөзек 
ауданының Қазақстанның 50 жыл
дығы совхозында (қазіргі Нағи 
Ілиясов ауылы) дирек тор болып 
жұмыс жасайды.

Еңбектен қол үзбей жүріп, 
сырт тай оқып 1970 жылы Алматы 
қаласындағы Қазақтың ауыл шар
уашылығы институтының агро
номия факультетін бітіріп, жоғары 
білім алды.

Ол – еткен еңбегіне орай 
мемлекет тарапынан өз баға
сын алған азамат. КСРО жетіс
тік тері көрмесінің алтын және 
күміс медалінің иегері. Есімі Қа
зақстанның «Құрмет», «Алтын» 
кі табына жазылған. I, II дәрежелі 
«Отан соғысы», «Еңбек Қызыл 
Ту», «Ленин» ордендерімен наград
талған. Социалистік Еңбек Ері. 
Қазақстан Компартиясының XIV 
съезіне де легат болып сайланған. 
Үкімет қау лысымен Жалағаш 
ауданының Аққұм ауылындағы 
№38 орта мектепке есімі берілген.

II
Енді жылдардың аражігін 

ажыратып, кейіпкерімнің өмір бе
лестері жайлы әңгіме айтпақпын. 
«Жер елсіз болмайды, ел ерсіз 
болмайды» дейді халық. Ерлік – 
ердің ісі, бірақ оның көрінісі тоқсан 
түрлі. 

«Жаңаталап» совхозының 1964 
жылғы көрсеткіштеріне зер салатын 
болсақ, күріштің әрбір гектарынан 
14 центнерден ғана өнім алыныпты. 
Егілген күріштің көлемі 600 гектар 
шамасында. Басқа дақылдардан 
да мар дымды өнім болмаған. Мал 
шар уашылығының жағдайы да 
онша еместұғын.

Осындай барлық жағынан тұ ра
лаған шаруашылықты бір қалыпқа 
түсіру, межелі жұмыс ты жүзе ге 
асыру үшін совхоз директорына 
білім, іскерлік, еңбекшілерді жұ
мысқа жұмылдыруға тура келді. 
Шаруашылықты өмір талабына 
сай жүргізу үшін, ең алдымен, 
бар лық буындағы кадрларды өз 
орнына қоя білуге басты назар 
аударды. Бұл ретте совхоз партия 
комитетімен бірлесе отырып нақ
ты шараларды іске асырды. Кей
бір кадр жөніндегі мәселелерді 
коллектив мүшелерімен ақылда са 
отырып шешті. Совхоз еңбекші
лерін алда тұрған міндеттерді ше
шуге жұмылдыруда партия жи
налысының ролін пайдалана білді. 
Кәсіподақ, комсомол ұйымдары
ның белсенділігін көтеруге қолдау 
жасап отырды. Шаруашылықты 
ме ханикаландыру, көтерілген тың 
мәселелерді өндіріске енгізу жүзеге 
асырылды.

Жерді тегістейтін арнайы бри
гада ұйымдастырды. Күріш өсі
ретін бригадаларды қайта жа сақ
тап, олардың құрамына жастар ды 
көбірек тарта бастады. Ка нал
дарды тазалау, су жүретін арық
тарды қалыпты жағдайға келтіру 
басты назарда болды. Зябь жырту 

жұмысын жер қатпай тұрып аяқ
тауды талап етті. Өйткені жер қат
қаннан кейін жыртылған зябь өнім 
бермейтінін күрішші білу керек.

Жалпы егіншілікке байланысты 
шаралардың барлығы тек агро
тех никалық талаптарға сай жүр
гізілуі тиіс. Сонымен қатар сов
хозда тұрғын үйлер мен мал 
қыс тау ларын жөндейтін бригада
лар құрылып, жұмыс істей бас
тады. Ағаш жонатын, есіктерезе 
са латын арнаулы цех іске кірісті. 
Осы лайша еңбек ету мен жұ мысты 
ұйымдастырудың арқа сында өзі 
басқарған совхозды үштөрт жыл
дың ішінде еңселі шаруа шылық тар 
қатарына қосты.

1970 жылы совхоз бойынша 
күріш егісінің көлемі 1600 гектарға 

жеткізіліп, оның әрбір гектарынан 
50 центнердің үстінде өнім алынды. 
Бұл көрсеткіш сол заманның өл
шемімен алғанда рекордтық бо лып 
есептелетін. Сөйтіп, шар уашылық 
жылды 800 мың сомның үстінде 
таза пайдамен қо рытындылады. 
Бұл жыл сегізінші бесжылдықтың 
қорытындылаушы жылы болатын.

Ол кезде 19651970жылдар 
аралығындағы атқарылатын жұ
мыстың мөлшерін бесжылдық жос
пар деп атайтын. Оны артығымен 
орындаған «Жаңаталап» совхозы 
1970 жылы КПСС Орталық Ко
митетінің, ВЦСПСның, ВЛКСМ 

Орталық Комитетінің ауыспалы 
«Қызыл Туын» жеңіп алды. Бұл 
жетістік тек облысқа ғана емес, 
республикаға мәлім болды.

Совхозды мешеуліктен құтқа
рып, ауданның ғана емес, облыс
тың, рес публиканың үлгі тұтар 
шар уашылығына айналдыр ғаны 
үшін халық құрметіне бөле ніп, мем
лекеттің сенімінен шығып даңққа 
ие болды. Соның дәлелі 1971 жыл
дың 9 сәуір күні республикалық 
«Социалистік Қазақстан» газетінде 
(қазіргі «Егемен Қазақстан») «Бес
жылдық жоспарын орындауда аса 
көрнекті табысқа жеткені үшін 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези диу
мының Указы бойынша Қызылор
да облысының Жалағаш ауданын
дағы «Жаңаталап» совхозының 
директоры Бисенов Алдабергенге 
«Социалистік Еңбек Ері» атағы 
беріліп, «Ленин» ордені және 
«Орақ пен Балға» алтын медалі 
қоса тап сырылсын» деп жазылған 
болатын.

III
Іскерлігін ел таныған Алдекең 

облыс басшыларының назарында 
болатын. Сол жылдары Тереңөзек 
ауданындағы Қазақстанның 50 
жылдығы (бүгінде Нағи Ілиясов 
атымен аталады) атындағы сов хоз 
экономикасы құлдырап, шаруа
шы лығы шашыраған дәрежеге 
жеткен еді. Оны жөндейтін мықты 
басшы керек болды. Ойлана келе 
билік басындағылар «бұл шар
уа шылықты жөндей алатын кадр 
«Жаңаталап» совхозының дирек
торы Алдаберген Бисенов деген» 
тоқтамға келеді. Сонымен ол 1972 
жылы аталған совхозға директор 
болып бекітілді. Тағы да тынымсыз 
еңбек. Шешілмей жатқан проблема 
көп. Бірін шешіп жатса, ойда
жоқта тағы біреуі шығып жатады. 
Мұндайда шыдамдылық та керек. 

Алдекең шаруашылықты рента
бельді совхозға айналдыруым ке
рек деген міндет қойып, жұмыс 
жасады.

Халықты еңбек етуге жұмыл
дыра білетін қабілетімен аз уақытта 
шаруашылықтағы еңбек тәртібін 
жолға қойып, әрбір жауапты қыз
меткердің жұмысын тұрақты ба
қылауда ұстады. Өндіріске тех ника 
жаңалықтары мен озат тәжіри бе
лерді батыл енгізіп отырды. Сов
хоздың жұмысшықызмет кер лері
не тұрмыстық жағдай жасауды 
басты назарда ұстады.

Облыстың тиісті мекемелерімен 
келісе отырып, аудандық партия 
комитетінің қолдауымен совхоз 
орталығынан жаңа тұрғын үйлер, 
Мәдениет сарайын, үлкен сауда 

орталығын, қонақ үй, әкімшілік 
және тұрмыстық қызмет көрсету 
сияқты нысандар салуға қол жетті. 
Көшелер жөнделіп асфальтталды. 
Ағаш егіліп, ауызсу мен аяқсу 
мәселелері шешілді. Түнде көше
лерде электр жарығы жанып тұ
ратын. Бір сөзбен айтқанда, совхоз 
орталығын қала типтес ауылға 
айналдырды. Мұны естігендер 
жаңалықты көруге, танысуға жыл 
он екі ай бойы жанжақтан ке
ліпкетіп жататын. Алматыдан, 
Мәс кеуден келген лауазымды 
адам дарға көрсететін дәрежеге 
жет кеніне куәміз.

Әрине, бұл кезде совхоздың 
біз әңгіме етіп отырған сыртқы 
бейнесі мен ішкі шаруашылық 
жағдайы бірбіріне сай еді. Күріш 
егісінің көлемі 30003500 гектарға 
дейін жеткізіліп, жыл сайын ор
таша өнім 50 центнердің үстінде 
алынды.  Мемлекетке 100160 мың 
центнерден астық тапсырылып, 
социалистік міндеттемелер мен 
жоспарлар артығымен орындалды. 
Бақша, картоп дақылдарынан 
алын ған өнім де жоғары болды.

Мал шаруашылығы саласы 
да өмір талабына сай жүргізілді. 
Сов хоздың ірі қара фермасындағы 
асылтұқымды сиыр саны 4000 
басқа жеткізіліп, жоспарға сай төл 
алынды. Әр аналық сиырдан 3800 
литрден сүт өндіріліп, мемлекетке 
сүт тапсыру жоспары артығымен 
орындалды.

Алдекең бұл совхозды он 
жеті жыл үзіліссіз басқарып, рес
публикадағы ең үздік шаруашы
лықтардың қатарына қосып, 1988 
жылы құрметті еңбек демалысына 
шықты.

Академикжазушы Сәбит 
Мұқа новтың:

– Бірақ мен адам емен 
ізім тақыр, 

Мейлі жұрт «алтын» 
десін мейлі «бақыр», 

Жолында өзім ерген ұлы көштің
Бірталай мен қалдырған 

мүлік жатыр, – 
деп жырлағанындай Социалистік 
Еңбек Ері Алдаберген Бисеновтің 
де Жалағаш, Тереңөзек (қазіргі 
Сырдария) аудандарында еңбекпен 
өрген емір жолының мәңгі өшпес 
ізі жатқаны анық. 

IV
«Отбасы сәні – сыйластық» де

мекші, Алдекеңнің жұбайы Зү байра 
жеңгеміз де ағамыздың уақытпен 

санаспай еңбек етуіне бар жағдай 
жасап, өзінің ақылпарасатын, күш
қайратын жұм сады. Қазақта ана 
бейнеті, ана арманы, ана бақыты, 
ұрпақ қызығы деген ұлағатты 
сөздер бар. Соның барлығын есіне 
сақтай білген және оны құрметтей 
білген Зүбайра жеңгеміз – дүниеге 
тоғыз бала әкелген Батыр ана.

Атаана тәрбиесін ұға білген, 
олардың асыл қасиеттерін бой
лары на сіңіре білген, ұлқыздары 
– бүгінде бірбір берекелі шаңы
рақтың иелері. 

V
Әр заманның өзіне тән ерек

шеліктері бар. Мысалы, ол уақытта 
ауылдарда қонақ үй, кафересторан 
жоқтың қасы. Ауданнан бастап, 
республика аралығында совхозға 

қызмет бабымен келген өкілдер 
көпшілік жағдайда директордың 
үйінде қонақ болатын. Бұл өзі 
жазылмаған заңдылық еді. Оның 
үстіне қазақ халқы – о бастан қо
нақжай. Алдекеңнің үйі қонақтан 
арылмайтын. Бірі келіп, бірі кетіп 
жататын. Жеңгеміз Зүбайра қабақ 
шытпай қарсы алып, солардың 
бабын тауып жайлайтын.

Бұл отбасында дуалы ауыз 
ғұламалар, әлемге әйгілі тау тұл
ғалы азаматтар, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, жазушылар 
мен өнердің небір жүйріктері, 
ақниетті қарапайым адал жандар 

дәм татып, ақ батасын берген. 
1976 жылы Д.Қонаев Қызылорда 
об  лысында іссапарда болғанда 
Тереңөзек ауданының «Қазақстан
ның 50 жылдығы» атындағы совхоз 
шаруашылығын аралап көріп, іскер 
басшының жұмысына ризашылық 
білдіріпті. Сол жолы Алдекең мен 
Зүбайра жеңгеміздің отбасында 
болып, дәм татқан.

Ол атабабаның ескі салт
дәстүрін жақсы білетін және оны 
сақтайтын. Сыр сүлейлерінің өзі 
көрген Рүстембек, Нартай, Әбіл да, 
Мырзағали, Шамшат және бас қа 
да жырауларды аса құрмет тейтін. 
Олардың термелерін үн таспаға 
жазды рып алып, бос уақытында 
тыңдайты нын ауыл дастарынан 
талай рет естідік. Бәлкім, солардың 
барлығы да осы шаңырақта болып, 
ақ бата берген шығарау!

VI
Ардагер Науқанбай Шуақбаев 

ағамыз 2014 жылы шыққан «Тарих 
тағылымы» атты естелік кітабында 
былай деп жазыпты:

«Алдаберген ағамыз зейнет
керлікке шыққан жылы Аққұм 
ауылындағы ата қонысынан 67 
бөл мелі жоспарлы үй салдырды да, 
көшіп келді. Ауылға келген соң ол 
кісімен жиі арала сып, шақырған 
құдайы, тойларға бірге барып, 
үйімізге қонаққа шақы рып, өткен 
уақыттың қызықты оқи ғаларын 
еске алып, әңгімелесетін едік. 
Бір отырыста Алдекең: «Қа ладан 
қоражай салып алып, отырып 
қа луға болатын еді, олай етпей 
ауылға, туған жерге, таза ауаға, 
ата қонысқа келіп орналасып, 
аздап мал ұстап, бақша егіп, елдегі 
үлкен дермен, өз қатарларыммен, 
қадірлес інілеріммен бірге болайын 
дедім», – деп отырды. Бірге 
отырған біз: «Мұныңыз дұрыс 
болған, терең ойлы, мол ақылды 

кісінің ортамызға келгеніне қуанып 
отырмыз», – дедік.

Осы жолдарды оқи отырып 
Алдекеңнің туған жерге сүйіс
пеншілігінің үлгісін көресіз. Туған 
ауылынан қалаға көшіп барып, 
әсем үй салып тұратындардың 
қатарына қосылмағанына риза 
болып, туған топырағын сыйлауды 
осындай ағалардан үйренсек қой 
деген ойға қаласыз. 

VII
Жиырма бес жыл бойы үз

діксіз Жалағаш ауданындағы «Жа
ңаталап» совхозын, Тереңөзек 
ау данындағы «Қазақстанның 50 
жыл дығы» атындағы совхозды 
бас қарған Алдаберген Бисенов об
лыстың ауыл шаруашылығы өнді
рісін өркендетуге зор үлес қосқан. 

Өндіріске озат тәжірибе мен 
ғылым жаңалықтарын батыл енгі
зу, жаңа технологияны жергі лікті 
жерде тиімді пайдалану, еңбек 
өнімділігін жақсарту, жұмыс күшін 
орнымен жұмсай білу, шаруа
шылықтың рентабельділігін көтеру 
жөнінде тың бастамалар бастаған. 

Ол қандай жұмысты атқарғанда 
да адамға сене, сүйене білетін, тіпті 
үміт артып қолдайтын. Тапсырма 
берген адамына үлкен құрметпен 
қарайтын. Мұндай сенім артып 
тұрғаннан  кейін кім де болса тау 
қопармаса да қолынан келетін жұ
мыстан бас тартпай атқаратын.

Оның қарапайымдығы, адам
ды жатырқамайтыны, кіммен 
болса да тең дәрежеде сөйлесетіні, 
адамдардың кеуіліне дақ түсірмей 
арызшағымдарына құлақ қоятыны, 
мұңмұқтаждарын назардан тыс 
қал дырмайтыны – баршаға үлгі
тұғын.

Ол – өрелі міндеттер мен биік 
мақсаттарды бағындыра білген 
адам.

Ол – жастарды еңбек етуге 
үйрете білген, өзінің адамгер шілі
гімен өнеге көрсете білген басшы.

Ол – әділ сөйлеп, адал жүретін, 
ұлттық қасиеті мол азамат.

Ол – бастаған ісін бітірмейінше 
тыным таппайтын ерекше тұлға.

Ол – өзінің көрегендігі, ақы
лымен, ізденімпаздығымен ең бек
тің көркін қыздыра білген абзал 
жан.

Ол – жаңа идеяны батыл қол
даған, бар өмірін өндіріске арнаған 
айтулы қайраткер.

Алдекеңнің өзі, оның отба
сының тәлімтәрбиесі – жас ұр
паққа өнеге. Күнделікті естіп жүр
ген «Жақсының аты өшпейді» 
де ген қанатты сөздің астарында 
ақиқат бар. Өмірде жақсының аты 
ісімен, өнегесімен, адалдығымен, 
адамгершілігімен өлшенетінін 
жақ сы білетін жан бұған шүбәсіз 
сенеді. 

VIII
Атқан оқтай зымыраған уақыт

тың 2002 жылының 23 маусымы 
күні өз ортасының темірқазығы, 
қазыналы қария, ардагер ағамыз 
Алдаберген Бисенов кіндік қаны 
тамған ту ған топырағында дүние
ден озды. Сондағы азаға қатысқан 
Социа листік Еңбек Ері, ақын Ұзақ 
Еспа новтың арнауын бүгін тағы бір 
оқып көрейікші:

– Сыр елінің бірегейі едің, 
бірі едің, 

Еңбегің ерен, азамат едің, 
ірі едің, 

Бұл не деген орны 
толмас өкініш, 

Арамызда алшаңдап кеше 
жүр едің.

Бүкіл елге қадірлі едің, 
сүйікті ең, 

Дара тұлғаң көрініп 
тұрған биіктен, 

Көздің жасын мөлдіретіп 
тия алмай, 

Алдыңда міне, 
басымды тұрмын иіп мен.

Еліңе деген мол еді, аға өнегең,
Туым да едің түсірмей 

жүрер төбеден, 
Жас ұрпақтар ардақ тұтар, 

үлгі етер, 
Көзі едің қалған да 

бізге көнеден.

Аллаға да керек 
болған шығарсың, 

Толысып тұрған саялы 
биік шынарсың, 

Халық алдында саған 
берер уәдем, 

Жүрегімде мәңгі 
жыр боп тұрарсың. 

Қалай айтқанда да уақыт 
озған, өткен күн алыстаған сайын, 
ардақ тұтар азаматтың жақұттай 
жарқыраған есімі ел есінде мәңгіге 
сақталатыны  шындық. Оны ешкім 
де жоққа шығара алмайды. Қашан 
да, қандай іске болса да халық өзінің 
әділ бағасын берген. Өйткені, қай 
дәуірде де, халық бағасын беріп, 
ұрпақтанұрпаққа өмір жолын үлгі
өнеге етіп айтып жүретін адамдар 
болған. Сондай адамдардың сана
тындағы Алдаберген Бисенов 
ағамыздың жүріп өткен жолы 
жастарға өнеге, елінің мақтанышы 
болып қала берері даусыз ақиқат. 

Шыңғыс АЙБОСЫНОВ,
Қазақстан Журналистер 

және Халықаралық Жазушылар 
одағының мүшесі, Жалағаш 

ауданының Құрметті азаматы

Еңбек 
құдіреті

Жалағаш ауданының тарихында 1964-1972 жылдардың алатын 
орнының айрықша екенін бүгінде біреу білсе, біреу аңғармауы мүмкін. Бұл 
жылдарды еске алып, келер ұрпаққа жеткізіп отырудың артықшылығы 
бола қоймас деген ойдамыз.



Қоғам Sb6 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№159-160 (20233-20234) 16 қазан, сенбі  2021 жыл

Әл Фараби атындағы ҚазМУ-дың 
тарих және археология факультетін 
бітірген Ө.Әбдіраман 1978 жылы 
Алматыда БДДҰ медициналық кон-
ференциясы қарсаңында академик 
Т.Шарманов ұйымдастырған Қазақ-
стан медицинасы мұражайының аға 
ғылыми қызметкері ретінде осы мұра-
жайдың іргесін қалаушылардың бірі 
болды. Тарихшы қаламгер медицина 
ғылымына ден қойып, оған қоса шы-
ғармашылықпен айналысты. Меди-
цина тарихын талмай зерттеді. Қа-
зақстан медицинасының өткеніне 
қа тысты маңызды деректерді жарыққа 
шығарды. Орта Азия деңгейінде 
отан  дық медицинаны дәріптеуде 
он да  ған том еңбегі басылып, сала 
ма ман  дарының сұранысын өтеді. 
Жазу  шының айтуынша, бұл еңбек-
тері академик Мұхтар Әлиевтің  қол-
дауымен жарық көрген екен. Әңгіме 
арасында Өтеген Жексенбайұлы аға-
мыз осыған байланысты бір қызықты 
деректі алға тартты.

– 1964 жылы «Жұлдыз» журна-
лында «Ғалым трибунасы» айда ры-
мен айтулы медик-ғалым Сайын Бал-
мұхановтың «Қатер қайдан?» деген 
көлемді мақаласы жария ланды. Мақа-
лада мұсылман дәстүрін дегі ер баланы 
сүндетке отырғы зудың артықшылығы 
туралы ғылыми тұжырымдарға сүйе-
не отырып, жан-жақты айтылған. 
Сол уақыттағы кеңестік идеологияға 
қайшы келген осы мақала үшін «Жұл-
дыз» журналының сол кездегі бас 
редакторы, жазушы Әбдіжәміл Нұр-
пейісов қызметінен алынып, әлгі 
мақаланы журналға дайындап берген 
дәрігер-жазушы Зейін Шашкинге 
қа таң сөгіс берілді. Ғалым Сайын 
Бал мұханов та жұмыссыз қалды. 
Сөздің қысқасы, сол бір мақала Ор-
талық комитетте үлкен дүрбелең 
туғы зып, соңы әлгіндей жазалаумен 
әзер басылды. Кейін арада екі-үш 
жыл өткенде атышулы мақаланың 
авторы Сайын Бал мұханов ойламаған 
жерден Әбдіжәміл Нұрпейісовпен 
кездесіп қалады. Өзін оның алдында 
жа зықты сезініп, қо балжып тұрғанда  
Әбдіжәміл Нұрпейісов келіп құшақ-
тай алыпты. Бұл аң-таң. Сонда әйгілі 
жазушы, қа зіргі қазақ әдебиетінің 
көзі тірі клас сигі сол жұ мыссыз қал-
ған уақытында «Қан мен тер» ро-
манын жазып шыққанын айт қан екен. 
«Әрбір істің қайыры бар» деген осы 
болар. Шығармашылық адам дарының 
өмірінде осындай то сын оқи ғалар 
болып тұрады, – дейді Өтеген ағамыз.

Қаламгердің «Қазақ елінің ас-
таналары» атты танымдық кітабы 
да үлкен сұранысқа ие болады. Ол 
кітапқа еліміздің әр кезеңдегі аста-
налары туралы деректер жинақталып, 
сонымен бірге, егеменді елдің жаңа 
астанасы – елорданың бой көтеруінде-
гі ерекше естеліктер енгізілген. Ав-

тор дың айтуынша, Елбасы Н.Назар-
баев осы кітаптың 50 данасын 
ал  дыртып, «Бұл кітап әрбір аппарат 
басшысының алдында тұруы тиіс» 
деп тапсырма берген екен. Сондай-
ақ, «Жалаңтөс баһадүр – Самарқан 
қаласының әмірі» атты фотоальбомы 
да республикалық, халықаралық көр-
мелерде ел назарын аударады. Ал 
«Қыпшақ қайраткерлері» атты кітабы 
үш мәрте басылып шықты. Ол үшін 
жер-жерден деректер жиналған. Кі-
таптың тұсаукесеріне қатысушылар 
«Бұл кітапқа қыпшақтан шыққан ғұ-
лама ғалымдар, ел билеген билер, 
батырлар, әулиелер мен бақсылар 
туралы деректер молынан енген. 
Олардың аруағы да Өтегенге риза 
болса керек...» деп жүрекжарды ле-
бізін білдірген. Одан бөлек, «Қа-
зақтың халық медицинасы», «Есабыз 
әулие», «Қазақтың қара емдері», 
«Қа зақтың үш жауы», «Қазақтың 
халық медицинасының ғылыми көк-
жиектері», «Қазақстан медицина та-
рихына қатысты маңызды деректер», 
«Қоқанның соңғы ханы Әлімқұл Әмір-
лашкер», «Ұлт мақтанышы – Са ға дат 
Нұрмағанбетов», «Ұлы ел Үндістан 
әсерлері», «Қырғыз өнері нің шолпан 
жұлдызы – Саламат Са дықова», «Тә-
уелсіз Қазақстан темір жолдары», тағы 
басқа  жинақтары дүниеге келді. 

 Қаламгердің өнер және мәдениет 
саласында да қолтаңбасы бар екенін 
байқаймыз. Алматыға оқуға түсемін 
деп алып-ұшып келгенде арманы бір-
ден орындала қоймады. Осы уақытта 
ол 1966-1967 жылдары «Қа зақфильм» 
киностудиясы түсір ген «Қыз Жібек» 
фильмінде режис сер С.Қожықовтың 
көмекші ассис тенті бола жүріп, көп-
шілік көрі ніс терге қатысқан. Одан 
кейінгі жыл дары Шиелі аудандық 
мәдениет бөлі мін де автоклуб мең ге-
рушісі, «Қазақ теле фильм» студия-
сын да әкімші, фильм дердің дирек-
торы болып қызмет атқарады. Алдына 
қойған мақсатына жетіп, ҚазМУ-
дың тарих факультетін бітірді. Ел 
тарихын, оның ішінде медицина 
тарихын  зерт теуге ерекше ден қояды. 
Әр жылдары Орынбор, Ташкент, 
Мәскеу архивтерінен қазақ тарихына 
қатысты тың деректер тапты. 

Ол қоғамдық бастамаларға бел-
сенді араласа жүріп, 1977-1979 
жыл  дары Алматы облысы, Талғар 
аудандық кеңесінің депутаты болып 
сайланады. Осы жылдары аудандық 
«Алатау жұлдызы» газетінде алғашқы 
мақалалары жариялана бастаған еді. 
Ал 1977-1994 жылдары Қазақстан 
медицина және денсаулық сақтау 
та рихы мұражайының аға ғылыми 
қыз меткері қызметін абыройлы атқа-
рады. 1986 жылы Ташкентте өткен 
Шы ғыстың ғұлама дәрігері Ибн Си-
наның мыңжылдық мерейтойына ар-
налған халықаралық жиында, 1994 

жылы Түркияның Қайсері қаласында 
өткен халықаралық конгресте қазақ 
медицинасына қатысты маңызды та-
қырыптарда баяндама жасап, атал ған 
ғылымның сыр-сипатын аша түседі. 

Ө.Әбдіраман 1996 жылы «Оқшы 
ата» қорымында ашылған мешіт-
тің «Есабыз ата мешіті» деп қайта 
ата луына, сол сияқты, қазақ әдебие-
тінің көрнекті өкілі, дәрігер-жазушы 
Зейін Шашкиннің есімін ардақтауға 
бай ланысты сүбелі еңбектерімен де 
белгілі. 2013 жылы «Сарыағаш» ши па-
жайында Д.Қонаевтың еңселі ескерт-
кішінің орнатылуына да бастамашы 
болғандардың бірі. Кеңес Одағының 
батыры, тәуелсіз Қазақстанның тұң-
ғыш Қорғаныс министрі, Халық Қа-
һарманы, армия генералы Сағадат 
Нұрмағанбетовтың, медицина ғылым-
дарының докторы, профессор, Қа-
зақстан Республикасы Ғылым ака-
де миясының академигі Мұхтар 
Әлиев  тің  еңбектерін насихаттауға 
көп үлесін қосты. Халық қаһарманы 
С.Нұр  мағанбетов атындағы қордың 
құрылып, жас ұрпақ үшін көптеген 
танымдық жұмыстардың атқарылуына 
ықпал етті.

– Биыл Тәуелсіздіктің 30 жылын 
қарсы алып отырмыз.  Осы уақыт 
аралығында бар зейінімді шығарма-
шылыққа арнадым. Елдің, жердің 
тарихын танытуға қалам тарттым. 
Еңбегі ерен, тұғыры биік тұлғалардың 
есімдерін есте қалдыру бағытындағы 
шараларға барынша үлесімді қосып 
келемін. Соның ішінде Сыр өңірі-
нің дара перзенттері Мұхтар Әлиев, 
Дүкенбай Досжан, Сұлтан Қожықов, 
Шахмардан Есенов сынды азамат-
тардың еңбегін бағалап, есімдерін 
ұлық тауға тереңірек мән берілсе, – 
дейді қаламгер. Сонымен бірге, рес-
публикалық, облыстық деңгейдегі 
оно мастикалық комиссия назарына 
Ши елі ауданындағы жаңадан салын-
ған аурухананы Ұлы Отан соғысының 
ардагері, «ҚР Еңбек сіңірген дәрі-
гері», «КСРО Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі» Смайыл Кәрімбаевтың 
есі мімен, ал Шиелі стансасындағы 
«Те мір жолшылар саябағын» КСРО 
құрметті теміржолшысы, Шиелі ау-
да нының құрметті азаматы Лепес 
Жанияздың есімімен атау жөнінде 
ұсыныстарын жеткізуді жөн көріпті. 
Қаламгер сөз арасында қазақтың 
салт-дәстүрі, мәдени құндылықтары, 
сондай-ақ, көше атауларына қатысты 
көкейінде жүрген пікірін білдірді. Бұл 
ретте кең ойланып, мол пішіп барып, 
шешім қабылдау орынды екенін айта 
келіп, өскелең ұрпақ туған жерінің 
тарихына құрметпен қараса дейді.

Қаламгердің сөзінен аңғарғаны-
мыз, табиғат заңдылығымен жас 
ұ лғайып, қариялық жасқа бет алған 
шақ та туған жерге оралып, ағайынның 
арасында болуды көңілі қалайтынын 
жасырмады.

Туған жер тарихы – 
тұнған шежіре

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

– Ортаншы балам туған да сап-сау болатын. 
Тек бір жарым жасында дәрігерлер оның туа-
бітті сал ауруы екенін анық тады. Бармаған 
жерім қалмады. Алматы, Нұр-Сұлтан қаласын-
дағы мықты дәрігерлерге көр сеттік. Қазір осы 
баламмен қо са екінші топ мүгедектігі бар ене-
ме қараймын. Оларға күту ші ретінде азын-
аулақ ақша ала мын. Бірақ одан зейнетақы 
қорына ақша аударылмайды. Алатын жәр-
дем ақым күнделікті тұтынатын азық-түлікке 
де жетпейді. Сондықтан үйде қосымша құрақ 
көрпеше тігіп, тапсырыс орындаймын. Кей -
де баламен ауруханаға түсіп қалғанда кәсібім 
жүрмей қала ды. Балама жөргек, жаялық, 
ор то педтік аяқ киім, карсет тегін беріледі. 
Алайда, бұрын жылына бір рет барып бұл 
заттарды алуға өтініш қалдыратын едік. Қазір 
үш ай сайын жазамыз. Ол айға үлгермесең, 
үш ай бойы күтіп жүруіңе тура келеді. Қазір 
барлығын электронды рәсімдеу арқылы 
шешеді. Бірақ бұл да бізге тиімсіз. Себебі 
өтінімді ЭЦҚ арқылы үйден берейін десек, 
базаға кіру мүмкін емес. Ол үшін таңғы 5-те не 
түннің бір уағында кіруің керек. Ал мекемеге 
барып жазайын десең, ауру бала мен үлкен 
кісіні қалдыратын жерім жоқ, – деп мұңын 
шақты Салтанат.

Иә, қоғамдағы осындай адамдардың мә-
се лесі аз қозғалып жүрген жоқ. Мүм кін-
дігі шектеулі жандардың ішінде жұмыс-
сыз дық пен қылмыстың екі есеге артқаны 
ту ралы ақпараттар да айтылуда. Соның бәрі 
– әлеуметтік жағдайдың оң шешімін таппа-
ғанынан.  Жуырда Сенат депутаттары «Қа-
зақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актіле ріне азаматтардың жекелеген санат-
тарын әлеу меттік қорғау мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңды екінші оқылымда мақұлдап, қол 
қойды. Енді заңның қолданысқа енуін кү тіп 
отырғандар көп. Онда әлеуметтік қамсыз-
дандыру жүйесінде бірқатар өзгерістер болуы 
мүмкін. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі Ерлан Әукенов журналистерге 
берген брифингте мүгедектіктің себебіне 
қарамастан, I топтағы мүгедектігі бар адамдарға 
күтім жасайтын азаматтарға берілетін жәрдем-
ақыны енгізу қарастырылғанын айтқан еді. 

«Қазіргі уақытта I топтағы мүгедектігі 
бар 66 мың адамның әрбір үшіншісі күтім 
жәрдемақысымен де, жеке көмекшімен де 
қамтамасыз етілмеген. Заңды қабылдау нәти-
жесінде қамқорлыққа мұқтаж 24 мың адам 
күтім бойынша жәрдемақымен қосымша 
қамтылады. Бала денсаулығының бұзылу және 
тіршілік әрекетінің шектелу дәрежесін ескере 
отырып, заңда 7 жастан 16 жасқа дейінгі бала-
ларды мүгедектік топтары бойынша бөлу 
көзделеді. Бұл шара көрсетілетін оңалту 
іс-шаралары мен әлеуметтік көмекті, оның 
ішінде балалар ауруының дәрежесіне қарай 
жәрдемақылардың мөлшерін саралауға 
мүмкін дік береді.

Бұл ретте мүгедектігі бар балалардың бар-
лық топтары үшін жәрдемақы мөлшері 16,7%-
тен 37%-ке дейін ұлғайтылады. 30 мыңнан 
астам мүгедектігі бар балаға беріледі.

Сондай-ақ, заңда мүгедектік және асырау-
шыдан айырылу жағдайы бойынша жәрдем-
ақыларды бір мезгілде алу құқығы көзделеді. 
Бұл асыраушысынан айырылған және мүгедек 

балалары бар отбасылардың табыс деңгейін 
арттыруға мүмкіндік береді.

«Қазіргі уақытта мүгедектігі бар балалар 
ата-аналары ажырасқан кезде бір мезгілде 
алимент пен мүгедектігі бойынша жәрдем-
ақы алады. Сондай-ақ, ата-анасының біреуі 
немесе екеуі (асыраушысы) қайтыс болған 
жағдайда, бала мүгедектігі бойынша жәрдем-
ақы немесе асыраушысынан айырылу бо-
йын ша жәрдемақы алады. Осы норма енгі-
зілген жағдайда 2 мың бала жәрдемақымен 
қатар (мөлшері 41 163-тен 48 023 теңгеге 
дейін) асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша қаржы алады (мөлшері 12 063-тен 
29 500 теңгеге дейін)», – деп түсіндірді Ерлан 
Әукенов.

Қоғамдағы әрбір жаңалықтан құлағдар 
болып отыратын бірінші топ мүгедегі, заңгер 
журналист Зәуре Өксімбаева бүгінде өзіне 
тағайындалған жеке күтушіден бас тартып, 
қамқоршылыққа өткен. Себебін былай деп 
бағамдады:

– Жеке көмекшіге берілетін жәрдем ақы-
ны  алу үшін  әлеуметтік портал арқылы күн-
бе-күн есеп беру керек. Оны үйде таңғы 4-5 
шамасында күтіп отырып тапсырмасаң, портал 
ашылмайды. Ал күндегі есепті басқармаға 
барып жасау үшін жеке көмекшім күн сайын 
мені апарып, оған қол қоюым керек. Күннің 
суығында қайта-қайта барып келуге шамам 
жоқ. Сондықтан жеке көмекшіге берілетін 
89 мың ақшадан қағылып, бала кезден 
мүгедіктігіме байланысты алатын 48 мың 
жәрдемақыны қанағат тұтып отырмын. Бірақ 
инфляция күн сайын сезілуде. Жәрдемақыға 
қараған біздерге оңай соқпай тұр. Десе де, 
Сенатта қабылданған Заңдағы өзгерістерден 
мол үміт күтеміз. Қоғамнан алшақтатпай 
біздің де құқымызды заңмен шегелеп берсе 
құба-құп болар еді.  

Жалағаштық Жазира Камалова есімді 
келіншектің жолдасы да, қызы да ақыл-есінің 
кемістігіне байланысты бірнеше жылдан бері 
есепте тұрады. Екеуіне де қарайтын өзі. 

– Бес баламның ішінде туғанынан ақыл-
есінде ақауы бар қызым мен жолдасымды 
үнемі бақылауда ұстап, олардың жанынан бір 
елі кетпеуім керек. Үйдегі табыс көзі – тек 
осы жәрдемақы. Одан басқа кіріс көзі жоқ. 
Сенат қабылдаған заңдағы жаңа өзгерістер 
бойынша енді жеке көмекші ретінде алатын 
қаржым едәуір көбейеді екен. Мұндай 
жандарды бағып-қағу оңай жұмыс емес. 
Біздің еңбегімізді бағалап, жәрдемақымызды 
арттыруды қолға алып жатқаны үшін алғыс 
айтамын. Бұл да болса үлкен көмек. Мұнан 
өзге қосымша көмек беріліп тұрады. Жақында 
үйімізге тегін «көгілдір отын» кіргізіп берді. 
От жағудан қолым босады. Бір жұмысым 
азайғанына қуандым, – дейді көпбалалы ана. 

Біздің облыста мұндай жәрдемақыға 1200 
адам ілігуі мүмкін. Бұл туралы еңбек сала-
сындағы бақылау департаментінің басшысы 
Ертілеу Жалғасбаев: «Заң әлі толық күшіне 
енген жоқ. Қолданысқа берілген сәттен бастап, 
жаңа өзгерістер бойынша жұмыс жасайтын 
боламыз. Соған сәйкес аймақта қанша адам 
жәрдемақыға ілінетіні туралы белгілі болады. 
Біздің есебімізше 1200 адам шамасында, 
алайда бұл да нақты сан емес. Толықтырулар 
мен өзгерістер  болуы мүмкін», – деді. 

 «Тағдырдың басыма салған сынына шыдаймын. Одан басқа амал бар ма?», – дейді 
отыз жастағы Салтанат Әбиева есімді келіншек. Отбасында екі мүмкіндігі шектеулі 
жан тұрады. Бірі 8 жасар – ұлы болса, екіншісі – енесі. Оларға ерекше күтім керек. 
Сол себепті де негізгі мамандығы бола тұра жұмыс істей алмайды. Баласы мен енесінің 
күтушісі ретінде алатын айлығы бар. Жуырда Сенат депутаттары қабылдаған Заңнан 
ешқандай хабары жоғын жеткізді.  

Жәрдемақы көңілге 
медеу бола ма?

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Жерлесіміз, танымал тарихшы-
этнолог ғалым Өтеген Әбдіраман – Сыр 
өңірінің тарихына қатысты 5 жинағы 
жарық көрген қаламгер. Қаламгердің 
құнды деректерден тұратын 40-қа жуық 
еңбегі баспадан шыққан. Айталық, 
2018 жылы сол жылдардағы ҚР 
Мемлекеттік хатшысы, бүгінде облыс 
әкімі Г.Әбдіқалықованың алғысөзімен 
жарық көрген «Қамысқала – Ақмешіт 

– Перовск – Қызылорда» атты тарихи жинағында Ресейдің әскери 
деректерінен алынған тың мағлұматтар бар. 

«Достық үйінің» мәжіліс залында 
пандемияға қарсы іс-қимыл жөніндегі 
республикалық азаматтық штаб 
өкілдерімен кездесу өтті.  

Іс-шараға ҚР Премьер-Министрі 
орынбасарының баспасөз хатшысы, Са нитарлық-
эпидемиологиялық бақы лау комитетінің ресми 
өкілі Ержан Байтанаев, пандемияға қарсы іс-
қимыл жөніндегі республикалық азаматтық штаб 
мүшелері Серік Беркамалов және Мирас Аукенов, 
облыстық басқар ма лардың, мекемелердің, 
бірлестік тердің бас шылары, қоғам белсенділері, 
БАҚ өкілдері қатысты.

– Әлемді алаңдатқан пандемия жағдайын 
өздеріңіз жақсы білесіздер. Одан шығудың бірден-
бір жолы – вакцина егу. Ал халық арасында әлі де 
екіұдай пікірде жүрген адамдар баршылық. Тіпті 
вакцина салдыру болашақта ұрпақ сүю қабілетінен 
айырады деген көзқарас та жоқ емес. Сіздермен 
кездесудегі мақсатымыз – вакциналаудың панде-
миямен күрестегі жалғыз дұрыс шешім екенін, 
маңызын айту,– деді Ержан Байтанаев. 

– Елімізде екпенің қай түрін салды рамын 
десе де, таңдау мүмкіндігі көп. Бізде бұл бағытта 
жағдай жасалған. Ал басқа мемлекеттерде оны 
алу үшін 3-4 ай кезекке тұрады. Екпе салдыруға 
қарсы адамдар бізде де, Еуропада да кездеседі. 
Олай болуы заңдылық. Алайда ақпараттық-
насихаттық жұмыстар кеңінен жүргізіл се, 
бұл мәслелердің шешімі табылады. Мысалы, 
Португалияда халықтың 90 проценті вакцина 
қабылдаған. Швей царияда да бұл мәселе бір 
жолға қойылса, Израильде үшінші дозасын алуды 
бастап  кетті. Мамандар кеселге шалдыққандар 
арасында вакцина ал мағандардың көбірек ауырып 
жатқанын жеткізді. Ал Сыр өңірінің тұрғындары 
вакцина алу бойынша республикада алдыңғы 

орын дарда. Өзге облыстарға үлгі деп айтуға 
болады, – дейді штаб мүшесі С.Беркамалов.

Республикалық азаматтық штаб мүшелері 
мұнан кейін, «Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» АҚ, облыстық кәсіпкерлер палатасы 
өкілдері және кәсіпкерлермен, «Аза маттарға 
арналған үкімет» КЕАҚ ұжы мымен  кездесті.  
Одан кейін қала дағы «Aray citу mаll», «Жібек 
Жолы» сауда орталықтарында жұртшылық ара-
сында екпе алудың маңызы жайын да түсіндірме 
жұмыстарын жүр гізді. Олар елде ұжымдық 
иммуни тетті қалып тастыра отырып, халықтың 70-
80%-ін вак циналау нәтижесінде әдет тегі өмірге 
оралу мүмкін екенін айтады.

Жұмыс сапарының екінші күнін қоры-
тындылаған штаб мүшелері БАҚ өкіл деріне арнап 
баспасөз конфе рен циясын өткізді. 

Елордадан онлайн қосылған эпиде миолог 
Айнагүл Қуатбаева, репро дук толог, академик 
Вячеслав Локшин журналистердің сауалдарына 
жауап берді. 

Екікүндік жұмыстың нәтижесі тура лы  Ержан 
Байтанаев:

– Қазіргі уақытта екпенің бар лық түрі халыққа 
ұсынылуда. Тапшы лық байқалмайды. 18 жасқа 
дейінгі ба лаларға вакцина салынып жатқан жоқ. 
Бірақ Дүниежүзілік денсаулық сақ тау ұйымы 
мақұлдаған «Pfizer» вак цинасы бар. Америкалық 
компа ниямен келіссөздер жүргізілуде. Оны 
биылғы жылдың төртінші тоқсанында елге жеткізу 
жоспарлануда. Комиссия барлық мәселелерді 
қарастыруда. Шешім тапқан жағдайда балаларға 
екпе егуді бастаймыз деген жоспарымыз бар. Бұл 
тек ата-анасының және заңды қамқоршысының 
рұқсатымен жүргізіледі. Ешқандай мәж бүрлеу, 
мектепке кіргізбеу шаралары бол майтынына 
кепілдік береміз. Ата-аналардан келіп түскен 
өтінішті қанағат тандыру мақсатында жасалып 
отыр. Егер салдыртамын деген ата-ана болса, 
жергілікті жердегі емханаға баруына болады, – 
деді. 

Қалыпты өмірге 
оралу үшін...

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Сонымен қатар, «Сыр елі 
облыстық әйелдер кеңесі» үкіметтік 
емес ұйымының төрайымы Рай-
күл Байназарова, «Сыр аналары» 
қоғамдық қорының төрайы мы 
Нұрсәуле Мусаева, Арал ауда нын-
дағы «Ақбұлақ» балабақша сы ның 
меңгерушісі Мейрамкүл Маха това, 
Шиелі аудандық Ы.Жақаев атын-
дағы күріш өсіру тарихы музейінің 
директоры Құттықыз Ыханова 
сөз сөйлеп, шараның мазмұнына 
байланысты ой-пікірлерін ортаға 
салды. 

Жалағаш ауданы әкімінің орын-
басары Жасұлан Еспенбет ауыл 
тарихына, бүгінгі тыныс-тіршілігіне 
тоқталып, жүзеге асыры лып жатқан 
жаңа бастамалардан ха бардар етті. 
Шара қонақтары ауыл кел беті-
мен, кәсіпкер әйелдердің қолы-
нан шыққан өнімдермен, ұлттық 
қолөнер бұйымдары көрмесімен 
танысты.

– Бүгінгі слет өткізіліп отырған 
Таң ауылының тарихы 1928 жылдан 
бастау –алады. Бұл ауылдағы негізгі 
шаруашылық – «Таң ЛТД» ЖШС. 

Серіктестік төрағасы, облыстық 
мәс лихат депутаты Имамзада 
Шағыр таев. Өзі туып-өскен ауылы-
ның дамуына, тұрғындардың жағ-
дайының жақ саруына ерекше үлес 
қосып, еңбек етіп келе жатқан 
азаматтың бастамасымен ауыл 
абаттанып, жаңа жұмыс орындары 
ашыла бастады. Мемлекет пен 
же кеменшік әріптестік аясында 
мектеп, балабақша сияқты бірқатар 
әлеу меттік ны сандар жөндеуден 
өтіп, тәулігіне 150 тонна күріш 
салысын ақтайтын зауыт іске 
қосылды, – деді Ж.Еспенбет. 

Бұл игілікті жұмыстардың бар-
лығында ауыл әйелдерінің, Батыр 
аналардың қолдауы мен қосқан 
үлесі зор. Осы орайда ауданның 
әлеу меттік-экономи калық дамуына 
үлес қо сып жүрген бірқатар кәсіп-
керлер марапат талды.

Мұнан соң облыс әкімі жа-
нын дағы әйел дер істері және отба-
сылық-демо графиялық саясат жө-
ніндегі комиссияның отырысы өтті. 
Сондай-ақ облыстық Қа зақстан 
халқы Ассамблеясы жанындағы 
Аналар кеңесінің, облыстық әйелдер 
кеңесінің, «Сыр аналары» қоғам дық 
қорының жұмыстары баяндалып, 
білім саласы қызметкерлерімен, 
Ана лар кеңе сімен кездесулер, кә-
сіпкер әйелдермен семи нар-тренинг 
өткізілді.

Айта кетейік, Жалағаш ауда-
нында 800-ге жуық көп балалы 
ана есепте тұрады. Оның ішінде 
300-ден астам ана «Алтын алқа» 
тақса, 600-ден астамы  «Күміс алқа» 
иеленді. Ал, 60 «Батыр ана» мен 64 
ана І және ІІ дәрежелі «Ана Даңқы» 
орденімен марапатталған. Сондай-
ақ, «Жалағаш ау данының Құрметті 
азаматтары» қатарында 18 нәзік 
жанды бар. 

«СБ» ақпарат

Әйелдер слеті

Жалағаш ауданы Таң ауылында облыстық ауыл әйелдерінің 
слеті өтті. Жиынды облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы Мира Қазбекова жүргізді. 
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында (8 7242) 40-08-16, 27-02-06 «сенім 

телефоны» жұмыс жасайды.

«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшылығының 2021 жылдың ІV тоқсанына азаматтарды 

жеке қабылдау кестесі

Мемлекеттік органның атауы Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін адамның 
аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күндері

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері, 
қабылдау бөлмесі

Байланыс 
телефоны

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Қалмақова Гаухар 
Амангелдіқызы

Басқарма басшысы Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 А бөлме

40-08-16

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Абдукаримов 
Мейрамбек 

Жақсылықұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 Б бөлме

27-23-01

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Ибраева
Айгүл Болатқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 311 А бөлме

40-08-17

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Даулетбаева Жанар 
Жұмабекқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 210 А бөлме

401191 
(7604)

27-01-00

Бірінші деңгей – Конституция 
аясында кепілдік берілген  әлеу-
меттік  төлемдерді, яғни  барлық  
азаматтарға  бірдей деңгейде  та-
ға йындалатын  төлем (базалық 
зей нетақы төлемі, мемлекеттік 
жәр демақылар, бала туғанда бері-
летін біржолғы төлем, бала күтімі 
бойынша төлемдер және т.б.);

Екінші деңгей – еңбек өтіліне  
және  еңбекақысының  мөлшеріне  
байланысты  ынтымақты  зейнет-
ақы, жинақталған зейнетақы  мен 
әлеуметтік сақтандыру ауда рым-
дары есебінен жүргізілетін  әлеу-
меттік төлемдер, яғни азамат тар-
дың қоғамды дамытуға қосқан  
же ке үлесін ескеретін қосымша 
әлеуметтік  қамсыздандыру;

Үшінші деңгей – ерікті және 
кәсіптік  жинақтау немесе сақ-
тан дыру жарналарының  есебі нен  
жүргізілетін  әлеуметтік  төлем-
дер.

Міндетті әлеуметтік сақтан-
дыру елімізде 2005 жылы енгізілді 
және жұмыс істейтін халықты 
әлеуметтік қорғаудың қосымша 
түрі. Жүйе жұмыс берушілердің 
өз жұмыскерлері үшін, жеке 
кәсіпкерлердің, жеке практикамен 
шұғылданатындардың, сонымен 
қатар бірыңғай жиынтық төлем 
төлеушілердің өз пайдасына ау-
даратын әлеуметтік аударымда-
рының есебінен қаржыланды-
ры лады. Осылайша, Міндетті 
әлеу меттік сақтандыру қорына 
(МӘСҚ) аударылатын әлеуметтік 
аударымдар  жұмыскердің еңбек 
ақысынан ұсталмайды, ол ала-
тын табыстың 3,5% мөлше рін де 
жұмыс берушінің қаржысы есе-
бінен төленеді. 

Жұмыс істейтін азамат, сон-
дай-ақ ол қайтыс болған жағ-
дайда оның отбасы мүшелері  
әлеу меттік тәуекел туған жағ-
дайда МӘСҚ-нан әлеуметтік 
тө лем алуға құқылы. Төлемнің 
мөл  шері әлеу меттік ауда рым-
дар төленген табысқа, сонымен 
бірге ауда рымдарды төлеу ұзақ-
ты ғына тікелей байланысты. 
Қа зіргі уақытта МӘСҚ-дан 
ең бекке қабі леттілігінен айы-
ры луы, асырау шысынан айы-
рылуы, жұмысынан айырылуы, 
жүк  тілікке және босануға, жаңа 
туған баланы асырап алуға бай-
ланысты табысынан айырылуы   
және бір жасқа толғанға дейінгі 
бала күтіміне байланысты табы-
сынан айырылуы жағдайларына 
әлеуметтік төлемдер төленеді. 

COVID пандемиясына бай-
ла нысты туындаған жаһандық 
дағ дарыс біздің елімізді де ай-
налып өтпеді. 2020 жылдан бас-
тап жұмысынан айырылған аза-
мат тардың санының және осыған 
байланысты МӘСҚ-дан жұмы-
сы нан айырылуына байланысты 

әлеуметтік төлемдердің сомасы-
ның өскенін атап өту керек.

Жұмысынан айырылуына 
бай ланысты әлеуметтік төлемді 
алудың басты шарттары – тұр-
ғылықты жердегі Жұмыспен қам-
ту орталығына барып жұмыс сыз 
ретінде тіркелу қажеттігі және 
6 айдан кем емес еңбек өтілінің 
болуы. Жұмыскердің еңбек өті-
лі МӘСҚ-на келіп түскен ай са-
йынғы әлеуметтік аударымдар 
ар қылы анықталады.

Цифрландыру заманында ка-
рантин кезінде үйден шықпай-ақ 
көп мәселелерді шешудің мүм-
кіндіктері бар. Соның бірі «бір 
терезе» қағидасы арқылы элек-
трондық цифрлық қолтаңба бол-
ған жағдайда (egov.kz) элек-
трон дық үкімет порталы немесе 
(enbek.kz) Электрондық еңбек 
биржасы порталы арқылы немесе 
Жұмыспен қамту орталығына 
барып жұмыссыз ретінде тіркелу 
және МӘСҚ-дан жұмысынан 
айырылуына байланысты әлеу-
мет тік төлемге өтініш беру қарас-
ты рылған.

Жұмысынан айырылуына 
байланысты әлеуметтік төлемді 
жұмыссыз ретінде тіркелген кез 
келген адам ала алмайды. Тек 
МӘСҚ-на әлеуметтік аударымдар 
түскен міндетті әлеуметтік сақ-
тандыру жүйесіне қатысушы 
құқылы. Бұл әлеуметтік төлемнің 
мөлшері жұмыскердің соңғы екі 
жылдағы орташа  айлығының 
40% құрайды, ал тағайындау мер-
зімі: егер әлеуметтік аударымдар 
МӘСҚ-ға 6 айдан 12 айға дейін 
түссе, 1 айға;  12 айдан 24 айға 
дейін түссе, 2 айға; 24 айдан 36 
айға дейін түссе, 3 айға; 36 айдан 
48 айға дейін түссе, 4 айға; 48 
айдан 60 айға дейін түссе, 5 айға; 
60 және одан көп бол ғанда, 6 айға 
тағайындалады. Таға йын дал ған 
әлеуметтік төлемнен 10% мін-
детті зейнетақы жарнасы ұста-
лады.

МӘСҚ-нан жұмысынан айы-
рылуына байланысты әлеуметтік 
төлем республика бойынша 
2020 жылы 99123 адамға 15,8 
млрд теңге, оның ішінде облыс 
бойынша 13912 адамға 438 431 
748 млн теңге, ал 2021 жыл дың 
1-жартыжылдығында рес пуб ли ка 
бойынша 70253 адам ға 9,1 млрд 
теңге, оның ішінде облыс бо-
йынша 8934 адамға 255 650 896 
млн теңге төленген.

Жұмыс істейтін азаматтардың 
әлеуметтік қорғалуын арттыра 
отырып және тұрғындардың жұ-
мыспен қамтылуын ынталандыру 
арқылы бүгінде міндетті әлеу-
меттік сақтандыру жүйесі Қа зақ-
стандағы әлеуметтік-эконо ми-
ка лық қатынастардың маңызды 
жә не қажетті элементі болып 
отыр. 

Қатысушыларға бағдарлама лау дан бөлек басқа да қызмет са-
лаларын игертуді және ко мандада жұмыс істеуді үйрету – жобаның 
негізгі мақсаты.

– Hard Code Night – ұзақтығы 5 сағатты құрайтын қарқынды 
мастер-класс. Қатысушы қажетті сін өзі таңдайды. Мастер-кластан ке-
йін қатысушыларды логи  каға, күш пен реакцияға негіз дел ген әртүрлі 
ойындар бар үзіліс күтеді. Жобаның барлық қа ты  сушы ларымен team-
building өте ді. Оның көмегімен қатысушы бағ дарламалауды үйреніп 
қана қоймай, қандай командалық ойын  шы екенін тексере алады, – дей ді 
ақпараттық технологиялар орта лығының директоры Сәбит Ибадулла. 

Алғашқы дебюттік маусым да 4 мастер-класс болды. Атап айт-
қанда, 1С Бухгалтерия, Python-да бағдарламалау, Web бағдарла ма-
лау, «Графикалық дизайн» негіз дері, – дейді жоба ұйымдасты рушысы 
Алмат Қуанышбаев.

Барлық 119 қатысушы мастер-класстан, teambuilding-тен сәтті өтіп, 
сертификат алды. 

Жоба барысында «Grand Mas ter» бағдарламалау мектебінде те гін 
оқуға 2 сертификат ойнатылды. Ұйымдастырушылардың айтуын ша, 
жобаның дебюті сәтті өтті және келесі айда  жобаның екін ші маусымы. 
Қатысушылар коман далық ойыншы дағдыларын және білімдерін 
жетілдіруге ниетті.

Бірінші маусым 
аяқталды

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 
«Адами капиталды дамыту» бағыты және Nur Otan 
партиясының «Өзгерістер жолы: әр азаматқа лайықты 
өмір!» атты сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі 
Жол картасы аясында облыстық цифрлық технологиялар 
басқармасының ақпараттық технологиялар, IT park 
орталығының «Grand Master» бағдарламалау мектебі бірлесіп 
Hard Code Night жобасын жүзеге асыруда.

Сонау «Қаратерең» балық 
зауытынан Бегімбай Ұзақбаев, 
А.Нарымбетов, №59 «Қарақұм» 
орта мектебінен Қази Данабаев, 
№57 «Шижаға» орта мектебінен 
Сағынай Ешекенов, №19 «Соль-
трест» орта мектебінен Жай бер-
ген Болатов, Бақтыбай Берді баев, 
«Көкаралдан» Айдос Құл  манов, 
№15 орта мектептен Еркін Әбілов, 
Айкөрген Әбілов, Жаңабай Ке-
мал, №13 орта мектептен   Шар-
хан Қазығұлов, Жетес Өте балиев, 
№20 «Бөген» орта мек тебінен 
Қуаныш Жиенбаев және осы 
жол  дардың авторы, №81 «Қы-
зылжар» орта мекте бінен Серік 
Дін ахметов, «Шө міш көлден» 
Қуаныш Қоңдыбаев және басқа 
ауыл тілші лері – сол кез дері 
үлкен бір қауым еді.

Ауыл-ауылдан  келсек, 
бәрі міздің Арал қаласындағы 
барар жер, басар тауымыз, «Хан 
базарымыз» бұрынғы Ворошилов 
көшесі №34 мекенжайдағы жа-
тағандау ескі үйде қоныс тепкен 
«Толқын» газетінің редакциясы 
болатын. Солардың бірі – Ай-
көрген Әбілов осы  қаладағы 
бұрынғы №15 орта мектепті 
тәмамдады. Сонан жаз ғандарын 
қойын-қонышына тығып, Алатау 
етегіндегі талайға арман болған 
Алматы шаһары қайдасың деп 
тартып кеткен еді. Жасыл желек 
жамылған қы зылды-жасылды 
алып  шаһар теңіз жағалауынан 
арман қуып алқына жеткен 
бозбаланы жатыр қамай қарсы 
алады.

Арал теңізі порты бригади-
рінің отбасында дүниеге келген 
Айкөргеннің әкесі Әбіл, анасы 
Балжеміс ештеңеден тарықтыр-
мады. Ол да жалғызбын деп 
ата-ана желкесіне мінбеді. Оқу-
білімге құмартты. Момақан, 
тәр биелі болып ержеткен. Са-
баққа алғыр шәкірттің шағын 
ха барлары, мазмұнды мақа лала-
ры аудандық газет беттерінде 
ал пысыншы жылдары ара-тұра 
жарық көріп тұратын.  Сонан 
қуат алған  ол мектеп бітірген 
жылы С.Киров атын дағы Қазақ 
мем лекеттік уни верси тетінің 
жур налистика фа куль тетіне құ-
жат тапсырды. 

Мектеп қабырғасында қо-
ғам  дық жұмыстарға белсене ара-
ласқан Айкөрген кейін универ-
ситет комсомол комите тінің, 
Ал маты қалалық «Буревест-
ник» спорт қоғамының мүшесі 
атанды. Студенттер арасындағы 
дойбы чемпионатына ҚазМУ-
дың атынан қатысып, қала чем-
пионы атанғаны да бар. Бұл 
туралы республикалық «Ле-
ниншіл жас» (қазіргі «Жас 
Алаш») газеті суретімен көлемді 
мақала жариялаған. Тіпті, уни-
верситеттің әйгілі «Му за» клу бы-
ның белгілі мүшесі бола жүріп, 
болашақ ақын-жазу шылар дың, 
жур налистердің ал ғашқы қада-
мына қанат бітірді. Жазда Торғай 
даласында  сту дент термен бір ге 
астық жинау науқанына үзбей 
атсалысты. Университет жанын-
дағы әскери кафедраны ойда-
ғы дай тәмамдап, 1972 жылы за-
пастағы лейтенант шенін иеленді.

Өзі дәріс алған Кеңес Ода-
ғының батыры Мәлік Ғабдуллин, 
журфактің студенттеріне сол 
жыл дары дәріс берген ғұлама 
ға лымдар Бейсенбай Кенже-
баев, Зейнолла Қабдолов, Рым-
ғали Нұрғалиев, Мырзатай Жол-
дасбеков, Сонарбай Таңқаев, 
Тауман Амандосов, Темірбек 
Қо жакеевтің есімдерін ылғи да 
алғыспен еске алып отыратын.

Қазақы мінез қанымызға да-
рыған ұрпақ емеспіз бе? Сол 
дәстүрден  ҚазМУ-дың журфагын 
ойдағыдай аяқтап, омырауына 
ромбигін тағып, қолына дипло-
мын алған Айкөрген де аса 
алмады. «Ағасы бардың жағасы 
бар, інісі бардың тынысы бар» 
деген сөз бар біздің халықта. 
Айкөргеннің алдында ағасы, ар-
тында інісі болмады ғой. Әйт-
песе, жоғары оқу орнының 
жол дамасымен әлдеқашан Маң-
ғыстау облыстық газетіне  қыз-
метке орналасып, білдей білікті 
журналист атанбас па еді?! Тағ-
дыр оны туған ауылынан асыр-
мады. Ата-ана ақылымен ақы ры 

№73 «Аманөткел»  орта мекте-
біне орыс тілі пәнінің оқы ту-
шысы болып орналасқан. Ауыл 
сай лау шыларының амана тын ар-
қа лап бес мәрте Аманөт кел ауыл-
дық кеңесінің депутаты болып 
сайланды. Төрт жыл ау дандық 
ішкі істер бө лімінің ауыл дағы 
аймақтық қо ғамдық инспекторы, 
комсорг, бас тауыш партия ұйы-
мының хатшысы тәрізді талай қо-
ғамдық жұмыстардың қаза нында 
қайнап пісті. Мектептегі қарбалас 
қызметінен қол үзбей жүріп, 2000 
жылы Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетін  тарих-
шы мамандығы бойынша тәмам-
дады. Қарапайым ұстаз, оқу ісінің 
меңгерушісі қызметінен бастап 
мектеп директоры сияқты сан 
алуан сатыдан өтті.

Аманөткел – атақты Сыр 
ша йыры Нұртуғанның атақо-
нысы. Айкөрген мектепте қызмет 
атқарған жылдары ақын ауыл ы-
ның атын асқақта туға өз үлесін 
қоса білді. Соның нәтижесінде 
оның тікелей атсалысуымен то-
ғыз жолдың торабындағы ауыл-
да «Достық бағы» және спорт 
алаңы пайдалануға берілді. 
Осы нау сан-салалы қоғамдық 
қыз меттің қиындығы мен қызы-
ғын қатар көрген Айкөрген шы-
ғармашылықтан бір сәт қол үз-
беді. Мектеп мұғалімдерінің 
ау дандық байқауында «Кестелі 
орамал», «Ұлы достық» және 
«Ана туралы баллада» компо-
зи циялары қатарынан үш мәрте 
үздік шығып, жүлдегер атанды. 
Сонымен қабат ойлы өлеңдері, 
әсерлі әңгімелері, мазмұнды ма-
қалалары әр жылдары аудандық 
басылым беттерінде жиі-жиі жа-
рық көріп тұрды.

2005 жылдан зейнет дема-
лысына шыққанша мектеп тің 
тәр бие жұмысын ұйымдас ты ру-
мен, тарих пен дінтану пә нінен 
білім ұясындағы жас шәкірт-
терге сапалы білім, саналы тәр-
бие берумен шұғылданды. Ол 
қанына  сіңген қазақы тәлім-
тәр биесін жарты ғасырға жуық 
уақыт бойы ауыл шәкірттерінің 
бойына сіңірген ұлағатты ұстаз, 
қаламы жүйрік журналист, 
өнегелі отбасының иесі атанды. 
Университет бітір ген жылдары 
бас қосқан өмірлік қосағы маман-
дығы педагог Айым  гүл көршілес 
«Бөген» ауылы ның бір кездегі 
сүйріктей сұлу бойжеткені еді. 
Қайран уақыт! Ол да жетпіс 
жастың желкенін көтеруге жа-
қын. Екеуі тәрбиелеп өсірген 
алты перзентінің әрқай сысы 
өмір ден өз орнын тапқан. 

Иә, ішкі-сыртқы мәдениеті 
мінсіз, мінезі сары майдан  қыл 
суырғандай азамат, салиқалы 
ақсақал атанды көзі тірісінде. 
Өмірден өтерінен екі жыл бұрын 
ауыр сырқаттан амалсыз қол 
арбаға таңылса да тағдырына 
қарсы тұра білді. Ауылда жаңадан 
бой көтерген мешіт имамы қыз-
метін атқарып жүргенде төсек 
тартып, Алланың сынағына төтеп 
бергенінің өзі талайға сабақ бо-
лары хақ.

Ұстаздық – мамандық. Ақын-
дық, жазушылық – өнер. Ешкімді 
елу жыл оқытып, ақын не жазушы 
етіп шығара алмайсың. Бұл – 
Алланың адам бойына сыйлаған 
сирек қасиеті. Ал біз білетін Ай-
көрген ұлағатты ұстаз, қаламы 
жүйрік журналист, албырт кө-
ңілді ақын, парасатты прозашы 
болды. Оған дәлел – біздің қолы-
мызға жолдасы, ардагер ұстаз 
Айымгүл Кемалашқызы Ерма-
ғамбетова қолтаңба жазып ұсын-
ған «Мен іздеген жол» атты 
Айкөрген Әбіловтің кітабы. 
Кітап өткен жылы Нұр-Сұлтан 
қа ла сындағы «Ақмешіт» баспа-
сынан балаларының демеу ші -
лігімен жарық көрген. Түрлі-
түсті отбасылық сурет термен 
безендірілген марқұм ның алғаш-
қы әрі соңғы еңбегіне әр жыл-
дары жазған, баспасөз бетте-
рінде жарық көрген әңгімелері, 
өлеңдері, очерк-мақалалары мо-
лы нан топтастырылыпты. Оқып 
шығып, терең ойға қалдық. 
Бала ларына әкеден қалған, неме-
релеріне атадан қалған асыл мұра 
сірә, осы болар.

Толыбай АБЫЛАЕВ

...Әлі есімде. О заманда 
мектеп шәкірттері жергілікті, 
облыстық, республикалық 
газеттерге өлең, мақала, 
қысқа хабарларды күн 
құрғатпай жарыса жазатын. 
Бейнебір тай жарысқа түскен 
шабандоз балалар сияқты 
еді. Ат бәйгеде құлақтарынан 
жел гулеп, алдағы сөреге 
бір-бірін шаң қаптырып 
кимелей жан-жақтан 
жарыса жазып, ойдағы-
қырдағы оқырмандарын 
жалт қаратқан қайран 
сол бір қатарластарым, 
замандастарым 
қайдасыңдар?

Арманы 
аласармаған 
Айкөрген

Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті деңгейде 
мемлекет пен жұмыс берушінің және жұмыскердің 
арасындағы жауапкершілікті бөлуді көздейтін әлеуметтік 
қамсыздандырудың көп деңгейлі моделі жұмыс жасайды.

Әлеуметтік 
қорғаудың 
әлеуеті

Сыр журналистикасындағы 
аға буын өкілі, қаламгер, тәлімгер 
Галина Крючкова 75 жасында 
дүниеден өтті.

Галина Долдашқызының есімі 
қызылордалықтарға жақсы таныс. 
Ол қырық жылдан астам уақыт 
бойы бұрынғы «Путь Ленина», 
қазіргі «Кызылординские вести» 
және «Кызылорда таймс» га зет-
терінде еңбек етті. Алға шында 
ме дициналық білім алса да, жур-
налистика саласын таңдап, еңбек 
жолын «Путь Ленина» газетінен 
бастады. Мұнда  корректор, тіл-
ші, бөлім меңгеру шісіне дейін-
гі қызмет сатысынан өтті. Газет 
жұмысынан қол үзбей жүріп, 

С.Киров атындағы Қазақ мемле-
кеттік университетінде (қазіргі әл 
Фараби атындағы ҚазҰУ) кәсіби 
білім алды.

Г.Крючкованың қаламынан 
туған мақалалар оқырмандардың 
қызығушылығын туғызатын. 
Күн делікті тіршіліктегі қат-
қабат проблемаларды көтеріп, 
оның шешім табуына атсалысты. 
Көмекке мұқтаж жанның мәселесін 
шешуге, көмектесуге әрдайым 
әзір тұратын. Оның тұлғасын 
тани білген ойлы оқырман осы 
болмысын жоғары бағалады.

Ол жас кезінен-ақ терең 
білімімен даралана білді. Сон-
дықтан әріптестері мен айнала-

сындағылар одан кеңес пен көмек 
сұрап жиі баратын. Галина Дол-
дашқызы қол ұшын созудан, 
өзгелерге сөзімен де, ісімен де 
қолдау көрсетуден аянбайтын. 
«Кызылорда таймс» газетінің 
бас редакторы болған жылдары 
өзін талантты тәлімгер ретінде 
де көрсете білді. Жас мамандарға 
журналистиканың қыр-сырын 
үйретті.

Әріптесіміз Галина Долдаш-
қызы Крючкованың есімі қымбат-
ты, аяулы жан ретінде әрдайым 
есте қалады.

Облыстық ішкі 
саясат басқармасы,
«Сыр медиа» ЖШС

Крючкова Галина Долдашқызы

Қоғамдық кө ліктердің жол 
сызбасын тұр ғын дардың сұраны-
сына сәйкес оң тайландыру үшін 
тиісті шаралар жасалуда. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өт кен брифингте қа-
лалық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, автомобиль жол-
дары, жолау шы лар көлігі және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімінің 
басшысы Бауыржан Оспанов 
мәлімдеді.

– Қаланың бірқатар шағын 
аудандарын қоғамдық көлікпен 
қамтамасыз ету мақсатында ар-
найы жол сызба әзірленді. Осы 
ретте жолаушылар тасымалына 
арналған конкурс өткізілмек. 
Соң  ғы кезде қоғамдық көлік 
мә  селесіне байланысты пікір 

көп. Айта кетейік, әлемді жай-
лаған пандемияға бай ланысты 
жолаушылар ағыны едәуір аза-
йып, тасы мал қызметін көр-
сететін жеке кәсіпкерлер біршама 
шығынға ұшырады. Шығындарды 
өтеу үшін облыстық бюджеттен 
субсидиялауға қа жетті құжат да-
йындалды. Субси диялаудағы бас-
ты мақсат – жол жүру тари ф інің 
өсуіне жол бермеу және жолаушы 
тасымалы қызметін жақсарту. 

Қоғамдық көліктерде элек-
трон ды төлем жүйесін пайдалану 
70 процентті құрады. Сұранысын 
қана ғаттандыру үшін тиісті ша-
ралар жүргізілетін болады», – 
деді ол. 

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК:
жол сызбасы қайта қаралуда

Бүгінде Қызылорда қаласы бойынша 400-ге жуық 
қоғамдық көлік тұрғындарға күнделікті қызмет көрсетеді. 
Оның ішінде – 25 бағыт қалаішілік болса, қалған 8 бағыт 
қала маңындағы елді мекендерге қатынайды. 
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АЙТПАЙЫН ДЕСЕҢ...РЕДАКЦИЯҒА ХАТ

Сырғытпа 
жауап, 
бітпес 
шаруа
Менің балам Қызылорда 

қаласы СПМК-70 ауданының 
Ақтөбе-3 тұйығында тұрады. 
Екінші сыныпта оқитын неме-
рем бар. Мектепке «Ақтөбе-3», 
«Ақтөбе-2», «Каспий» тұйы-
ғынан қа ты найтын жолды 
Назарбаев зияткерлік мектебі, 
«Форте» банк, «Білім және 
инновация» лицейі жауып 
тастаған. Айналма жолды 
шөп басып кеткен. Кішкентай 
оқушы тұрмақ, үлкен адам 
жүруге қорқынышты. Арасынан 
ішкендер немесе қаскөйлер 
шығып, кішкентай балаларға 
қастандық жасай ма деген 
қорқыныш жүрегіме маза 
бермейді. Бұл – тек менің ғана 
емес, №264 мектепте балалары 
оқитын аналардың қорқынышы. 

Бұдан бұрын да осы 
көшелердің тұрғындары Қы-
зылорда қалалық әкімдігіне 
өтініш жасағанда, Назарбаев 
зияткерлік мектебінің ауласы 
5-6 метр шығып кеткен деп 
содан жол бермекші болған. 
Бірақ қаражат болмай тұр деп 
кідіртіп қойыпты. 

Екінші рет Қызылорда 
қаласының әкіміне хат жаз-
ғанмын. Бұл мәселе ше-
шілмейтін болса, «Білім 
және инновация» лицейінің 
ауласының көп жері бос жатыр. 
Бұрын соның ауласының ішімен 
жүретін жол болған. Өткенде 
Тараз қаласындағы мектеп 
әжетханасындағы оқиғадан 
кейін жолды жауып тастады. 
Ауласының шетінен 1,5 метр 
немесе 2 метр жер берсе, адам 
жүретін аяқ жол жасап алар едік 
деп те айттым. Қаражат сұраған 
жоқпын, тек осы мекемелерден 
аяқ жол салуға рұқсат алып 
беріңіз деп өтініш жасағанмын. 
Бірақ бірінші хатқа берген 
жауабын көшіріп қайтадан 
жазып жіберген. Әйтеуір «халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» 
деген қағидаға сүйеніп, хатқа 
жауап берсем болар деген 
ниетпен «қаражат қарастырып 
жатырмыз» деген жалтарма 
жауаппен құтыла салған. 

Мемлекеттік қызметкерлер 
халықтың арыз-шағымына 
сырғытпа жауап бергенді қашан 
қояды? І тоқсан аяқталуға 
жақын. Алда жаңбыр бар, 
қылышын сүйретіп қыс келе 
жатыр. Шөп арасымен жүретін 
жол балшық, лайсаң, аяқ алып 
жүру де қиындайды. 

Осы жайттарды ақпарат 
құралына хабарлай отырып, 
көмек күтеміз. 

Дариха ӘЛСЕЙІТОВА

ҚАЙҒЫНЫ 
БӨЛІССЕҢ 
АЗАЯДЫ, 
ӘЙТСЕ ДЕ...

«Даудың басы – Дайрабайдың 
көк сиыры» демекші, әңгіменің 
төркіні –  әлеуметтік желі. Әлемді 
қойшы, өз қазағымыз да әдептен 
озып, санаға сыймайтын небір 
әрекеттерге бой алдырып жатыр. 

Өмір болғасын, қуаныш пен 
қайғы қатар жүретіні белгілі. 
Алайда осы күні әлеуметтік желі 
бетінде «Әкем дүниеден өтті», 
«Анамнан айырылып қалдым» 
деп дәл сол күні жазатындарды 
түсінбей-ақ қойдым. Жасыратыны 
жоқ, «сонда қатарда көрісіп оты-
рып, телефонға қарауға мұршасы 
бола ма?» деген ой келеді. 
Жақынынан айырылған адам 
телефонының қайда қалғанын 
білмейтін жағдайда болмай ма? 

Дүниеден қайтқан жақын 
адамының қырқына дейін болмаса 
да, жетісіне дейін шыдауға болады 
ғой. Тіпті ондай жағдайды өзі 
айтқаны да ерсілеу сияқты, басқа 
адам хабардар етіп, жұрт оған 
көңіл айтса дұрыс. Бұлай кете 
берсе, бір күні жаназадан тікелей 
эфир жүргізу белең алатын шығар.  
Басқада шаруамыз жоқ, бұл әдет 
қазаққа жат. 

Тағы бір белең алған әдет 
– қайтыс болған адамның 
қазанамасын желі бетінде 
жалаулатып, жаппай бөлісу. Індет 
тараған кезде желіні парақтаудан 
жүрегіміз шайлығып қалды. 
Оның қаншалықты қажеті бар? 
Құрметіңді көзінің тірісінде 
көрсет, ал ана дүниеге аттанып 
кеткеннен кейін ол адамның 
жаны тыныштық табуы керек. 
Артынан тек жақсы сөз айтылуы 
тиіс. Қазанаманы қанша адам 
бөліссе, сол адам жайлы айтылған 

жақсы да, жайсыз да сөздер 
үшін жауапты болатынын естен 
шығармаған жөн. 

ПЕРЗЕНТХАНА МА, 
ТОЙХАНА МА? 

Осыған дейін де басылым 
бетінде «Ойтүрткі» айдарымен 
«Ана мен бала» орталығының 
айналасындағы сәбиді салтанатты 
түрде шығарып алу рәсімі 
(кортедж, отшашу) жайлы 
жазғанбыз. Бірақ сол жазбамыз 
ешкімнің ойын оята қоймаған 
сияқты. Иә, «шашылған біреудің 
ақшасы, басқаның шаруасы 
қанша?» деп шап ете қалатындар 
да болуы мүмкін. Мәселе онда 
емес. 

Перзентхана аумағында 
тыныштық сақтау – ең бірінші 
талап. Өйткені ол жерде жаны 
қысылып, өлім мен өмір арасында 
жатқан аналар, жарық дүниеге 
жаңа келген сәбилер, ерекше 
күтімге алынған шараналар 
бар. Оқыстан қайғы жамылып 
қалғандар да болуы мүмкін. Одан 
бөлек, отшашулатып шығарып 
алуға жағдайы келмейтін отба-
сылар да бар. Әрине, қуанышын 
атап өтуіне ешкім қарсы емес, 
тек көзін  әлі ашпаған періш-
телердің тыныштығын бұзбай, 

әркім өз отбасында тойлағаны 
жөн болар. Бұрын бөгде адамды 
перзентхананың маңайына жуыт-
пайтын. Ал қазір бұл тәртіптің 
ескерілмейтінін бай қаймыз. 

Перзентхана демекші, жас 
келіншектер толғатып тұрған 
сәтін, жаны қиналып жатқанын  
видеоға түсіріп, желіге жүктеуді 
модаға айналдырыпты. Біздің 
қоғам қанша уақыттан бері 
үрдіске айналған серіктеспен 
босанудың өзін толық қабылдамап 
еді. Сөйтсек, ол айналайын екен. 
Негізінде дүниеге сәби әкелу сәті 
әрбір әйел затының ішкі сыры, 
құпиясы болып қалуы керек. 
Айдай әлемге паш ететін кезің бұл 
емес! Басқасы былай тұрсын, ата-
ана мен ата-енеден ұят қой... 

Қазір сәбидің жынысын 
анықтайтын «Гендер пати» 
деген тойлау үрдісі бар. Бұл да 
– әлеуметтік желінің «жемісі». 
Бірақ осы рәсім кезіндегі шар 
жарылғанын көргенде, бойыңды 
жайсыздық билейді. Жүкті әйелге 
шатасып қалған жіпті кесе салмай 
шиеленіскен тұсын шештіріп, 
тоқыма тоқымауын, киімін 
қысқартпауын, тіпті арықтан 
аттамауын қадағалап отыратын 
еді үлкендер. Бүгінде шарды 
жарып, оның ішіндегі «құпияны», 
яғни баланың жынысын біліп, 

думандатады. Шар неге ұқсайды 
өзі, ойланып көрдіңіз бе?   

АУЫРДЫҢ 
ҮСТІМЕН, 
ЖЕҢІЛДІҢ 
АСТЫМЕН...

Біреулер әлеуметтік желіні тек 
ақпарат алмасу үшін пайдаланса, 
бәзбіреулер бүкіл болашағын, 
тағдырын соған таңып қойған. 
Ертелі-кеш алақандай телефонға 
телміріп, алтын уақытын зая 
кетіретіндер де аз емес. Ақылы 
тренингтерге жазылып, «арманға 
жетсем» деп аласұрады. «Заманың 
түлкі болса, тазы боп шал» 
дейтін сөз бар. Расында, «тазы 
боп шалғандар» ұтып тұр. Ал, 
осының салдарынан талқыға түсіп 
жатқан тағдырлар жайы ешкімді 
ойландырмайды. Әркімнің ақыл-
кеңесін ақшаға сатып алғанша, 
ата-анасының ақылын тыңдағаны 
әлдеқайда дұрыс емес пе?!

Әлгіндей «ақылмандардың» 
қатары күн сайын көбейе түскен. 
Тіпті кейбіреудің күнделікті 
жүріс-тұрысы, ішкен-жегені, 
киген киімі әлемнің назарында.  
Иә, білетіндердің айтуынша, сол 
үшін, яғни, қаралым көбейген 
сайын оған қаншама ақша түседі 
екен. Ал, экранның бер жағындағы 
ағайынға (әсіресе, әйелдер) одан 
не пайда? Оның есесіне, отбасына, 

бала-шағасына көңіл бөліп, жан 
жылуына бөлеп отырса, қандай 
жақсы?! Алтыннан қымбат 
уақытты уысынан шығарып 
алмай, қарияларына қамқор бо-
лып, баласына дұрыс тәрбие 
берсе, жасы ұлғайған шағында 
осы еңбегінің еселеп қайтатына 
еш күмәніміз жоқ. 

Телефонға телміруден 
туындайтын тағы бір қиындық 
– дене қозғалысының болмауы, 
түнгі ұйқының бұзылуы. Осының 
салдарынан ауруға шалдығып, 
дауа таппай жүргендердің көп 
екенін дәрігерлер де айтып 
отыр. Шынымызды айтайықшы, 
әжелеріміз жасында кетпен де 
шауып, келі түйіп, диірмен тартып, 
дамыл таппайтын. Сол кісілер тек 
қарттық жеңген уақытында ғана 
сыр берді, оған дейін «ауырдым» 
дегенін естіген емеспіз. Соған 
қарағанда, денсаулықтың дұрыс 
болуына қимыл-қозғалыстың 
пайдасы зор екенін аңғару қиын 
емес.

Иә, желілік маркетингтер 
желдей есіп тұр. Айта кетейік, 
бұдан жолын тапқандар да бар 
шығар, әй, бірақ қолындағы бары-
нан айырылып, «жүген ұстап» 
қалғандар да жетіп-артылады.

Біздің мақсатымыз – көңілге 
қонбайтын жайттарды айтып, 
көпке ой салу. Тәрбиемізге жат 
әдеттердің алдын алу. Ар жағын 
әркім өзі таразылай жатар...

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.

Даңғойлық дертке 
айналып барады

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» 

«...Осы бір әдет белең 
алып барады, тоқтау 
айтпаса болмайтын шығар» 
деді әріптес аға. «Иә» деп 
қасында отырғандар түгел 
құптай жөнелді. Мен де сол 
құптағандардың бірімін. 
«Айтпасаң сөздің атасы 
өледі» деген бар, не де болса 
айтайық. Көңілі жақын 
кейбір жандарды өкпелетіп 
алармыз, бәлкім. Әйтсе 
де жалпақшешейлікке 
салынып, жауырды жаба 
тоқи бергеніміз жарамас.

Бұл спорттық бәсеке ел 
Тәуелсіздігінің және Қазақстан 
Республикасы про куратурасының 
құрылуына 30 жыл толуына орай 
ұйым дастырылып, қала мен аудан-
дардан 6 команда қа тыс ты. Олар: 
«Аппарат», «Қызылорда облысы 
бойынша құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі 
басқармасы» (СПСИ), «Оң-
түстік», «Солтүстік», «Ар найы 
прокурорлар» және «Қала лық 
прокуратура».  

Қызметкерлер арасында 
салауатты өмір салтын қалып-
тастыру, дене шынықтыру 
дайындығын жоғары дең-
гейде ұстау мақсатындағы 
спорт тық жарыс тартысты 
өтті. Жанкүйерлерге керемет 
көңіл-күй сыйлады.

Командалар арасында 
мық  тылары іріктеліп, 
жүлделі ақтық сайысқа 
жеткен «Аппарат» пен 
«Солтүстік» коман дасы өте 

тамаша ойын көрсетті. 
«Аппарат» коман дасы 
жеңіске жетіп, үшінші 
орынды «Қалалық 
прокуратура» иеленді. 

Жеңімпаз коман да-
ларды облыс прокуроры 
Нұрлан Дәу ренұлы ар-
найы сый лықтармен ма-
рапаттап, гра  мо та лар та-
быстады. Ал  да  ғы уақытта 
да жедел қыз меткерлер 
арасында осындай спорт-
тық бәсекелер өт кізіліп 
тұра тын болады. 

«СБ» ақпарат

Алты команда бәске түсті
Қызылорда облысы прокуратурасының 

ұйымдастыруымен жедел қызметкерлер арасында 
шағын футболдан турнир өтті.


